
   
รายการข้อมูลสาธารณะที่ต้องติดตามข้อมูลและการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

 

การบริหารงาน 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  

แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี เชน่ โครงการ กิจกรรมหรือแบ่งตามพันธกิจหลักของส่วนงาน 

งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการ เปน็แผนที่มีระยะเวลาบังคบัใช้ในปีงบประมาณ 2565 (หรือรายละเอียดพิจารณา

โดยผู้บริหารฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 



   

 
 

แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

เป็นผู้น าด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ 

To be a leader in integrated science education, research and innovation for the well-being of mankind 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรูคู้่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสงัคม 

To develop human resources with knowledge and morality 

and produce research output of international quality that benefits society 
 

ค่านิยมองค์กร (Core Values) 
 

M - Mastery (เชี่ยวชาญวิชา) U - Unity (สามัคคีรวมใจ) S – Society (ใส่ใจสังคม) C – Creativity (นิยมสรา้งสรรค์) 
 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 
 

เป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Research excellence in fundamental and medical sciences 
 

ปณิธาน (Determination Statement) 
 

เป็นสติของประชา เปน็ปญัญาของสังคม 
To serve as the consciousness of people and the wisdom of society 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
การศึกษาสากล 

บ่มเพาะผูป้ระกอบการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 
การวิจัย 

ระดับ World Class 

เป้าประสงค์ที่ 3 
ความรู้ 

เพื่อมนุษยชาต ิ

เป้าประสงค์ที่ 4 
นวัตกรรม 

เพื่อประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 5 
องค์กร 

แห่งความยั่งยืน 
 

 



   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 1 (SG1) 

การศึกษาสากล บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) 
 SO1: เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสตูรที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

SO2: เพื่อผลิตบณัฑติให้เป็น Smart Citizens / Global Talents 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives: SI) 
 SI1: พัฒนาคุณภาพของหลักสตูรให้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  

SI2: จัดการเรยีนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีทักษะการวิจัยระดับสากล แนวคิดความเป็น     

      ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และคณุลักษณะการเป็น Smart Citizens / Global Talents 

SI3: พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการศึกษา ท่ีตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่  

SI4: พัฒนาระบบการเรียนรู้ จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสมกับ 

      สถานการณ์ และพัฒนาหลักสูตรใหม้ีความยดืหยุ่น (Flexible Education) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้ 

      ตามความต้องการ 
 

ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) และค่าเป้าหมาย (Targets) 
ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets)  

หน่วย 2563 2564 2565 2566 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน MU AUN-QA ของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 

 

80 90 
 

95 100 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  
 

1.2 จ านวนหลักสตูรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล AUN-QA หรอืเทียบเท่า  

หลักสตูร 

(สะสม) 

 2 3 

 
3 4 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ  

1.3 จ านวนช่ัวโมงของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น Smart 

Citizens, Global Talents มีทักษะดา้นการวิจัย และ
แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Mindset)  

ช่ัวโมง 60 80 100 100 งานการศึกษา /  

งานแพทยศาสตร์และบณัฑติศึกษา /  
 

1.4 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการส่งเสรมิประสบการณ์
ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ ไดร้ับทุน เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ทั้ง
ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และการเคลื่อนย้าย
นักศึกษา   

คน 75 80 90 100 งานการศึกษา /  

งานแพทยศาสตร์และบณัฑติศึกษา /  
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ /  

 

1.5 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 

 เรื่อง 200 220 240 260 งานสารสนเทศและห้องสมดุสตางค์ มงคล
สุข  

1.6 ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ระบบออนไลน์ในการเรียน 

การสอน และ/หรือ ระบบ e–Learning  

ร้อยละ 10 30 75 50 งานการศึกษา / งานแพทยศาสตรแ์ละ
บัณฑิตศึกษา  



   
ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets)  

หน่วย 2563 2564 2565 2566 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความยดืหยุ่น เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรยีนได้ตามความต้องการ  

ร้อยละ 52 55 60 70 งานการศึกษา / งานแพทยศาสตรแ์ละ
บัณฑิตศึกษา  

1.8 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับการอบรม ท่ีไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากโครงการ/กจิกรรมพัฒนา 

ศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 

ร้อยละ 50 55 60 65 งานการศึกษา / งานแพทยศาสตรแ์ละ
บัณฑิตศึกษา 

 
1.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
(ร้อยละที่ตอบระดับมาก-มากทีสุ่ด) 

ร้อยละ 80 80 
 

85 90 งานการศึกษา / งานแพทยศาสตรแ์ละ
บัณฑิตศึกษา 

1.10 จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมในกจิกรรม/โครงการ 

ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคณะฯ 
คน 30 35 40 45 งานการศึกษา / งานแพทยศาสตรแ์ละ

บัณฑิตศึกษา 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 2 (SG2) 

การวิจัยระดับ World Class 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) 
SO3: เพื่อผลิตผลงานวิจยัระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives: SI) 
SI5: พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัยระดับสากล 

SI6: ส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจยักับทุกภาคส่วน 

 

ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) และค่าเป้าหมาย (Targets) 
ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets)  

หน่วย 2563 2564 2565 2566 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.1 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัในปีงบประมาณ 

ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

แสนบาท  
/ คน / ปี 

 5.0 5.5 10 15 งานวิจัย 

 
2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในประเทศและต่างประเทศ  

โครงการ /
กิจกรรม 

 

20 30 40 50 งานวิจัย /  
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ   

เรื่อง/ 

คน 

1.3  1.4 
 

1.5 1.6 งานสารสนเทศ 

และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
2.4 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ Journal Quartile Q1 และ Q2  

ร้อยละ  80  85 

 
90 95 งานสารสนเทศ 

และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
2.5 จ านวนการอ้างอิงโดยเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ์ 
(Citations per Publication) ย้อนหลัง 5 ปี 

ครั้ง /  
เรื่อง 

10 11 13 13 งานสารสนเทศ 

และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 

 



   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 3 (SG3) 

ความรู้เพื่อมนุษยชาติ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) 
SO4: เพื่อน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ด ี

        ของประชาชน โดยไม่หวังผลก าไร ด้วยปณิธาน “เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม”  

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives: SI) 
SI7: จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตรท์ี่ได้จากผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ผ่านการจดั 

      กิจกรรมเสวนา แถลงข่าว ใหส้ัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน สื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ตา่ง ๆ เพื่อสร้าง 

      ความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชน  

SI8: ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ จัดสัมมนาทาง 

      วิชาการ และฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี โดยไม่หวังผลก าไร 

SI9: จัดท าโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม โครงการ/กิจกรรม หรอืงานวิจัยท่ีตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

      (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาต ิ

 

ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) และค่าเป้าหมาย (Targets) 
ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets)  

หน่วย 2563 2564 2565 2566 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.1. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมเผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรูสู้่สังคม โดยไม่หวงัผลก าไร  
   3.1.1 จัดกิจกรรมเสวนา ใหส้ัมภาษณ์สื่อมวลชน  
   3.1.2 สื่อสารผ่านเว็บไซต์และสือ่สังคมออนไลน์  
           (จ านวน Views / Share / Like) 

   3.1.3 เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู ้
   3.1.4 จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ  

           (ทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี) 

 
 

ครั้ง 

ครั้ง 

 

ครั้ง 

ครั้ง 
 

 
 

30 
9,000 

 
120 
90 
 

 
 

50 
12,000 

 
150 
100 

 
 

80 
20,000 

 
200 
150 

 

 
 

100 
30,000 

 
300 
200 

 

 
 

งานสื่อสารองค์กร  
งานสื่อสารองค์กร  
 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริหารและธุรการ 

3.2 จ านวนโครงการ /กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) 

เรื่อง 5 6 7 8 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

3.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม และผลงานวิจยัที่ตอบ
โจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

เรื่อง 30 40 50 60 งานบริหารและธุรการ  

 

 

 

 



   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 4 (SG4) 

นวัตกรรมเพื่อประเทศ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) 
SO5: เพื่อพัฒนานวัตกรรมการวิจยั น าผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives: SI) 
SI10: สร้างกลไกในการแสวงหารายได้จากทรัพย์สินทางปญัญา โครงการบริการวิชาการ และบริการรับท าวิจัย   

SI11: จัดท าระบบบริการทางวิชาการแบบ One-stop Service บนเว็บไซต์ MUSC Synergy  

SI12: สร้างความร่วมมือด้านการวจิัยและนวตักรรมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) และค่าเป้าหมาย (Targets) 
ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets)  

หน่วย 2563 2564 2565 2566 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และ
บริการรบัท าวิจัย  

โครงการ  50 50 60 70 งานพันธกิจพิเศษ 

4.2 จ านวนเงินรายได้จาก 

    4.2.1 ทรัพย์สินทางปัญญา  
    4.2.2 โครงการบริการวิชาการ และบริการรับท าวิจยั  

 

บาท 

ล้านบาท 

 
47,000 

40 

 
50,000 

45 

 
100,000 

50 

 
120,000 

55 

 

งานพันธกิจพิเศษ 

4.3 จ านวนผลิตภณัฑ์และบริการทีจ่ัดแสดงและเปดิ
จ าหน่ายบนระบบ MUSC Synergy  

รายการ  12 15 

 
20 37 งานพันธกิจพิเศษ 

4.4 จ านวนหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและนวตักรรมกับทางคณะฯ  

หน่วยงาน 1 3 5 7 งานพันธกิจพิเศษ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 5 (SG5) 

องค์กรแห่งความยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
SO6: เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีโครงสร้างและระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและการขับเคลื่อน 

       ยุทธศาสตร์ไปสูเ่ป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว ้

SO7: เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีเสถียรภาพ ความมั่นคงทางการเงิน และบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
SI13: บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประยุกต์ใช้ระบบพัฒนาคณุภาพ  



   
        ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบบรหิารจดัการความต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

        ระดับสากล เพื่อความอย่างยั่งยืน 

SI14: สร้างกลไก People Transformation เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มุ่งสู่ความเป็น  

        Smart Citizens / Global talents 

SI15: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้การเปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัล (Digital transformation) เพื่อเพ่ิมผลิต 

        ภาพและผลิตผลในการท างาน พัฒนากระบวนการท างานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรดิจิทลั (Digital Organization) 

SI16: พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณแบบ Outcome-oriented เพิ่มโอกาสในการ 

        แสวงหารายได้ วิเคราะห์ตน้ทุนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 

SI17: ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สร้าง Brand ที่เข้มแข็ง เป็นท่ีรับรูข้องสังคม ด้วยปณิธาน “เป็นสติของประชา เป็นปัญญา 

        ของสังคม”  

SI18: ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร สง่เสริมการใช้ทรัพยากร 

        อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของ Green Office / Green Campus / ECO University และ 

        เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาต ิ

 

ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) และค่าเป้าหมาย (Targets) 
ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets)  

หน่วย 2563 2564 2565 2566 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
5.1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินโครงการเชิงกลยุทธ์
ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการปฏิบตัิงาน (PA) 

ร้อยละ 55  60 

 
75 80 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

5.2 ช่วง Band ของผลประเมินกระบวนการ (Process) 

และ/หรือผลลัพธ์ (Result) ตามเกณฑ์คณุภาพ 
TQA/EdPEx ทีเ่พิ่มขึ้น  

เท่า ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

5.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Citizens / Global Talents 

ร้อยละ 25 25 25 
 

26 
 

งานวิจัย / งานบริหารและธรุการ  

 

5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Citizens / Global Talents 

ร้อยละ 10 15 20 
 

25 
 

งานบริหารและธุรการ 

 
5.5 จ านวนกระบวนการท างานท่ีมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
หรือผลลัพธ์ทีม่ีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัล (Digital Transformation)  

กระบวน 

การ 

2 5 8 10 งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี /
งานสารสนเทศและห้องสมดุ
สตางค์ มงคลสุข 

5.6 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

   5.6.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
   5.6.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 

 

เท่า 

เท่า 

 
≥ 2 

≥ 1.5 

 
≥ 2 

≥ 1.5 

 
≥ 2 

≥ 1.5 

 
≥ 2 

≥ 1.5 

งานคลังและพสัด ุ

5.7 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร  รายการ 20 25 30 35 งานสื่อสารองค์กร 

5.8 ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่มกีารใช้สารเคมีที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL  

ร้อยละ  10 30 42 50 งานวิจัย / งานบริหารและธรุการ  



   
ตัวช้ีวัด (MUSC-KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets)  

หน่วย 2563 2564 2565 2566 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

5.9 จ านวนรางวัลหรือใบรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติและระดบันานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการองค์กรเพื่อความยั่งยืน 

รายการ 1 2 3 3 งานสื่อสารองค์กร /  
งานบริหารและธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
โครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของงานในส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ จ านวน (โครงการ) 

เป้าประสงค์ที่ 1 การศึกษาสากลบ่มเพาะผู้ประกอบการ 74 
เป้าประสงค์ที่ 2 การวิจัยระดบั World Class 30 

เป้าประสงค์ที่ 3 ความรู้เพื่อมนษุยชาต ิ 6 

เป้าประสงค์ที่ 4 นวัตกรรมเพื่อประเทศ 5 
เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรแห่งความยั่งยืน 131 

รวม 246 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 การศึกษาสากลบ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
 การพัฒนานักศึกษา  

1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talents งานการศึกษา 
2 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ งานการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิบตัิการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 งานการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น งานการศึกษา 
5 โครงการนิทรรศการโครงงานวทิยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 งานการศึกษา 

6 โครงการคลินิกวิชาการและการอภิปรายกลุ่มย่อยส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะ
วิทยาศาสตร ์

งานการศึกษา 

7 โครงการ “มหิดลวิชาการ” ปี 2564 คณะวิทยาศาสตร ์ งานการศึกษา 
8 โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 งานการศึกษา 

9 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมพัฒนานักศึกษาส าหรับหลักสตูร/ภาควิชา/กลุ่มสาขาวชิา ระดบัปรญิญาตรี งานการศึกษา 
10 โครงการอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการ งานการศึกษา 

11 โครงการนักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา งานการศึกษา 
12 โครงการชี้แจงสาขาเอกส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรช์ั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2564 งานการศึกษา 

13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชัน้ปทีี่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2565 งานการศึกษา 
14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชัน้ปทีี่ 2 รุ่นปีการศึกษา 2564 งานการศึกษา 

15 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 งานการศึกษา 
16 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และพบปะผู้ปกครอง 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
งานการศึกษา 

17 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) เพื่อสร้างทัศนคติและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสถาบัน 

งานการศึกษา 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
18 โครงการค่ายเสริมสร้างนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 งานการศึกษา 

19 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับบัณฑิต  งานการศึกษา 
20 โครงการสอนปรับพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษาใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 
งานการศึกษา 

21 โครงการส่งเสริมนักศึกษาผ่านกระบวนการทดสอบ MU LabPass งานการศึกษา 

22 โครงการด้วยรักและผูกพันสานฝันนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล งานการศึกษา 
23 โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
งานแพทยศาสตร์ฯ 

24 โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 Development 
of Learning Skills for First Year Medical Students 

งานแพทยศาสตร์ฯ 

25 โครงการ MUSC Graduate Exposition 2022 งานแพทยศาสตร์ฯ 

26 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมนอกหลักสูตรส าหรับนักศึกษาแพทย์ งานแพทยศาสตร์ฯ 
27 โครงการสัมมนาความร่วมมือพฒันาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
งานแพทยศาสตร์ฯ 

28 โครงการติดตามดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 Nurture Meetings for 1st year Medical Students งานแพทยศาสตร์ฯ 

29 โครงการการสอนเสริมเพื่อฟื้นฟคูวามรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานส าหรับนักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 3 Basic 
Medical Knowledge Refreshment for 3rd Year Medical 

งานแพทยศาสตร์ฯ 

30 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 First Orientation 
for 2nd-year Medical Students, Academic Year of 2022 

งานแพทยศาสตร์ฯ 

31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 งานแพทยศาสตร์ฯ 

32 โครงการปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑติและดุษฎีบณัฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 งานแพทยศาสตร์ฯ 

33 โครงการอาจารย์ทีป่รึกษา ส าหรับนักศึกษา กลุ่มโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ชัน้ปีที่ 1-3 งาน
แพทยศาสตร์ฯ 

 

34 โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ Mahidol Science Cultural Exchange งานความร่วมมือฯ 

35 โครงการการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา Inbound & Outbound งานความร่วมมือฯ 

36 โครงการการส่งเสริมความเปน็นานาชาติ ดา้นการศึกษา ด้านการวิจัย และดา้นการเคลื่อนยา้ยนักศึกษา งานความร่วมมือฯ 
 ทุนการศึกษา  

37 โครงการเงินอุดหนุนเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

งานการศึกษา 

38 โครงการพัฒนาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์ ทนุเรียนดี (งบสกอ.) งานการศึกษา 
39 โครงการพัฒนานักศึกษาทุนศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล งานการศึกษา 

40 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสตูรพิสิฐวิธาน คณะวิทยาศาสตร ์ม.มหิดล งานการศึกษา 
41 โครงการนักศึกษาช่วยงานปฏบิตัิงาน งานการศึกษา 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
42 โครงการรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น-ดีเลิศ และศิษย์เก่ารุน่เยาว ์ งานการศึกษา 

43 โครงการทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล. งานการศึกษา 
44 โครงการพัฒนานักศึกษาทุน พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล งานการศึกษา 

45 โครงการทุนชว่ยเหลือนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท งานแพทยศาสตร์ฯ 
46 โครงการทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ Strengthening Scholarship for Young Scientists งานแพทยศาสตร์ฯ 

47 โครงการทุนผูช้่วยสอน และ ทนุนักศึกษาช่วยงานประจ าปงีบประมาณ 2565 งานแพทยศาสตร์ฯ 
48 โครงการ Scholarship for Double Degree /Joint Degree/ Exchange Program Students, 

Collaboration with the overseas Universities 
งานแพทยศาสตร์ฯ 

49 โครงการทุนสนับสนนุบางส่วนส าหรับ Mahidol Postgraduate Scholarships for Graduate 
International 

งานแพทยศาสตร์ฯ 

50 โครงการสนบัสนนุค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาตา่งชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 งานแพทยศาสตร์ฯ 

51 โครงการทุนผูช้่วยวิจัยบัณฑติศึกษา (RA: Research Assistantships) งานแพทยศาสตร์ฯ 
 IT / สิ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้  

52 โครงการ MUSC ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ งานการศึกษา 
53 โครงการ Tech and Media Lab งานการศึกษา 

54 โครงการ Tablet เพื่อน้อง งานการศึกษา 

55 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องซ้อมดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล งานการศึกษา 
56 โครงการ Stang Library Home Delivery งานสารสนเทศฯ 

57 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงห้อง P114 งานสารสนเทศฯ 
58 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเรียนการสอน งานสารสนเทศฯ 

59 โครงการห้องเรียน Flexible Learning ขนาด 80 ที่นั่ง งานพฒันาระบบฯ 
60 โครงการห้องเรียน Flexible Learning ขนาด 40 ที่นั่ง งานพฒันาระบบฯ 

 พัฒนาหลักสูตร / บุคลากร  
61 โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ AUN-QA งานนโยบายฯ 

62 โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา งานการศึกษา 
63 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล งานการศึกษา 

64 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรไทย) งานการศึกษา 
65 โครงการการสอบวัดความสามารถ (Advanced Placement Test) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งานการศึกษา 

 การบริหารจัดการ  

66 บริหารจัดการงานการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2565 งานการศึกษา 
67 โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการ

สอนและสิง่อ านวยความสะดวก 
งานการศึกษา 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
68 โครงการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการเพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
งานการศึกษา 

69 โครงการบ ารุงรักษาและพฒันาระบบการรับสมัครนักศึกษาปรญิญาตรีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานการศึกษา 

70 โครงการ (การจัดสอบและการศกึษาภาคฤดูร้อน) งานการศึกษา 

71 โครงการบริหารและพฒันาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดบัปริญญาตรี งานการศึกษา 
72 โครงการงบด าเนินการ/บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวชิาบัณฑติศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 งานแพทยศาสตร์ฯ 

73 โครงการงบด าเนินการ/บริหารจัดการการเรียนการสอนของหน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL.) งานแพทยศาสตร์ฯ 
74 โครงการงบด าเนินการ/บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวชิาแพทยศาสตร์ศึกษา งานแพทยศาสตร์ฯ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 การวิจัยระดบั World Class 

ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 

 ทุนนักวิจัย / พัฒนานักวิจัย  
1 โครงการเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานคลงัฯ 

2 โครงการทุนสนับสนนุความต่อเนื่องงานวิจัย งานวิจยั 
3 โครงการทุนพฒันานักวิทยาศาสตร์ งานวิจยั 

4 โครงการร่วมทุนวิจัยระหวา่งคณะวิทยาศาสตร์และศูนยน์าโนเทคโนโลยี (NANOTEC): ศูนย์เครือข่ายนิเวศน์
นวัตกรรม และการประกอบการทางวัสดนุาโนและระบบอัจฉริยะ 

งานวิจยั 

5 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ งานวิจยั 
6 โครงการสนบัสนนุการตีพิมพผ์ลงานวิจัยในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีค่า Article Processing 

Charge (APC) 
งานวิจยั 

7 โครงการส่งเสริมงานวิจัยดา้น Drug discovery and drug development ภายใตโ้ครงการ Reinventing 
University: การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑส์ุขภาพแบบครบวงจร 

งานวิจยั 

8 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม pre-clinical testing ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของยาและสารจาก
ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ Reinventing University ด้าน Drug Discovery มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีงบประมาณ 2565 

งานวิจยั 

9 โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย งานวิจยั 
10 โครงการทุนสนับสนนุครุภัณฑ์อาจารย์รุ่นใหม่ งานวิจยั 

11 โครงการทุนเงินสมทบในการท าวิจัยส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ งานวิจยั 
12 โครงการส่งเสริมความต่อเนื่องงานวิจัยส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ งานวิจยั 

13 โครงการทุนสนับสนนุการไปเสนอผลงานทางวชิาการ ณ ตา่งประเทศ งานวิจยั 
14 โครงการการประชุมวชิาการนานาชาตปิระสาทวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 25 งานวิจยั 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
15 โครงการรายการสัมมนาพิเศษดา้นประสาทวิทยาศาสตร์ งานวิจยั 

16 โครงการร่วมจัดประชุมวิชาการโปรตีนแห่งประเทศไทย งานวิจยั 
 IT / การส่งเสริมการวิจัย / มาตรฐานการวิจัย  

17 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัย: การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) งานวิจยั 
18 โครงการการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี (Chemical Safety) งานวิจยั 

19 โครงการการให้บริการด้านงานเลี้ยงและดูแลสัตวท์ดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน
ระดับประเทศและสากล 

งานวิจยั 

 บริหารจัดการ  
20 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งฉบบัพิมพ์และฉบับอิเลก็ทรอนิกส์ ประจ าปี 2565 งานสารสนเทศฯ 

21 โครงการวิเคราะห์สมรรถนะผลงานวิจยัของคณะวิทยาศาสตร์ งานสารสนเทศฯ 
22 โครงการจัดหาปัจจัยสนบัสนุนการวิจัย งานวิจยั 

23 โครงการส่งเสริมการสร้างกลุ่มวจิัยและแพลตฟอร์มการวิจัย งานวิจยั 

24 โครงการบริหารจัดการการบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ หน่วยเครื่องมือกลาง งานวิจยั 
25 โครงการปฏิรูปหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน สู่ความเปน็เลิศในด้านการให้บริการสนับสนนุงานวิจัยแบบ

ครบวงจร 
งานวิจยั 

26 โครงการปรับปรุงด้านกายภาพหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ งานวิจยั 

27 โครงการสนบัสนนุหน่วยวจิัย งานวิจยั 
28 โครงการสนบัสนนุการด าเนินงานของหน่วยส่งเสริมการวิจัย งานวิจยั 

29 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑเ์พื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยัง่ยืน งานวิจยั 
30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการ Reinventing University ด้าน Drug discovery งานวิจยั 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 ความรู้เพ่ือมนุษยชาติ 

ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
1 โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (TCU@MU) งานการศึกษา 

2 โครงการพื้นที่เรียนรู้สูส่ังคม (Stang Forum) งานสารสนเทศฯ 

3 โครงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ (Mahidol Science Channel) งานสื่อสารองค์กร 
4 โครงการสนบัสนนุการจัดประชมุวิชาการ งานพนัธกิจพิเศษ 

5 โครงการ MUSC โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ งานแพทยศาสตร์ฯ 
6 โครงการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งานสารสนเทศฯ 

 

 

 

 



   
เป้าประสงค์ที่ 4 นวัตกรรมเพื่อประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 

1 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและบริการวิชาการไปใช้ประโยชนเ์ชิงพาณชิย์ งานพนัธกิจพิเศษ 
2 โครงการ MUSCsynergy งานพนัธกิจพิเศษ 

3 โครงการส่งเสริมให้เกิดการร่วมท าวิจัย (Join Research) งานพนัธกิจพิเศษ 
4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และวิจัยนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยชีวีภาพ เพื่อ

การผลิตอาหารเชิงหนา้ที่ (ระยะที่ 2) 
งานวิจยั 

5 โครงการศูนย์ความเปน็เลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) งานวิจยั 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรแห่งความย่ังยืน 

ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 

1 โครงการค่าใช้จ่ายต่างๆ รายเดอืน งานบริหารเเละธุรการ งานบริหารและธุรการ 
2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบริการการจอดรถยนต์ฯ งานบริหารและธุรการ 

3 โครงการจัดการขยะ และสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ งานบริหารและธุรการ 
4 โครงการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย (พญาไท) งานบริหารและธุรการ 

5 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล งานบริหารและธุรการ 
6 โครงการบ ารุงรักษาสนามกีฬาและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เก่ียวข้องฯ งานบริหารและธุรการ 

7 งานซ่อมแซม และเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Maintenance) งานบริหารและธุรการ 
8 งานเปลี่ยนวาวล์เปิด-ปิดระบบน้ าเย็นของระบบปรบัอากาศห้องเรียนฯ งานบริหารและธุรการ 

9 งานซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุ อปุกรณ์ระบบปรับอากาศ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Maintenance) งานบริหารและธุรการ 
10 งานจา้งออกแบบระบบสาธารณูปโภค และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมภายในคณะวทิยาศาสตร์ พญาไท งานบริหารและธุรการ 

11 งานซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุ อปุกรณ์ระบบสุขาภิบาล (Maintenance) งานบริหารและธุรการ 

12 งานจัดจ้างดูแล บ ารุงรักษาระบบลิฟต์อาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล
(พญาไท) จ านวน 18 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) 

งานบริหารและธุรการ 

13 งานซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุ อปุกรณ์ความปลอดภัยของระบบลิฟต์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ 

14 งานจัดจ้างบริษัท ซ่อมบ ารุง ดูแล บ ารุงรักษา งานวิศวกรรมประกอบอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
(พญาไท) 

งานบริหารและธุรการ 

15 งานปรับปรุงสวนแนวตั้งดา้นหลงัห้องประชุม K101, k102 งานบริหารและธุรการ 

16 งานปรับปรุงห้องประชุม K101,K102,K103 ให้เป็นระบบดจิิตอล งานบริหารและธุรการ 
17 งานปรับปรุงโถงอาคารเคมี (C) ชั้น 1 ห้อง RF,ห้องพัฒนาระบบเดิม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (K) ชัน้ 1 งานบริหารและธุรการ 

18 งานเปลี่ยนกระจกกันตกระเบยีงให้เป็นเหล็กดัดบริเวณทางเชื่อมอาคาร PR มายังอาคาร K ชัน้ 6 งานบริหารและธุรการ 
19 งานจัดท าป้ายคณะวิทยาศาสตร์บริเวณประตู 1 ประตู 2 งานบริหารและธุรการ 

20 งานป้าย และสติ๊กเกอร์ต่างๆ ทีใ่ช้ในงานส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ 
21 งานจัดซื้อวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในงานส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
22 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิล ฯ งานบริหารและธุรการ 

23 งานจัดซื้อตูน้้ าดื่มพร้อมต่อท่อประปา และจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า งานบริหารและธุรการ 
24 โครงการติดตั้งฝักบวัล้างตาฉนุเฉินภายในคณะวิทยาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ 

25 งานปรับปรุง ซ่อมแซมห้องส านกังานหน่วยบริหารอาคารและสิง่แวดล้อม (M101) งานบริหารและธุรการ 
26 งานปรับปรุง ซ่อมแซมห้องบัณฑิตวิทยาลัยเดิม (R 102) อาคารวิจัย (R) ชั้น 1 ให้เป็นห้องกิจกรรม นศ. งานบริหารและธุรการ 

27 งานจัดจ้างก าจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนูภายในคณะวทิยาศาสตร์ (พญาไท) งานบริหารและธุรการ 
28 การอบรมและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมรุกขกรปีที่ 2 การอบรมการจัดการขยะ กิจกรรม

ด้านสิง่แวดล้อมส าหรับเยาวชน 
งานบริหารและธุรการ 

29 โครงการค่าทางด่วน และค่าโทรศัพท์แก่พนักงานที่มีความจ าเป็นต้องติดต่องานนอกสถานที่ งานบริหารและธุรการ 

30 โครงการ บริหารจัดการค่าตอบแทน เเละบริหารจัดการทั่วไปฯ งานบริหารและธุรการ 
31 โครงการซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถยนต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จัดท า พรบ. ประกันภัย

รถยนต์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เเละค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์) 
งานบริหารและธุรการ 

32 โครงการงานจ้างเหมาการบริหารและบริการรักษาความสะอาดในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
พื้นที่พญาไท 

งานบริหารและธุรการ 

33 งานปรับปรุงห้องส าหรับการจัดสอบ Mahidol Science Test Center (Flexile education) อาคาร
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3-4 /โครงการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ Group-Based Learning 
อาคารบรรยายรวม L (ตึกกลม) 

งานบริหารและธุรการ 

34 งานดูแลบ ารุงรักษา งานสวนและภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) งานบริหารและธุรการ 
35 งานจา้งเหมาดูแลงานสวนและตดัหญ้าภายในคณะวิทยาศาสตร ์(พญาไท) งานบริหารและธุรการ 

36 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ 
37 โครงการบริหารจัดการภายในงานคลังและพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 งานคลงัและพสัด ุ

38 โครงการค่าเบี้ยประกนัอัคคีภัยของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 งานคลงัและพสัด ุ
39 โครงการบริหารจัดการพัสดสุ่วนกลางของคณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานคลงัและพสัด ุ

40 โครงการบริหารจัดการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 งานคลงัและพสัด ุ
41 โครงการจัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเงิน งานคลงัและพสัด ุ

42 โครงการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานคลงัและพสัด ุ
43 โครงการรางวัลการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี งานการศึกษา 

44 โครงการจัดหาวัสดสุิ้นเปลืองในการจัดท าเอกสารการเรียนการสอน ข้อสอบ และซ่อมบ ารุง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

งานการศึกษา 

45 โครงการปรับปรุงห้องท างานของหน่วยบริหารการศึกษาหลักสตูรนานาชาติ งานการศึกษา งานการศึกษา 
46 โครงการส่งเสริมการรับรู้ที่ชัดเจน (Visibility) และการสรา้งภาพลักษณ์เชิงรุกเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนของ

หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานการศึกษา 

47 การจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงานของส่วนงาน (MU PA) งานนโยบายฯ 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
48 การจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงานของภาควิชา/กลุ่มสาขาวชิา/ศนูย์/งาน (MUSC PA) งานนโยบายฯ 

49 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลศิตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) งานนโยบายฯ 

50 การบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CHE- QA Online งานนโยบายฯ 

51 การบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 งานนโยบายฯ 

52 การเยี่ยมส ารวจภาควชิา และหลักสูตร (SAR VISIT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

งานนโยบายฯ 

53 การบริหารจัดการงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ งานนโยบายฯ 

54 การจัดการความรู้ (KM) คณะวทิยาศาสตร์ งานนโยบายฯ 

55 การบริหารจัดการการด าเนนิงานของคณะวิทยาศาสตร์ ในภาวะฉุกเฉิน งานนโยบายฯ 

56 การจัดท ารายงานประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล งานนโยบายฯ 

57 โครงการสัมมนาทบทวนแผนยทุธศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปี พ.ศ.2563-
2566 

งานนโยบายฯ 

58 โครงการปรับปรุงสถานที่ห้องงานวิจัยและห้องจัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับ PDPA งานวิจยั 

59 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ งานแพทยศาสตร์ฯ 

60 งบด าเนนิการเก่ียวกับค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงานลว่งเวลา งานแพทยศาสตร์ฯ 

61 เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ งานแพทยศาสตร์ฯ 

62 การบริหารจัดการหลักสูตรเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล จากเงนิรายได้หลักสูตร งานแพทยศาสตร์ฯ 

63 บริหารจัดการภายในงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา งานแพทยศาสตร์ฯ 

64 งบด าเนนิการและบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพ งานแพทยศาสตร์ฯ 
65 โครงการด าเนินการงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสขุ ประจ าปี 2565 งานสารสนเทศฯ 

66 โครงการส ารวจความพึงพอใจ และการรับฟังเสียง (VOC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุด ประจ าปี 
2565 

งานสารสนเทศฯ 

67 โครงการต่ออายุสัญญาการรับประกันระบบสารสนเทศ งานสารสนเทศฯ 

68 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์สารสนเทศวิจยัของคณะวิทยาศาสตร์ งานสารสนเทศฯ 

69 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ทัง้ domain งานสารสนเทศฯ 

70 โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสารสนเทศฯ 

71 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ (Mahidol Science Event) งานสื่อสารองค์กร 

72 โครงการบริหารจัดการงานสื่อสารองค์กร (Management of corporate communication) งานสื่อสารองค์กร 
73 โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติ (Mahidol Science Award) งานสื่อสารองค์กร 

74 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กร (Mahidol Science Corporate Image & Brand) งานสื่อสารองค์กร 
75 งบด าเนนิการงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 งานตรวจสอบภายใน 

76 การตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 งานตรวจสอบภายใน 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
77 การจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงการด าเนินงานทีม่ีคุณธรรม ความโปร่งใสตามหลักธรร

มาภิบาลประจ าปงีบประมาณ 2565 
งานตรวจสอบภายใน 

78 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการท างานสู่ความเปน็เลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 งานตรวจสอบภายใน 

79 โครงการอาคารวิทยาศาสตร์ ศาลายา ปลอดภัยห่างไกลหนู งานศาลายา 
80 ติดตั้งลิฟท์แพลทฟอร์มส าหรับคนพิการ งานศาลายา 

81 โครงการปรับปรุงกายภาพโถงทางเข้าอาคารวิทยาศาสตร์ 2 งานศาลายา 
82 โครงการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา งานศาลายา 

83 โครงการศาลายาห่วงใย ใส่ใจสขุภาวะ งานศาลายา 
84 โครงการจัดหาปรับปรุงห้องน้ า อาคารวิทยาศาสตร์ 1-4 เฟส 2 งานศาลายา 

85 โครงการปรับปรุงสุขลักษณะภายในห้องน้ าเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี งานศาลายา 
86 โครงการศาลายาร่วมใจปลูกผักปลอดภัย&พืชสมุนไพรต้านโควดิ งานศาลายา 

87 โครงการบริหารงานศาลายาเพือ่การเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก งานศาลายา 

88 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานและการเรียนการสอนกรณีเร่งด่วน และบ ารุงรักษาโสตทัศนปูกรณ์ งานศาลายา 
89 โครงการปรับปรุงกายภาพห้อง Co-Working Space อาคารวิทยาศาสตร์ 1 งานศาลายา 

90 โครงการติดตั้งเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ประจ าอาคารวิทยาศาสตร์ 1-4 คณะวทิยาศาสตร์ งานศาลายา 
91 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจ าอาคารวิทยาศาสตร์ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม งานศาลายา 

92 โครงการปรับปรุงกายภาพห้องสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 งานศาลายา 
93 โครงการติดตั้งปา้ยห้อง และผงัอาคาร SC1-4 เฟส1 งานศาลายา 

94 โครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา งานศาลายา 
95 โครงการพัฒนาเวบไซต์งานศาลายา งานศาลายา 

96 โครงการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและบ่อเกรอะประจ าอาคาร
วิทยาศาสตร์ 1-4 และอาคารบรรยายรวม1,2 

งานศาลายา 

97 โครงการสืบสานวัฒนธรรม งานศาลายา 
98 โครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนชาวศาลายา งานศาลายา 

99 จัดหาพัสดุกลางงานระบบประกอบอาคาร งานศาลายา 
100 โครงการอบรมการบรรเทาสาธารณภัยและซ้อมการหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา งานศาลายา 

101 โครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาลิฟท ์อาคารวิทยาศาสตร์ 2,3,4 งานศาลายา 
102 จัดจ้างดูแลรักษาสวน คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา งานศาลายา 

103 จัดจ้างบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าประจ าอาคาร คณะวทิยาศาสตร์ ศาลายา งานศาลายา 

104 จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา งานศาลายา 
105 จัดจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา งานศาลายา 

106 จัดจ้างซ่อมบ ารุง ดูแล บ ารุงรักษา งานวิศวกรรมประกอบอาคาร (ศาลายา) งานศาลายา 



   
ล าดับ ชื่อโครงการ สังกัด 
107 โครงการปรับปรุงโครงสร้างกายภาพและปรับโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และสวัสดิ

ภาพของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 
งานศาลายา 

108 โครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย งานพฒันาระบบฯ 

109 โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม งานพฒันาระบบฯ 

110 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Literacy) งานพฒันาระบบฯ 

111 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะ งานพฒันาระบบฯ 

112 โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี งานพฒันาระบบฯ 

113 โครงการต่อสัญญาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย งานพฒันาระบบฯ 

114 โครงการต่อสัญญาดูแลรักษาระบบดบัเพลิงและแจ้งเตือนห้องแม่ข่าย งานพฒันาระบบฯ 

115 โครงการเช่าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สารสนเทศ งานพฒันาระบบฯ 

116 โครงการบริหารจัดการพื้นทีส่ าหรับจัดเก็บฐานข้อมูล งานพฒันาระบบฯ 

117 โครงการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ งานพฒันาระบบฯ 

118 โครงการต่อสัญญาดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสัญญาซอฟต์แวร์ งานพฒันาระบบฯ 

119 โครงการสนบัสนนุการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งานในทุกแพลตฟอร์ม งานพฒันาระบบฯ 

120 ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน งานพฒันาระบบฯ 

121 โครงการปรับปรุงระบบส ารองไฟระบบเครือข่ายสื่อสาร พืน้ที่ศาลายา งานพฒันาระบบฯ 

122 โครงการปรับปรุงระบบส ารองไฟเครื่องแม่ข่าย งานพฒันาระบบฯ 

123 โครงการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักงานคณบดี งานพฒันาระบบฯ 

124 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน งานพนัธกิจพิเศษ 
125 แสวงหางบประมาณด้านการศึกษา การวิจัย จากหน่วยงานทีผ่ลกัดันเชิงนโยบาย งานพนัธกิจพิเศษ 

126 วิเคราะห์งบประมาณเพื่อความยั่งยืนขององค์กร งานพนัธกิจพิเศษ 
127 บริหารจัดการ ภายในงานพนัธกิจพิเศษ งานพนัธกิจพิเศษ 

128 การสนับสนนุทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติระดับป.โท ทนุ ร.9 งานความร่วมมือฯ 
129 การวิเคราะห์ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศในระดบัมหาวิทยาลัย งานความร่วมมือฯ 

130 การส่งเสริมความร่วมมือกับคู่พนัธมิตรทางยุทธศาสตร ์ งานความร่วมมือฯ 

131 การจัดท าข้อมูล Data Analytic ด้านวิเทศสัมพนัธ์และความรว่มมือระหว่างประเทศ งานความร่วมมือฯ 
 


