
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนคณะแรกของประเทศไทยที่เปด
การเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๑๖ โดย       
รองศาสตราจารย ดร.นาท  ตัณฑวิรุฬห เปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดลอม
คนแรก และตอมาในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๑ ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งเปนคณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร ซ่ึงปจจุบันตั้งอยูภายใตร้ัวมหาวิทยาลัยมหิดล อาคารคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นับไดวาเปนเวลากวา ๓๓ ปแลวที่คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร ไดรวมกันสืบสานปณิธาณของสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชนแหงนี้ ดวยภารกิจการเปนองคกร
แหงการเรียนรูและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนที่วา เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ เนนการเรียนการ
สอน การวิจัยแบบสหสัมพันธวิทยาเพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

จากพันธกิจสูเข็มมุงภายใตการนําของคณบดีผูบริหารคนปจจุบัน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
ไดมีนโยบายมุงเนนการพัฒนาคณะใหเปนไปตามภารกิจที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง ๕ ดาน อันไดแก 
ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ดานการบริหาร ซ่ึงสรุปผลการดําเนินการโดยภาพรวม ดังนี้ 
•  ดานการเรียนการสอน  

  คณะไดมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากร โดยมุงเนนวิธีการ
แบบสหสัมพันธวิทยา  เพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถชี้นําสังคม 
โดยเนนการเรียนรูและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง  เพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธในดานตางๆ เขาดวยกัน
อยางเปนระบบนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน  ซ่ึงปจจุบันมีหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนทั้งสิ้น ๑๐ หลักสูตร 
ดังนี้ 

หลักสูตร  ระดับปริญญญาเอก นานาชาติ  จํานวน  ๑  หลักสูตร 
หลักสูตร  ระดับปริญญาโท ภาคปกติ จํานวน  ๔  หลักสูตร 
หลักสตูร  ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จํานวน  ๑  หลักสูตร  
หลักสูตร  ระดับปริญญาโท นานาชาติ จํานวน  ๒ หลักสูตร 
หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย จํานวน  ๑  หลักสูตร 
หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี นานาชาติ จํานวน  ๑  หลักสูตร (ซึ่งเปนโครงการความรวมมือ

ระหวางคณะกับวิทยาลัยนานาชาติและคณะวิทยาศาสตร) 
  ทั้งนี้  คณะไดเปดรับนักศึกษาประเทศตาง  ๆเขามาศึกษาหลกัสูตรนานาชาตขิองคณะหลายประเทศ ไดแก 

ประเทศไนจีเรีย มาเลเซีย บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส พมา ลาว เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย 

 

 เครือขายวิชาการในประเทศ 
 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ไดมีแนวความคิดและเปนผูนําในการประสานความรวมมือ

จากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศทั้งสิ้น ๒๐ แหง เพื่อพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย
ดานสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความสามารถบุคลากร พัฒนาวิชาชีพนักสิ่งแวดลอมเพื่อรับใช
สังคมและใหบริการวิชาการแกสังคมในดานตางๆ อันเปนสาธารณประโยชนตอสังคม โดยจัดตั้งเปนสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย (สอสท)  

เครือขายวิชาการกับตางประเทศ 
 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรไดประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกร 

ระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดานการศึกษาสิ่งแวดลอมกับนานาประเทศ อันไดแก  Australian 
National University ประเทศออสเตรเลีย Kyushu University จากประเทศญี่ปุน และ Royal University จาก
ราชอาณาจักรภูฏาน เปนตน 
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•  ดานการวิจัย 
   คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มุงเนนการสนับสนุนและสงเสริมการคนควาวิจัย เพื่อให
เกิดการสรางองคความรูและการวิจัยตอเนื่องในระยะยาว โดยการดําเนินความรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ กอรปกับการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย การขอรับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มุงเนนการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary Research) ซ่ึงคณะไดใหความสําคัญในการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่มุงเนนการประเมินและแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสํารวจเชิงบูรณาการและนําไปสูการวางแผน
ปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทุกระดบั พรอมทั้งการรองรับจากคณาจารยของคณะที่มีความรูและ
ประสบการณดานวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหลายสาขา ซ่ึงโครงการวิจัยที่คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตรไดดําเนินการ สามารถจําแนกออกเปนกลุมสาขาวิชา จํานวน ๑๓ กลุม ดังตอไปนี้ 
   ๑. Water Resource 
   ๒. Food Safety 
   ๓. Environment Microbiology  

    ๔. Environmental Assessment 
   ๕. Wetlands Management 

  ๖. Environmental Risk Management / Toxicology 
    ๗. Participation and Civil Society 

   ๘. Air and Noise Pollution 
   ๙. Tourism and Environment 

๑๐. Environmental Information Management 
  ๑๑. Urban Environment 
  ๑๒. Energy 
  ๑๓. Hazardous Waste Management and Industrial Ecology 
  นอกจากนี้ คณะยังไดมีการรวมมือดานการวิจัยจากเครือขายการวิจัยบูรณาการอื่นๆ อีก
มากมายทั้งภายในและตางประเทศ 

เครือขายวิจัยภายในประเทศ เชน เครือขายการวิจัยบูรณาการลุมน้ําทาจีน–แมกลอง ในพื้นที่ ๘ จังหวัด 
โครงการบูรณาการฟนฟูบูรณะระบบนิเวศและสังคมพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคใตที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ 
เหลานี้เปนตน 

เครือขายวิจัยกับตางประเทศ ประกอบดวยโครงการวิจัยตางๆ มากมาย อาทิเชน 
- Meisei University, Japan  
- National Environment Commission (NEC), Bhutan  
- Royal University of Bhutan  
- Royal Society for Protection of Nature (RSPN), Bhutan  
- Ministry of Trade and Industry, Bhutan  
- Ministry of Work and Human Settlement, Bhutan  
- Ministry of Agriculture, Bhutan  
- Ministry of Health, Bhutan  
- Department of Forest, Bhutan  
- Municipalities of Thimphu, Paro and Phuentsholing, Bhutan  
- The Global Environmental Centre Foundation (GEC), Japan  
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 จากผลสืบเนื่องของนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะดานงานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม ทําใหไดมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคมของคณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินการวิจัย
เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลอันสูงสุดตอประเทศชาติ 

•  ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
   คณาจารยของคณะมีความเชี่ยวชาญและมีความพรอมในการใหคําปรึกษา  การเปนวิทยากรฝกอบรม 

สัมมนา ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรและการใหการสนับสนุนดานวิชาการ นับไดวา การผสมผสาน
เหลานี้ จะเปนกําลังผลักดันงานวิชาการและถายทอดสูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมสังคมใหเรียนรูและพัฒนา
อยางยั่งยืนในอนาคตตอไป โดยคณะไดมีการจัดฝกอบรมเฉกเชนเดียวกับเข็มมุงในดานที่ผานมา ซ่ึง
นอกเหนือจากการพัฒนาภายในประเทศแลวนั้น คณะไดตระหนักถึงการพัฒนาและการใหความรวมมือกันระหวาง
ประเทศตางๆ เพื่อสังคมโลก 
 การบริการวิชาการภายในประเทศ ซ่ึงไดมีการจัดฝกอบรมและการประชุมวิชาการใหกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซ่ึงไดแก 

- การจัดฝกอบรม GIS 
- คลินิกสิ่งแวดลอม 
- โครงการคายวิทยาศาสตรเยาวชนชางเผือกซีเมนตไทย 
- โครงการคายศิลปะเด็กกับสิ่งแวดลอม 
- โครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของเยาวชนคาย “เพาเวอรกรีน” 
- การประชุมวิชาการ ๓๓ ป นโยบายสาธารณะสิ่งแวดลอม : อนาคตรวมของสังคมไทย 
- การประชุมวิชาการ เร่ือง การปรับปรุงระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- การเผยแพรความรูทางวิชาการผานสื่อรูปแบบตางๆ อาทิ วารสาร การสัมมนา รายการ
โทรทัศน หนังสือ สิ่งพิมพตางๆ เปนตน 

 การบริการวิชาการรวมมือกับตางประเทศ เพื่อสรางความสัมพันธเชื่อมโยงดานวิชาการและงานวิจัย 
ใหมีการบูรณาการ เพื่อจะนําไปสูการแกปญหาและแสวงหาทางออกของทุกสังคมจนถึงระดับโลก ดังนั้น ทางคณะ
จึงเล็งเห็นความสําคัญและประสานงานกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนสืบไป ไดแก 

-  Royal University of Phnom Penh,Cambodia  
-  Royal University of Agriculture,Cambodia 
- National University of Laos,Laos  
- Can Tho University,Vietnam  
- Nong Lam University,Vietnam 
- University of Natural Sciences,Vietnam 
- National Environment Commission (NEC), Bhutan 
- Royal Civil Service Commission (RCSC), Bhutan 
- Ministry of Work and Human Settlement, Bhutan 
- Ministry of Trade and Industry, Bhutan  
- Ministry of Agriculture, Bhutan 
- Municipality of Thimphu, Bhutan 
- Thimphu Dzongkhag, Bhutan 
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•  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรไดตระหนัก และใหความสําคัญตอการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม ในรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา เปนผูบริหารจัดการโครงการทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมในรูปแบบของกลุมนักศึกษาภายใต
สโมสรนักศึกษาของคณะในการดําเนินโครงการและกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม อันเปนการปลูกฝงตอนักศึกษาและบุคลากรในคณะใหรูรักษสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรูจักเผยแพรความรูสูชุมชน ซ่ึงไดแก 

- โครงการแมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีวันสงกรานต” 
- งานพิธีไหวครู 
- งานประเพณีสงกรานต 
- งานกีฬาสิ่งแวดลอมสัมพันธรวมพลังตานยาเสพติด 
- งานวันแตกหนอ 
- โครงการศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

• ดานการบริหาร 
การดําเนินงานในการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนงานวิชาการตางๆ ของ

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลอันสูงสุด จึงไดดําเนินการ
การบริหารจัดการดานตางๆ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย อาทิ การพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อใชในระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โปรแกรมการรับรู
ระยะไกล เปนตน 

๒. การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนินงาน  อาทิเชน 
- การอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” 
- การอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
- การสัมมนาบุคลากรประจําป 
- การอบรมนพลักษณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
- การอบรมเรื่อง “การใหบริการที่ประทับใจ” 
- โครงการเสริมสรางออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหกับคณาจารยและ
บุคลากร 

๓. การจัดตั้งสมาคมศิษยเกาของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพ 
 ที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางกัน และเปนการสรางเครือขายของชาวสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะเปนบรรทัด
 ฐานสําคัญในการรวมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ ตอไป เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานของคณะ
 กาวไปขางหนาอยางมั่นคง 
 



 ๕

ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 จากผลการวัดศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําป ๒๕๔๘ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับที่ ๑ ทั้งดานการเรียนการสอน
และการวิจัย นับไดวาเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจัย ประหนึ่งใหคณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ซ่ึงเปนกลาตนนอยที่หยั่งรากลงบนพื้นแผนดินของมหาวิทยาลัยมหิดลนับเปน
เวลากวา ๓ ทศวรรษแลวนั้น ไดดําเนินการสืบสานภารกิจหลักตางๆ มากมาย เพื่อสอดคลองกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยจากการวัดผลศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา ทําใหชี้วัดไดวา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาคุณภาพทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจัยควบคูกันไปเพื่อรับใชสังคม 

 ดานการเรียนการสอน คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลติดเปนอันดับที่ ๕ 
ในสาขาวิทยาศาสตร อันนํามาสูการสรางและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถชี้นําสังคมได 

 ดานการวิจัย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลติดเปนอันดับที่ ๒๖ ใน
จากสาขาวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน ซ่ึงคณะไดใหการสนับสนุนคณาจารยผลิตผลงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด พรอมทั้งยังไดมีการผลักดันผลงานทางวิชาการเหลานั้นจดแจงผลงานอันเปนลิขสิทธ์ิ 
อาทิ ผลงานการผลิตโปรแกรม Genetic Algorithms จํานวนทั้งสิ้น ๔ โปรแกรม ไดแก โปรแกรม GAWS-2004 , 
GAWT-2004 , GAWA-2004 และ GAWM-2004 และรางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว.ของป พ.ศ.๒๕๔๘ 
จาก “โครงการศึกษาและเตรียมแผนสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอรทนแรงกระแทกแบบโปรงใสโดย
กระบวนการหลอ”  และผลงานโครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๖ จาก “โครงงานอะคริลิกใส
ทนแรงกระแทกสายพันธุไทย” ซ่ึงเปนผลงานที่คิดคน วิจัย และผลิตโดยคนไทยจากชาวสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 
เปนตน 

 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ตนกลานอย ๆ ที่หยั่งรากลงบนผืนแผนดินของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ไดกําลัง
เติบโตเพื่อที่จะเปนตนไมที่แข็งแกรงตอไปในอนาคต พรอมที่จะแผก่ิงกานสาขา และรมเงาออกไป เพื่อสืบสาน 
ปณิธาณอันแนวแนของสถาบันแหงนี้ และยืนหยัดเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลตอไปในวันขางหนา 
ใหคณะเจริญเติบโต แผก่ิงกานสาขาตอไปกาวสูแนวหนาในระดับสากลโลก 
 
 
 
 


