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ข้อมูลรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สาํหรบัการดําเนินการจัดฝึกอบรมและการบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ห้องประชุม 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีห้องประชุม และ ห้องบรรยาย สําหรับให้บริการจัดฝึกอบรมและ

การเรียนการสอน ดังน้ี 
 

รายชื่อห้อง จํานวน 
(ห้อง) 

ความจุ 
(คน) 

หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายใน 
รายชั่งโมง 

(บาท) 
รายวัน 
(บาท) 

รายชั่งโมง 
(บาท) 

รายวัน 
(บาท) 

อาคาร 1       
ห้องประชุม 1103 1 30 300 2,400 400 3,200 
ห้องประชุม (1104 , 1105) 2 15 200 1,600 300 2,400 
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 1 70 700 5,600 800 6,400 
อาคาร 2       
ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน 1 24 300 2,400 400 3,200 
ห้องประชุม (2303) 1 18 200 1,600 300 2,400 
ห้องบรรยาย (2301 , 2303) 2 50 300 2,400 400 3,200 
อาคาร 3       
ห้องบรรยาย (3203) 1 80 600 4,800 200 5,600 
ห้องบรรยาย (3213 , 3214) 2 18 200 1,600 300 2,400 
ห้องประชุม (3305) 1 10 200 1,600 300 2,400 
อาคาร 4 ชั้น 1       
ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5 10 150 1,200 250 2,000 
ห้องบรรยาย (4114 - 4122) 9 50 300 2,400 400 3,200 
ห้องบรรยาย (4126 , 4129) 2 110 600 4,800 700 5,600 
อาคาร 4 ชั้น 2       
ห้องประชุม (4209) 1 100 1,000 8,000 1,200 9,600 
ห้องประชุม (4215 , 4218) 2 100 1,000 8,000 1,200 9,600 
ห้องบรรยายรวม (4224) 1 240 2,000 16,000 2,500 20,000 
ห้องประชุมคร่ึงวงกลม (4228) 1 100 1,200 9,600 1,500 12,000 
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หมายเหตุ 1. อัตรค่าบํารุงตามบัญชีรายละเอียด จะรวมการให้บริการทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ค่า
สาธารณูปโภค ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายแผ่นใส เครื่องเสียง (เฉพาะห้องที่มีการติดต้ังเคร่ืองเสียง) 
 2. อัตรค่าบํารุงตามบัญชีรายละเอียด ไม่รวมค่าเคร่ืองฉายภาพ LCD ซึ่งคิดค่าบริการ ดังน้ี ครึ่งวัน คิด
ราคา 1,000 บาท เต็มน คิดราคา 2,000 บาท 
 3. ในกรณีการใช้สถานที่วันหยุดราชการ ผู้ขอต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 

1.2 ห้องคอมพิวเตอร์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาคาร 3 มีห้องคอมพิวเตอร์บริหารทั้งหมด 3 ห้อง สําหรับให้บริการ

จัดฝึกอบรมและการเรียนการสอน ดังน้ี 
 

รายชื่อห้อง ความจุ (คน) ค่าบริการ (บาท) 
GIS-LAB (3301) 40 5,000 
COM-LAB 1 (3303/1) 21 - 
COM-LAB 2 (3303/2) 10 - 
 

1.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 

ลําดับที ่ ชื่อห้องปฏิบัติการ หมายเลขห้อง 
1 ห้องเครื่องมือกลาง 1 4410/1 
2 ห้องเครื่องมือกลาง 2 4410/2 
3 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 4410 
4 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 4411 
5 ศูนย์คลินิกสิ่งแวดล้อม 4422 
6 ห้องเครื่องมือกลางของศูนย์คลินิกสิ่งแวดลอ้ม 4423 
7 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2  4510 
8 ห้องปฏิบัติการเคมี 2 4511 
9 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือช้ันสูง 4419 
10 ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมเทคโนโลยีการฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อม 
4420 

11 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 4421 
12 ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม 1 4514 
13 ศูนย์ปฏิบัติการวัฏจักรสารอาหารและแก๊สเรือน 4515 
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ลําดับที ่ ชื่อห้องปฏิบัติการ หมายเลขห้อง 
กระจก 

14 ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม 2 4516 
15 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาระบบนิเวศ 4517 
16 ห้องปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง

ชีวภาพ 
4518 

17 ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

4519 

18 ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

4520 

19 ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม 3 4521 
20 ห้องปฏิบัติการอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 4522 
21 ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม 4 4523 
22 ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อม 5 4524 

 

1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
1.4.1 เครื่องมือวิเคราะห์ชัน้สงู 

1) เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนัก 
- Atomic asorption spectrometer (AAS) 
- Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP) 

2) เครื่องวัดแยกสารอินทรีย์ด้วยวิธีการเคลื่อนที่แตกต่างกันของตัวกลางต่าง ๆ (GC) 
3) เครื่องวัดค่าพลังงานความร้อน (BOMB) 
4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคารบ์อนอินทรีย์รวม (TOC) 
5) ชุดตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่น (Odour Concentration) 

 
1.4.2 เครื่องมือทางด้านเคมี 

1) เครื่องช่ัง 
2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
3) เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity meter) 
4) เครื่องเขย่าแบบต้ังโต๊ะ (Shaker) 
5) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ (pH meter portable) 
6) เครื่องวัดการนําไฟฟ้า แบบต้ังโต๊ะ (Conductivity meter portable) 
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7) ตู้ดูดความช้ืนแบบอัตโนมัติ (Auto desiccator) 
8) เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนได้ (Evaporator) 
9) เครื่องทําสูญญากาศโดยใช้นํ้า (Aspirator) 
10) เครื่องกวนสารละลายด้วยใบพัด (Jar tester) 

 
1.4.3 เครื่องมือทางด้านชีววิทยา 

1) หม้อน่ึงฆ่าเช้ือด้วยความดันไอน้ํา (Autoclave) 
2) เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ  (Incubator shaker) 
3) เครื่องป่ันตะกอนด้วยแรงเหว่ียงแบบควบคุมอุณหภูมิ  (Refrigerated Centrifuge) 
4) เครื่องผสมสาร (Vertex mixer) 
5) เตาไมโครเวฟสําหรับอุ่นอาหารเลี้ยงเช้ือ (Microwave) 
6) ชุดดูดจ่ายสารละลาย (Auto pipette and Dispenser) 
7) กลอ้งจุลทรรศน์ 
8) เครื่องตรวจเพลท 
 

1.4.4 เครื่องมือด้านความปลอดภัย 
1) ตู้ดูดควัน (Hood) 
2) ตู้ปลอดเช้ือ 
3) อุปกรณ์ล้างตัวล้างตาฉุกเฉิน (Emergency shower) 
4) ตู้เก็บสารเคมี (ตู้สีชามีระบบดูดควัน) 

 
1.4.5 เครื่องมือให้ความร้อน 

1) ตู้อบ  (Oven) 
2) อ่างไอนํ้า (Water bath) 
3) เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็กแบบให้ความร้อน (Hotplate) 
4) เตาให้ความร้อน 6 หลุม (Heating mantel) 

 
1.4.6 เครื่องมือให้ความเย็น 

1) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  (Incubator) 
2) ตู้เย็น  (Refrigulator) 

3) ตู้แช่ -20 C  (Refrigulator -20 C) 
4) เครื่องทําความเย็นหมุนเวียน (Cooling) 
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1.4.7 เครื่องมือเฉพาะด้าน 
1) เตาเผา (Furnance) 
2) เครื่องย่อยตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์โลหะหนัก (Microwave digestion) 
3) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนอัตโนมัติ (TKN) 
4) การดูดกลืนแสงความยาวต้ังแต่ 190-1100 นาโนเมตร  

(UV/VIS Spectorphotometer) 
5) เครื่องตัดช้ินเน้ือไม้อัตโนมัติ 
6) เครื่องตีบดผสมอาหาร 
7) ชุดเขย่าสารเพ่ือหาการชะละลาย 
8) เครื่องแตกเซลล์ด้วยคลื่นเสียงความถี่ 

 
1.4.8 เครื่องมืออ่ืนๆ 

1) เครื่องทํานํ้าบริสุทธ์ิ 
2) ตะแกรงร่อน (Seive) 
3) เครื่องดูดความช้ืน 
4) รถเข็น 
5) รถปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 
2. ด้านสารสนเทศ 

2.1 เครื่องฉายภาพ LCD 
 

ลําดับที ่ หมายเลขประจําเครื่อง ขนาด สถานทีติ่ดต้ังปัจจุบัน 
1 2551/1 4500 1103 ประชุม 1 
2 2551/4 3000 เคลื่อนที ่ใช้ติดต้ังห้อง 2303 (ประชุม 6) 
3 2551/5 3000 4111/2 วิทยานิพนธ์ 2 
4 2551/3 3000 เคลื่อนที ่
5 2552/1 2500 เคลื่อนที ่
6 2556/1 3000 เคลื่อนที ่ใช้ติดต้ังห้อง 1104   
7 2556/3 3000 4114 (บ.1) 
8 2556/4 3000 4115 (บ.2) 
9 2557/1 3000 2105 (เทพนม) 
10 2557/2 3000 4122 (บ.9) 
11 2557/3 4500 4126 (บ.10 Front) 
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ลําดับที ่ หมายเลขประจําเครื่อง ขนาด สถานทีติ่ดต้ังปัจจุบัน 
12 2557/4 4500 4129 (บ.11 Front) 
13 2557/5 5500 4224 (เธียร์เตอร์) 
14 2558/1 TV 4111/4 วิทยานิพนธ์ 4 
15 2559/1 TV 4111/3 วิทยานิพนธ์ 3 
16 2559/2 TV 4111/5 วิทยานิพนธ์ 5 
17 2559/2 3000 4120 (บ.7) 
18 2559/3 3000 4121 (บ.8) 
19 2559/4 3000 4126 (บ.10 Back) 
20 2559/5 3000 4129 (บ.11 Back) 
21 2559/1 3000 4111/1วิทยานิพนธ์ 1 
22 2559/6 4500 4228 (พงศ์พิศน์: ครึ่งวงกลม) 
23 2560/2 3000 3303/1 (COM1) 
24 2560/1 3000 3301 (GIS) 
25 2560/3 3000 4119 (บ.6) 
26 2561/1 3000 4116 (บ.3) 
27 2561/2 3000 4117 (บ.4) 
28 2561/3 3000 4118 (บ.5) 
29 2561/4 4500 4215 (มนู) 
30 2561/5 3300 1203 (ประชุม 4) 
31 2561/6 4500 4218 
32 2561/7 4200 4126 (บ.10 Front) 

 
2.2 วุฒิบัตร  

ค่าจัดทําวุฒิบัตร ใบละ 100 บาท ค่าแฟ้มใส่วุฒิบัตร อันละ 300 บาท 
 

2.3 งานบริการด้านภูมิสารสนเทศ 
ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ 

 ชุดอากาศยานไร้คนขับ จํานวน 1 ชุด (DJI Phantom 4 Pro)  
 ชุดอากาศยานไร้คนขับ จํานวน 1 ชุด (DJI Phantom 4 Pro) พร้อมกลอ้งถ่ายภาพช่วงคลื่น 

   อินฟราเรดใกล้ (Parrot Sequoia) 
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 เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนําร่องแบบมือถือ จํานวน 32 เคร่ือง 
o Garmin GPSMAP 64s จํานวน 5 เคร่ือง 
o Garmin eTrex 30 จํานวน 4 เครื่อง 
o Garmin eTrex 10 จํานวน 7 เครื่อง 
o Garmin eTrex จํานวน 16 เครื่อง 

 เครื่องวัดความสูงต้นไม้ จํานวน 1 เครื่อง (เครื่อง Nikon Laser รุ่น Forestry Pro) 
 เครื่องพิมพ์ผล รองรับงานพิมพ์ ขนาดกว้าง 36 น้ิว จํานวน 2 เคร่ือง (HP DesignJet T1300 

PostScript ePrinter และ HP DesignJet 800) 
 

ทรัพยากรด้านซอฟต์แวร์ 
กลุ่มซอฟต์แวรด้์านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ 
 ESRI Education Site License Program ระยะเวลาการใช้งานได้ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562  

i. ArcGIS Platform 
1. ArcGIS for Desktop and All Extension 10.5.1 
2. ArcGIS Pro 2.0 
3. ArcGIS Enterprise 10.5.1 
4. ArcGIS for Server and All Extension 10.4.1 
5. ArcGIS for Window Mobile 10.2.1 
6. ESRI City Engine 2017 

ii. Developer GIS and Cloud GIS 
1. EDN for Education 
2. ArcGIS Online Subscription 

 PC ArcInfo Workstation 
 ArcView 3.2 
 ArcGIS Desktop 8.3 
 Geomedia Professional 4.0 
 MapInfo Professional 6.5 
 MicroStation 7.1 
 SPAN GIS 5.4 

กลุ่มซอฟต์แวรด้์านการรับรู้จากระยะไกล ได้แก่ 
 Pix4Dmapper Pro - Non Commercial (ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ 

และผลงานตีพิมพ์ทุกประเภท ต้องอ้างอิงด้วยคําว่า "Processed with Pix4Dmapper Pro by 
Pix4D")  
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 Erdas Imagine 8.5, (รวมโมดูลการทํางานของ Virtual Analysis และ Orthobase) 
 Z/I Image Analyze 
 Hewitt 3.0 

กลุ่มซอฟต์แวรด้์านระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก ได้แก่ 
 MapSource 
 Pathfinder Office 
 PFINDER 
 GeoExplorer II 

กลุ่มซอฟต์แวรส์นับสนุนการทํางาน และการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ ได้แก่ 
 Oracle Database 8i Release 3 
 Map Object 2.1 (ทั้งแบบสนับสนุนการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic และ Java) 

กลุ่มซอฟต์แวรท์ี่มีความสามารถทั้งการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์และการรับรู้จากระยะไกล ได้แก่ 
 TerrSet (Clark Labs)  
 GRASS GIS 

 
ทรัพยากรด้านข้อมูลและสารสนเทศ 

ข้อมูล Hard copy 
 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:250,000 และ 1:50,000 ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:1,000,000 และ มาตราส่วน 1:250,000 ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 แผนที่ดิน (มีบริการเฉพาะบางพ้ืนที่) 
 แผนที่การใช้ทีดิ่น (มีบริการเฉพาะบางพ้ืนที่) 
 แผนที่เดินเรือ (มีบริการเฉพาะบางพ้ืนที่) 

 
3.  สถานที่พักและนนัทนาการ 

3.1 สถานทีพ่ัก 
 หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) 

หอพักนักศึกษาชาย 
 บ้านกันภัย อาคาร 9 ช้ัน 1-2 (ห้องพัก 2 คน) จํานวน   6   คน 
 บ้านกันภัย อาคาร 9 ช้ัน 3-4 (ห้องพัก 4 คน) จํานวน   14   คน 
หอพักนักศึกษาหญิง 
 บ้านพุทธรักษา อาคาร 1    จํานวน   57   คน 
 บ้านพุทธรักษา อาคาร 2    จํานวน   64   คน 

บ้านอินทนิล อาคาร 4    จํานวน   133   คน 
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บ้านลีลาวดี อาคาร 10    จํานวน   23   คน 
 

 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน 
ที่ต้ัง: 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
โทรศัพท์: 02 441 0568 
Website: www.salayapavilion.com 
 

 โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 
ที่ต้ัง: 98 ม.3 ถ.ศาลายา – บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73170 
โทรศัพท์: 0 2429 8066-9 
Website: www.royalgemsgolf.com 
 

 โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ  รีสอร์ต 
ที่ต้ัง: 170 / 148  ถ.ศาลายา – บางภาษี  ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
โทรศัพท์: 0 2429 8151-4 
Website: www.royalgemsgolf.com 
 

 โรงแรมเดอะ เซพเทมเบอร์ ศาลายา 
ที่ต้ัง: 59 หมู่ 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์: 0 2889 3848 
Website: www.theseptembersalaya.com 

 
3.2 MU Sport Complex ครบครันไปด้วยเครื่องออกกําลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีห้อง

กิจกรรม ห้องอบไอนํ้า ห้องซาว์น่า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และมีผู้ชํานาญการด้านสุขภาพและผู้ได้รับการอบรมทางด้าน
สุขภาพและการออกกําลังกาย 

เปิดบริการ 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น. 
วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-20.00 น. 
โทรศัพท์ : 024414295-8 

 
3.3 สถานทีท่่องเทีย่วจังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแบบให้ได้เลือกสรรไปพักผ่อนและยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
เดินทางแบบเช้าไป-เย็นกลับได้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญๆ ดังน้ี  
 



 

1. วัดพร

ลังกากลม
พระบาท
พระบรม
ฤทธ์ิ" พร
วันแรม 5
เที่ยวชมม

2. พระร

แค่ 2 กิ
ประทับค
อาทิ พระ
ทัศไนย, 
ต้น 

 

ระปฐมเจดีย์ร

วัดพระปฐมเจ
มสูงใหญ่ มีคว

ทสมเด็จพระจ
มสารีริกธาตุขอ
ระพุทธรูปศักดิ
5 ค่ํา เดือน 
มากมาย 

ราชวังสนามจั

พระราชวังสน
กิโลเมตรเท่าน้ั
ครั้งมานมัสกา
ะที่น่ังพิมานป
 พระตําหนักช

ราชวรมหาวิห

จดีย์ราชวรมห
วามสูงราว ๆ 
อมเกล้าเจ้าอ
ององค์พระโค
ด์ิสิทธ์ิที่พุทธศ
12 จะมีการ

จันทร ์

นามจันทร์ ต้ัง
น้ัน สร้างขึ้นเมื
ารพระปฐมเจ
ปฐม, พระที่นั
ชาลีมงคลอาส

หาร 

หาวิหาร ต้ังอยู
 120 เมตร 
ยู่หัว ปัจจุบัน

คตมพุทธเจ้า ท
ศาสนิกชนทั่วไ
จัดงานเทศกา

อยู่ที่ตําบลพร
มื่อปี พ.ศ. 245
จดีย์ ภายในพ
น่ังอภิรมย์ฤดี, 
สน์, พระตําหน
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ยู่ที่ตําบลพระ
 มีวิหาร 4 ทิ
นเป็นพระอาร
 ทางด้านทิศเห
ไทยให้ความเค
าลนมัสการอง

ระปฐมเจดีย์ อ
50 โดยพระ
พระราชวังสน
 พระที่น่ังวัช ี
นักมารีราชรัต

   

 

ปฐมเจดีย์ อํา
ทิศ กําแพงแก้
ามหลวงช้ันเอ
หนือขององค์พ
คารพนับถือ ใ
งค์พระปฐมเจ

 อําเภอเมืองนค
ะบาทสมเด็จพ
นามจันทร์มีพร
รีรมยา, พระ
ตบัลลังก์, พระ

าเภอเมืองนคร
ก้ว 2 ช้ัน ซึ่ง
อก ชนิดราชว
พระฯ เป็นที่ป
 ในทุก ๆ ปี ช่ว
จดีย์อย่างย่ิงให

 

ครปฐม อยู่ห่า
พระมงกุฎเกล้า
ระที่น่ังและพ
ะที่น่ังสามัคคีม
ะตําหนักทับแ

รปฐม มีลักษณ
งได้รับการบูรณ
รมหาวิหาร เ

ประดิษฐานขอ
วงวันขึ้น 12 
หญ่ มีนักท่อง

 

างจากองค์พร
้าเจ้าอยู่หัว เพื

พระตําหนักที่ส
มุขมาตย์, พร
แก้ว, พระตําห

ณะเป็นเจดีย์ท
ณปฏิสังขรณ์โ
ป็นที่ประดิษฐ
อง "พระร่วงโร
 ค่ํา เดือน 12 
เที่ยวหล่ังไหล

ระปฐมเจดีย์เพี
พ่ือใช้เป็นสถา
สวยงามมากม
ระที่น่ังปาฏิหา
หนักทับขวัญ เ

 

ทรง
โดย
ฐาน
รจน
 ถึง 
ลมา

พียง
านที่
มาย 
าริย์

 เป็น



 

3. วัดมง

นครปฐม
ขิง ซึ่งมีเ ื
พุทธลักษ
พักตร์งด
ปรารถนา
การออก
อารามหล

4. พิพธิภ

พิพิธภัณ
การริเริ่ม
บรมรูปอ
ครอบครั
ครอบครั
          พ
เวลา 08
บาท ดูรา
 

งคลจินดาราม

วัดมงคลจินด
มและพุทธศาส
รื่องเล่าว่าได้ล
ษณะงดงามด้ว
ดงามในแบบ
า โดยในช่วงวั
ร้านค้ามากม
ลวง 

ภัณฑ์หุ่นขีผ้ึ้ง
พิพิธภัณฑ์หุ่น
ฑ์ที่จัดแสดงห
ของ อาจารย์

อดีตพระมหาก
รัวไทย, ชุด 3 
ัวทาส, สมเด็จ
พิพิธภัณฑ์หุน่
.30-18.00 น.
ายละเอียดเพ่ิม

ม หรือวัดไร่ขงิ

ดาราม หรือวัด
สนิกชนให้ควา
ลอยตามนํ้าม
วยพุทธศิลป์ 
รัตนโกสินทร
วันขึ้น 13 ค่ํา 
าย รวมทั้งมีม

ไทย 
นขี้ผึ้งไทย ต้ังอ
หุ่นขี้ผึ้งซึ่งทําจ
์ดวงแก้ว  พิท
กษัตริย์ในราช
 ครูเพลงไทย,
จพระปิยมหาร
นขี้ผึ้งไทย เปิด
. ค่าเข้าชมสํา
มเติมได้ที่ เว็บ

ง 

ดไร่ขิง ต้ังอยู่ริ
ามเคารพนับถื
าและได้อัญเชิ
3 สมัย คือพ
ร์ มีความศักด
 ถึงแรม 3 ค่ํา
มหรสพให้ชมห

อยู่ริมถนนบร
จากไฟเบอร์กล
ทยากรศิลป์ ปั
ชวงศ์จักรี, นิ
 ชุด 3 บุคคล
ราชกับการเลิ
ให้เข้าชมทุกวั
หรับคนไทย ผ
บไซต์ thaiwa
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ริมแม่นํ้าท่าจี
ถือ ภายในพระ
ชิญขึ้นไว้ที่วัด
พระรูปผึ่งผาย
ด์ิสิทธ์ิมาก ก
เดือน 5 ของท
หลากหลายรู

 

มราชชนนี (ป่ิ
ลาสของบุคล
จจุบันมีหุ่นขี้ผึ
นิทรรศการพิเ
ลที่สําคัญของโ
ิกทาส เป็นต้น
วัน วันจันทร์-
 ผูใ้หญ ่80 บา
axmuseum.c

 

น ในบริเวณต
ะอุโบสถเป็นที
แห่งน้ี องค์พร
ยแบบเชียงแส
กล่าวกันว่าผู้ใ
ทุกปีจะมีการจ
ปแบบ ดูราย

ป่ินเกล้า-นครช
สําคัญและจํา
ผึ้งหลากหลาย
เศษ 100 ปี, 
โลก, ชุดการล
น 
ศุกร์ ต้ังแต่เวล
ท เด็ก 50 บา
com 

ตําบลไร่ขิง อํ
ที่ประดิษฐานข
ระพุทธรูปเป็น
สน พระหัตถ์เรี
ใดขอสิ่งใดหา
จัดงานนมัสกา
ละเอียดเพ่ิมเ

ชัยศรี) ตําบลข
ลองเหตุการณ
ยชุด รวม 125
 ชุดหมากรุก
ละเล่นของเด็ก

ลา 09.00-17
าท ชาวต่างชา

อําเภอสามพร
ของพระพุทธ
นเน้ือทองสัมฤ
รียวงามแบบ
ากทําคุณงาม
ารหลวงพ่อวัด
เติมได้ที่ เฟซบ

 

ขุนแก้ว อําเภ
ณ์สําคัญจากป
5 รูป อาทิ หุ่น
กไทย, ชุดพร
กไทย, ชุดขงจื

7.30 น. วันเสา
าติ ผู้ใหญ ่30

าน เป็นวัดที่ช
รูปหลวงพ่อวั
ฤทธ์ิปางมารวิ
สุโขทัย และพ
มความดีก็จะ
ดไร่ขิง มีกิจกร
บุ๊ก วัดไร่ขิง พ

ภอนครชัยศรี 
ประเพณีไทย โ
นชุดม้าทรง, พ
ระอริยสงฆ์, 
จื้อ, โรงบ่อนเ

าร์-อาทิตย์ ต้ัง
0 บาท เด็ก 1

ชาว
ัดไร่
วิชัย 
พระ
ะสม
รรม
พระ

 เป็น
 โดย
พระ
ชุด

เบ้ีย, 

งแต่
150 



 

5. ตลาด

จีนที่มีช่ือ
มากมาย
ด้ังเดิมให้
ห่อหมกป
ขนมเป๊ีย
          ต
 

 
6. พุทธม

มากถึง 2
ๆ ในพุท
บริเวณพุ
สมโภชก

ดน้ําดอนหวาย
ตลาดนํ้าดอน
อเสียงอีกแห่งห
ย มีให้เลือกซื้อ
ห้เลือกซื้อหลา
ปลาช่อน, ทอ
ะ, ผลไม้ดอง-
ตลาดนํ้าดอน

มณฑล 
พุทธมณฑล 

2,500 ไร่ เต็ม
ธมณฑลก็คือ

พุทธมณฑลสุท
รุงรัตนโกสินท

ย 
นหวาย ต้ังอยู่ติ
หน่ึงของจังหวั
อมากกว่า 10
ากหลายเมนู อ
ดมันปลากรา
-แช่อ่ิม, ขนมต
หวาย เปิดให้

 ต้ังอยู่ที่ตําบล
มไปด้วยต้นไม้
อ พระศรีศาก
ทรรศน์ ออกแ
ทร์ครบ 200 ปี

ติดกับวัดดอน
วัดนครปฐม ด้
00 ร้านค้า ซึ่ง
 อาทิ เป็ดพะโล
ยแท้, หมูสะเ
ตาล, วุ้นกะทิ,
้เข้าเที่ยวชมทุ

ลศาลายา อําเ
ม้น้อยใหญ่นา
กยะทศพลญา
แบบโดย ศาส
ปี เปิดให้พุทธ
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นหวาย ตําบล
ด้วยที่น่ีมีอาหา
งอาหารแลข
ล้, ต้มเค็มปล
เต๊ะ, อาหารท
 ขนมเบ้ืองโบ

ทกุวัน ต้ังแต่เว

เภอพุทธมณฑ
นาชนิด บรรย
าณ มีลักษณะ
สตราจารย์ศิล
ธศาสนิกชนเข้

 

ท่าตลาด อําเ
ารพ้ืนเมือง ขน
นมแต่ละชนิด
ลาทู, ต้มเค็มป
ทะเลย่าง, ขนม
ราณ, ลูกชุบ, 

วลา 09.00-17

ฑล เป็นสถาน
ยากาศร่มรื่นแ
ะเป็นพระพุท
ป์ พีระศรี สร้
าเที่ยวชมทุกวั

เภอสามพราน
นมโบราณและ
ดก็ล้วนอร่อย
ปลาตะเพียน, 
มไทยโบราณ, 
 ก๋วยเต๋ียวลุยส
7.00 น. ไม่มคี

นที่สําคัญทางพ
และน่าไปเที่ย
ธรูปปางลีลา
ร้างเสร็จและฉ
วัน ต้ังแต่เวลา

 

น เป็นตลาดบ
ะพืชผัก-ผลไม้
ย หากินยาก 
 ขนมจีนนํ้าย
 หมี่โบราณ, ป
สวน เป็นต้น 
ค่าเข้าชม (มีค่

 

พุทธศาสนา มี
ยวชมพักผ่อน 
าองค์ใหญ่ ต้ัง
ฉลองเมื่อ พ.ศ
า 06.00-18.0

บนบกริมแม่นํ้า
ม้ท้องถิ่นจําหน
 มีอาหารพ้ืนบ
ากะทิ, นํ้ายา
ปลาทูสดตัวให
 
าบริการจอดร

 มีพ้ืนที่กว้างข
 สิ่งที่โดดเด่นม
อย่างสง่างาม
ศ. 2525 ค
00 น. 

าท่า
น่าย
บ้าน
าป่า, 
หญ่, 

รถ) 

วาง
มาก 
มอยู่
ราว



 

 

 
7. ลานแ

สถานทีท่
รื่นไปด้วย
ย่อม มีกา
ต่ืนเต้น พ
และล้วงค
ถ่ายรูปกับ
 
          ล
เพ่ิมเติมไ
 

 
8. ชมนา

ชมความ

แสดงช้างและ
ลานแสดงช้าง

ท่องเทีย่วพักผ่
ยต้นไม้น้อยให
ารจัดแสดงช้า

 พร้อมทั้งมีการ
คอจระเข้เขี้ยว
ับสิงโต เป็นต้

ลานแสดงช้าง
ได้ที ่elephan

าบัว คลองมห
คลองมหาสวั
สวงามของบ้า

ะฟาร์มจระเขส้
งและฟาร์มจร
อนและจัดแส
หญ ่บรรยากา
างสุดย่ิงใหญ่ มี
รแสดงจับจระ
วคม นอกจาก
้น 

งและฟาร์มจร
ntshow.com

หาสวัสด์ิ 
ัสด์ิ เป็นคลอง
านเรือนริมนํ้า

สามพราน 
ระเข้สามพราน
สดงโชว์จระเข้
าศร่มรื่น มีสวน
 มช้ีางร่วมแสด
ะเข้ด้วยมือเปล
กน้ียังจะได้เพลิ

ระเข้สามพราน
m 

งเล็ก ๆ ที่ไหล
และวิถชีีวิตสดุ
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น ต้ังอยู่ริมถน
้และช้างระดับ
นป่ากว่า 130
ดงกว่า 30 เชือ
ล่าจากหมอจร
ลดิเพลินไปกับ

น เปิดให้เข้าเที

   

ลผ่านตําบลมห
ดเรียบง่ายขอ

 

นนเพชรเกษม
บสากล เหมาะ
0 ไร่ พร้อมทั้งท
อก ไปพร้อม ๆ
ระเข้ผู้สืบสาน
บการให้อาหา

ที่ยวชมทุกวัน

หาสวัสด์ิ อําเภ
องชาวบ้านในช

 ตําบลท่าข้าม
ะสําหรับการเท
ทะเลสาบ สว

 ๆ กับเสียงเพล
ตํานานไกรทอ
รช้าง/จระเข้/

 ต้ังแต่เวลา 0

ภอพุทธมณฑล
ชุมชนทั้งสองฟ

 

ม อําเภอสามพ
เที่ยวทุกเพศทุ
วนนํ้าตก และส
ลงอันสนุกสน
อง ลุ้นระทกึกั
/ปลา, การน่ัง

08.30-17.30 

ล ซึ่งนักท่องเที
ฟากฝั่งคลอง 

พราน เป็น
ทกุวัย ด้านในร
สวนสัตว์ขนาด
านและน่า
กับการหยอดหั
ช้างท่องไพร, 

 น. ดูรายละเอี

 

ที่ยวจะได้น่ังเรื
 ไฮไลท์ของที่นี

ร่ม
ด

หัว
 

อียด

 

รือ
น่ีอยู่



 

ที่นาบัว ช
หวาน บร
สุวรรณา
 

 
 

4. โ

 ชาวบ้านจะปล
รรยากาศสวย
ราม ตําบลมห

โรงพยาบาล
4.1 โรงพ

ที่ต้ัง
เบอร
เวลา
วันจั
วันอั
วันพุ
วันพ
วันศุ
วันเส
วันอ
 

4.2 โรงพ
ที่ต้ัง
เบอร
เวลา
 
 

ลูกบัวไว้มากม
ยงามมาก ๆ นั
หาสวัสด์ิ อําเภ

และสถานพย
พยาบาลพุทธ
: 140 ม.1 ต.
ร์โทรศัพท์: 02
าเปิด-ปิด:  
ันทร์ 

อังคาร 
พุธ  
พฤหัสบดี 
ศุกร์  
สาร์  
อาทิตย์ 

พยาบาลศาล
: 95 หมู3่ ถ.ศ
ร์โทรศัพท์: 02
าเปิด-ปิด: 24 

มายเพ่ือจําหน่
นักท่องเที่ยวที่
ภอพุทธมณฑล

ยาบาล 
ธมณฑล 
ศาลายา อ.พุ
2 444 6032 

8:00–20:00 
8:00–20:00 
8:00–20:00 
8:00–20:00 
8:00–20:00 
8:00–12:00 
8:00–12:00 

ายา 
ศาลายา - นค
2 889 2601-
 ชัวโมง  

16 

น่าย พอถึงฤดูก
สนใจสามารถ
ล 

ทธมณฑล จ.น
 

 
 
 
 
 
 
 

ครชัยศรี ต.ศา
-3 

 

กาลที่ดอกบัวบ
ถมาติดต่อล่อง

นครปฐม  

ลายา อ.พุทธ

บาน ทั้งท้องท
งเรือชมคลองม

มณฑล จ.นค

ทุ่งนาก็จะกลา
มหาสวัสด์ิแล

 

ครปฐม 73170

ายเป็นสีชมพู
ะนาบัวได้ที่วัด

0  

ด
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4.3 โรงพยาบาลธนบุรี 2 

ที่ต้ัง: 43/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
เบอร์โทรศัพท์: 02 487 2100 
เวลาเปิด-ปิด: 24 ชัวโมง 
 

4.4 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ต้ัง: มหาวิทยาลัยมหิดล 999 หมู่ที่ 5 ถนน บรมราชชนนี ตําบล ศาลายา อําเภอ พุทธมณฑล 
นครปฐม 73170 
เบอร์โทรศัพท์: 02 849 6600 
เวลาเปิด-ปิด: 
วันจันทร์ 8:00–20:00 
วันอังคาร 8:00–20:00 
วันพุธ  8:00–20:00 
วันพฤหัสบดี 8:00–20:00 
วันศุกร์  8:00–20:00 
วันเสาร์  8:00–16:00 
วันอาทิตย์ 8:00–16:00 
 

4.5 หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล – กองกิจการนักศกึษา 
ที่ต้ัง: ช้ัน 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มมหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
เบอร์โทรศัพท์: 02 849 4529-30 
เวลาเปิด-ปิด: 08.30-16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. 
 

 

 

 
วิธีการเดินทา

วิธีก

างไปยังมหาวิ

ารเดินทางมีทั้
1. รถร่วมบ

วิทยาลัย มหดิ

ทัง้หมด 6 รปูแ
บริการ/รถเมล์
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ดล วิทยาเขต

แบบ ได้แก่ 
ล ์

 

ตศาลายา 

  

 



 

สายที่ผ่าน
คําอธิบาย

 
จากอนุเส
 

 

 

 

ซึ่งขับวน
เดินทางม
ค่าโดยส
ประมาณ

น : ปอ.84ก 
ย 
ปอ.515 - ขึน้
ปอ.547 - (สลี
124 - สนามห
125 - สถานรี
164 - อนุสาว
388 - ปากเก

สาวรีย์ สาย  5

- สายอนุสาว
บาท ให้บรกิ

- สายเซ็นทรัล
 

รถศาลายาลิง
นรับส่งจาก ม
มาจาก BTS  
าร 30 บาท 

ณ 20 นาที 
 

|| 84ก || ปอ.5

นได้ที่อนุเสาวรี
ลม – ม.มหิดล
หลวง – ม.มหิ
รถไฟสามเสน
วรีย์ชัยสมรภูมิ
กร็ด สนามบิน

515 ราคา 23

2. รถตู้ปรับ
วรีย์ชัยสมรภูมิ
การต้ังแต่เวลา
ลป่ินเกล้า – ม

3. รถศาลา

งค์ (Salaya L
.มหิดล ศาลา

  ให้ออกจาก 
 เตรียมให้คร

515 || ปอ.54

รีย์ ป้ายหน้า ร
ล ศาลายา) ถ
หิดล ศาลายา 
 – ม.มหิดล ศ
มิ – ม.มหิดล 
นํ้า บางบัวทอ

3 บาท  สาย 5

บอากาศ มทีั้ง
มิ – ม.มหิดล 
า 05.00 - 22
ม.มหิดล ศาลา

ยาลิงค ์

Links) เป็นรถ
ายา มายังสถา
 BTS ที่ทางออ
บนะคะ เพรา
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47 || 124 || 1

 รพ.ราชวิถี (0
.เพชรเกษม เ
  ( 04.00 – 2

 ศาลายา 
 ศาลายา 
อง บางใหญ่ –

515 ใช้เวลาป

หมด 2 สาย ไ
 ศาลายา (สา

2.40 ใช้เวลาเดิ
ายา ค่าโดยสา

ถไมโครบัสสีข
านี รถไฟฟ้า 
อกที่ 1-2 จะ
าะบนรถไม่มี

 

25 || 164 || 3

5.00 – 22.00
 เข้า ถ.พุทธมณ
21.00 น. ) 

– ม.มหิดล ศา

ประมาณ 50 -

ได้แก่  
ามารถขึ้นได้ที่
ดินทางไปมหิด
าร 20 บาท 

ขาวคาดนํ้าเงิน
 BTS บางห
เจอรถศาลาย
มีทอน สําหรับ

 388 

0 น.) 
ณฑล สาย 4 

าลายา 

- 60 นาที 

เชิงสะพานลอ
ดลประมาณ 4

น  มีโลโก้มหา
หว้า รถน้ีให้บ
าลิงค์เลยค่ะ 
บการเดินทาง

 

อย รพ.ราชวิถี
40 นาที 

 

าวิทยาลัยมหิด
บริการที่สถานี
 จอดอยู่ตรงบ
งโดยรถศาลา

ถี) ค่าโดยสาร

ดล Shuttle B
นีบางหว้า ถ้าใ
บริเวณป้ายรถ
ายาลิงค์ ใช้เว

 35 

Bus  
ใคร
เมล์ 
วลา



 

 

 

 

เดินทางม

แหวนตะ
สู่ ถ.บรม
ศาลายา 

สว่าง  – 
ขึ้นทางคู่

 

สามารถไปเดิ
- จากสถ
- รถไฟข
 

ค่าโดยสารปร

มหาวิทยาลัย
มาได้หลายเส้น
6.1 สนามบิน
จาก ท่าอากา

ะวันออก (สาย
มราชชนนี หรอื
 
 
6.2 สนามบิน
จาก ท่าอากา
 ข้ามแม่นํ้าเจ้า
ขนานลอยฟ้า
 

4. รถไฟ 

ินทางได้ ดังน้ี
ถานีธนบุรีและ
ขบวนล่องใต้ทุ

5. แท๊กซ่ี 
ระมาณ 250 –

6. รถส่วนตั
มหิดล ศาลาย
นทาง ดังน้ี 
นสุวรรณภูม ิ–
าศยานสุวรรณ
ย 9) – ข้ามแม
อ ถ.ป่ินเกล้า–

นดอนเมือง – 
าศยานดอนเมื
าพระยาที่สะพ
า) – เข้าสู่ ถ.พ

น้ี 
ะสถานีหวัลําโ
ทกุขบวนจอดส

– 500 บาท 

ตัว 
ยา ต้ังอยู่ห่างจ

– ศาลายา 
ณภูม ิ– ออกมา
ม่นํ้าเจ้าพระยา
–นครชัยศรี (ส

 ศาลายา 
อง – มาตาม 
พานพระราม 
พุทธมณฑล สา
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โพง ลงสถานีศ
สถานีศาลายา

 

จากกรุงเทพฯ

าทางทิศใต้ เข
าที่สะพานกา
สาย 338) – เ

 ถ.วิภาวดีรังสิ
 7 – ถ.จรัญส
าย 4 – เข้าป

 

ศาลายา 
า 

ฯ ไปทางทิศตะ

ข้าสู่ ถ.บางนา
ญจนาภิเษก –
เข้าสู่ ถ.พุทธม

สติ (ใต้ทางด่ว
นิทวงศ์ – ถ.สิ
ระตู 3  ของ 

 

ะวันตกประมา

า-ตราด (ใต้ทา
– เข้าสู่ ถ.วงแ
มณฑล สาย 4 

นโทลเวย์) – 
สริินธร – เข้าส
 ม.มหิดล ศาล

 

าณ 20 กิโลเม

างด่วนบูรพาวิ
แหวนตะวันตก
4 – เข้าประตู 

 เข้าสู่ ถ.รัชดา
สู่ ถ.บรมราชช
ลายา 

มตร สามารถ

วิถี) – เข้าสู่ ถ.
ก (สาย 9) – เ
 3  ของ ม.มหิ

าภิเษก ถ.วงศ์
ชนนี (หรืออา

.วง
เข้า
หดิล 

จ
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6.3 สถานีขนสง่เอกมัย – ศาลายา 
จาก สถานีขนส่งเอกมัย – ถ.สุขุมวิท – เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สุขมุวิท 21 (หรือ ถ.รัชดาภิเษก) –  เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถ.

พระราม 4 – ขึ้นทางด่วนที่ ‘ด่านพระราม 4 ที ่1’ – ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร – ข้ามสะพานพระราม 9 – ลง
ทางด่วนเข้าสู่ ถ.พระราม 2 – เข้าสู่ ถ.วงแหวนตะวันตก (สาย 9) – เข้าสู่ ถ.บรมราชชนนี หรือ ถ.ป่ินเกล้า–นครชัยศรี 
(สาย 338) – เข้าสู่ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 – เข้าประตู 3 ของ ม.มหิดล ศาลายา 

 
6.4 สถานีขนสง่หมอชิต – ศาลายา 
จาก สถานีขนส่งหมอชิต – มาตาม ถ.กําแพงเพชร 2 – เข้าสู่ ถ.รัชดาภิเษก – ถ.วงศ์สว่าง – ข้ามแม่นํ้า

เจ้าพระยาที่สะพานพระราม 7 – ถ.จรัญสนิทวงศ์ – ถ.สิรินธร – เข้าสู่ ถ.บรมราชชนนี (หรืออาจข้ึนทางคู่ขนานลอย
ฟ้า) – เข้าสู่ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 – เข้าประตู 3  ของ ม.มหิดล ศาลายา 

 
6.5 สถานีขนสง่สายใต้ – ศาลายา 
จากสถานีขนสง่สายใต้ – มาตาม ถ.บรมราชชนี (ทิศทางไป จ.นครปฐม) – เข้าสู่ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 – เข้า

ประตู 3 ของ ม.มหิดล ศาลายา 
 
6.6 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) – ศาลายา 
จาก สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) – เข้า ถ.เยาวราช – ถ.จักรเพชร – ข้ามสะพานพระปกเกล้า – ถ.

ประชาธิปก – ผ่านวงเวียนใหญ่ – ถ.อินทรพิทักษ์ – ถ.เพชรเกษม – ผ่านแยกท่าพระ –  เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถ.ราชพฤกษ์ 
– เลี้ยวซ้ายเขา้สู่ ถ.บรมราชชนนี – เข้าสู่ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 – เข้าประตู 3  ของ ม.มหิดล ศาลายา 
 


