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วสิยัทัศน์

พนัธกิจ

สถาบันการศึกษาด้านสิ�งแวดล้อมเป�นลําดับที� 1 ของประเทศ ภายในป� พ.ศ. 2568 
และลําดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน ภายในป� พ.ศ. 2574

To be the number 1 institution for environmental study in Thailand in 2025, 
and in the top 3 in ASEAN in 2031

 

สร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านสิ�งแวดล้อมและทรัพยากร
To build excellence in education, research and academic services in the field of

environment and natural resources

ค่านิยม
รู้แจ้งรู้จริงสมเหตุสมผล (Mastery)
กลมกลืนกับสรรพสิ�ง (Harmony)
มุง่ผลเพื�อผู้อื�น (Altruism)
มั�นคงในคุณธรรม (Integrity)
สร้างสรรค์สิ�งใหม ่(Originality)
ใฝ�ใจเป�นผู้นํา (Leadership)

เป�นผู้นําการบูรณาการความรู้ด้านสิ�งแวดล้อม สูก่ารปฏิบัติ
Leader in integrating and applying environmental knowledge to practice

สมถรรนะหลัก



สารจากคณบดี

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
คณบดี

ในป�งบประมาณ 2564 เรายังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื� อ 

 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที�ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื� องตลอดทั�งป�  หน่วยงานต่างๆ

ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันในการพยายามควบคุม ป�องกัน และแก้ไข

ป�ญหาที�เกิดขึ�นในทุกวิถีทาง แต่ก็สามารถลดและบรรเทาผลกระทบจากป�ญหาดังกล่าวได้ในระดับ

หนึ�งเท่านั�น การดําเนินการที�สําคัญและเป�นสิ�งจําเป�นก็คือการปรับรูปแบบการดําเนินชีวิตในรูปแบบ

วิถีปกติใหม่หรือ New Normal เพื� อให้สามารถอยู่รอดกับวิกฤตการณ์ที�เกิดขึ�นดังกล่าวให้ได้

     คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการปรับเปลี�ยน

รูปแบบการดําเนินการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป�นการกําหนดมาตรการการใช้ชีวิตที�ให้ความสําคัญในการ

ควบคุมและป�องกันความเสี�ยงต่อการแพร่ระบาด และการดูแลรักษาบุคลากรและนักศึกษาที�ได้รับ

ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื� อง รวมทั�งมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการสอน

แบบออนไลน์และแบบผสม เพื� อให้สอดคล้อง เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ซึ�งต้องใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาสนับสนุนการดําเนินงานอย่างเต็มที�ในทุกมิติ อันส่งผลให้การดําเนินงานของคณะ

ยังคงเป�นไปตามเป�าหมายที�กําหนดไว้ในระดับที�น่าพอใจ 

     คณะต้องขอขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาทุกคนที�ร่วมแรงร่วมใจกันฝ�าฟ�นป�ญหาต่างๆ จนลุล่วง

และสร้างสรรค์ผลงานได้เป�นอย่างดีถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที�มีความเสี�ยงในทุกย่างก้าว รวมทั�ง

ยังคงมุ่งมั�นที�จะนําคณะไปสู่สถาบันการศึกษาด้านสิ�งแวดล้อมอันดับ 1 ของประเทศต่อไป

 “อุปสรรคอาจทําให้เราช้าลง แต่ไม่ใช่ข้ออ้างที�จะทําให้เราต้องหยุดเดิน” 



สารบัญ

ประวัติคณะ

ทําเนียบผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

HIGHLIGHT

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ข้อมูลสารสนเทศ 2564 

ยุทธศาสตรที�  1 การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย 

        นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรที�  2 การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา

ยุทธศาสตรที�  3 การสร้างความเป�นเลิศด้านบริการ

        วิชาการสิ�งแวดล้อม

ยุทธศาสตรที�  4 การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั�งยืน

ที� ตั� ง
รายนามคณะทํางาน

Sustainable Development Goals

5
7
9
10
14
17
20

29
36

43
45
47
48



ประวัติ

พุทธศักราช 2516 จัดตั�งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ�งแวดล้อม

(Environment Education and Research

Project) โดยมี รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ เป�น        

ผู้ อํานวยการโครงการ มีที� ทําการอยู่  ณ ชั�น 3 ตึก

72 ป� โรงพยาบาลศิริราช ซึ�งป�จจุบันเป�นที� ตั� ง         

ของภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พุทธศักราช 2519
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ย้ายสํานักงานมาอยู่  ณ ชั�น 6 โรงแรมราชศุภมิตร

ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โดยได้รับงบประมาณ

จากมูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation)

พุทธศักราช 2521 ยกฐานะโครงการการศึกษาและวิจัยสิ�งแวดล้อม          

ที� จัดตั�งเมื� อป� พ.ศ. 2516 เป�นคณะสิ�งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ โดยประกาศสํานักนายก

รัฐมนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เริ�มการแบ่งส่วน

ราชการและภาควิชา ประกาศ ณ วันที�  30

มกราคม พ.ศ. 2521 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95

ตอนที�  18 ลงวันที�  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521)

พุทธศักราช 2526 ย้ายสํานักงานจากโรงแรมราชศุภมิตรมาอยู่อาคาร

คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ศาลายา

จังหวัดนครปฐม จนถึงป�จจุบัน



พุทธศักราช 2549

Moving Forward Together6

พุทธศักราช 2557

ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารและ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน

วางศิลาฤกษ์วันที� 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และ

พระราชทานนามอาคารว่า "อาคารสิ�งแวดล้อม

พัฒนดล" หมายถึง อาคารที�บันดาลให้เกิดการ

พัฒนาสิ�งแวดล้อม วันที� 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550

และเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป�ดอาคารอย่าง

เป�นทางการ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จัดตั�งศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื� อการจัดการ

ลุ่มน�าอย่างบูรณาการในพื� นที�ภาคเหนือ (ศทสล.)



ทําเนียบผู้บริหาร

รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ

คณบดี
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รศ. ดร.จําลอง อรุณเลิศอารีย์

รองคณบดี

ศ. ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์

รองคณบดีฝ�ายวิจัย

รศ. ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รองคณบดีฝ�ายวิชาการ

ผศ. ดร.อัจฉราพร ขําโสภา

รองคณบดีฝ�ายการคลังและพัสดุ



อาจารย์ ดร.พูนเพิ�ม วรรธนะพินทุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายบริการวิชาการ

และวิทยบริการ
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ผศ. ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาและ

กิจกรรมพิเศษ

ผศ. ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ผศ. ดร.นพพล อรุณรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายนโยบาย แผน และ

การจัดการความรู้

อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรป�ญญาเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และกายภาพ

อาจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายสื� อสารองค์กร

และวิเทศสัมพันธ์
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โครงสรา้งองค์กร

ผานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ที่ 559
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS

สถานการณ์ COVID-19

คณะได้เผยแพร่ผลการคาดการณ์ผู้ ติดเชื� อโควิดจากแบบ
จําลองทางคณิตศาสตร์ผ่านสื� อหลายสํานัก โดย รศ.ดร.
นวลจันทร์  สิงห์คราญ อาจารย์ประจําคณะ เพื� อเป�นข้อมูล
ให้ กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กําหนด
มาตรการในการป�องกันเชื� อแพร่ระบาด การปฏิบัติตัวของ
ประชาชนที� ต้องเฝ�าระวังตัวเอง และการฉีดวัคซีน

แหล่งอ้างอิง; 
https://www.pptvhd36.com
https://www.bangkokbiznews.com/social/952252
https://bangkok-today.com/
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HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS

โดยดําเนินการพัฒนาแผนปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืช

“MUKA”  ให้เป�นพิพิธภัณฑ์พืชแหง่ภาคตะวันตก

ที�มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศรว่มกับเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในโครงการเพื�อยก

ระดับพิธภัณฑ์ให้มีรูปแบบเป�น Digital Herbarium

ที�สมบูรณ์ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและ

อากาศยานไร้คนขับในการจัดทําข้อมูลภูมิ

สารสนเทศของป�าในบริเวณเขาหินปูนและพื�นที�

ภายในมหาวิทยาลัยเพื�อรว่มจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

พืช “MUKA”

ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันตก ที�มี

ความเชี�ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอาวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ที�อยู่ภายใต้การดําเนินงาน

ของคณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้

ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี ได้ร่วมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง

พิพิธภัณฑ์พืช “MUKA” ซึ�งเป�นสถานที�เก็บ

รวบรวมตัวอย่างพืชเพื�อใช้เป�นฐานข้อมูลเกี�ยว

กับพืชของภาคตะวันตกให้เป�นไปตามหลักและ

มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเป�นสถานที�ที�

สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการ

วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทั�งใน

และต่างประเทศ
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     “ชมพูราชสิริน” พืชชนิดใหม่ที�ถูกค้นพบโดยทีมงานนักพฤษศาสตร์หอ

พรรณไม้ และผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจําคณะสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ ซึ�งได้ทํา การตรวจสอบพบว่าเป�นพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุล

ส้มกุ้ง (Begonia) วงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae) โดยมีชื� อพฤกษศาสตร์ที�ขอ

พระราชทานนามว่า Begonia sirindhorniana Phutthai, Thannant.,

Srisom & Suddee คําระบุชนิด “sirindhorniana” ตั�งขึ�นเพื� อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS
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รางวลัแห่งความภมูใิจรางวลัแห่งความภมูใิจ

“เครื�องกําจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน เพื�อความยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อม”

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจําป�งบประมาณ 2564 

จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 

นวัตกรรมที�สร้างขึ�นเพื�อกําจัดขยะอินทรีย์จากต้นทาง ไม่ผลักภาระให้กับหน่วยงานใน

การกําจัดขยะภายในครัวเรือน คอนโด โรงแรม หรือร้านอาหาร ซึ�งเป�นการช่วยลดการ

สร้างขยะอินทรีย์และลดการเกิดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน

อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ 
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คุณวรงค์ บุญเชิดชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชํานาญการพิเศษ)

กลุ่มที� 5.4 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั�วไป
คุณอิสรีย ์ อภิญญา

เจ้าหน้าที�วิจัย
กลุ่มที� 5.3 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั�วไป

คุณจินตนา ประสพถิ�น
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงานหนว่ยการเงินและบัญชี

กลุ่มที� 2 ข้าราชการตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี�ยวชาญเฉพาะ

บุคลากรที�ได้รับคัดเลือกเป�นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของคณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจําป� 2564

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ป�ยะกาญจน์ เที�ยธิทรัพย์
อาจารย์ประจําคณะ

กลุ่มที� 1 ข้าราชการประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/เชี�ยวชาญเฉพาะ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ�ม
ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และ

อาจารย์ประจําคณะ
กลุ่มที� 5.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ ปานประยูร
อาจารย์ประจําคณะ

กลุ่มที� 5.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

คุณมนัส ทองหล่อง
ชา่งซอ่มบํารุง ระดับ ช.1

กลุ่มที� 4 ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ

คุณไพศาล ไชยศรีรัมย์
ชา่งไฟฟ�า ระดับ ช.4

กลุ่มที� 4 ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ

รางวลัแห่งความภมูใิจรางวลัแห่งความภมูใิจ
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ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ บุคลากรคณะสิ�งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําป� 2563 จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื� องในโอกาสวันครบรอบ 52 ป�
วันพระราชทานนาม และ 133 ป�มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
พิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ�น ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดลเด่น (เมื� อวันที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2564)

รางวลัแห่งความภมูใิจรางวลัแห่งความภมูใิจ
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นายคณพล ศิลานนท์ นางสาวพรนภา วาตาดา และนางสาวหทัยชนก แก้วกันจร 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม 

ในโอกาสได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science 2021 ระดับ Gold

จากสมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื�อวันที� 7 ตุลาคม 2564

จากการประกวดผลงานโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวข้อ

"การสร้างแบบจําลองการกระจายตัวของฝุ�นละอองขนาดเล็กด้วย Machine Learning

โดยมี อาจารย์ ดร.พูนเพิ�ม วรรธนะพินท ุ ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายบริการวิชาการและวิทยบริการ

เป�นอาจารย์ที�ปรึกษาโครงการ

รางวลัแห่งความภมูใิจรางวลัแห่งความภมูใิจ
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ขอ้มูลสารสนเทศ 2564

จํานวนนักศึกษา

คน    ระดับปริญญาตรี
386   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม (ES)
 17    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม (นานาชาติ) (NM)

         ระดับปริญญาโท
40     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�งแวดล้อม (ET)
56     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (ETS)
10     สาขาวิชาเทคโนโลยีที�เหมาะสมและนวัตกรรมเพื�อความมั�นคงด้านสิ�งแวดล้อม (AT)
 3      สาขาวิชาเทคโนโลยีที�เหมาะสมและนวัตกรรมเพื�อความมั�นคงด้านสิ�งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (ATS) 
 1      สาขาวิชาการจัดการเมืองนา่อยูแ่ละสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน (LE) 
12     สาขาวิชาการจัดการเมืองนา่อยูแ่ละสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน (ภาคพิเศษ) (LES) 
 9      สาขาวิชาการจัดการสิ�งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม (นานาชาติ) (MT) 
 1      สาขาวิชาการจัดการสิ�งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม (ภาคพิเศษ นานาชาติ) (MTS)

        ระดับปริญญาเอก
19    สาขาวิชาสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Ph.D)

อัตราผู้สําเร็จ
การศึกษา

คน   ระดับปริญญาตรี
83    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อม (ES)

       ระดับปริญญาโท
9     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�งแวดล้อม (ET)
8     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (ETS)
1     สาขาวิชาเทคโนโลยีที�เหมาะสมและนวัตกรรม
       เพื�อความมั�นคงด้านสิ�งแวดล้อม (AT)
2     สาขาวิชาการจัดการเมืองนา่อยูแ่ละสิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน 
       (ภาคพิเศษ) (LES) 
6     สาขาวิชาการจัดการสิ�งแวดล้อมและเทคโนโลยี
        สิ�งแวดล้อม (นานาชาติ) (MT) 
1      สาขาวิชาการจัดการสิ�งแวดล้อมและเทคโนโลยี
        สิ�งแวดล้อม (ภาคพิเศษ นานาชาติ) (MTS)

       ระดับปริญญาเอก
2     สาขาวิชาสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Ph.D)

Moving Forward Together18



งบประมาณ

Global Talent สายวิชาการ Global Talent สายสนับสนุน

40 

30 

20 

10 

0 

ขอ้มูลสารสนเทศ 2564

จํานวน
บุคลากร

คน   สายวิชาการ
 1     ศาสตราจารย์
13    รองศาสตราจารย์
23    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
18    อาจารย์
 2     นักวิจัย

คน   สายสนับสนุน
25    สนับสนุนวิชาการ
 5      ผู้ชว่ยอาจารย์
 5      กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
26     อื�นๆ
30     สนับสนุนทั�วไประดับปฏิบัติการ
 1      สนับสนุนทั�วไประดับชว่ยปฏิบัติการ

งบประมาณที�ได้รบั 155,517,960.11 บาท 

งบประมาณแผน่ดิน
106,156,711.77 บาท

งบประมาณเงินรายได้  
49,361,248.34 บาท

Global Talent

7.55% 8.77%

เป�าหมาย ป� 2564

ผลลัพธ์ ป� 2564

37.50%

31.43%

ร้อ
ยล

ะข
อง

บุค
ลา

กร

(4 คน) (5 คน)

(12 คน)

(11 คน)
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ยุทธศาสตรที์� 1

Publications

จํานวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของ

บุคลากรสายวิชาการในฐานข้อมูล Web of

Science และ Scopus ในป� พ.ศ. 2560 -

2564 มีแนวโน้มเพิ�มขึ�น โดยป� พ.ศ. 2564

มีจํานวน 75 บทความต่อป�

การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

อัตราส่วนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อ

บุคลากรสายวิชาการในฐานข้อมูล Web of

Science และ Scopus ในป� พ.ศ. 2560 -

2564 มีแนวโน้มเพิ�มขึ�น โดยในป� พ.ศ. 2564

เท่ากับ 1.32 บทความต่อคน  คณะได้กําหนด

เป�าหมายให้มีค่าเฉลี�ยเป�น 2.5 บทความต่อ

คน ภายในป� พ.ศ. 2568

Publications/ person

Publications by SJR Journal Quartile

Ongoing

ในป� 2021 มีสัดส่วนของผลงานที�อยู่ใน Quartile

1 และ 2 เพิ�มขึ�นกว่าป�ที�ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า

ผลงานของคณะได้ตีพิมพ์ในวารสารที�มีคุณภาพ

มากขึ�น
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Citation Count

1,146

Citations per Publication

5.0

Field-Weighted Citation Impact

0.91

ผลงานตีพิมพ์ของคณะ ป� 2018-2021 ในฐานข้อมูล Scopus จํานวน 227 เรื� อง พบว่า

ป� 2021 มีแนวโน้มเพิ�มขึ�น

Citations per Publication

Field-Weighted Citation Impact

ยุทธศาสตรที์� 1

SciVal: Overall International Research Performance 2018-2021 Date of data: January 20, 2021

การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

Scholalry Output

227

44.0% All Open Access

Researchers

46

Citations per Publication MU = 5.6

 Field-Weight Citation Impact MU = 1.07

 World Average = 1

Scholarly Output

Ongoing
Citation Count จํานวนการอ้างอิง

ค่าเฉลี�ยจํานวนการอ้างอิงต่อบทความ

อัตราส่วนระหว่างจํานวนการอ้างอิงที�เกิดขึ�นจริง และจํานวนการ

อ้างอิงที�คาดว่าจะได้รับจากค่าเฉลี�ยบทความในสาขาวิชาการ

เดียวกัน หากค่าเฉลี�ยมากกว่าหนึ�ง แสดงว่ามีการอ้างอิงสูงกว่าค่า

เฉลี�ยโลก

ผลงานแบ่งตามสาขาวิชา ป� 2561-2564 (EN Publication by Subject Area 2018-2021)

SciVal คือเครื� องมือที�พัฒนาขึ�นโดย Elsevier สําหรับใช้วัด ตรวจสอบ

และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กร

โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยที� ตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิง

(Citation) ในฐานข้อมูล Scopus
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ยุทธศาสตรที์� 1
การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

ทุนวิจัยที�ได้รับการสนับสนุน คณะได้รับการจัดสรรทุนวิจัยมากขึ�นร้อยละ 32 นับ

จากป� 2559 และในป�งบประมาณ 2564 ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณางบประมาณอีก 13 โครงการ

(19%)

หมายเหตุ: ตั�งแต่ชว่งกลางป�งบประมาณ 2562-2563 มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบการจัดสรรทุนจาก หนว่ยงานบูรณาการงานด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ทําให้พิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้า รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 (2563)
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ยุทธศาสตรที์� 1

Research cluster

การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

พัฒนาคลัสเตอร์วิจัย 9 กลุ่ม cluster หลัก เพื� อจัดกลุ่มคณาจารย์และนักวิจัยที�มีความ

ชํานาญ ความเชี�ยวชาญ และมีความสนใจในหัวข้อวิจัยไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้

เคียงกัน ซึ�งจะส่งเสริมการทํางานร่วมกัน ทําให้ผลิตงานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและมี

คุณภาพยิ�งขึ�น

การประเมินทางเลือกการใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อรับมือ
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา จังหวัด
พิจิตร หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.นพพล อรุณรัตน์

แผนงานการศึกษากลไกทางการเงินสําหรับการบริหาร
จัดการมรดกทางธรรมชาติ เพื�อการท่องเที�ยวบนความ
ยั�งยืน หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย

การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซต์เพื�อผลิตพลังงาน
ไฮโดรเจนจากน�าเสียในกระบวนการสังเคราะห์แสงเทียม
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.เพียงใจ  พีระเกียรติขจร

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพการกักเก็บ
คาร์บอนในพื�นที�ปลูกยางพาราภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
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ยุทธศาสตรที์� 1

Research cluster

การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

การพัฒนาการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพเพื�อสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขันหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หัวหน้าโครงการ  อาจารย์ ดร.รัชพงษ์ 
 กลิ�นศรีสุข
โครงการรัฐสภาสีเขียว : เส้นทางสูก่ารพัฒนาที�ยั�งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.กิติกร
จามรดุสิต 
การศึกษา และวิเคราะห์เชิงระบบของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ที�มีผลต่อการหนุนเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 

การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินเพื�อรองรับเทคโนโลยีเครือ
ขา่ยไร้สายระบบ 5G เพื�อการจัดการเกษตรและสิ�ง
แวดล้อม หัวหนาโครงการ อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ
การประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อความมั�นคงด้าน
การเกษตรในพื�นที�ลุ่มน�าแมจ่าง จังหวัดลําปาง หัวหน้า
โครงการ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
นวัตกรรมต้นแบบถังดักไขมันเพื�อกําจัดไขมันจากการ
แปรรูปอาหารและอาหารเหลือทิ�ง หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ 

พฤติกรรมเชิงลึกของเกษตรกรและคนในชุมชนเพื�อพัฒนา
ชุมชนเกษตรปลอดการเผา หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุกัญญา
เสรีนนท์ชัย
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ยุทธศาสตรที์� 1

Research cluster

การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

Mapping of groundwater salinity in coastal aquifers
using Machine learning models หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจํานงค์
การใช้พื�นที�ซ้อนทับระหว่างช้างป�า (Elephas maximus)
และชุมชน และการพัฒนาระบบเตือนภัยในภาคตะวัน
ออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.รัตนวัฒน์
ไชยรัตน์

เรือไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อสง่เสริมนโยบายการท่อง
เที�ยวอยา่งยั�งยืน หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กันต์ ปานประยูร
การพัฒนาเครื�องกําเนิดไฟฟ�ารูปแบบใหมเ่พื�อความยั�งยืน
ด้านพลังงาน หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.นรินทร ์         
 บุญตานนท์ 

การพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนการแพรก่ระจาย
ของฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดลําปาง หัวหน้า
โครงการ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
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ยุทธศาสตรที์� 1

ทุนวิจัย

การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

การพัฒนาวัสดุนาโนโลหะออกไซด์เพื� อผลิตพลังงาน

ไฮโดรเจนจากน�าเสียในกระบวนการสังเคราะห์แสงเทียม

การประเมินทางเลือกการใช้ประโยชน์ที� ดินเพื� อรับมือ

การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัด

พิจิตร

พฤติกรรมเชิงลึกของเกษตรกรและคนในชุมชนเพื� อ

พัฒนาชุมชนเกษตรปลอดการเผา

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
1.

2.

3.

เรือไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์เพื� อส่งเสริมนโยบายการ

ท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพการกักเก็บ

คาร์บอนในพื� นที�สวนยางพารา ภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย

การพัฒนาระบบคาดการณ์และแจ้งเตือนการแพร่

กระจายของฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดลําปาง

ทุนวิจัยและนวัตกรรมจาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
1.

2.

3.

การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินระบบเทคโนโลยีเครือข่าย

ไร้สาย 5G เพื� อการจัดการเกษตรและสิ�งแวดล้อม

ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้

แผนงานย่อย: สร้างองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
1.
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ยุทธศาสตรที์� 1

ทุนวิจัย

การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

ทุนวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ�ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
 แผนงานการศึกษากลไกทางการเงินสําหรับการบริหาร

จัดการมรดกทางธรรมชาติ เพื� อการท่องเที�ยวบนความ

ยั�งยืน

ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
การศึกษาและวิเคราะห์เชิงระบบของอุตสาหกรมเชิง

นิเวศน์ ที�มีผลต่อการหนุนเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ประเภททุนวิจัยเพื� อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ

บุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
การใช้พื� นที�ซ้อนทับระหว่างช้างป�า (Elephas maximus)

ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
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คณะจัดทําแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื�อการจัดการลุ่มน�าอยา่งบูรณาการในพื�นที�ภาคเหนือให้เป�นศูนย์กลางด้านการวิจัยด้านสิ�งแวดล้อมในภาค
เหนือ

ยุทธศาสตรที์� 1
การสร้างความเป�นเลิศด้านการวิจัย  นวัตกรรมด้านสิ�งแวดล้อม 

Area Based Research & 

Academic Services

โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป�าเชิงนิเวศอยา่ง
ยั�งยืน ศูนย์ฯ อ.แมท่ะ

โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป�าเชิงนิเวศอยา่งยั�งยืน ศูนย์ฯ อ.สบปราบ

โครงการวนเกษตรเพื� อการจัดการสิ�งแวดล้อมอย่าง

ยั�งยืน

โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป�าเชิงนิเวศ

อย่างยั�งยืน

โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ฟอกอากาศ)

โครงการผลิตปุ�ยหมักจากใบจามจุรี (ใบก้ามปู)

โครงการฝ�กอบรมเยาวชนและครูสิ�งแวดล้อม

งานวิจัยร่วมในพื� นที�และกิจกรรมสร้างเครือข่าย 
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Research cluster

ยุทธศาสตรที์� 2

AUN-QA

การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา 

คณะมุ่งพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การประเมินหลักสูตร จํานวน 9

หลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน หรือ AUN-QA โดยกําหนดเป�าหมายให้หลักสูตร

ปริญญาตรีอย่างน้อย 1 หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์

AUN-QA ในระดับอาเซียนภายในป� พ.ศ. 2568  รวมไปถึงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื� อ

การดําเนินการที� เป�นเลิศหรือ EdPEx 

VERSION ตรวจประเมินโดย
ส่วนงาน VERSION ตรวจประเมินโดย

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�ง

แวดล้อม (ET/ETS) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีที� เหมาะสมและ

นวัตกรรมเพื� อความมั�นคงด้านสิ�งแวดล้อม

(AT/ATS) 

- สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และ  

 สิ�งแวดล้อมที�ยั�งยืน (LE/LES)

- สาขาวิชาการจัดการสิ�งแวดล้อมและ

เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม (นานาชาติ)

(MT/MTS)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาสิ�งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ (Ph.D) 

รับการตรวจวันที�  29-30 กรกฎาคม พ.ศ.

2564 

01 03 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาวิทยาศาตร์และ

เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม (ES)

รับการตรวจวันที�  8-9 เมษายน

พ.ศ. 2564   
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ยุทธศาสตรที์� 2

หลักสูตร
การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี

The first international program of the nation in
Natural Resources and Environmental Management 

มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการบนแนวคิดที�

เน้นผู้ เรียนเป�นศูนย์กลางผ่านการฝ�กปฏิบัติด้วยตนเอง เรียน

รู้ผ่านการฝ�กภาคสนาม จะทําให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเอง

และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื� องที�หลากหลาย สร้างบัณฑิตที�

มีความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

ควบคู่ กับการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในการประกอบ

อาชีพ คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื� อประโยชน์สุขแก่มวล

มนุษยชาติ
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ยุทธศาสตรที์� 2

หลักสูตร

การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา 

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีการบริหารสิ�งแวดล้อม (ET)
เป�นหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาแรกของ
ประเทศไทยที�ทําการเรียนการสอนที�เกี�ยว
ข้องกับสิ�งแวดล้อมตั�งแต่ ป� พ.ศ. 2517
โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่าง บูรณ
าการจากทฤษฎีและการฝ�กปฏิบัติในภาค
สนามและห้องปฏิบัติการ เพื�อการบริหาร
จัดการสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรม-
ชาติอย่างยั�งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิต
บุคลากรที�มีความรู้ ความสามารถในการ
แก้ไขป�ญหาด้วยวิธีการอย่างเป�นระบบ  
 ดังนั�น หลักสูตรจึงได้ปรับปรุงเนื�อหาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ป�จจุบันและ
เปลี�ยนชื�อหลักสูตรใหม่เป�นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัด
การสิ�งแวดล้อม (ET) เป�าหมายของ
หลักสูตรจึงมุ่งหวังที�จะผลิตนักวิชาการ
ระดับสูงที�มีความรู้ ความสามารถในด้าน
การวางแผนและจัดการด้านสิ�งแวดล้อม
ได้เหมาะสมทั�งด้านปริมาณและคุณภาพ

หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที�มีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในระดับ
สูง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้
มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการ
งานด้านสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั�งยืน รวมถึงมีความสามารถในการ
พัฒนาทางความคิด การวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างบูรณา-
การทั�งภาคทฤษฎีและการฝ�กปฏิบัติสอด-
คล้องกับสถานการณ์ป�จจุบันที�มีการเปลี�ยน-
แปลงทั�งมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ�ง
แวดล้อม และ เทคโนโลยี

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที�มีจิตสาธารณะ และ

ธรรมาภิบาล เชื� อมโยงและบูรณาการ

ความรู้แบบพหุวิทยาการระหว่างศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอด

จนพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื� อ

การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ�งแวดล้อมที�

ยั�งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ�น สังคม องค์กร

ท้องถิ�น องค์กรด้านสิ�งแวดล้อมทั�งใน

ระดับชาติ ภูมิภาค และสากล
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ยุทธศาสตรที์� 2

หลักสูตร

การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา 

ระดับปริญญาโท

Graduates of the Master of Science

Program in Environmental

Management and Technology will

be able to demonstrate moral and

ethical behaviors with academic

knowledge and skills, especially

multidisciplinary research. They

will be able to collaborate at the

regional level on environmental

and natural resources management

and related technologies in

analysis and diagnosis, but also

choose the precise method for

environment and natural resources

management with the appropriate

technology that is related to

economic development trends

based on sustainability and self-

sufficiency. Their efforts in this

regard will be beneficial to the

country, Asia-Pacific region, and

other regions in the world. 

ระดับปริญญาเอก

Highlight: Focus on the research,
with no courses offered. The
program requires students to be
modern research experts in
environment and resources
science, able to learn
independently, creatively, morally,
have wide vision, can work both
independently and with a team, be
a leader in environmental science,
able to integrate the overall
knowledge of the environmental
system and produce innovative
products for the benefit of
sustainable development

มุ่งศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้า

กับโลกและธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม

โดยการประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี

ในหลายมิติ ตลอดจนสามารถต่อยอด

องค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื�อสิ�ง

แวดล้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้าน

เกษตรกรรม ด้านการจัดการของเสีย

ด้านชีวภาพ ด้านพลังงาน และด้านสิ�ง

แวดล้อมอื�น ๆ
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การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา 

MAP-C

คณะผลักดันการเรียนการสอน เป�ดรายวิชาสําหรับ

บุคคลทั�วไป MAP-C (Mahidol Apprenticeship

Program Curriculum) เพื� อเป�ดโอกาสให้บุคคลทั�วไป

ที�สนเรื� องมลพิษสิ�งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม

การควบคุมและป�องกันมลพิษสิ�งแวดล้อม สามารถ

เข้าเรียนผ่านการสอนออนไลน์ โดยเมื� อเรียนจบได้

ใบรับรองผลการศึกษาสามารถนําไปใช้สะสมหน่วยกิต

เมื� อเพื� อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย

มหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�งแวดล้อม 

(หลักสูตรภาคพิเศษ) 
รายวิชา ENTM 601 การประเมินสิ�งแวดล้อมเชิงบูรณาการ

รายวิชา ENTM 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ�งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�งแวดล้อม 

(หลักสูตรปกติและภาคพิเศษ) 
รายวิชา ENTM 616 เทคโนโลยีชีวภาพสิ�งแวดล้อมและการ

ประยุกต์เพื� อการจัดการมลพิษ

รายวิชา ENTM 619 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมและของเสียอันตราย

รายวิชา ENTM 633 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

รายวิชา ENTM 634 เทคโนโลยีอวกาศเพื� อการติดตามและ

เฝ�าระวังด้านสิ�งแวดล้อมและทรัพยากร

รายวิชา ENTM 638 การวิเคราะห์สิ�งแวดล้อมในอดีตและการ

ประยุกต์

รายวิชา ENTM 639 การประเมินความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านป�าไม้และนิเวศวิทยาเพื� องานด้านสิ�งแวดล้อม
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การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา 

MAP-C

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ�งแวดล้อม (หลักสูตรปกติและภาคพิเศษ) 
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การสร้างความเป�นเลิศด้านการศึกษา 

MAP-C

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีที� เหมาะสมและนวัตกรรมเพื� อสิ�ง

แวดล้อม (หลักสูตรภาคปกติ) 
รายวิชา ENAT 519 นาโนเทคโนโลยีเพื� อพัฒนาและสิ�งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีที� เหมาะสมและนวัตกรรมเพื� อสิ�ง

แวดล้อม (หลักสูตรภาคพิเศษ) 
รายวิชา ENAT 510 เทคนิคการจําลองด้วยคอมพิวเตอร์

รายวิชา ENAT 519 นาโนเทคโนโลยีเพื� อพัฒนาและสิ�งแวดล้อม
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การสร้างความเป�นเลิศด้านบริการวิชาการสิ�งแวดล้อม

วารสาร Environment and Natural Resources Journal ได้พัฒนาคุณภาพวารสาร

ให้เข้าสู่ฐานระดับนานาชาติ Scopus เมื� อป� พ.ศ. 2560 และในป� พ.ศ. 2563 อยู่ใน

อันดับที�  11 ของทวีปเอเชีย สาขา Environmental Science (miscellaneous) จาก

ทั�งหมด 36 วารสาร ในฐาน SCImago Journal Rank (SJR)

CiteScore     0.9

H – Index     5.0

Quartile (Environmental Science)  Q3
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การสร้างความเป�นเลิศด้านบริการวิชาการสิ�งแวดล้อม

โครงการฝ�กอบรม

 11 โครงการ
ระดับนานาชาติ  1 

ระดับชาติ  10 

ผา่นการอบรม 1,169 คน 

คนไทย 1,139 คน 
ต่างชาติ  30 คน 

 คณะเป�นที�ยอมรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้

บริการด้านการฝ�กอบรม และค่ายเยาวชนด้านสิ�งแวดล้อมที�มี

คุณภาพอย่างต่อเนื� องโดยมุ่งเน้นขยายฐานการให้ความรู้ด้าน

สิ�งแวดล้อม และเน้นการสร้างความร่วมมือใหม่กับหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และผู้นําชุมชนท้องถิ�นซึ�งจะส่ง

เสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อมในทุกช่วงวัยและเข้าถึงบุคคลทุกกลุ่มในสังคม

International Training Course หลักสูตร Food System: the Challenge to Changing the Global

Environment ผา่นระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom โดย  ความรว่มมือระหว่างคณะสิ�ง

แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รว่มกับ กรมความรว่มมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ซึ�งมีวัตถุประสงค์เพื�อให้แนวทางวิธีการและเครื�องมือที�ใช้ในการจัดทําองค์

ความรู้เกี�ยวกับบริบทของระบบอาหารในมิติต่าง ๆ และเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์และความรู้เกี�ยว

กับระบบอาหารตลอดจนเพื�อขจัดความหิวโหยจากมวลมนุษยชาติต่อไป ทั�งนี� ได้มีผู้เข้ารว่มโครงการฯ

จํานวน 53 คน จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาใต้ และอเมริกาใต้ 
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การสร้างความเป�นเลิศด้านบริการวิชาการสิ�งแวดล้อม

โครงการฝ�กอบรม

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม (Power Green Camp) ภายใต้ธีม “Jungle Rumble –

เสียงก้องจากป�าลึก” เป�ดโอกาสให้นักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� 1-6 ทั�วประเทศ ทุกระดับชั�นและ

แผนการเรียน รวมทีม ๆ ละ 3 คน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคําถามผ่านช่องทางออนไลน์รวม

2 รอบ เพื�อวัดพื�นฐานความรู้ ความเข้าใจเรื�อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม พร้อมทําภารกิจ

สะสมคะแนนในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั�งสิ�น 243 ทีม โดยคัดเลือกผู้ชนะ

จํานวน 5 ทีม เพื�อไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการฝ�กอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�ง

แวดล้อม เพื�อปลูกฝ�งให้ตระหนักถึงความสําคัญ การพัฒนา และการแก้ไขป�ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม สําหรับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา เพื�อสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการเป�นทีมสร้างสรรค์

ไอเดียที�เกี�ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม โดยนําเสนอไอเดีย/โครงการที�มีอยู่

หรือ คิดค้นไอเดีย/โครงการขึ�นมาใหม่นําเสนอในวันที�กําหนดผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่านการคัดเลือก

จากผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ 
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การสร้างความเป�นเลิศด้านบริการวิชาการสิ�งแวดล้อม

โครงการฝ�กอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้นําการเปลี�ยน แปลง

ด้านการพัฒนาอย่างยั�งยืน (SDGs)           

โดยมีรูปแบบการบรรยายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เกี�ยวกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั�งยืนของมหาวิทยาลัย

มหิดล (MU Sustainable policy) การบรรยายและแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์ ความรู้ ทัศนคติ กับวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื� อสร้างแรงบันดาลใจเพื� อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงสู่การพัฒนาที�

ยั�งยืน

เวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื� อนวาระเป�าหมายการพัฒนาที�

ยั� งยืน เรื�อง การจัดการสิ�งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาทเพื� อการ

พัฒนาสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน  โดยความร่วมมือระหว่าง สหภาพ

ยุโรป (The European Union - EU) สํานักงานศาลปกครอง และ

คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ซึ�  งมีวัตถุประสงค์เพื� อให้ผู้ เข้า

ร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับองค์ความรู้ทางวิชาการ

และประสบการณ์เกี�ยวกับการจัดการสิ�งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที�ของศาลปกครอง และการ

พิจารณาคดีด้านสิ�งแวดล้อม ทั�งนี�  ได้มีผู้ เข้าร่วมโครงการฯ จากทั�ง

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระและองค์การมหาชน ภาค

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น สถาบันการศึกษาและวิจัย

องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม นักศึกษา ข้าราชการ

บํานาญ 

โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ�งแวดล้อม 

 โดยเป�นการฝ�กอบรมให้ผู้ ที�สนใจการตรวจประเมิน "การจัดการสิ�ง

แวดล้อม” ซึ�งหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้

ในระบบการจัดการสิ�งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ISO 14001, สํานักงาน สี

เขียว (Green Office) เป�นต้น ให้กับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป�นภาค

รัฐ หรือภาคเอกชน
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โครงการฝ�กอบรม

โครงการฝ�กอบรม หลักสูตร การสาํรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียม

สาํหรับผู้ เริ�มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for

Beginner) คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จัดโครงการอบรม

ที�มี วัตถุประสงค์เพื� อให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเข้าใจกระบวนการประมวลผล

ข้อมูลจากระยะไกล โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ เทคโนโลยีการรับรู้จาก

ระยะไกลแบบครบวงจร 

โครงการฝ�กอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาํหรับผู้เริ�ม

ต้นใช้งาน (GIS for Beginner)         

โดยมีวัตถุประสงค์เพื� อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ การทํางาน

ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั�นพื� นฐาน สามารถนําความรู้ที�ได้รับไป

ประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ 

โครงการฝ�กอบรมภายใต้ศูนย์วิจัยและฝ�ก
อบรมภูมิสารสนเทศสิ�งแวดล้อมและ
ทรัพยากร (GIREN-RTC)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับเพื�อการ
สาํรวจและจัดการสถานที�กําจัดขยะมูลฝอย เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสํานักงานสิ�งแวดล้อมภาคที� 1-16 ให้
มีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับเพื�อการสํารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดการพื�นที�ฝ�งกลบขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ เรื�อง การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการ

พื�นที�ฝ�งกลบขยะมูลฝอย เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสํานักงานสิ�งแวดล้อมภาคที� 1-16 ให้มีความรู้และ

ทักษะการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับเพื�อการสํารวจและวิเคราะห์เพื�อวิเคราะห์

ปริมาณขยะในพื�นที�ฝ�งกลบขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ในรูปแบบออนไลน์)

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทาง

อากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื� อการสาํรวจ

และจัดการพื� นที� เกษตรกรรม คณะสิ� งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์  ร่วมกับ บริ ษัทสยาม คูโบต้าคอร์ปอเรชั�นจํากัด โดยคณะ

ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี�ยนประสบการณ์การใช้ประเด็นป�ญหา

หรือกรณีศึกษาด้านการวางแผนและจัดการพื� นที� เกษตรกรรมเป�น

รูปแบบในการเรียนรู้  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ เข้า

ร่วมอบรมจากองค์กรภาคเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายภาพถ่ายทางอากาศจาก

อากาศยานไร้คนขับเพื�อการสํารวจและจัดการพื�นที�เกษตรกรรม 
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ยุทธศาสตรที์� 3
การสร้างความเป�นเลิศด้านบริการวิชาการสิ�งแวดล้อม

PM    Research Project

คณะได้ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารพัฒนาเว็บไซต์ รายงานคุณภาพอากาศ

ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ที�ตั�งสถานี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) เพื�อ

รายงานคุณภาพอากาศรายชั�วโมงแก่ประชาคมมหิดลและชุมชนรอบข้าง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศมีความถูกต้อง แม่นยําสูงใกล้เคียงกับความเป�นจริง และน่าเชื�อถือทางวิชาการ

2.5
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ยุทธศาสตรที์� 3
การสร้างความเป�นเลิศด้านบริการวิชาการสิ�งแวดล้อม

 Collaborations

 บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ "เสริมศักยภาพคนรุน่ใหมสู่ก่ารขับเคลื�อนพัฒนาคุณภาพสิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งยืน"
ระหว่างคณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์สิ�งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center: EEC)
และกรมสง่เสริมคุณภาพสิ�งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม เป�นประธานกล่าวแสดงความยินดีในความรว่มมือ

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ ด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกความรว่มมือ ระหว่าง กรมอุทยานแหง่ชาติ
สัตว์ป�า และพันธุ์พืช กับ มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ
ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษ
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ยุทธศาสตรที์� 4
การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั�งยืน

สถานศึกษาปลอดภัย

มาตรฐานห้องปฏิบัติการสิ�งแวดล้อม

คณะมีนโยบายส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการด้านสิ�งแวดล้อม นําระบบ

ISO/IEC 17025 มาใช้ในการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในป�

2564 คณะได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จํานวน 4

พารามิเตอร์ (เมื� อวันที�  19 กุมภาพันธ์ 2564): pH TSS TDS COD

และอยู่ระหว่างการรับรองอีก 2 พารามิเตอร์ :  Pb Mn ซึ�งได้รับการ

รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

คณะได้เข้าร่วม โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี�ยวกับสารเคมี (ESPReL)

ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (COSHEM) มหาวิทยาลัย

มหิดล ซึ�งห้องปฏิบัติการสิ�งแวดล้อมของคณะ ได้รับการรับรองจากศูนย์ COSHEM ว่าเป�นห้องปฏิบัติการ

ปลอดภัยต้นแบบ จํานวน 5 ห้อง และได้รับการรับรองในระดับ Peer Evaluation จากสํานักงานวิจัยแห่ง

ชาติ (วช.) จํานวน 2 ห้อง ได้แก่

     1. ห้องห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (4410) 

     2. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (4510)
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ยุทธศาสตรที์� 4
การสร้างและการบริหารองค์กรอย่างยั�งยืน

คณะได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2015

มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ISO 45001:2018 Green

Office (Gold Award) 2019-2021 รวมไปถึงรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย เป�นป�ที�  4

ติดต่อกัน

Green Office (Gold Award) 

2019-2021

สถานศึกษาปลอดภัย

คณะได้ดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานภายในคณะอย่างต่อเนื� อง

และเป�นรูปธรรมโดยการได้รับรางวัลดีเด่น "สถานศึกษา

ปลอดภัย" ประจําป� 2564 เป�นป�ที�  4 ติดต่อกัน จากกรม

สวัดิการและคุ้มครองแรงงาน
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Sustainable  Development  Goals  
คณะมีความมุ่งมั�นเพื�อสนับสนุนการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน หรือ Sustainable Development

Goals (SDGs) ของประเทศไทยด้วยความเป�นเลิศด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการด้าน   

 สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการการวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการขยะและ
น�าเสียแบบบูรณาการทุกภาคสว่นบริเวณเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและพื�นที�ใกล้เคียง

Goal 6: CLEAN WATER AND SANITATION

โครงการการพัฒนาระบบการประเมินความยั�งยืนของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

โครงการความมั�นคงด้านน�าและระบบนิเวศในพื�นที�ลุ่มน�า
สาขาเพชรบุรีตอนล่าง

Goal 4: QUALITY EDUCATION

Goal 8: DECENT WORK ANDECONOMIC GROWTH

โครงการการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยชุมชนในอุทยานธรณีโลกสตูล
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Goal 13: CLIMATE ACTION

โครงการการประยุกต์ใช้มาตรฐานสํานักงานที�เป�น
มิตรกับสิ�งแวดล้อม (Green Office)  เพื� อลดการ
ใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกของสํานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและสํานักงานของ
สถาบันการศึกษาของประเทศไทย

โครงการการจัดการความรู้เพื�อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าวและ
กระบวนการจัดการเครือขา่ยของ Young Smart Farmer เพื�อ
รองรับการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

Goal 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND 
 PRODUCTION

Goal 15: LIFE ON LAND

โครงการการจัดการความรู้การทํานาแปลงใหญเ่พื�อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

โครงการการสื�อสารเพื�อการอยูร่ว่มกันของชุมชนที�เผชิญ
ป�ญหาหมอกควัน
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ที� ตั� ง ค ณ ะ

คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ศาลายา พุทธมณฑ นครปฐม 73170

โทร. +66-2441 5000 Fax. 66-441 9509-10
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ร า ย น า ม ค ณ ะ ทํา ง า น

คําสั�งที�  232/2563  ลงวันที�  15 ตุลาคม 2563

 ------------------------------------- 

ที�ปรกึษา 

คณบดี 

รองคณบดีทุกท่าน 

ประธานคณะทํางาน 

ผศ.ดร. นพพล อรุณรัตน ์

คณะทํางาน 

อาจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน 

หัวหน้างานและรักษาการหัวหน้างานทุกงาน 

นางสาวจาริณ ี อิ�วชาวนา 

คณะทํางานและเลขานุการ 

นางปาลิดา  เจริญสุข  

คณะทํางานและผูช้่วยเลขานุการ 

นางสาวอภิสรา โชติภาภรณ ์

จัดทํารูปเล่ม 

นางสาววรนันท์ บุตราช
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คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มุ่งมั�นที�จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป�นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที�ดีที�สุดของโลก ในป� 2573

และบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะในการเป�นสถาบันการศึกษาด้านสิ�งแวดล้อม 

เป�นอันดับที� 1 ของประเทศภายในป� 2568 และลําดับ 1 ใน 3 ของอาเซียนภายในป� 2574 

 https://www.facebook.com/enmahidol/

https://www.instagram.com/enmahidol/

www.twitter.com/EnMahidol 

www.youtube.com/user/envimahidol

 https://en.mahidol.ac.th 
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