
 
2652 



สารบญั 
คํานํา   

       ประวัติและความเปนมา 
    สถานที่ตั้ง 

1 
4 

   
  แนวทาง 
  การดําเนินงาน 

   วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก 
   ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร 

6 
6 

   
   
 

    โครงสรางคณะวิทยาศาสตร  
    ผังการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร 
    คณะผูบริหาร   

8 
9 

10 
   

       จํานวนนักศึกษา 
    จํานวนบุคลากร 
    จํานวนหลักสูตร 

14 
14 
15 

   
   
 

    รางวัลระดับสวนงาน 
    รางวัลของบุคลากร 
    รางวัลของนักศึกษา 

21 
22 
23 

   
   

     งานการศึกษา 
    งานคลังและพัสดุ 
    งานความรวมมือระหวางประเทศ 
    งานตรวจสอบภายใน 
    งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
    งานบริหารและธุรการ 
    งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 
    งานพันธกิจพิเศษ 
    งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา 

25 
29 
30 
34 
36 
39 
40 
42 
45 

ขอมูลพื้นฐาน 

ระบบและกลไก 
การบริหาร 

ขอมูลสารสนเทศ 

รางวัลแหงความ
ภาคภูมิใจ 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

งาน 



    งานวิจัย 
    งานศาลายา 
    งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 
    งานสื่อสารองคกร 

48 
51 
54 
60 

 
     ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

    ภาควิชาคณิตศาสตร 
    ภาควิชาเคมี 
    ภาควิชาจุลชีววิทยา 
    ภาควิชาชีวเคมี 
    ภาควิชาชีววิทยา 
    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
    ภาควิชาพฤกษศาสตร 
    ภาควิชาฟสิกส 
    ภาควิชาเภสัชวิทยา 
    ภาควิชาสรีรวิทยา 
    ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง     
    กลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและ 
 ผลิตภัณฑฐานชีวภาพอัจฉริยะ 
   กลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตรและ 
 นวัตกรรมวัสดุ 

63 
67 
71 
73 
76 
80 
84 
87 
91 
95 
98 

103 
107 
110 

 
111 

   

    รายงานทางการเงิน 113 
 

 

 

ภาควิชา 

รายงานทางการเงิน 



 
 

คํานํา 

 
"รายงานประจําปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล" จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือปที่ 61 แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแตไดรับการประกาศจัดตั้งใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยมีความเจริญกาวหนาอยางตอเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงาน
ประจําปฯ เลมนี้ ประกอบไปดวย ขอมูลพื้นฐาน แนวทางการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการบริหาร ขอมูลสารสนเทศ รางวัลแหง
ความภาคภูมิใจ ผลการดําเนินงานของภาควิชาและงานตาง  ๆ ในสํานักงานคณบดี ตามยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้เพื่อใหสังคมประจักษถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะ
วิทยาศาสตรที่มุงมั่น "เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล (อันดับท่ี 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020)" 

คณะวิทยาศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวา "รายงานประจําปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล" จะเปน
เอกสารที่แสดงใหผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสาธารณชนทั่วไปไดทราบความคืบหนาในการดําเนินงานของ
คณะฯ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดตามสมควร 

 

 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ไดรับการประกาศจัดต้ังในพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ใหเปน 
"โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย" โดยมีศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปน
ผูดําเนินการจัดตั้ง และดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงคเบื้องตน เพื่อจัด
การศึกษาเตรียมแพทย และเตรียมประเภทวิชาอื่น ๆ ข้ึนภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดย
ใชสถานท่ีที่ตึกเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในปแรก และยายมายังอาคารเรียน
ใหม ณ ถนนศรีอยุธยา ในปตอมา 

ไดรับการยกฐานะข้ึนเปน คณะวิทยาศาสตรการแพทย เปดหลักสูตรการศึกษาในสาขาตาง ๆ ทั้ง
ดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ถึงระดับปริญญาตรี-โท (และเอก ในเวลาตอมา) 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ดํารงตําแหนงคณบดีทานแรก 

เริ่มดําเนินการกําหนดนโยบายในการเตรียมจัดต้ังภาควิชาปรีคลินิก ที่คณะวิทยาศาสตร
การแพทย ความแตกตางจากคณะวิทยาศาสตรที่อื่น  ๆ คือมุงหมายใหนักศึกษาที่เขาเรียน
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 2 ป ไดเรียนปรีคลินิก 2 ป แลวไดปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร
การแพทย โดยหวังวาจะมีสวนหน่ึงเรียนตอใหจบถึงปริญญาเอก เพื่อเปนอาจารยทางปรีคลินิก
ตอไป และสวนหน่ึงเรียนตอทางแพทยที่คณะแพทยศาสตร ซึ่งจะมีการกอตั้งใหม (คือ  
คณะแพทยศาสตร ร.พ. รามาธิบดี) นโยบายเร่ืองนี้ไมประสบผลสําเร็จ เพราะนักศึกษาเรียนตอ
แพทยท่ีคณะแพทยศาสตรกันหมด แตนโยบายในการจะใหคณะเปนสถาบันช้ันนําในภูมิภาคไดรบั
ความสําเร็จอยางดียิ่ง 

รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณและที่ดินท่ีถนนพระรามท่ี 6 ใหกอสรางคณะวิทยาศาสตรการแพทย
ขึ้นใหมคือ สถานท่ีปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 การกอสราง
เปนตึก 6 ช้ัน อาคาร 5 หลัง และมีอาคารเรียนรวมเปนตึกช้ันเดียวทรงกลมรูปรางแปลกตา เปน
จุดสนใจสําหรับคณะสรางใหม เรียกกันวา ตึกกลม หรือ ตึกจานบิน ใชเวลากอสราง 3 ป ถึง  
พ.ศ. 2510 

คณะวิทยาศาสตรฯ ไดยายสถานท่ีตั้งมาพื้นที่บนถนนพระรามท่ี 6 ตรงขามกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชดําเนินมา
ประกอบพิธีเปดตึกทดลองวิทยาศาสตร เมื่อวันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 ซึ่งรัฐบาลไทย
ไดใหการสนับสนุนที่ดิน 40 ไร และงบประมาณรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร กอสรางอาคาร
บรรยาย และอาคารทดลองวิทยาศาสตร พรอมอุปกรณวิจัยที่ทันสมัย นอกจากน้ี ศาสตราจารย 
ดร.สตางค มงคลสุข ยังไดติดตอขอความชวยเหลือ จากองคกรตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อขอความ
สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย จนทําใหคณะวิทยาศาสตรฯ เปนฐานปฏิบัติการ
วิจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ และของภูมิภาคในขณะน้ัน 

พ.ศ. 2501 

พ.ศ. 2503 

พ.ศ. 2507 

พ.ศ. 2508 

พ.ศ. 2511 

ประวัติความเปนมา 
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ในดานการเรียนการสอนและการวิจัย มูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร ไดสงผูเช่ียวชาญมาประจําภาควิชาปรีคลินิก ทั้ง 6 สาขา 
ในชวงเวลาตางกันภาควิชาที่กอตั้ง ตั้งแตคณะอยูที่ถนนศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2507- 2509 คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร จุลชีววิทยา 
ชีวเคมี และสรีรวิทยา สวนภาควิชาเภสัชวิทยา และพยาธิชีววิทยา กอต้ังใน พ.ศ. 2511 และ 2512 เมื่อคณะไดยายมาอยูที่ถนน
พระรามที่ 6 ทุกภาควิชาจะมีผูเช่ียวชาญทําหนาที่หัวหนาภาควิชา และเปนอาจารยผูสอนอีกภาควิชาละ 3 คน เมื่อถึง พ.ศ. 2513 
มูลนิธิฯ เริ่มทยอยสงผูเช่ียวชาญกลับสหรัฐอเมริกา ยกเวนหัวหนาภาควิชาเมื่ออาจารยชาวไทยท่ีจบการศึกษาปริญญาเอกทยอยกลบัมา
ทําหนาที่สอน จนถึง พ.ศ. 2518 ผูเชี่ยวชาญจึงเดินทางกลับทั้งหมด อาจารยไทยไดรับหนาที่หัวหนาภาควิชาตอไป 

มูลนิธิฯ ไดใหความชวยเหลือในการจัดตั้งหองสมุด ซึ่งเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญยิ่งในการเปนหนวยสนับสนุนการวิจัยและ
การเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอก ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานระดับสากล  ความชวยเหลือดานหองสมุดเปนจํานวนหนึ่งแสน
เหรียญสหรัฐ เพื่อจัดหาอุปกรณครุภัณฑ หนังสือตําราวารสาร หนังสืออางอิง สิ่งพิมพประเภทคูมือชวยคน (Indexing & Abstracting 

Journals) ซึ่งมีราคาแพงและมีความจําเปน เนื่องจากชวงเวลาน้ันยังไมมีเทคโนโลยีสมัยใหมชวยการคนควา เพื่อใหการดําเนินงานของ
หองสมุดไดมาตรฐานสากล มูลนิธิฯ ไดใหทุนการศึกษาทางบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา รวม 5 คน ซึ่งอยู
ปฏิบัติงานระยะยาวเพียง 3 คน และไดสงผูเช่ียวชาญมาเปน Visiting Librarian 2 คน ในเวลาตอเนื่องกัน เพื่อกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงาน จัดระบบปฏิบัติงานและการใหบริการ ซึ่งมีผลใหหองสมุดคณะวิทยาศาสตรมีช่ือเสียงทั้งดานบริการ และในการเปนแหลง
ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตรที่มีความพรอมมากท่ีสุดในชวงเวลาน้ัน 

หนวยงานสนับสนุนที่ทานอาจารยไดกอตั้งขึ้นอีกหนวยงานหนึ่งใน พ.ศ. 2511 คือ หองปฏิบัติการอเนกประสงค (Multi-
Disciplinary Laboratory, MDL) เพื่อใหเปนศูนยกลางในการจัดเตรียมการทดลองสําหรับการเรียนการสอน นักศึกษาปรีคลินิกและ
นักศึกษาปริญญาโท – เอก 

หัวหนาภาควิชา และอาจารยผูเช่ียวชาญจากมูลนิธิฯ ไดมาวางรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาปรีคลินิก และ
วางแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแบบอยางการศึกษาในตางประเทศ นักศึกษาเลาวา สิ่งประทับใจต้ังแตวันแรกของการเรียน 
คือ วิชาแนะนําการใชหองสมุด การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองศึกษาคนควาชวยตนเองใหมีความคิดแบบวิจารณญาณ เปน
แบบ active learning ไมมีการแจกชีท มีการปลูกฝงระบบ honour system ในภาควิชาตาง ๆ นอกจากนักศึกษาชาวไทยแลว ยังมี
ชาวตางชาติจากประเทศตาง ๆ มาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และพมา และยังมีนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก (post doctoral fellows) จากหลายประเทศมาศึกษาดวย ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฟลิปปนส ออสเตรเลีย 
ปากีสถาน ญี่ปุน สิงคโปร และอินโดนีเซีย บรรยากาศที่คณะวิทยาศาสตรจึงเปนบรรยากาศการศึกษานานาชาติ มีผลตอนักศึกษาไทย
ใหมีความรูภาษาอังกฤษดี สามารถศึกษาคนควาจากตําราภาษาอังกฤษได พรอมทั้งมีประสบการณการติดตอความสัมพันธกับชาว
ตางประเทศ ทําใหเปนประโยชนในการไปศึกษาตอในตางประเทศ แตภายหลังนักศึกษาปรีคลินิก เรียกรองใหเปลี่ยนการสอนเปน
ภาษาไทย ตั้งแต พ.ศ. 2518 เปนตนมา 

คณะวิทยาศาสตรเปนผูนําในการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร เริ่มจากภาควิชาจุลชีววิทยาเปน
หนวยงานแรกของประเทศท่ีไดรับผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก  เมื่อ พ.ศ. 2515 ภาควิชาอื่น ๆ ไดผลิตบัณฑิตปริญญาโท – เอก 

เมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ  โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหใช 
พระนามาภิไธย "มหิดล" เปนนามใหมของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 และ
ประกาศเปน  "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ .  2512" ในราชกิจจานุเบกษา  
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512 และตอมาไดมี "ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี แบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยมหิดล" ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะวิทยาศาสตรฯ 
จึงไดใชช่ือใหมเปน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน 

พ.ศ. 2512 
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ออกมาอยางตอเน่ือง บัณฑิตเหลานั้นไดรับใชสังคม ในการเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม ทั้งในสวนกลาง เชน วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และในสวนภูมิภาค เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ยอมรับกันวาผลผลิตจากคณะวิทยาศาสตร
คุณภาพสูงเทียบเทามาตรฐานสากล ผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เปนการสรางช่ือเสียงของประเทศไทยในวงการ
วิทยาศาสตรนานาชาติ  

 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
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สถานที่ตั้ง 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน (Vision) เพื่อที่จะมุงเปนคณะวิทยาศาสตรช้ันนําในระดับสากล (อันดับที่ 1 
ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020) มีพันธกิจ (Mission) ในการสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ
สากล กอประโยชนตอสังคม โดยมีคานิยมหลัก MUSC (Core Values) ประกอบดวย เช่ียวชาญวิชา (Mastery) สามัคคีรวมใจ (Unity) 
ใฝสัมฤทธ์ิ (Success) คิดสรางสรรค (Creativity) 

พันธกิจที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอการเรียนการสอนทุกระดับ ตั้งแตวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในช้ันปที่ 1 ของคณะตาง ๆ การสอนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและปรีคลีนิกใหกับนักศึกษาแพทยและ
วิทยาศาสตรการแพทยหลักสูตรตาง ๆ การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับสูง การวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแตงานวิจัยพื้นฐานจน
งานวิจัยประยุกต เพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและการผลิตใหสังคมประจักษถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร บริการวิชาการเพ่ือ
เผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร และเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

คณะวิทยาศาสตรประกอบดวยหนวยงานในระดับภาควิชา 12 ภาควิชา ไดแก กายวิภาคศาสตร คณิตศาสตร เคมี จุลชีววิทยา 
ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พยาธิชีววิทยา พฤกษศาสตร ฟสิกส เภสัชวิทยา สรีรวิทยา และ 1 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยเทคโนโลยี
ยาง 2 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑฐานชีวภาพอัจฉรยิะ และกลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนวัตกรรม
วัสดุ  

โครงสรางสวนสนับสนุนองคกร ภายใตสํานักงานคณบดี 13 งาน ไดแก งานการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานความรวมมือ
ระหวางประเทศ งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ งานบริหารและธุรการ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี  
งานพันธกิจพิเศษ งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา งานวิจัย งานศาลายา งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข และ 
งานสื่อสารองคกร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
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ยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 – 2564 

 

  

 

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานวิจัย 

2. การผลักดันและสงเสริม Industrial Link เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานวิจัย – Special 

Innovation Zone 

3. การพัฒนาระบบสงเสริมการเปลี่ยน Discovery ใหเปน Innovation และการสราง 
Start-up จากผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 
4. การผลักดันใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตรและคณะ
อื่น ๆ รวมกับคูความรวมมือนานาชาติ ที่มีความสนใจรวมกันจนปรากฎอยูบนแผนท่ีโลก 

5. การสนับสนุน Platform เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก 

สรางบุคลากรที่มีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลที่กอประโยชน
ตอสังคม 

To produce graduates with knowledge and virtue, and research of 

international quality which contributes actively towards the benefit of 

society. 

พันธกิจ : 

เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล (อันดับที่ 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020) 
To be the World Class Science Faculty 

วิสัยทัศน : 

คานิยมหลัก   

Mastery Unity Success Creativity 

    เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใฝสัมฤทธิ์ คิดสรางสรรค  

:  M U S C 

ยุทธศาสตรที่ 1 
Excellence in 
Research with 
Global and Social 
Impact 
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1. ผลักดัน AUNQA Accreditation 

2. ผลักดันการเรยีนการสอนแบบ 21st Century Education รวมทัง้จริยธรรมแกนักศึกษา
ช้ันปท่ี 1 

3. ปรับเนื้อหาวิชา Service Teaching ใหสอดคลองกับความตองการของคณะปลายทาง 
4. ผลักดัน STEM Education และปลูกฝงความเปนนักวิทยาศาสตรใหกับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร 
5. พัฒนาระบบเพ่ือเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดยใช E-Learning 

6. จัดทําหลักสตูรรวมในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ 
(Transnational Education) ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่ทางเลือกใหกับนักศึกษา
และสงเสริม Industrial Link 

7. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือ สํานักวิชา ในหลักสตูรที่เปนสหสาขา
เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาควิชา 

1. การสงเสริมใหบริการวิชาการมมีาตรฐานสากล เปนไปตามความตองการของสังคมในวง
กวาง เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการ 
2. การใหบริการวิชาการท่ีสะทอนตนทุนในการดําเนินการอยางถูกตองแมนยํา 

1. ศึกษาอัตรากําลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจําเปนในสาขาวิชาและสายงานตาง ๆ 
เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สรางกําลังใจในการทํางานของผูปฏิบัติงานโดยแรงจูงใจดานสวสัดิการ การสรางความ
ผูกพันกับองคกร ระบบการประเมนิท่ีเชื่อถือได และธรรมาภิบาล 

3. การวิเคราะหตนทุนและวางแผนการใชจายงบประมาณที่ชัดเจน 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. การสื่อสารองคกรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร 
6. การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการทํางาน 

7. สงเสริมการเปน Green campus และ Eco University 

ยุทธศาสตรที่ 2 
Excellence in 
Outcome-Based 
Education for  
Globally-

Competent 
Graduates 

ยุทธศาสตรที่ 3 

Excellence in 
Professional 
Services and Social 
Engagement 

ยุทธศาสตรที่ 4 

Excellence in 
Management for 
Sustainable 
Organization 
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ระบบและกลไกการบริหาร 

ขอมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
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คณะผูบริหาร MUSC 

รศ. ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ 
คณบดี 

รองคณบดี 
รศ. ดร.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน 

รองคณบดีฝายบริหาร 
ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล 

รองคณบดีฝายการคลังและพัสดุ 
ผศ. ดร.ณัฏฐินี พันธวิศวาส 

ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล 

รองคณบดีฝายวิจัย 
ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร 

รองคณบดีฝายบริการการศึกษา ศาลายา 
รศ. ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธ์ิ 

รองคณบดีฝายแพทยศาสตร 
และบัณฑิตศึกษา 
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รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
อ. ดร.ณัฐพล ออนปาน 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ 
อ. ดร.ระพี บุญเปลื้อง 

ผูชวยคณบดีฝายส่ือสารองคกร 
อ. ดร.ณภัศศรณ ปญญาสุข  

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 
ผศ. ดร.กรกนก บุญวงศ 

ผูชวยคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา 
ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
นายคํารณ โชธนะโชติ 

ผูชวยคณบดีฝายศาลายา 
ผศ. ดร.นรินทร ณัฐวุฒิ 
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หัวหนาภาควิชา/ศูนย/กลุมสาขาวิชา 

 
หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร    รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล 

 หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร    ผศ. ดร.วรรณนิกา แสวงทอง 
 หัวหนาภาควิชาเคมี     รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ 

 หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา    ผศ. ดร.ผดุงศรี ดับส 
 หัวหนาภาควิชาชีวเคมี     รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม 

 หัวหนาภาควิชาชีววิทยา     อ. ดร.ศิรวิทย สิตปรีชา 
 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    รศ. ดร.จิรารัตน วงศคงคาเทพ 
 หัวหนาภาควิชาพยาธิชีววิทยา    รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ 
 หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร    รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธจันทร 
 หัวหนาภาควิชาฟสิกส     ผศ. ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล 
 หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา    รศ. ดร.ดาราวรรณ ปนทอง 
 หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา     รศ. ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ 
 หัวหนาศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง    รศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห 
 รักษาการหัวหนากลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรม   รศ. ดร.กัณยารัตน สุไพบลูยวัฒน 

และผลิตภัณฑฐานชีวภาพอัจฉริยะ 
 รักษาการหัวหนากลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตร   ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร 

และนวัตกรรมวัสดุ  

 

กรรมการประจําคณะฯ ประเภทคณาจารยประจํา 
 

รศ. ดร.ชื่นจิตต บุญเฉิด 

อ. ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์
ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอหน รูฟโฟโล 

รศ. ดร.สมลักษณ อสุวพงษพัฒนา 
 

 

 

 

 

 



 Annual Report 2019. Faculty of Science, Mahidol University 
 

13 
 

 หัวหนางาน 
 

หัวหนางานการศึกษา     นายณัฐพล แนวจาํปา 
หัวหนางานคลังและพัสด ุ     นางสาวมลฤดี ธรรมรงค 
หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ   นางสาวนองนชุ ประสมคํา 
หัวหนางานตรวจสอบภายใน    นางสาวปพิชญา สุขสะอาด 

หัวหนางานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ   นางสาวลีลศร พวงศรี 
หัวหนางานบริหารและธุรการ    นายคํารณ โชธนะโชติ 

หัวหนางานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี   นางสมสุข นาคะพฒันกุล 
หัวหนางานพันธกิจพิเศษ     นางสาวนันทินี กลิน่จันทร 
หัวหนางานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   นายสมวิทย อาชาคุณากร 
หัวหนางานวิจัย      นางสาวรุงระวี แทนวนัชัย 
หัวหนางานศาลายา     นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท 
หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข  นางสาววรัษยา สนุทรศารทลู 

หัวหนางานส่ือสารองคกร     นางสาวปนิดา พยุหกฤษ 
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จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 
 

จํานวนบุคลากร 
จํานวนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  670 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสารสนเทศ 

นักศึกษาทั้งหมด ผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2561 นักศึกษาชาวตางชาต ิ

305 

135 

58 

รวม 95 2,593 498 

1,800 

0 0 

350 ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
295 375 

ตําแหนงทางวิชาการของสายวิชาการ 

27.92% 36.40% 

32.51% 
3.18% 

79 

92 9 

103 
อาจารย รองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 

การดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

ของสายสนับสนุน 

ชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

24 

3 

1,665 

383 545 

59 30 6 

*  นักวิจัย 5 
   ผูเชีย่วชาญตางประเทศ 7 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ขอมูล ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 
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จํานวนหลักสูตร 

 

 

  

 

 

 

 

 
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและ   

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตรอุตสาหการ  

และวิทยาการขอมูล  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตรและวิศวกรรม

นาโน  
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม  

 
 

หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดลอม 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

6 

จํานวนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
(ปกต)ิ 

จํานวนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
(นานาชาติ) 

6 

17 17 

จํานวนหลักสูตรระดบัปริญญาโท 
(นานาชาติ) 

จํานวนหลักสูตรระดบัปริญญาเอก 

(นานาชาติ) 

จํานวนหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 12 

จํานวนหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  34 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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หลักสูตรนานาชาติ 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา  
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา  
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช  
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา 
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและวศิวกรรมวสัดุ 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตรและชีววทิยาโครงสราง  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา 
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสรรีวิทยาการออกกําลังกาย 
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสรรีวิทยา 
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร 
15. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา 
16. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรระดับโมเลกุล 
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ
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ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

จํานวนผลงานวิจัย (เฉพาะบทความประเภท Article/Review/Letter) ใน พ.ศ. 2562 สืบคนจากฐานขอมูล Web of 

Science – core collection พบวา คณะวิทยาศาสตร อยูเปนลําดับท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ (ขอมูล ณ วันท่ี 11 

มกราคม 2563)  
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แนวโนมการเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ตั้งแต พ.ศ. 2543-2562
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ประเภทผลงานตามรูปแบบการตีพิมพ ระหวางรูปแบบการบอกรับเปนสมาชิก (Subscription) และแบบเสรี (Open 

Access) พบวาสัดสวนการตีพิมพของคณะวิทยาศาสตร อยูในรูปแบบการบอกรับ จํานวน 238 บทความ คิดเปนรอยละ 63.63 จาก
จํานวนผลงานตีพิมพท้ังหมด  

 

ประเภทผลงานท่ีตีพิมพในวารสารแบบเสรี (Open Access) พบวาสัดสวนการตีพิมพของคณะวิทยาศาสตร อยูในรูปแบบ 
Gold Open Access จํานวน 130 บทความ คิดเปนรอยละ 95.59 จากจํานวนผลงานตีพิมพในรูปแบบเสรีทั้งหมด  
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(from Web of Science Database, Article/Review/Letter)
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การติดตามสถานการณแนวโนมคาเฉลี่ยจํานวนการอางอิงตอบทความ  (citation per item) เทียบเคียงกับสถาบันคูเทียบ 
สืบคนจากฐานขอมูล Scopus และฐานขอมูล Web of Science – core collection (ขอมูล ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563) ซึ่งเปนการ
รายงานผลตามตัวช้ีวัดที่ 1.3 (คาจํานวนดัชนีการอางอิง / บทความวิจัยของสวนงาน 5 ป) ประกอบการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ของสวนงาน (PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา คณะวิทยาศาสตร อยูเปนลําดับที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย 

คูเทียบ  

University 

Scopus 

University 

Web of Science – core collection 

Citation  
per item 

Citation 

Papers 
(2013-

2017) 

Citation  
per item 

Citation 

Papers 
(2013-

2017) 
NTU-SC 30.70 159,742 5,203 NTU-SC 30.82 150,677 4,889 

NUS-SC 26.06 202,303 7,763 NUS-SC 27.30 253,575 9,290 

Malaya-SC 14.13 102,991 7,289 Malaya-SC 15.18 89,788 5,914 

MU-SC 12.03 25,034 2,081 MU-SC 12.29 24,492 1,993 
CU-SC 11.99 36,358 3,033 CU-SC 14.06 34,481 2,453 

KMUTT-SC 8.13 2,463 303 Kebangsaan-SC 9.81 20,567 2,097 

CMU-SC 7.57 15,770 2,084 KU-SC 8.74 8,499 972 

PSU-SC 7.28 10,548 1,448 KMUTT-SC 8.57 1,920 224 

KU-SC 7.80 11,418 1,464 CMU-SC 7.76 13,844 1,785 

KKU-SC 7.32 10,179 1,390 KKU-SC 8.00 8,104 1,013 

Kebangsaan-SC 6.74 28,215 4,186 PSU-SC 8.10 10,267 1,267 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนการอางอิงตอบทความ (citation per item) กับคณะคูเทียบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ขอมูล ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563) พบวา คณะวิทยาศาสตร อยูเปนลําดับที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับคณะคูเทียบ  

Faculty 

Scopus 

Faculty 

Web of Science – core collection 
Citation 

 
per item 

Citation 
Papers 

(2013-2017) 

Citation 

 
per item 

Citation 
Papers 

(2013-2017) 

MU-TM 20.58 26,647 1,295 MU-TM 19.04 25,984 1,365 

MU-MB 16.65 14,134 849 MU-MB 13.50 6,020 446 

MU-SC 12.03 25,034 2,081 MU-SC 12.29 24,492 1,993 

MU-SI 11.77 27,484 2,335 MU-SI 10.60 25,458 2,401 

MU-RA 10.99 16,236 1,477 MU-RA 9.19 15,587 1,697 

MU-MT 10.00 2,369 237 MU-MT 10.04 2,670 266 

MU-PY 9.67 3,773 390 MU-PY 8.00 3,352 419 

MU-CF 9.33 28 3 MU-CF 3.17 19 6 

MU-Nakhonsawan 8.97 260 29 MU-Nakhonsawan 5.84 181 31 
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คา h-index ของคณะวิทยาศาสตร เทียบเคียงกับสถาบันคูเทียบ สืบคนจากฐานขอมูล Scopus (ขอมูล ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 
2563) เปนการรายงานผลตามตัวช้ีวัดที่ 1.9 (คา h index ของสวนงาน) ประกอบการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา คณะวิทยาศาสตร อยูเปนลําดับที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ  

University h index (5 years) 
NUS-SC 132 

NTU-SC 130 

Malaya-SC 87 

CU-SC 63 

Kebangsaan-SC 45 

MU-SC 45 
CMU-SC 37 

KU-SC 34 

PSU-SC 32 

KKU-SC 31 

KMUTT-SC 20 
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รางวัลระดับสวนงาน 

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเดน ประจําป 2562 ปที่ 2 ติดกัน 
ตามท่ีศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเชิญ

ชวนสวนงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมประกวด "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจําป 2562 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขารวมการตรวจประเมินดังกลาวและไดรบัรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจําป 2562 ประเภทรางวัลเกียรติ
บัตรดีเดน เปนปท่ี 2 ติดตอกัน และเขารับมอบเกียรติบัตรจากนายวิวัฒน ตังหงส อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ในวันท่ี 13 
กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน 1 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุน) 
 

 

 
รางวัลการประกวดเว็บไซตระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2562 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดโครงการประกวดเว็บไซตระดับสวนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2562 เพื่อเปนการกระตุนให
ทุกสวนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตตามเกณฑ Webometrics งานสารสนเทศฯ มีภารกิจพัฒนาและดูแลเว็บไซตของคณะ
วิทยาศาสตร จึงไดรวมมือกับทีมเว็บมาสเตอรคณะวิทยาศาสตร จากภาควิชา/กลุมสาขาวิชา/ศูนย/หนวยงาน รวมกันพัฒนาเว็บไซตให
มีคุณภาพและมาตรฐานสากล จนทําใหคณะวิทยาศาสตรไดรับ 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ประเภท The Best of Visibility Award 

และ รางวัลชนะเลิศ ประเภท The Best of Website Award (Quantity) และเขารับรางวัลจากศาสตราจารย นายแพทยบรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 16/2562  
วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
  

 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
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รางวัลของบุคลากร 

   

 

 

 

 

ศ . อาวุโส ดร .นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ 
และ รศ. ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร 
ไดรับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL 

GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19 
จาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย รวมมือ
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

ทีมอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัมหิดล 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล  Thailand Innovation 
Awards 2018 Digital Media Innovation 

:  Public Service นวั ตกรรมสื่ อ ดิ จิ ทั ล 
ประเภทสื่อสาธารณะ 
 

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร       
ไดรับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus 

Research Awards For Mid- career 

Scholar สาขา Physical Sciences จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

 

 

 

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย        
ไดรับรางวัลอาจารยตัวอยางของสภา
คณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 
2561 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ มงคลสุข 
และ ศ. ดร.ทิมโมที เฟลเกล 

ได รั บพระราชทานเห รียญดุษฎีมาลา  
เข็มศิลปวิทยา  ประจําป  2561 สาขา
วิทยาศาสตร 

ดร.ธีรา ฉันทโรจนศริิ  
และ ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ  
ไดรับรางวัลวิทยานิพนธระดับดี สาขาเคมี
และเภสัช ประจําป 2562 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

   
รศ .  ดร .ภญ .พรพรรณ  วิ วิ ธนาภรณ   
ได รับราง วัลเกียรติยศ  ศาสตราจารย   
นพ.อวย เกตุสิงห ประจําป 2562 รางวัล
ผลงานวิจัยเภสัชวิทยาของนักวิจัยรุนใหม 
จากสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศ 

ผศ .  ด ร . ธี ร เ กี ย ร ติ์  เ กิ ด เ จ ริ ญ  แล ะ  
ดร.ธารา สีสะอาด (นักศึกษาทุน คปก.) 
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 
2561 จากผลงานเร่ือง เสื้อดมกลิ่นกาย
อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Intelligent Smelling Shirt) 
จากสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ดร.ธีรา ฉันทโรจนศิริ  
ไดรับรางวัล ผลงานวิจัย พสวท. รุนใหม 
ประจําป  2562 รางวัลผลงานตีพิมพ
คุณภาพดีเยี่ยม กลุมที่ 3 ในงานประชุม
วิชาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นักเรียนทุน พสวท. ประจําป 2562 
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รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย  

ไดรับรางวัลอาจารยดี เดนแหงชาติ ที่
ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (ปอมท.) 2562 สาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอหน รูฟโฟโล       
ไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 
เรื่อง “ฟสิกสอวกาศ” จาก สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) 

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี 
ไดรับการยกยองเปนอาจารยตัวอยาง 
จากสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป 2562 

 

 

 

 

รางวัลของนักศึกษา 

นางสาววราภรณ วิชัยตะ  
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเคมี ไดรับ
รางวัล Best oral presentation award 

–  PACCON 2 0 1 9  ส า ข า  Polymer 

chemistry and bio- based materials 
(Waraporn Wichaita)  
อาจารยที่ปรึกษา 
ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณรัตน 
 

นางสาวลลิตา จันทรเทียน  
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ ไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ  
อายิ โนะโมะโตะ  เพื่ อ ไปศึกษาระดับ
ปริญญา โท  เ ป น ร ะยะ เ วลา  3 ป  ณ 
มหาวิทยาลัยนาโงยะ ประเทศญี่ปุนภายใต
โครงการ “ASEAN + one Scholarship 

International Students” 

นางสาวนิธิมา นาคทอง 
นั ก ศึ ก ษ าป ริ ญญา เ อ ก  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ ไดรับ
รางวัลวิทยานิพนธนวัตกรรมดี เดน 
ประจําป 2562 จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร 
จากผลงาน "พลาสติกยอยสลายไดจาก
แปงสับปะรด (Biodegradable plastic 

from pineapple stem starch)" 
อาจารยที่ปรึกษา  
รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 
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นางสาวฐิตาพร สอนสะอาด  
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ไดรับ
ร า งวั ล วิ ทยา นิพนธ นวั ตกรรมดี เ ด น 
ประ จําป  2562 จากบัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงาน "เซนเซอร
ระนาบเอนกประสงคชนิดขั้วไฟฟาไม
สัมผัสตัวอยาง สําหรับวัดคาการนําไฟฟา
พรอมคุณลักษณะพิเศษเม่ือใชรวมกับวัสดุ
พรุนแบบแบนทําใหสารแขวนลอยไม  
รบกวนการวัด (Planar contactless 

conductivity sensor as universal 

detector and its special feature of 

tolerance to suspension in 
conjunction with planar porous 

substrate for sample introduction)" 
อาจารยที่ปรึกษา  
รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา 

นางสาวจิตรดา วองปรีชา  
นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 
2562 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล ผลงาน SYNTHESIS OF PMMA 

PARTICLE ENCIRCLED WITH SILVER 
NANOPARTICLES/CHITOSAN FOR 

FABRICATING ANTIBACTERIAL 

NATURAL RUBBER LATEX FILM 

อาจารยที่ปรึกษา  
ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณรัตน 

 
นายภานุ พิมพวิริยะกุล  
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี 
ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดี ประจําป 
2562 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล ผลงาน “การศึกษากลไกการเกิด 
ปฏิกิริยาของเอนไซมกลุมโมโนออกซิ
จีเนสและรีดักเตส ที่ใชฟลาวินในการ
กําจัดสารจําพวกอะโรมาติกที่เปนพิษ” 

(Mechanistic studies of flavin-
dependent monooxygenase and 

reductase for toxic aromatic 

compounds detoxification) 
อาจารยที่ปรึกษา  
ศ. ดร.พิมพใจ ใจเย็น 

 
นายชลพิสิฐ เกียรติเสวี 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ไดรับ
รางวัลวิทยานิพนธดี ประจําป 2562 จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลงาน "CONJUGATE ADDITION OF 

AMINES INTO ALLENIC AND ACRYLIC 

ESTERS CORRELATION WITH 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY" 
อาจารยที่ปรึกษา  
ผศ. ดร.ตอศักดิ์ ลวนไพศาลนนท 

 
นายกวิน นาวัฒนไพบูลย 
นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญญ า เ อ ก  ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ  CEO 

บริษัท ZENOSTIC จํากัด ไดรับรางวัลที่ 3 

จากการแขงขันประกวดแผนธุรกิจในงาน 
MIT Enterprise Forum Thailand, IDE 

Competition 2019 for SEA Region  

ที่มา
https://science.mahidol.ac.th/th/award.php 
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  งานการศึกษา 

 

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักดานการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังการจัดการเรียน 
การสอน กิจการนักศึกษา และการบริการการศึกษา 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานการศึกษา ไดดําเนินงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบโดยมุงเนนใหการดําเนินการเปนไปตาม
แผนงานและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 สวนที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
กิจกรรมของนักศกึษา 
1. กิจกรรม “นักศึกษาช้ันปท่ี 1 พบอาจารยที่ปรึกษา” 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 16 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
2. Junior Science Club 

  1) Junior Science Club ครั้ งที่ 2/2561 ในหัวขอเรื่อง “Coming back home:  From alumnus to lecturer in MUSC”  
ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท  

   2) Junior Science Club ครั้ งที่ 3/2561 “นวัตกรรมหรรษา” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอง L-03 ตึกกลม  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

กิจกรรม “นกัศึกษาชัน้ปที่ 1 พบอาจารยท่ีปรึกษา” 
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  3) Junior Science Club ครั้งที่ 4/2561 ในหัวขอเรื่อง “The Road from Academia to Industry during Thailand 4.0” 
What are transferable skills & mindset between research and industry? ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม K102  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

4) Junior Science Club ครั้งท่ี 5/2561 ในหัวขอเรื่อง “Bio economy: a new hope for Thai economy” ในวันท่ี 20 มีนาคม 
2562 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท  

5) Junior Science Club ครั้งที่ 1/2562 หัวขอเร่ือง “คุยกับ QuTE” ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ หองประชุม K102 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งที่ 20 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
พญาไท  
 
 

    

    

 

Junior Science Club 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร คร้ังท่ี 20 
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3. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
  1) ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ช้ันปที่  1 ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 หอง L2-101  
คณะวิทยาศาสตร ศาลายา 

2) ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร หลักสูตรไทย ช้ันปที่ 2 ปการศึกษา 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร 
พญาไท 

 

 

    

 

 
4. มหิดลวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2561 

    ในวันท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
5. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิต 

 1) หัวขอ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสอบสัมภาษณและการสมัครงาน” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมอาคาร
สตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 2) หัวขอ "มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล" ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ ศูนยปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
กิจกรรมของอาจารย 
1. ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561 เรื่อง “การใชสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน” วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
พญาไท 

    
 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

คร้ังท่ี 1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจําปการศึกษา 2561  

เร่ือง “การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน” 
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2. ครั้ ง ท่ี  2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยคณะวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา  2561 หัวขอ  “คลินิก  มคอ .3”  
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (P114) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 
 

    
 

3. คร้ังที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หัวขอ “การวัดและประเมินผลแบบ Outcome-
based assessment” วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

 

 

 

4. โครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา หัวขอ “ภาวะซึมเศรา VS โรคซึมเศรา” ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมอาคารสตางค 
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

 

 

 

 

คร้ังท่ี 3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

หัวขอ “การวัดและประเมินผลแบบ Outcome-based assessment” 

คร้ังท่ี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย 
คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561  
หัวขอ “คลินิก มคอ.3” 
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  งานคลังและพัสด ุ

 

งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบทางดานงานคลังและพัสดุ และ
บริหารจัดการทางดานการเงินของคณะฯ  เพื่อใหคณะฯ มีสภาพคลองในการบริหารจัดการ โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยมีหนาท่ี
หลักในการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการเบิกจาย ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงาน อีกทั้งยังใหคําแนะนํา
ปรึกษาทางดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน 

         เพื่อใหการบริหารจัดการทางดานการเงินเปนไปดวยความเรียบรอย ในปงบประมาณท่ีผานมางานคลังและพัสดุ ไดมีการ
ติดตาม สอบทาน ไปยังหนวยงาน ภาควิชาฯตาง ๆ  ใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จตามขออนุมัติหลักการที่ไดดําเนินการไว เพื่อให
ทันเบิกจายภายในปงบประมาณปจจุบัน  
 
นที่  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 
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  งานความรวมมือระหวางประเทศ 

 

งานความรวมมือระหวางประเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานซ่ึงอยูภายใตสํานักงานคณบดี ไดรับ
การประกาศจัดตั้งหนวยงานต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการดําเนินการงานทางดานการสงเสริมความรวมมือกับสถาบันเครือขายตางประเทศ การสงเสริมมิติ
ความเปนนานาชาติ และการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพดานวิเทศสัมพันธ  

นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
ผลงานวิจัย 
ในป 2562 งานความรวมมือระหวางประเทศ ไดผลิตผลงานวิจัย 3 เรื่อง ไดแก 
1. Kaewviset S, Somvong W, Supaibulwatana K* .  Encouragement of Professional Skill and International 

Environment of the University Supporting Staff using Activity- based Forum and Workshop ( ICEPS- 0259) . 
International Conference on Education, Psychology and Social Studies ( ICEPS) .  July 16- 18, 2019.  Hokkaido, 

Japan. 2019: 31-36. ISBN: 978-986-5654-26-9. 
2. Suriyin R, Prasomkhum N, Supaibulwatana K* .  Motivation in Science and Technology Education for Medical 

Students by Nobel Laureate Lecture ( ICEPS- 0258) .  International Conference on Education, Psychology and 

Social Studies (ICEPS). July 16-18, 2019. Hokkaido, Japan. 2019: 397-399. ISBN: 978-986-5654-26-9. 
3. วรรณภา สมวงศ และนองนุช ประสมคาํ. (2562). การสํารวจและวเิคราะห ทัศนคติดานความเปนนานาชาติในหนวยงานของผูรวม

โครงการพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที ่20 (63 หนา) 
การนําเสนอผลงานวิชาการ 
ในป 2562 งานความรวมมือระหวางประเทศ ไดนําเสนอผลงานวิชาการ 3 เรื่อง ไดแก 

    
 

 

 

 

  2.  Motivation in Science and Technology Education for Medical Students by Nobel Laureate Lecture (ICEPS-0258). 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education, Psychology and Social Studies (ICEPS). 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ณ เมือง Hokkaido, ประเทศญี่ปุน นําเสนอโดย นางสาว รุงรัตน สุริยินทร 

3.  การสรางแรงบันดาลใจใหเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและนักศึกษาแพทย 
ดวยกิจกรรมและปาฐกถาพิเศษ โดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล ในงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 
พญาไท ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 นําเสนอโดย นางสาว รุงรัตน สุริยินทร 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

 

1 .  Encouragement of Professional Skill and International Environment of the 

University Supporting Staff using Activity- based Forum and Workshop 

(ICEPS-0259). ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Education, Psychology and Social Studies ( ICEPS) .  วันที่  17 กรกฎาคม 
2562 ณ เมือง Hokkaido, ประเทศญี่ปุน นําเสนอโดย นายเสฏฐวุฒิ แกววิเศษ 

การนําเสนอผลงานวิชาการ  
ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน  
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ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 

  งานความรวมมือระหวางประเทศ ไดประสานงานกับหนวยงานในภาครัฐและภาคธุรกิจในการจัดสรรทุนการศึกษาให
นักศึกษาตางชาติ เพื่อมาศึกษาในสาขาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ 

  ทุนรัฐบาลไทย ภายใตความรวมมือทวิภาคี  โดยการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาตางชาติมาศึกษา ในระดับปริญญาโท ณ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนเงินทุนการศึกษา พรอมดวยคาใชจายรายเดือนใหแกนักศึกษา  เปนจํานวน 3 ทุน โดยไดรับ
เงินสนับสนุนจาก กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) กระทรวงการตางประเทศ 

ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาตางชาติและจํานวนเงินทุนที่ไดรับการจัดสรรจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ 

ลําดับ ชื่อนักศกึษา ประเทศ หลักสูตร จํานวนเงินทนุการศึกษา* 
1 Mr. Kelzang Wangdi ภูฏาน เคม ี 419,700 

2 Ms. Lungten Wangmo ภูฏาน เคม ี 419,700 

3 Mr. Ugyen Tshewang ภูฏาน คณิตศาสตรประยุกต 419,700 
*ไมรวมเงินเดือนนักศึกษา และเงินชวยเหลืออ่ืน ๆ เชนคาเดินทาง คาพิมพวิทยานิพนธ คาไปเสนอผลงาน 

ทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล (Human Resource Development in Science and Technology in the Remembrance of Late King 

Rama IX of Thailand) โดยจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาตางชาติ ในระดับปริญญาโท เปนจํานวน 11 ทุน โดยมูลนิธิ ที.ยู.เอฟ. 
ไดรวมสนับสนุนทุนการศึกษาเปนจํานวน 4 ลานบาท  และเริ่มศึกษาในปการศึกษา 2562 

ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาตางชาติและจํานวนเงินทุนท่ีไดรับการจัดสรรจากทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ลําดับ ชื่อนักศกึษา ประเทศ หลักสูตร จํานวนเงินทนุการศึกษา* 
1 Mr. Phyo Pyae Thar เมียนมาร สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 361,600 

2 Mr. Ankur Neog อินเดีย นิติวิทยาศาสตร 361,600 

3 Mr. Muhammad Sultonun 

Arifin Ali Ashar 

อินโดนีเซีย จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน 361,600 

4 Ms. Phyu Phyu Aung เมียนมาร วิทยาการพืช 361,600 

5 Mr. Phearum Dy กัมพูชา ชีวเคมี 361,600 

6 Ms. Marina Tornorsam Vance อเมริกัน ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 361,600 

7 Mr. Unays Siraj ปากีสถาน เทคโนโลยีชีวภาพ 361,600 

8 Mr. Myo Zin Tun เมียนมาร วัสดุศาสตรและนวตักรรมวัสด ุ 363,400 

9 Ms. Yin Yin Mon เมียนมาร พิษวิทยา 361,600 

10 Ms. Myat Shwe Yee เมียนมาร ชีวเคมี 361,600 

11 Mr. Naing Win Htut เมียนมาร เทคโนโลยีชีวภาพ 361,600 
*ไมรวมเงินเดือนนักศึกษา และเงินชวยเหลืออ่ืนๆ เชนคาเดินทาง คาพิมพวิทยานิพนธ คาไปเสนอผลงาน 



รายงานประจําป 2562 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 
  

32 
 

พิธีมอบทุนการศึกษาทุนพัฒนากาํลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. การใหบริการดานวิเทศสมัพันธ  
   งานความรวมมือระหวางประเทศ ไดใหบริการดานวิเทศสัมพันธแกนักศึกษา และผูปฏิบัติงาน ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 
เชน การออกหนังสือรับรองเพื่อขอตรวจลงตรา การประสานงานการขออยูตอในราชอาณาจักรไทย การขอมีและการขอตออายุ
ใบอนุญาตทํางาน รวมทั้งหนังสือรับรองเพ่ือสมัครทุนใหแกนักศึกษา 

2. การจัดอบรมระยะสั้น 

งานความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดอบรมระยะสั้นใหแกบุคลากรและนักศึกษา จาก Kunming Medical University ใน
หัวขอ Contemporary Biological & Medical STEM: from Modelling to Practice เมื่อวันท่ี 17-21 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษาทุนพัฒนากาํลังคน 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อบรมระยะสั้นใหแกบุคลากรและนักศึกษา จาก Kunming Medical University 
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1. การประชุมแสวงหาความรวมมอืกับสถาบันตางประเทศ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมีการประชุมจํานวน 17 ครั้ง  
และมีคูเจรจาจากท่ัวโลกท้ังสิ้น 10 ประเทศ 

 

 

 
 
2. การจัดกิจกรรมแนะแนวการศกึษา การบรรยายสญัจร และกิจกรรมเพื่อเพ่ิมมิตคิวามเปนนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มีจํานวน 6 ครั้ง ใน 4 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน เวียดนาม อังกฤษ และลิธัวเนีย  
 

 

 

 

 

 
3. การจัดทําบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางประเทศ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดจัดทําบันทึกความรวมมือ
จํานวน 17 ฉบับ จาก 11 ประเทศ 

 

 

 

 

 

การจัดประชุมความรวมมือกับ Osaka University  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

การเขารวมประชุม The EASTEM Consortium ณ Ho Chi Minh City University of Technology 
ณ ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2562 

การจัดใหมีการลงนามความรวมมือกับ Tianjin 

University เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 



รายงานประจําป 2562 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 
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  งานตรวจสอบภายใน 

 

งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดต้ังขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 เพื่อใหความมั่นใจอยาง
เปนอิสระและเท่ียงธรรม สนับสนุนใหระบบการบริหารจัดการของสวนงานมีความโปรงใส มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดย
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และใหคําแนะนําไดเพียงพอตอการกํากับดูแล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยอางอิงตาม
แนวทางและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตามภารกิจดานการตรวจสอบภายใน การใหคําปรึกษา และการพัฒนานักตรวจสอบ
ภายในใหมีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่เสมอ รวมถึงนําเสนอผลการตรวจสอบตอผูบริหารเกี่ยวกับความถูกตอง 
เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ การดูแลรักษา
ทรัพยสินและความมีตัวตน ความเหมาะสมของการใชทรัพยากร ผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และเปาหมายที่กําหนด  
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
กระบวนการตรวจสอบภายใน 
- มีการวางกรอบแผนการตรวจสอบ 2 ปตอทุกวงรอบ โดยตรวจสอบทุกหนวยงาน 

- มีการจัดทําแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Based) เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของกิจกรรมการตรวจสอบภายในให
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร 
- มีการแจงแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณและแจงผังการทํางานและความกาวหนาในการทํางานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดําเนินการตรวจสอบ 17 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยรับตรวจที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามแผน ภายหลังจากการตรวจสอบภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวามีปริมาณขอตรวจพบท่ีถูกตองเพ่ิมสูงขึ้น 
และขอตรวจพบท่ีมีความเสี่ยงท้ังในระดับต่ํา ปานกลาง และสูง มีแนวโนมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน่ืองจากมีการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการปฏิบัติงานใหมีความรัดกุม สอดคลองกับข อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานในแตละภารกิจ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร 



 Annual Report 2019. Faculty of Science, Mahidol University 
 

35 
 

 รวมถึงมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “แนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑรวมกัน” เพื่อนําประเด็นขอ
ตรวจพบและแนวทางในการควบคุมที่ดีของหนวยรับตรวจท่ีเปน Best Practice มาแลกเปลี่ยนใหกับผูปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น ๆ 
และช้ีใหเห็นถึงแนวปฏิบัติที่กําหนดในพรบ. ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยและสวนงานท่ีเกี่ยวของ ใหเกิดความเขาใจรวมกันและ
นําไปสูการปฏิบัติ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท มีผูเขารวมจํานวน 90 คน และรวมตอบแบบสอบถามการประเมิน จํานวน 
70 คน   

สรุปผลการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู 
1. ดานความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการครุภัณฑ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจาง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  
    รอยละ 72.29  

2. ดานการดําเนินการในปจจุบันตามระบบการควบคุมภายในดานการบริหารพัสดุ รอยละ 81.13 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู “แนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑรวมกัน” 
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  งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

 

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งในดานนโยบายและ
แผน ดานพัฒนาคุณภาพ และดานบริหารจัดการความเสี่ยงของสวนงาน โดยมีหนาท่ีประสานงานและจัดทําขอตกลงการปฏิบัตงิานของ
คณะวิทยาศาสตร (PA) สนับสนุนใหหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับอาเซียน การตรวจประเมินระดับสวนงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
การวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามการรายงานผลการวิเคราะหและประเมินความ
เสี่ยง 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ไดดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบโดยมุงเนนใหการ
ดําเนินการเปนไปตามแผนงานและเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก การพัฒนาคุณภาพระดับ
สวนงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดมุงสูความเปนเลิศ รวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดเหตุการณความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น  
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรที่ผานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง (นานาชาติ)  ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
ในวันท่ี 4-5 เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. หลักสตูรปริญญาโทและปรญิญาเอก สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาพยาธิชีววิทยา ในวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร
และชีววิทยาโครงสราง (นานาชาติ) 

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (นานาชาติ) 
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3. หลักสูตรปรญิญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส (นานาชาติ) ภาควิชาฟสิกส ในวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

4. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย  (นานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร แบบ 2.0  
ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 
 
 
5. หลักสูตรปรญิญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) ภาควิชาเคมี ในวันท่ี 2-3 กันยายน 2562 

6. หลักสูตรปรญิญาตรี สาขาวิชาเคมี แบบ 2.0 ภาควิชาเคมี ในวันท่ี 10 กันยายน 2562 

7. หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน (นานาชาติ) ภาควิชาจุลชีววิทยา ในวันที่ 27 และ  
30 กันยายน 2562 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

สาขาวิชาฟสิกส (นานาชาติ) 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตรและ
สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย (นานาชาติ) 

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

สาขาวิชาเคมี (นานาชาติ) 
หลักสูตรปริญญาตรี  

สาขาวิชาเคมี แบบ 2.0 
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

สาขาวิชาจลุชีววิทยาและ 
วิทยาภูมิคุมกัน (นานาชาติ) 



รายงานประจําป 2562 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
 คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เขารวม PA-Visit ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561  

  
  
  

 

 

 

 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลรับการตรวจประเมินระดับสวนงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ 
เปนเลิศ (EdPEx) ในวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เขารวม 

PA-Visit ของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รับการตรวจประเมินระดับสวนงาน
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  
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  งานบริหารและธรุการ 

 

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานสนับสนุนในสํานักงานคณบดี ที่มีหนาที่
ใหบริการและอํานวยความสะดวก ในการจัดระบบงานสารบรรณ งานดานบุคลากร งานดานอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน งานดานการบํารุงรักษา งานดานความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และพันธกิจของ
คณะวิทยาศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของคณะวทิยาศาสตร และของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1. การมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2562 

ตามท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดจัดประกวดโครงการ  “สถานศึกษา
ปลอดภัย” ประจําป 2562 สําหรับสถานศึกษาในระดับสามัญศึกษา และอุดมศึกษา ท่ีสงเขารวมโครงการฯ โดยมีเกณฑการ
ประกวด อาทิ สถานศึกษาจะตองมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณและบุคลากรรับผิดชอบดานความปลอดภัย มี
มาตรการดูแลเก่ียวกับอัคคีภัย ไฟฟา สุขภาพและสภาพแวดลอม เปนตน ซึ่งมีวัตถุประสงคในสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิง
ปองกัน (Preventive Safety Culture) และสรางวิสัยทัศนอุบัติเหตจุากการทํางานเปนศูนย (Zero Vision) ผานกลไกสําคัญคือการ
สราง ความตระหนักรูและการปลูกจิตสํานึกดานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรม ที่ไมกอเกิดภาวะเสี่ยงภัยอันตรายตอ
ชีวิต รางกาย และจิตใจ ภายใตแนวคิด “ปลอดภัยไวกอน” โดยเร่ิมตนดวยการเสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาไดมี
ความรู ความเขาใจและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความปลอดภัยกับชีวิตและ
ทรัพยสินของทุกคนในสถานศึกษา อีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมกอนจะเขาสูวัยแรงงานตอไป 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ไดเขารับรางวัลเกียรติบัตรดีเดน (ตองมีคะแนนต้ังแตรอยละ 90 ขึ้น
ไป) เปนปที่ 2 ติดตอกัน ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2562 จาก นายวิวัฒน ตังหงส อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (กสร.) ในวันท่ี 13 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน 1 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ดินแดง 

 

   
 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจําป 2562 
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  งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี

 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
เครือขายสื่อสาร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร ดําเนินการตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร
และมหาวิทยาลัยมหิดล ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization ใน
สวนของ Digital University มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 

1. จัดทําหองผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน และการเรียนการสอนแบบ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. คณะวิทยาศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน ทั้งการผลิตสื่อการสอนตาง  ๆ เชน Moocs, SPOC รวมท้ังการเรียนรู
ทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธทันทีทันใด 

 

 

      
 

 
 

ผลงานท่ีผานมา MOOC 2 รายวิชา 
1. เทคนิคการแกปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีผูเขารวมทั้งสิ้น 486 คน 

2. การเรียนรูบนฐานของสะเต็มสาํหรับประเทศไทย 4.0 มีผูเขารวมทั้งสิ้น 320 คน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี รวมกับงานบริหารและธุรการ ทําการปรับปรุ งระบบโทรศัพท
จากเดิมระบบอนาล็อก เปนระบบเครือขาย (IP Phone) ชนิด Hybrid คือสามารถรองรับ
โทรศัพทไดทั้งแบบ IP และ Analog 

 
 
 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

จัดทําหองผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน สงเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน 
ทั้งการผลิตสื่อการสอนตาง ๆ 
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ภายหลังการปรับปรุงระบบโทรศัพทพบวา 
1. รองรับการขยายเบอรติดตอภายในคณะฯ และการติดตอผานระบบ IP-Phone ของมหาวิทยาลัยมหิดลไดงายขึ้น 

2. รองรับเทคโนโลยีการโอนสายโทรศัพทพื้นฐานเขาสูผานโทรศัพทเคลื่อนที่ได 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตรสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการภายในคณะฯ ดวยระบบสารสนเทศ เชน ระบบจัดการการใชพื้นที่ ระบบ
การบริหารโครงการ MUSC-PA ระบบการรับสมัครและลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เปนตน 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร 
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  งานพันธกิจพิเศษ 

 

คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผูรับบริการที่เปนคูสัญญา โดยงานพันธกิจพิเศษ
มีภารกิจหลัก ในการประสานงานการใหบริการวิชาการภายใตโครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ ในทิศทางที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ประสานงานการย่ืนขอจดทะเบียนทรัพย สินทางปญญาตาง ๆ ของ
ผูปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร   อีกทั้งมุงเนนและผลักดันการปฏิรูปการสอนอยางตอเนื่อง อํานวยประโยชนใหเกิดแกนักศึกษาท้ัง
ของคณะวิทยาศาสตร และคณะปลายทางที่เรียนวิทยาศาสตรพื้นฐาน เสนอของบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยสนับสนุนสวนงานโดยมีการจัดกิจกรรมและผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
1. พิธีเปดพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตรและสือ่การสอน 3 มิติ 
  สนับสนุนการจัดตั้ง “หนวยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางกายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” 
เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนและศึกษาวิจัยดานกายวิภาคศาสตร ยกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ดวยระบบระบายอากาศและระบบดูดไอฟอรมาลิน (HVAC) ที่ไดมาตรฐาน มีการติดต้ังอุปกรณระบบมัลติมีเดียที่ครบครันทันสมัย 
พรอมประยุกตใชเทคโนโลยีสุดล้ําดวยระบบการพิมพแบบ 3 มิติ 

 
 

 

 

 

2. พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา 
สนับสนุนการจัดตั้ง “หนวยปฏิบัติการชีววิทยาศาสตรระบบดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” ระบบนี้ชวยให

นักศึกษาสามารถศึกษาภาพจากกลองจุลทรรศนรวมกันผานจอภาพขนาดใหญ ที่เช่ือมตอกับกลองจุลทรรศนชนิด 2 กระบอกตา 
พรอมชุดถายภาพดิจิตอล สามารถบันทึกภาพที่เห็นผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา อาจารยผูสอนสามารถเห็นภาพจากกลอง
ของนักศึกษาจากจอภาพ ทําใหติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาไดทันที จากการประเมินผลการเรียนการสอนเบื้องตน 

 
 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

พิธีเปดพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตรและสื่อการสอน 3 มิติ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. การสงเสริมความเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก  สรางความรวมมือในการนําองคความรูและผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) Memorandum Of Understanding – MOU 
- โครงการ SPACE-F คูความรวมมือ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) และ บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุป จํากัด วัตถุประสงคหลัก  

เพ่ือบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตนดานธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (Food Tech Startup) ตลอดจนเรงรัดการเติบโต
ทางธุรกิจสูตลาดเอเชีย ระยะเวลา 8 มกราคม 2562 – 7 มกราคม 2564 

 2) บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
- โครงการ ศูนยการเรียนรูดานกลิ่นรสอาหาร สวนขยายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) คูความรวมมือ บริษัท  

เวิลดเทค เอ็นเตอรไพรส จํากัด วัตถุประสงคหลัก ขยายขอบเขตความสามารถใหรองรับงานคนควาวิจัยดานการ วิเคราะหกลิ่นรส
อาหาร ระยะเวลา 12 กันยายน 2562 – 11 กันยายน 2565 

 3) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
- การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คูความรวมมือ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 

วัตถุประสงคหลัก เพิ่มศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อใหสามารถตอยอดไปสูการ
สรางนวัตกรรมจากการเรียนรู ระยะเวลา 11 กันยายน 2562 – 10 กันยายน 2564 
2. การใหบริการดานบริการวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  สนับสนุนการยกระดับการเรียนรูโดยใชทักษะและการคิดวิเคราะหเชิงสรางสรรคตอยอดบริการวิชาการ เพื่อกระตุนและ
สงเสริมใหเกิดระบบการเรียนปฏิบัติการที่ใชเทคโนโลยีอยางคุมคาศึกษาศาสตรเชิงลึกในรูปแบบโครงการบริการวิชาการ จํานวน 51 
โครงการ  รายรับจากการดําเนินโครงการ 37 ลานบาท  

3. การใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับเลขท่ีคําขอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ผลงานท่ีไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร “องคประกอบของเคร่ืองหมายโปรตีน (Protein marker)” ผูประดิษฐ   
ศาสตราจารย ดร.พิมพใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี (เลขท่ี 14519) 

พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา 
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งานแพทยศาสตรและบัณฑติศึกษา 

 

งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบในการดูแลการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาแพทยระดับช้ันปรีคลินิก รวมถึงการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาแพทย โดยมีนักศึกษาแพทยระดับช้ันปรีคลนิิก ประมาณ 1,100 คน และดูแลรายวิชากลางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รวมถึงกิจกรรมที่สงเสริมทักษะใหกับนักศึกษา และประสานงานระหวางหลักสูตรตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร กับทางบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งในสวนท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปที่ผานมามีหลักสูตรในความรับผิดชอบท้ังหมด 34 หลักสูตร 
และจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณ 1,100 คน 

 สวนที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
กิจกรรมนกัศึกษาแพทย  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 

พิธีมอบของที่ระลึกตอนรับสูการเปนนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 2 โดยคณาจารย รองคณบดีฝายแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา 
กลาวตอนรับ และแนะนํากฎระเบียบ วินัย อันพึงมีและการใชชีวิตในร้ัวของคณะวิทยาศาสตร พรอมทั้ง แนะนําวิธีการเรียน ความ
ตระหนักรูในบทบาท และหนาที่ของนักศึกษาแพทย เรื่องเลา-เลาเรื่อง ประสบการณจากรุนพี่ “พี่อยากเลา(ให)นองฟง” โดย  
อ. ดร.นพ.พรรษกร ตันรัตนะ ผูชวยคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา 
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สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562   

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562 
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กิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  
  จัดขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อใหนักศึกษาท่ีเขาใหมไดรูจักเพื่อนรวมหลักสูตร รวมสถาบัน รับรูและเขาใจถึงกระบวน
การเรียนการสอน บัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตรและสามารถปรับตัวเตรียมความพรอมสูเสนทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีผูเขารวมจํานวน 84 คน 

2. โครงการปจฉิมนิเทศแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ประจําปการศึกษา 2561 

  จัดขึ้นวันที่ 22 กันยายน 2562 เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีความรัก ความผูกพัน ความสัมพันธอันดีตอสถาบัน 
คณาจารยและ นักศึกษารุนนอง รวมทั้งถายภาพหมูรวมกัน มีผูเขารวมจํานวน 69 คน 

3. โครงการอบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 

  จัดขึ้นวันที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีเขาใหมไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอยางปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ พรอมแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติตน
อยางปลอดภัยในหองปฏิบัติการกับคณาจารย และนักวิจัย ตรวจเช็ค/ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของอุปกรณดับเพลิงของ
คณะฯ จากการฝกปฏิบัติของนักศึกษา ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เปนการอบรมเชิงวิชาการ มีการบรรยายเปนภาษาอังกฤษ ใน
หัวขอ “Training Course on Biosafety : BSL 1 & BSL 2” มีการเชิญ รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท มาเปนวิทยากรบรรยายใน
หั ว ข อ  “ Regulations on Biosafety and MU –  IBC, Risk Management, Risk Group, Biosafety Levels and protective 

equipments” และ “Laboratory Acquired Infection & Prevention” นอกจากน้ันไดเชิญ ผศ.  ดร.ปญจภัทร โสจิกุล มา
บรรยายในหัวขอ “Safe Laboratory Practices” และไดเชิญ รศ. ดร.เพิ่มพันธุ ธรรมสโรช มาบรรยายในหัวขอ  “Waste 

Disposal” มีผูเขารวมอบรมจํานวน 152 คน ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 การอบรมเชิงวิชาการ มีการบรรยายเปนภาษาอังกฤษ 
พรอมปฏิบัติการ ในชวงแรกเปนการบรรยายในหัวขอ "Chemical Safety in Laboratory" โดย รศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข หลังจาก
นั้นแบงเปน 5 กลุมยอย มาเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติในหัวขอตอไปน้ี 1) Chemical Handling I (Na) 2) Chemical Handling II 

(Acetone + Dry ice) 3) Emergency Responses 4) Waste Management  5) Fire Extinguisher  ซึ่งไดรับความอนุเคราะห
จากวิทยากรจากภาควิชาเคมี จํานวน 8 ทาน มีผูเขารวมอบรมจํานวน 147 คน 
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  งานวิจัย 

 

งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานที่มีหนาที่ขับเคลื่อนพันธกิจดานการวิจัย ซึ่งเปนพันธกิจหลัก
พันธกิจหน่ึงของคณะวิทยาศาสตร  ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่คณะกําหนดไว ปฏิบัติภารกิจในการบริหารงานวิจัย สงเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลและเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนานักวิจัย ตลอดจนการ
สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย งานวิจัยประกอบดวยหนวยงานสนับสนุนการวิจัย จํานวน 4 หนวย และหนวยวิจัย จํานวน 
13 หนวยวิจัย การดําเนินงานที่ผานมางานวิจัยสามารถสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรใหบรรลุตามเปาหมายที่
คณะกําหนด  

 
นท่ี  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
1. MU-OU Joint Symposium 2019 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ มหาวิทยาลัยโอซากา จัดงาน MU-OU Joint Symposium 2019 ใน 
วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ หองประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยของทั้ง
สองสถาบัน โดยมีผูเชี่ยวชาญจากท้ัง 2 มหาวิทยาลัย รวมนําเสนอและอภิปรายผลการวิจัยในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อความย่ังยืน แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 1) เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกี่ยวกับจุลินทรียและเอนไซม (Microbial and Enzyme 

Biotechnology) 2) เทคโนโลยีชีวภาพเก่ียวกับพืช (Plant Biotechnology) 3) ที่เปนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเก่ียวกับเซลลสัตว 
(Animal Cell Technology) จากนั้นนักวิจัยท้ังสองมหาวิทยาลัยไดรวมหารือถึงความรวมมือทางวิชาการในอนาคตตอไป 
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สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

คณบดี คณะวิทยาศาสตร กลาวเปดงาน 
MU-OU Joint Symposium 2019 

ภาพบรรยากาศผูเขารวมฟงสัมมนา MU-OU Joint 
Symposium 2019 
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2. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “THE 5th EcoHealth Network Meeting: Establishment of the International Vector 

Control Association” 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหนวยวิจัยพาหะและโรคที่นําโดยพาหะ เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “THE 5th EcoHealth Network Meeting: Establishment of the International Vector Control Association” 
ในวันท่ี 11-12 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม SC2-220 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผูแทนจากประเทศ
ตางๆ เขารวมจํานวน 28 ประเทศ ไดแก กัมพูชา แคนาดา จีน ไตหวัน นิวกาลิโดเนีย เนปาล บราซิล บังคลาเทศ ปากีสถาน พมา 
ฟลิปปนส เฟรนชโพลินีเซีย ภูฏาน มาเลเซีย เม็กซิโก ลาว เวียดนาม ศรีลังกา สวิตเซอรแลนด สวี เดน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
สิงคโปร อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. การอบรมนานาชาติ International Training Course หัวขอ “Biology and Pathobiology of The Penaeid Shrimp” 

หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมนานาชาติ 
International Training Course หัวขอ “Biology and Pathobiology of The Penaeid Shrimp” ในวันที่ 1–14 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผูเขาอบรมประกอบดวยนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และผูสนใจท่ัวไปจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

 
การอบรมนานาชาติ International Training Course 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “THE 5th EcoHealth Network Meeting: 

Establishment of the International Vector Control Association” 
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  งานศาลายา 

 

งานศาลายา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบหมายใหดูแลอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานท่ี 
โสตทัศนูปกรณ และสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตศาลายา รวมท้ังใหบริการอํานวย
ความสะดวกตางๆ ใหแกอาจารยผูสอน บุคลากรและนักศึกษา เชน สถานท่ีจอดรถ รานคา รานอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน รวมทั้งมี
หนาท่ีตรวจสอบ บํารุงรักษาและซอมแซม อาคาร สาธารณูปโภคและวัสดุครุภัณฑที่ชํารุดเสียหายใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ 
และรักษาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนใหแกหลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก  
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตรและ
วิศวกรรมนาโน 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม 4) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม  
 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
1. (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562  

หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ งานศาลายา รับผิดชอบดูแลการเรียนการสอน  การรับสมัคร การคัดเลือกและการ
สัมภาษณนักศึกษาใหมเขาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร ตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ประจําปการศึกษา 2562 โดยเปดรับสมัครทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังน้ี 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตรและวิศวกรรมนาโน  
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม  
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม  
ซึ่งในปการศึกษา 2562 หนวยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติไดดําเนินการเปดรับนักศึกษาหลายรอบ โดยมีผูผานการ

พิจารณาคัดเลือกของทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 88 คน และทําใหจํานวนรวมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ทุกหลักสูตรรวม 4 ช้ันป มียอดรวมทั้งสิ้น 317 คน 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1.  การปรับปรุงอาคารบรรยายรวม 1,2 

  เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร มีภารกิจหลักคือจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ช้ันปท่ี 1,2 ที่ศาลายา ดังนั้นในแตละปการศึกษาจะมีนักศึกษาท่ีตองดูแลจัดการเรียนการสอนให จํานวนประมาณ 4,000-5,000 คน  
โดยใชหองเรียนของคณะวิทยาศาสตรเปนหลัก โดยอาคารบรรยายรวม 1, 2 เปนอาคารท่ีมีหองเรียนขนาด 300 ที่นั่ง อาคารละ  
4 หองเรียน และอาคารดังกลาวมีอายุการใชงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาเปนประจําทุกวันมายาวนานเกินกวา 
30 ป ทําใหสภาพอาคาร ครุภัณฑ (เครื่องปรับอากาศ, เกาอี้ฟงบรรยาย, โสตทัศนูปกรณ, ผามาน) และระบบการทํางานตางๆ มีการ
เสื่อมสภาพลงตามปริมาณการใชและอายุการใชงาน ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยใหแกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานภายในอาคาร  

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและในการดําเนินการปรับปรุง
อาคารบรรยายรวม 1 เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 16,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังน้ี 

1) เปลี่ยนเกาอี้ฟงบรรยาย จํานวน 2 หอง (L1-101,102) จํานวนหองละ 328 ตัว รวมทั้งสิ้น 656 ตัว 
 

    

 

2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ จํานวน 2 หอง (L1-201,202) 
 

 

 

  

 

 
 

  

 3) ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ 1 ระบบควบคุม 2 หองเรียน (L1-101,102) ซึ่งเปนระบบที่ทันสมัยรองรับระบบการทํางาน
แบบดิจิทัลในปจจุบัน 

 

                         
 

 

 

 

 

กอนปรับปรุง   หลังปรับปรุง   

กอนปรับปรุง   หลังปรับปรุง   

กอนปรับปรุง   หลังปรับปรุง   
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 4) ติดตั้งพัดลมติดผนัง จํานวน 20 ตัว โดยกระจายไปตามหองเรียนตางๆ เพื่อแบงเบาปญหากรณีเครือ่งปรับอากาศชํารุด 

 

     

 

 

 

 

 

 5) ปรับปรุงกันซึมดาดฟาอาคารบรรยายรวม จํานวน 2 อาคาร 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอนปรับปรุง   หลังปรับปรุง   
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  งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 

 

งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลักทางดานการจัดการ
สารสนเทศทางวิชาการ โดยการจัดหา รวบรวม จัดเก็บรักษา คนคืน เผยแพรและใหบริการสารสนเทศทางวิชาการทุกประเภท ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย วิเคราะหสถานการณปจจุบันของคณะวิทยาศาสตร ตาม
ยุทธศาสตร Excellence in Research with Global and Social Impact มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการรวบรวม จัดเก็บ ติดตาม 
วิเคราะหแนวโนมจํานวนผลงานวิจัยเทียบเคียงกับสถาบันคูเทียบ พัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศและบริหารความเสี่ยง
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายของคณะวิทยาศาสตรและหนวยงาน นอกจากน้ียังใหบริการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของคณะ
วิทยาศาสตร บุคคลและประวัติศาสตรที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตร สําหรับเอกสารสารสนเทศที่มีจํานวนเกินความจําเปน ศูนยรับ
บริจาคหนังสือและวารสารหองสมุดสตางค มงคลสุข ถือเปนอีกหนึ่งชองทางในการเผยแพรสารสนเทศสูชุมชนท่ีมีความตองการ
สารสนเทศในระดับตั้งแตอนุบาล-มหาวิทยาลัย  

คาใชจายในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนนุการวิจยัและการเรียนการสอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที ่ งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 
1 คาวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส 17,797,414.31 

2 คาหนังสือฉบับพิมพ 1,882,854.55 

3 คาหนังสือ (เงินรายไดบณัฑิตวิทยาลัย) 219,692.85 

 รวมท้ังสิ้น 19,899,961.71 

ทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับที ่ ทรัพยากร จํานวน 
1 หนังสือท่ีใหบริการยืมออกและใชภายในหองสมุด 56,252 เลม 

2 หนังสือ (รูปแบบ e-books) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 311,744 เลม 
3 วารสาร (รูปแบบ e-journals) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 8,881 ช่ือ 

4 จํานวนฐานขอมูล (รูปแบบ e-databases) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 138 ฐานขอมูล 
5 การดาวนโหลดบทความจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส RSC AIP APS IOP 

Springer Nature Wiley APS-Physiology 

110,653 ครั้ง 

6 การบริการตรวจสอบคณุภาพบทความวารสาร 86 บทความ 

7 การบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลดวยตนเอง 4,177 ครั้ง 
8 การบริการสําเนาบทความวารสาร 179 บทความ 

9 การบริการตอบคําถามชวยคนควา (Research Helpdesk) 722 ครั้ง 
10 บริการ Stang Co-Working Space 7,796 ราย / 2,018 ครั้ง 
11 จํานวนผูเขาใชหองสมุดผานทางเว็บไซต 283,020 Page Views 

12 สมาชิกของหองสมุด 2,973 ราย 
13 จํานวนการเขาใชหองสมุด 106,865 ครั้ง 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 
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นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
งานสารสนเทศฯ ดําเนินการจัดงาน "มหกรรมหนังสือ มหิดล -พญาไท บุคแฟร" มาอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2548 มี

จุดมุงหมายหลักเพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู สงเสริมนิสัยการรักการอานใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุค ลากรของคณะ
วิทยาศาสตร มีการออกรานจําหนายหนังสือตําราวิชาการภาษาไทยและตางประเทศที่ผานการคัดสรรจากสํานักพิมพที่ไดรับการ
ยอมรับจากแวดวงวิชาการ และเปนโอกาสอันดีที่จะไดเลือกซื้อ แนะนํา สั่งซื้อหนังสือและสื่อการเรียน การสอน ท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตรใหแกหองสมุด 

การจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุคแฟร ครั้งที่ 13 จัดข้ึนในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2562 มีสํานักพิมพและ
รานคาเขารวมงาน จํานวน 45 ราน และมีหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักพิมพ เขารวม 
จํานวน 6 หนวยงาน จากผลการสํารวจความคิดเห็น พบวาผูเขาชมงานใหความสนใจหนังสือหลากหลายประเภท อาทิ ดานทองเที่ยว 
(รอยละ 13.58) ตําราวิชาการ (รอยละ 13.34) ดานสุขภาพ (รอยละ 12.13) หนังสือนวนิยาย (รอยละ 11.17)  สารคดี (รอยละ 9.01) 
เปนตน โดยไดรับความพึงพอใจของผูเขาชมงาน 4.60 ใน 5 ระดับ 
 

     

 

 

 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมงาน Mini Bookfair เพื่อเปดโอกาสใหผูใชบริการรวมคัดสรรหนังสือเขาหองสมุดสตางค มงคลสุข 
พิจารณาตัวเลมหนังสือโดยตรง กอนตัดสินใจเสนอซื้อเขาหองสมุด ใหตรงตามความตองการและเกิดความคุมคาในการจัดซื้อหนังสือ 
กิจกรรมดังกลาว จัดขึ้นในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ หองสมุดสตางค มงคลสุข โดยมีผูใชบริการใหความสนใจเลือกซื้อ และ
เสนอแนะหนังสือเขาหองสมุดเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวมกิจกรรม 4.26 ใน 5 ระดับ 

 

         

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

กิจกรรมจากสํานกัพิมพ Elsevier บรรยากาศภายในงานบุคแฟร  

Mini Bookfair Mini Bookfair 
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ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
หองสมุดสตางค มงคลสุข เปนหองสมุดเฉพาะดานวิทยาศาสตร ใหบริการแกคณาจารย นักศึกษา บุคลากรของคณะ

วิทยาศาสตร และคณะ สถาบัน หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีตองการคนควาขอมูล ทําใหในแตละวัน
มีผูเขาใชหองสมุดเปนจํานวนมาก อาจมีการแฝงตัวเขามาของมิจฉาชีพ การติดตั้งประตูอัตโนมัติสามารถเพิ่มความปลอดภัยแกผูเขาใช
หองสมุด ปองกันการสูญหายของทรัพยสิน การติดตั้งชุดอุปกรณดังกลาวทําใหสามารถระบุตัวตน คัดกรองผูเขาใช และสามารถนําสถติิ
มาวิเคราะหขอมูลผูใช เพื่อนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการใหสอดคลองความตองการมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีหองสมุดสตางค มงคลสุข ยัง
ไดติดตั้งจอ LCD เพื่อประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมแกผูเขาใชบริการไดรับทราบอยางท่ัวถึง  
 

 

     

         

 

นอกจากนี้ งานสารสนเทศฯ ไดรับมอบหมายใหจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานและการ
ศึกษาวิจัยสําหรับนักศึกษาและบุคลากร อาทิ การสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอกรับ เทคนิคการใชโปรแกรม EndNote 

เบื้องตนและขั้นสูง การใชโปรแกรม Mendeley เพ่ือสรางบรรณานุกรมและเครือขายงานวิจัย การตรวจสอบและปองกันการคัดลอก
วิทยานิพนธดวย Turnitin (สําหรับนักศึกษาและบุคลากร) การใช MS Word สําหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ ใน พ.ศ. 2562 
หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการฝกอบรมสารสนเทศรวมทั้งสิ้น 8 หัวขอ 19 คร้ัง 

 

 

   

       
    

 

 

 

 

 

ระบบประตูอัตโนมัติ การประชาสัมพันธกิจกรรมดวยระบบดิจิทัล  

EndNote X9 ขั้นสูง  Patent searching with Scopus  
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สําหรับการบริการวิชาการสูสังคมน้ัน ศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสารหองสมุดสตางค มงคลสุข มีวัตถุประสงคในการ
ชวยเหลือโรงเรียน สถาบันการศึกษา หนวยงานในชุมชนท่ีขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนตางๆ เปนศูนยกลางหรือเขารวมกับ
โครงการสรางเครือขายทางสังคมระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับหนวยงานเพ่ือสังคมชุมชนใกลเคียง ใน พ.ศ. 2562 

ศูนยรับบริจาคฯ ไดสงมอบหนังสือ จํานวน 58,113 เลม วารสาร จํานวน 7,535 เลม รวมเปน 65,648 เลม ใหแกโรงเรียนและชุมชน
ตางๆ เพื่อใชเปนประโยชนตอไป 

 

 

   
 

     

 
 

  

 

นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมายแลว งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข ยังเปนแหลงฝกสหกิจศึกษา
ของนิสิต/นักศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ จากมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ ที่กําลังศึกษา
ในรายวิชา การฝกงาน การปฏิบัติงานในหองสมุด หรือประสบการณวิชาชีพ ไดนําความรูจากสาขาวิชาที่ศึกษามา ประยุกตใชกับการ
ฝกปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ และการทํางานรวมกันเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานใน
อนาคต ใน พ.ศ. 2562 งานสารสนเทศฯ ไดรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา จํานวน 2 ราย เขารวมฝกประสบการณตั้งแต 2 มกราคม – 12 เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

ภาควิชาชีวเคมี  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค

สถานฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชิตใจ)  
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 

จากผลสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลของหองสมุดสตางค มงคลสุข พบวา มี
จํานวนไมเพียงพอตอความตองการของผูใช ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป ชํารุด 
เสื่อมสภาพ และมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ตอความตองการพ้ืนฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการเรียน การสอน การวิจัย 
งานสารสนเทศฯ จึงไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมและทดแทน ในลักษณะเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Mini 

Computer) ชวยเพิ่มพื้นที่การใชงานบนโตะของผูใชบริการ ปรับรูปลักษณของเคร่ืองคอมพิวเตอรใหทันสมัย สามารถประมวลผลได
อยางรวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ รองรับการใชงานโปรแกรมเพ่ือประมวลผลงานวิจัย เชน SPSS การ
สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและฐานขอมูลวิชาการเพ่ือประกอบการเรียน เขียนรายงาน นําเสนอผลงาน ดวยโปรแกรม Microsoft 

Office รวบรวมผลการสืบคนงานวิจัยและสรางบรรณานุกรมดวยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
ดวย Turnitin รวมถึงจัดทําโปสเตอรแสดงผลงานทางวิชาการ เชน Adobe Photoshop หลังจากติดต้ังและใหบริการ ไดรับความ 
พึงพอใจจากผูใชบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน 4.73 ใน 5 ระดับ 

 

   
 

ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงเครื่องแมขาย (Web Server) ของคณะวิทยาศาสตร เปนอีกหน่ึงภารกิจที่งานสารสนเทศ และ
หองสมุดสตางค มงคลสุข ไดรับมอบหมายใหดูแลและบริการพ้ืนที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อปองกันปญหาและลดความเสี่ยงที่ทําให
เกิดเหตุการโจมตี จากผูที่พยายามหาวิธีการ (Attacker) หรือหาชองโหวของระบบ แอบลักลอบเขาสูระบบ บางคร้ังมีการทําลายขอมูล 
หรือทําความเสียหายใหแกระบบ งานสารสนเทศฯ จึงไดจัดทําโครงการติดตั้งระบบปองกันการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Firewall) เพื่อทําหนาที่เปดและปด หรือกลั่นกรองการเขาถึงเว็บไซตจากภายนอก (อินเทอรเน็ต) กอนเขาถึงเว็บไซตที่ใหบริการบน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายคณะวิทยาศาสตร โดยระบบนี้มีคุณสมบัติชวยตรวจสอบการเขาใชเครือขายจากภายนอก สามารถปองกัน

บริการยืม-คืน หนังสือ บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  

บริการคอมพิวเตอรสืบคน 
หอง P200 
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การบุกรุก และปรับตัวเขากับการคุกคามตางๆ ได ซึ่งภายหลังติดตั้งระบบปองกัน จากเดิมมีผูพยายามหาชองโหวโจมตีเว็บไซต
ประมาณ 1,000,000 ครั้งตอวัน ระบบนี้ชวยใหการโจมตีลดลงอยางตอเนื่อง เหลือเพียงประมาณ 50,000 ครั้งตอวัน 

 เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปชาตกาล ศ. ดร.สตางค มงคลสุข และเพื่อรําลึกถึงคุณูปการของทาน ในฐานะผูกอต้ังและคณบดี
ทานแรกของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล งานสารสนเทศฯ จึงไดจัดทําหนังสือและของท่ีระลึกเพื่อมอบใหผู เขารวมกิจกรรม 
“100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : One in a hundred” ประกอบดวย 

1. หนังสือ “หนึ่งในรอย: หนังสือท่ีระลึกในวาระ 100 ป ชาตกาล ศ. ดร.สตางค มงคลสุข” ภายในประกอบดวยประวัติและ 
ผลงาน ขอเขียนไวอาลัยและรําลึกถึงจากครอบครัว ผูรวมงาน ลูกศิษย 

2. ตราไปรษณียากรท่ีระลึก 

3. ปากกา Flash Drive บันทึกหนังสือ “หนึ่งในรอย: หนังสือที่ระลึกในวาระ 100 ป ชาตกาล ศ. ดร.สตางค มงคลสุข” ใน  
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ในการน้ีไดจัดทําชุดนิทรรศการ เผยแพรประวัติและผลงานของ ศ. ดร.สตางค มงคลสุข เพื่อเปนแบบอยางใหอนุชนรุนหลังไดรับรูและ
ดําเนินรอยตาม 

 

  

   
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : One in a hundred” และ 
นิทรรศการแสดงประวัติและผลงาน ศ. ดร.สตางค  มงคลสุข วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   

หนังสือและของท่ีระลกึ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   
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  งานสื่อสารองคกร 

 

งานส่ือสารองคกร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดําเนินงานแบงออกเปน 3 หนวยดังน้ี 

1. หนวยประชาสัมพันธ มีหนาท่ีประชาสัมพันธเผยแพรนโยบาย กิจกรรมและผลงานตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร ดวยวิธีการ
และชองทางตางๆ ไปยังกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อสรางการรับรูตอภาพลักษณ และช่ือเสียงของคณะฯ 
รวมท้ังสรางความสัมพันธความเขาใจ และความรวมมือภายในคณะฯ  โดยมีชองทางการสื่อสารภาย ในระหวางหนวยงาน ไดแก 
โปสเตอรประชาสัมพันธ เสียงตามสาย จอ LED ประชาสัมพันธ ฯลฯ และชองทางการสื่อสารไปยังภายนอก ไดแก การดําเนินการ
ผานสื่อกระแสหลัก ทั้งทางสถานีวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และสื่อออนไลน เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร กิจกรรมและ  
ผลงานตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร ใหสังคมและมวลชนรับทราบ 

2. หนวยกิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบและประสานงานในการดําเนินกิจกรรมในโอกาสพิเศษและวันสําคัญตางๆ แบงออกเปน 3 
ประเภทคือ 1) กิจกรรมสืบสานประเพณี ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 2) กิจกรรมสงเสริมความรักและความผูกพัน  
3) กิจกรรมเสวนาสาธารณะ (science café) และปาฐกถาพิเศษในโอกาสตางๆ รวมถึงการประสานงานการเสนอช่ือบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเขารับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
 

  

 

 
 
 

  3. หนวยศิลปกรรม เปนหนวยที่ดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการทํางานดานกิจกรรมพิเศษภายใตงานสื่อสารองคกร และ 
ใหบริการแก หนวยงาน ภาควิชา นักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไปแบงออกเปนแตละดานได ดังนี้  

1) การผลิตสื่อและสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ เชน โปสเตอร สูจิบัตร สิ่งตีพิมพ แผนพับ สติกเกอร ปายผา ปายไวนิล     
ปายงานพิธี (back drop) ปายบอกทาง และปายจราจร  

2) การออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑตางๆ และปายคัตเอาท โดยใชวัสดุอุปกรณประเภทไม เหล็ก แผนอะคริลิค ฯลฯ   
ประกอบการจัดทําปายประชาสัมพันธขนาดใหญ การจัดนิทรรศการ  

3) การตกแตงเวทีและสถานท่ี การออกแบบ จับจีบผา เย็บสเกิรต สําหรับจัดทําเวที ตกแตงสถานท่ี และจัดดอกไมประดับ 

 สําหรับกิจกรรมพิเศษท่ีจัดขึ้นในโอกาสตางๆ  
4) การออกแบบและจัดทําบอรดประชาสัมพันธภายในคณะฯ  
5) การออกแบบและจัดทําบอรดนิทรรศการทั้งในและนอกสถานท่ี รวมทั้งใหบริการทางวิชาการดานศิลปกรรม  
6) บริการออกแบบ ปร้ินทโปสเตอร ปายไวนิล ใหแก คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ 

 
 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

ภาพขาวกิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมูลรางวัลเกียรติยศ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. เสวนาพิเศษ Science Café ตอน เจาะลึกรางวัลโนเบลสาขาการแพทย ป 2018 : สูมะเร็งดวยภูมคิุมกัน  
ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

 

 

 
2. งานวันคลายวันสถาปนาคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ป และกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวขอ “60 ป  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล : ทวนอดีต มองปจจุบัน เพื่อ กาวสู อนาคต” ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 

 

                                                                                              

 

 

3. คณะวิทยาศาสตรจัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน ตื่นรู PM 2.5 มหันตภัยรายจริงหรือ? ในวันท่ี 23 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

งานวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ป 

กิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวขอ “60 ปคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ทวนอดีต มองปจจุบนั เพ่ือ กาวสู อนาคต” 

เสวนาพิเศษ Science Café  
ตอน เจาะลึกรางวัลโนเบล 
สาขาการแพทย ป 2018 

จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน ต่ืนรู PM 2.5 มหันตภัยรายจริงหรือ? 
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 4. คณะวิทยาศาสตรจดัปาฐกถาพิเศษ Nobel Laureate Lecture ในหัวขอ The Joy of Learning & Discovery an adventure 

in unknown world of the very small ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 

 

    
 

 

5. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล รวมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก: 
Hornbill…คูรักแท ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 

 

      

 

 
6. งาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk: "One in a hundred" Science Fair ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

 

    

 

จัดปาฐกถาพิเศษ Nobel Laureate Lecture 

จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก: Hornbill…คูรักแท 

งาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk 
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  ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1967 เพื่อการเรียนการสอนวิชา
แพทยศาสตรโดย Prof. Robert C. Holland และทีมผูสอน ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิ Rockefeller นอกจากการเรียนการสอน
แพทยศาสตรแลว ภาควิชากายวิภาคศาสตรยังไดเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ขึ้นอีกดวยจนถึงปจจุบัน ภายใตวิสัยทัศน
ที่จะคงความเปนภาควิชากายวิภาคศาสตรอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน โดยมีพันธกิจในการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
นักศึกษาท่ีมีความรูคูคุณธรรม ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล และบริการวิชาการสูชุมชน การขับเคลื่อนภาควิชาฯใหไปถึงวิสัยทัศน
ดังกลาว ดําเนินการโดยคณาจารยภาควิชา จํานวน 16 คน ผูชวยอาจารย 2 คน เจาหนาที่สายสนับสนุน 16 คน นักศึกษาปริญญาโท 
จํานวน 5 คน ปริญญาเอกจํานวน 37 คน ใหบริการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย 4 สถาบันไดแก คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

คณะแพทยศาสตรวิทยาลัยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จํานวนปละกวา 400 คน และนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพอีกกวา 
1,200 คน นอกจากน้ียังผลิตผลงานวิจัยไดถึง 28 เร่ือง และยังใหบริการวิชาการดานอื่น ๆ อยางเต็มศักยภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
สังคม 
 สวนที่    
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
1. ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 28 เรื่อง (อยูใน Q1 จํานวน 19 เรื่อง) 
2. คณาจารยเปนกรรมการสมาคมกายวิภาคศาสตรแหงประเทศไทย และสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ  

2 ครั้ง ในป 2562 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
  หลักสูตรไดรับการรับรองการจัดหลักสูตรแบบ outcome-based education จาก MU AUN-QA และใชในการขับเคลื่อน
หลักสูตรไปสูการประเมินมาตรฐานสากล AUN-QA ในวันท่ี 4-5 เมษายน 2562 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
  ภาควิชากายวิภาคศาสตรไดใหบริการการใชรางอาจารยแบบนิ่มเสมือนจริง (Soft cadaver) ในการฝกผาตัดของแพทย
ประจําบาน บริการวิชาการใหความรูกับนักเรียนที่เขารวมโครงการ STEM ใหความรูกับนักเรียนนักศึกษาที่เขารวมงานมหิดลวิชาการ 
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ และการใหบริการวิชาการกับสถาบันตางๆ ดังน้ี  
1. ภาควิชาออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ Cadaveric Workshop ใหกับแพทยประจําบานและ   
แพทยประจําบานตอยอด หนวยกระดูกเทาและขอเทา ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

2. การใหความรูกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปในงานมหิดลวิชาการ ในวันท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2561 

3. กองออรโธปดิคส โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จัดการเรียนการสอนสําหรับแพทยประจําบานช้ันปที่ 4 เรื่อง Cadaveric workshop 

รวมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 

4. บริษัท โกสินทรเวชภัณฑ จํากัด รวมกับบริษัท Elliquence Innovative Medical Solutions จากประเทศญ่ีปุน จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเปนการเพิ่มทักษะและความชํานาญใหกับทีมแพทยทั้งในและตางประเทศ ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  
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5. บริษัท โกสินทรเวชภัณฑ จํากัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปนการเพ่ิมทักษะและความชํานาญใหกับทีมแพทยทั้งในและ
ตางประเทศ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 

6. ภาควิชาอายุรศาสตร สาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการการศึกษากายวิภาคบริเวณใบหนา
และลําคอ ในวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2561 

7. สาขาวิชาศัลยศาสตร แม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft 

Cadaver ใหกับแพทยประจําบาน ในวันท่ี 28 มกราคม 2562 

8. อนุสาขาเวชศาสตรการกีฬา ราชวิทยาลัยแพทยออโธปดิกสแหงประเทศไทย จัดใหมีการสอนและฝกผาตัดสองกลองขอไหล-ขอเขา 
สําหรับแพทยประจําบานตอยอด ในวันท่ี 14-15 กุมภาพันธ 2562 

 

   

 

9. การใหความรูทางดานกายวิภาคศาสตรพื้นฐาน โดยผานการจัดฐานการเรียนรูในระบบตางๆ ของรางกายใหกับนักเรียนโรงเรียน 
ตางๆ ในโครงการของ STEM 

10. การใหความรูกับนักเรียนที่มาเย่ียมชมบูธนิทรรศการ ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 22 
สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

11. การใหบริการวิชาการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ และชมรมผูสูงอายุ 

12. การใหบริการวิชาการกับสถาบันตางๆ ที่เรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตรพื้นฐาน ไดแก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ-ธนบุรี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 

 

การสอนและฝกผาตัดสองกลองขอไหล-ขอเขา 

สําหรับแพทยประจําบานตอยอด 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ อิมแพค เมืองทองธานี  
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
ภาควิชากายวิภาคศาสตรไดดําเนินการบริหารจัดการใหเกิดความยั่งยืนโดยการบริหารจัดการแบบแบงการบริหารจัดการใน

ดานตางๆ โดยใชรูปแบบคณะกรรมการ อาทิ กรรมการการเงิน กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการดูแลระบบและการ
ดําเนินการเก่ียวกับอาจารยใหญ กรรมการกายภาพและสิ่งแวดลอม กรรมการดําเนินการดานการสรางเสริมความกตัญู คุณธรรม 
จริยธรรม ฯลฯ โดยใหอาจารยอาวุโส และอาจารยรุนใหม รวมกันเปนกรรมการ ไดเกิดการเรียนรูและการสอนงานกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ภาควิชากายวิภาคศาสตรไดจัดใหมีการสัมมนานอกสถานท่ีเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการประชุมหลักสูตรฯ 
โดยรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากนักศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และอาจารยจะมีการประชุมฯ ในเร่ืองของการ
บริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางอาจารย บุคลากรและนักศึกษาอีกดวย โดยในปนี้ไดจัดการ
ประชุมสัมมนาฯ ภาควิชาฯ ณ โรงแรม ฟาวนเทนทรี รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ในวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2561 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร ยังไดปรับปรุงหองประชุมฯ หอง AN1-205, หอง AN1-206 และหองปฏิบัติการวิจัยเพื่อใหสอดรบักับเกณฑ 
ESPRel นอกจากน้ียังซื้อเครื่องมือวิจัยใหม คือ  
1. เครื่อง Chemiluminescent gel document รุน Alliance Q9   
2. เครื่อง Transilluminator เพื่อสงเสริมการวิจัยใหกับอาจารยและนักศึกษา ในการผลิตผลงานวิจัยของภาควิชาฯ 

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ความกตัญู กตเวที ตอผูบริจาครางกาย
เพื่อการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร
ดําเนินการเพ่ือใหความเคารพสูงสุด  

ใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรม
รําลึกถึงพระคุณของอาจารย ใหญและ
สงเสริมการทํางานเปนหมูคณะฯ  
ในวันท่ี 14-15 มิถุนายน 2562 

สวดพระอภิธรรมศพผูบริจาครางกายเพ่ือการศึกษาฯ  พิธีพระราชทานเพลิงศพฯ  
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

จัดการประชุมสมัมนาฯ ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
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ซ้ือเคร่ืองมือวิจัยใหม  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอง AN1-205 

หอง AN1-206 

การปรับปรุงหอง  

Chemiluminescent gel document 

Transilluminator 
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  ภาควิชาคณิตศาสตร 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีผูปฏิบตังิานตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทสนับสนุนท่ีปฏิบตัิงาน ณ ตนปงบประมาณ จํานวน 
34 และ 15 คน ตามลําดับ (ในจาํนวนน้ี มีผูปฏิบตัิงานตําแหนงประเภทสนบัสนุนลาไปศึกษาตอตางประเทศ จํานวน 1 คน) มีการรับ
ผูปฏิบัติงานใหมทดแทนผูทีล่าออกในปงบประมาณ/เกษียณอายุงานเมื่อสิ้นปงบประมาณ จํานวน 1 และ 3 คน ตามลําดับ ผูปฏิบัติงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ณ ตนปงบประมาณ เปนผูปฏิบัติงานท่ีรบัภาระงานสอน จํานวน 32.50 คน ซึ่งปฏิบัติงานสอนจริงเทียบเทา
ผูปฏิบัติงานท่ีรับภาระงานสอนเตม็เวลา จํานวน 56.51 คน (ผูปฏบิตัิงานสอนเตม็เวลา 1 คน หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบตัิงานสอน 
40% ของช่ัวโมงปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา หรือ 685.69 ช่ัวโมง) มีการเชิญอาจารยพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศรวมสอนและ
ควบคุมวิทยานิพนธในปงบประมาณจํานวน 29 คน เทียบเทาผูปฏิบตัิงานท่ีรับภาระงานสอนเต็มเวลา จํานวน 10.02 คน โดยมีผลการ
ดําเนินงานโดยสรุปดังนี ้

นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
1.  รวมกับศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตรจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference in 

Mathematics and Applications (ICMA-MU 2018) ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค กรุงเทพฯ เพื่อเปน
เวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและผลการศึกษาคนควาโดยผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยในสาขาตางๆ ทางคณิตศาสตร รวมท้ังยังเปนการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดสัมผัสประสบการณการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติอีกดวย โดยมี
ผูเขารวมประชุม 274 คน จาก 20 ประเทศ 

 

 

 
 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMA-MU-2018 

ในวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2561 



รายงานประจําป 2562 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 
  

66 
 

2. มีโครงการวิจัยที่มีผูปฏิบัติงานของภาควิชาฯ เปนผูดําเนินการหลัก จํานวน 31 โครงการ รวมจํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ ใน
ปงบประมาณ 12,516,073 บาท (คิดเฉลี่ยจากงบประมาณของโครงการ ตามระยะเวลาท่ีดําเนินการในปงบประมาณ) แบงเปน
เงินทุนวิจัยที่ไดรับจากคณะฯ 1,235,823 บาท จากมหาวิทยาลัย 640,381 บาท และจากหนวยงานภาครัฐในประเทศ  
10,477,869 บาท 

3. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 
56 เรื่อง ประกอบดวยผลงานในกลุม Q1 และ Q2 จํานวน 38 และ 3 
เรื่อง ตามลําดับ ผลงานวิจัยที่ได รับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง และผลงานวิจัยจาก R2R จํานวน 1 เรื่อง 
(ขอมูลปปฏิทิน 2562) 

4. สนับสนุนผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไปรวมประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 138 รายการ คิดเปนเงินสนับสนุน 
จํานวน 1,097,880.02 บาท และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานตําแหนง
ประเภทสนับสนุนริเร่ิมโครงการวิจัยลักษณะ R2R จํานวน 1 โครงการ 
และดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณกอน จํานวน 5 โครงการ  

5. จัดใหมีการสัมมนาวิชาการประจําเดือนตอเนื่อง จากท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณกอน 

6. ผูปฏิบัติงานประจําภาควิชาฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 

1. จัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรในความรับผิดชอบ ตอเนื่องจากที่ไดดําเนินการในปงบประมาณกอน ประกอบดวย
หลักสูตรไทย 1 หลักสูตร (หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร) และหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร (หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
คณิตศาสตรประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตรอุตสาหการ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต และหลักสูตร ปร.ด. 
สาขาวิชาคณิตศาสตร) รวมนักศึกษาแตละหลักสูตร ณ ตนปงบประมาณ จํานวน 96, 291, 65, 44 และ 39 คน ตามลําดับ ใน
จํานวนนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเคอรตินในหลักสูตรรวมสองปริญญา ใน
ปงบประมาณ จํานวนรวม 30 คน รับนักศึกษาใหมในปงบประมาณ จํานวน 32, 83, 30, 13 และ 7 คน ตามลําดับ และผลิตบัณฑติ
ใหมในปงบประมาณ จํานวน 28, 56, 1, 3 และ 2 คน ตามลําดับ 

2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหแกหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งภายในและภายนอก
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 57 หลักสูตร รวม 27 รายวิชา 49 กลุมเรียน นักศึกษา 6,907 คน 

3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร และหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA แบบ 2.0 

4. เชิญวิทยากรผูมีประสบการณการทํางาน บรรยายใหความรู แบงปนประสบการณ และใหแรงบันดาลใจในการทํางานแกนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร ท่ีใกลสําเร็จการศึกษา 

5. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัยระดับตางๆ จํานวน 24 คน จากผูไดรับรางวัลทั้งหมด 
43 คน และไดรับทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 จากสมาคมประกันชีวิตไทย จํานวน 2 คน 

กิจกรรมสมัมนาวชิาการประจําเดือน 
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6. ผูแทนภาควิชาฯ และหลักสูตรของภาควิชาฯ เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย เพื่อเจรจาในรายละเอียดของการดําเนินงานของ
หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังเปนการติดตามการศึกษา และความเปนอยูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาอยู 
ณ มหาวิทยาลัยเคอรติน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. สนับสนุนผูปฏิบัติงานในการรวมดําเนินการโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมดานตางๆ จํานวน 5 ดาน ตอเนื่องจากปงบประมาณ

กอน มีผูรับบริการจํานวน 39 ครั้ง จาก 26 สถาบัน/หนวยงาน 

2. จัดกิจกรรมตางๆ และสนับสนุนการจัดงาน “30 ปแหงความผูกพัน ชาวคณิตศาสตร มหิดล SCMA-MU 30th: The Memomenon” 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปของภาควิชาฯ 

 

 

พิธีมอบรางวัลสมาคมประกันชีวิตไทย  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

การเจรจารายละเอียดการดําเนินงานของหลักสูตรนานาชาติ 

ณ มหาวิทยาลัยเคอรติน ประเทศออสเตรเลีย 



รายงานประจําป 2562 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 
  

68 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1. พัฒนาอาจารย โดยใหการสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกตอเนื่องจากปงบประมาณกอน 

2. ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA ตอจากปงบประมาณกอน 

3. เปดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติอยางตอเนื่อง 
4. ผูแทนภาควิชาฯ และหลักสูตรของภาควิชาฯ เดินทางไปยังเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจา
ความรวมมือระหวางสถาบันและประชาสัมพันธหลักสูตรของภาควิชาฯ การเจรจาความรวมมือระหวางสถาบัน และประชาสัมพันธ
หลักสูตร 

5. ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเผยแพรหลักสูตรของภาควิชาฯ ใหเปนที่รูจักแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศ 
รวม 10 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนวิทยากรอบรม STEM Education ระดับมัธยมศึกษา “30 ปแหงความผูกพัน 

ชาวคณิตศาสตร มหิดล SCMA-MU 30th: The Memomenon” 

การเจรจาความรวมมือระหวางสถาบัน และประชาสัมพนัธหลักสตูร 
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  ภาควิชาเคมี 

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดกิจกรรมที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรในดานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยที่มีผลกระทบตอสังคมโดยรวม การสรางศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนบัณฑิตมหิดลที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนการบริหารเพื่อนําไปสูการเปนองคกรท่ียั่งยืน โดยมีกิจกรรมเดน ดังสรุปไดตอไปนี้ 

 สวนที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
1. ประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) 
 ภายใตหัวขอ “Together for the Benefit of Mankind” 

  เปนการจัดการประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางวิชาการใหมๆ ดานงานวิจัยและนวัตกรรมทางเคมี ผานการ
สรางเครือขายดานและความรวมมือดานงานวิจัยกับนักวิจัยในประเทศและตางประเทศ  อีกทั้งเอื้อประโยชนตอนิสิต นักศึกษา 
นักวิจัยรุนเยาวและรุนกลาง ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิจัย นักวิชาการที่มีประสบการณและมีผลงานดานงานวิจัยเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ในวันที่ 7–8 กุมภาพันธ 2562  ณ ภิรัช คอนเวนช่ัน เซนเตอร ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. งานคายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาตรเีคมี ช้ันปท่ี 2- 4 ครั้งท่ี 9 

 

 

 

 

                                                   

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

ประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) 

เปนกิจกรรมกลุมสัมพันธ และทัศนศึกษาตางจังหวัด 
จํานวน 3 วัน 2 คืน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 
2-4 โดยปนี้จะเนนไปที่การทําประโยชนใหสังคม เชนการ
บริจาคตารางธาตุใหแกโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพฯ  และ
ตางจังหวัด และกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณสองขางทางข้ึน
อุทยานเขาใหญ ระยะทาง 5 กิโลเมตร รวมกับเทศบาล
ตําบลหมูสี จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 23-25 สิงหาคม 
2562 ณ โกลเดนทโกลด เขาใหญ รีสอรท แอนด สปา 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1. กิจกรรมเดินวิ่ง Chem 1st Run และ กิจกรรมคืนสูเหยาเคมีมหดิลสมัพันธ 60 ป 

เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยศิษยเกาเคมีสัมพันธ รวมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมสุขภาพและการออกกําลัง
กาย และเพ่ือกระชับความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา-ศิษยปจจุบันของภาควิชาเคม ีโดยชวงเชา จะเปนกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 
ระยะทาง 2-5 กิโลเมตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และชวงสายตอดวยกิจกรรมคืนสูเหยาเคมีมหิดลสัมพันธ 60 ป ณ หอง 
จัดเลี้ยง ช้ัน 3 อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา  ซึ่งนับวาเปนกิจกรรมที่จะทําใหศิษยเกาไดพบเจอกับคณาจารยอาวุโส กระชับ
ความสัมพันธระหวางศิษยเกาดวยกัน รวมท้ังพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณาจารยและศิษยปจจุบัน ซึ่งจะกอใหเกิด
การสรางเครือขายศิษยเกาข้ึน อันจะเปนประโยชนในการสนับสนุนภาควิชาเคมีทั้งทางดานการศึกษาและการวิจัยตอไปในอนาคต 
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  ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อตอบสนองตอ  
พันธกิจและยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ผานการผลิตผลงานวิจัยและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย โดย
การจัดตั้งศูนยวิจัย โครงการบริการวิชาการ เปนตน โดยกิจกรรม โครงการตางๆ ที่จัดขึ้นประสบความสําเร็จดวยดี ตามวัตถุประสงค
และตัวช้ีวัดที่ตั้งไวของโครงการน้ันๆ 

 นที่  

 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
  เนื่องดวยภาควิชาจุลชีววิทยามีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับโรคติดตอทางเดินหายใจ อาทิเชน เช้ือไขหวัดนก เช้ือวัณโรค เปนตน จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองมีหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3 Laboratory) ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งปจจุบันตั้งอยู 
ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ัน 6 อาคาร B เพื่อใหความปลอดภัยตอผูวิจัยและเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือ นอกจากนี้ทําให
ภาควิชาสามารถขอเงินทุนวิจัยจากตางประเทศได 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร ไดรับการตรวจประเมินหลักสูตร (Site Visit) ตามเกณฑ AUN-QA ในวันท่ี 27 และ 30 กันยายน 2562 เพื่อสะทอน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร นําเสนอจุดเดนและโอกาสพัฒนา ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 

    

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

หองชีวนิรภัยระดับ 3 ที่ไดรับรองมาตรฐานระดับสากล 
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ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
  จัดการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหจีโนมและวิวัฒนาการ 
(Workshop on Bioinformatics for genomics and evolution)  ใ นวั นที่  3-5 มิ ถุ น า ยน  2562 ณ  โ ร งแ รม เ ซ็ นจู รี่  พาร ค 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยการบรรยายภาคความรู และการปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลชีวสารสนเทศ (Bioinforatics) 
 

 
 

         

 

 

 

การตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ AUN-QA 

Workshop on Bioinformatics  

For genomics and evolution 
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
 ภ า ค วิ ช า จุ ล ชี ว วิ ท ย า  มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ภ า ค วิ ช า ฯ  
(https://microbiology.sc.mahidol.ac.th/) โดยเร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2561 จนกระท่ังเดือนมิถุนายน 2562 เปนระยะๆ 
เพื่อใหเว็บไซตภายหลังการปรับปรุงสามารถตอบสนองตอการใชงานของผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้ง คณาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และ
บุคลากรอื่น ๆ ของภาควิชาฯ  อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธภาควิชาฯ ผานเว็บไซตที่ทันสมัยมากข้ึน เพื่อดึงดูดบุคคลภายนอกหรือผูที่
สนใจเขามาศึกษาตอท่ีภาควิชาฯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เว็บไซตภาควิชาจุลชีววิทยา (ขอมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563) 
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  ภาควิชาชีวเคมี 

 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุงหวังที่จะบรรลุพันธกิจ หลักของมหาวิทยาลัยมหิดลและ 
คณะวิทยาศาสตร ในการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีวิสัยทัศนท่ีจะเปนผูนําทางวิชาการและวิจัย เปนแหลงผลิตบัณฑิตทาง
ชีวเคมีและชีววิทยา ระดับโมเลกุลท่ีมีคุณภาพการทํางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศระดับสากล และนําความรูผลงานวิจัย ไปใชพัฒนา
เพื่อเปนประโยชนตอประเทศชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ภาควิชาฯ มีคณาจารยประจํา จํานวนทั้งสิ้น 20 ทาน ศาสตราจารย
อาวุโสท่ีปรึกษาภาควิชา 5 ทาน ศาสตราจารยสมทบ 1 ทาน และรองศาสตราจารยสมทบ 1 ทาน  มีจํานวนนักศึกษาปริญญาเอก  39 
คน และนักศึกษาปริญญาโท 36 คน จากอดีตจนถึงปจจุบัน มีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทไปแลวจํานวนทั้งสิ้น 54 
รุน 465 ราย และระดับปริญญาเอกจํานวนท้ังสิ้น 40 รุน 144 ราย อีกทั้งยังมีคณาจารยและศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพการ
งาน และมีบทบาทสําคัญในการทําประโยชนใหประเทศชาติ ในระดับนโยบายและการบริหารจัดการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน 
เปนผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูงสถาบันวิจัย และองคกรสงเสริมการวิจัยทั้งระดับประเทศและตางประเทศ 
ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในระดับนานาชาติ ในระยะเวลา 19 ป (ค.ศ. 2001–2019) จํานวน 832 บทความ (มากกวารอยละ 95 
เปนวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล ISI Web of Science และฐานขอมูล Scopus)  และมีคาเฉลี่ยจํานวนบทความตออาจารยประจําที่
ตีพิมพในป ค.ศ. 2012 = 2.12, ค.ศ. 2013 = 2.05, ค.ศ. 2014 = 1.68, ค.ศ. 2015 = 1.95, ค.ศ. 2016 = 1.62, ค.ศ. 2017 = 1.95, 
ค.ศ. 2018 = 2.29 และ ค.ศ. 2019 = 2.20 (44 เรื่อง) ทําใหเปนที่ยอมรับในความเปนผูนําในสาขาวิชาชีวเคมี ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ โดยไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก Thailand Toray Science Foundation 2010 และรางวัล the 

Toray Award (Best Institution) ไดรับการประเมิน ระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) ในสาขาวิชา Biochemistry จากการประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัย เชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยป 2557 และในป 2559 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเปน 2 หลักสูตรแรกในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผานการประเมิน ตามเกณฑประกันคุณภาพ AUN-QA 

ในระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผานการประเมนิ AUN-QA ระดับอาเซียนในป 2561 ดวยคะแนนเฉลี่ย 5.1 ซึ่ง
นับวาเปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรแรกในกลุมประเทศอาเซียนที่ผานการประเมินดังกลาว  นอกจากนี้ ยังมีผลงาน
รายบุคคลอันเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังจะเห็นไดจากการที่อาจารย บุคลากรและนักศึ กษาในภาควิชาฯ ไดรับ
รางวัลตางๆ เรื่อยมา   
นที่  
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact 
1. โครงการสัมมนาพิเศษชีวเคมี (BC Special Seminar)  

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

สัมมนาพิเศษโดย Dr. Peera Jaru-Ampornpan          

จาก Virology and Cell Technology Laboratory    
สัมมนาพิเศษโดย Dr. Peera Jaru-Ampornpan          
จาก School of Biological Sciences Nanyang 



 Annual Report 2019. Faculty of Science, Mahidol University 
 

75 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
1. โครงการการประชาสัมพันธภาควิชาชีวเคมี และหลักสตูรบณัฑิตศึกษา                                                       

 

2. โครงการสรางความรวมมือและพัฒนาหลักสูตรชีวเคมรีะดบับัณฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล วันท่ี 3-4 สิงหาคม 
2562 บานสวนอาวไข บีซ รีสอรท จังหวัดระยอง 

 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 

  

 

 

 

 

 

นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ป ที่  1  ภ า ค วิ ช า ชี ว เ ค มี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดไป
แนะนําหลักสูตรใหกับนองๆ นักศึกษาช้ันปที่ 4 
ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562  

โครงการสรางความรวมมือและพัฒนาหลักสูตรชีวเคมี 
ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โครงการอบรมเทคนิคทางดานชีวเคมีและอณูชีววิทยา
สํ าหรับนักศึ กษาภาคฤดูร อน  (Biochemistry and Molecular 

Biology Summer Internship Program (BSIP) 
วันท่ี 4 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
รางวัล ผลงาน และความกาวหนาของคณาจารย 
1. ผศ. ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ ไดรับ 2019 Thesis Award from National Research Council of Thailand  in the Field of 

Chemical Sciences and Phamacy for her thesis on “Identification of Fibulin-1 as a Human Bone Marrow Stromal 

(HS-5) Derived Factor That Induces Prostate Cancer Cell Death” (University of Delaware, USA) 
2.  ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป และ ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย 

รางวัลและผลงานของนักศึกษา 
1.  Ms. Supanan Nanthawuttiphan 

 Outstanding Student Poster Presentation from The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 
“ Comparative Effects of Ferric and Ferrous on Osteoblast Cell Survival and Function” , February 7 – 8 , 2 0 1 9 , 

Thailand. 
2. Ms. Siraprapa Siritutsoontorn 

 Outstanding Student Poster Presentation from National Graduate Research Conference; “ Investigation human 

holocarboxylase synthetase function in MCF-7 breast cancer cell line by gene knockdown”, March 15 2019 

3. Mr. Wattanapong Sittisaree 

Best poster presentation, ASEAN bioenergy and bioeconomy conference (ABB2019, BITECH, June 6, 2019) 
4. Mr. Panu Pimviriyakul 

 The Outstanding Doctoral Thesis Award in Biological Science for the Academic Year 2019 “Mechanistic studies 

of flavin-dependent monooxygenase and reductase for toxic aromatic compounds detoxification” from Faculty 

of Graduate Studies, Mahidol University (Advisor: Prof. Pimchai Chaiyen) 

นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ไดมีการจัดงานสานสายใยสายสัมพันธ ครบรอบ 55 ป ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน ในท่ี 21 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีบุคลากร ศิษยเกาและปจจุบัน มารวมงานกันจํานวนมาก และมีการจัด
สัมมนาพิเศษโดยเชิญผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศมาเปนวิทยากร ดังน้ี 

1. Dr. Peera Jaru-Ampornpan จาก Virology and Cell Technology Laboratory, BIOTEC, NSTDA วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 

2. Prof. Ho Sup (Joe) Yoon, Ph.D., FRSC School of Biological Sciences Nanyang Technological University, Singapore 

วันท่ี 6 มีนาคม 2562 

3. Prof. Dr. Katja Sträßer จาก Institute of Biochemistry, University of Gießen, German วันท่ี 19 มีนาคม 2562 

4. Prof.Altaf A.Wani The James Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, USA วันท่ี 27 มีนาคม 2562 

5. Prof. Rick Titball College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, UK วันท่ี 19 กันยายน 2562 
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โครงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

  
งานสานสายใยสายสมัพันธ ครบรอบ 55 ป ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน  
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  ภาควิชาชีววิทยา 

 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรปริญญาตรี (สาขาชีววิทยา) และหลักสูตรปริญญาตรี สาขา
ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปริญญา
เอก (หลักสูตรนานาชาติ)  ในดานชีววิทยา และชีววิทยาสภาวะแวดลอม มีคณาจารยที่มีความชํานาญในหลากหลายแขนงวิชาจํานวน 
28 ทาน รวมดูแลนักศึกษากวา 150 คนในแตละป รวมทั้งการดูแลนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ที่ศาลายาอีกกวา 3,000 คน ดําเนินการเรียนการ
สอนทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ การวิจัยท้ังในและนอกสถานท่ี การเก็บตัวอยางภาคสนาม และการเขาหาชุมชน เนนความเปนเลิศใน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา สิ่งแวดลอม และชีววิทยาทางการแพทย  ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากทั้ง
แหลงทุนในประเทศและตางประเทศ มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ อยูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

   
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
1. โครงการอบรมและเสริมสรางศกัยภาพ (Training and capacity building) 
  เพื่อใหสอดคลองกับปณิธานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่วาจะเปนผูนําทางวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ ภาควิชาชีววิทยาจึงกําหนดยุทธศาสตรการทํางานแนวใหม โดยพัฒนา
นักศึกษาของภาควิชาฯ ใหมีความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพในการศึกษามากข้ึน และจัดทําโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการศึกษา และสรางทัศนคติที่ดีของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา อีกทั้งเปนการพัฒนาพฤติกรรมประสานสัมพันธระหวาง
นักศึกษาแตละช้ันป 

 
 

 
 

 

2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี: สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

  ในวันท่ี 21 มีนาคม 2562 คณะนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย ภาควิชาชีววิทยาฯ เขาเยี่ยมชมการดําเนินงานการผลิตวัคซีน
ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิชา วทวช 470 ภูมิคุมกันวิทยา 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

โครงการอบรมและเสริมสรางศักยภาพ (Training and capacity building) 
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ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. นิทรรศการวิทยาศาสตร แบบ exclusive 

ภาควิชาชีววิทยา รวมกับภาควิชาตางๆ จัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร แบบ exclusive เพื่อใหขอมูลการเรียนและ  
career path สําหรับนักเรียนและผูปกครองท่ีมาสอบสัมภาษณ TCAS รอบ portfolio ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทําใหนักเรียนและผูปกครองไดเห็นวาภาควิชาตางๆ ไดเตรียมอะไรไวบางเพ่ือนักศึกษาของเรา และเห็นเสนทางอาชีพในอนาคต
ชัดเจนขึ้น 

 

 

   

 

 
2. มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2562 

ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ภาควิชาชีววิทยารวมกิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2562 “จุดประกาย
ความคิด เสริมสรางจินตนาการ” 

 
 

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่: สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

นิทรรศการวิทยาศาสตร แบบ exclusive 
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3. นิทรรศการอันเปนคุณูปการจากทานอาจารยสตางค ในงาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : One in a hundred Bio 

Edutainment & Digital Biology Laboratory การวิทยและศิลป การพัฒนาสื่อการสอน เพื่อกระตุนการเรียนรูที่ไรขีดจํากัด 
นิทรรศการอันเปนคุณูปการจากทานอาจารยสตางค ในงาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : One in a hundred  
ณ หองประชุม อาคารสตางค มงคลสุข 

 

     

    

 

 

4. ฉายแวว [by Mahidol] แนวคิดใหม นักวิทยาศาสตรศึกษารากมันสําปะหลัง ใชบําบัดพื้นท่ีปนเปอนสารหนู  
จากการเห็นปญหาเร่ืองกองขยะอิเล็กทรอนิกสที่โดนเผา
ไหม ของ 'แมงปอ จิตรนา ' นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหเกิดแรง
บันดาลใจในการทดลองวิธีการบําบัดพื้นที่ปนเปอนสารพิษ
และโลหะหนัก โดยใช 'รากมันสําปะหลัง ' ซึ่งเปนพืชที่มี
มูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อนําไปใชประโยชนในการผลิต
เ ช้ือเพลิงติดตามไดใน ฉายแวว ตอนคร้ังแรกในโลก 
นักวิทยาศาสตรทดลองใชรากมันสําปะหลัง บําบัดพื้นท่ี 

 ปนเปอนสารหนู #รากมันสําปะหลัง #WeMahidol #ฉายแวว YouTube : We Mahidol Facebook : 
http://www.facebook.com/wemahidol Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/ Twitter : 
https://twitter.com/wemahidol มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/ Website : 
https://channel.mahidol.ac.th/ 

 

งาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : One in a hundred 
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5. การสื่อสารวิทยาศาสตร  
คณาจารยจากภาควิชาชีววิทยา นําเสนอความรูดานชีววิทยาผานสื่อโทรทัศนในรายการ Bio O-YEAH ซึ่งออกอากาศทาง 

Thai PBS และ Mahidol Channel จํานวนทั้งสิ้น 36 ตอน โดยมีจดุมุงหมายใหเด็กและเยาวชนมีเจตคติที่ดีตอชีววิทยา 
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  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก 3 ดาน ไดแก การวิจัย 
การศึกษา และการบริการวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและคานิยมองคกรทั้งในระดับคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยคํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการของนักศึกษา หนวยงานที่มีความรวมมือดานการวิจัย และสังคม นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธภาควิชาฯ และหลักสูตร ใหเปนท่ีรูจักโดยผานชองทางตางๆ ทั้งกิจกรรมที่สื่อสารโดยตรง
กับผูสนใจ และกิจกรรมผานส่ือโซเชียลมีเดีย โดยเปนการดําเนินงานรวมกันของบุคลากรของภาควิชาฯ นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา 
เพื่อสงเสริมภาพลักษณของภาควิชาฯ ในดานการศึกษาและการวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพใหดียิ่งข้ึน  
 
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
1. ผลงานทางวิชาการของภาควิชาฯ 

 1) รูปแบบวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 37 เรื่อง  (Q1 SJR=25, Q1 JCR=12)   
อางอิงจาก https://science.mahidol.ac.th/publication/index.php/depview/year/Biotechnology/2019 

2) การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาฯ รวมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย เปนเจาภาพจัดการ
ป ร ะ ชุ ม  3 0 th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference  ( TSB2 0 1 8 ) 
“Bridging Research and Societys Needs” ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูเขารวม
ทั้งสิ้น 474 คน (ชาวไทย 439 คน ชาวตางชาติ  35 คน) แบงเปน 8 keynote speakers, 16 invited speakers, 61 Oral 

presentation และ 89 poster presentation ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีและแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
ของภาควิชาฯ ในการจัดงานดังกลาว  
   
 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

การประชุมวิชาการ TSB 2018  
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2. ความรวมมือของภาควิชาฯ ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
โครงการบริหารจัดการหนวยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซลลและยีนบําบัด (ศูนยความเปนเลิศดานการคนหาตัวยา: 

Excellent Center for Drug Discovery, ECDD), โครงการจัดต้ังศูนยวิจัยพัฒนาและฝกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับ
ภูมิภาค (RCIB) โครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการแกหนวยงานภาครฐัและเอกชน อาทิ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด,  
กลุมบริษัท ไทยยูเนี่ยน ศูนยวิจัยนวัตกรรม Global Innovation Center (GIC), บริษัท บรรจง พาณิชย จํากัด ผูประกอบการผลิต
เกลือเสริมไอโอดีนในการพัฒนาระบบคุณภาพ GMP, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, บริษัท เบทาโกร จํากัด และบริษัท 
เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
อบรมระยะส้ัน 

ภาควิชาฯ จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เร่ือง “Pilot Scale Instant Powder Production and Characterization” เมื่อ
วันท่ี 1-2 เมษายน 2562 เพื่อใหขอมูลเฉพาะดานแกบุคลากรในสายอุตสาหกรรม 

รางวัลนักศึกษา 
1. นางสาวพัสนันท ลอมวงษโสภณ ไดรับรางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต และนายภัคธร แซลิ้ม ไดรับรางวัล  
ผลการศึกษายอดเยี่ยมข้ันวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งท่ี 52 ประจําป 2562  

2. นางสาวสิริมา มิ่งมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ไดรับรางวัล Dean’s List ประจําปการศึกษา 2561 นางสาวลลิตา จันทรเทียน 
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ไดรับทุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ เพื่อไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยนาโงยะ ประเทศญี่ปุน 

รางวัลปูชนียบุคคล และบุคลากรตนแบบ  
 ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ไดรับรางวัลปูชนียบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. ดร.มานพ สุพรรณธริกา อาจารย
ประจําภาควิชา ไดรับรางวัลบุคลากรตนแบบมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “50 ป วันพระราชทานนาม 131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล”  

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
กิจกรรมประชาสัมพันธ 
1. การประชาสัมพันธหลักสูตรในรูปแบบสื่อออนไลน ภาควิชาฯ จัดทําคลิปวิดีโอ “A day in Biotech Mahidol Ep.2” เพื่อสื่อสาร
บรรยากาศกิจกรรมของภาควิชาฯ และ “เออ...อาจารยครับ คือ...ผมจะปรึกษาเรื่องเรียนตอครับ” เพื่อประชาสัมพันธการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหผูสนใจไดรับชมผานชองทาง Facebook page: muscbt 

2. กิจกรรมมหดิลวิชาการ ภาควิชาฯ และนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ไดจดักจิกรรมประชาสัมพันธ ในงานมหิดลวิชาการ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 

3. กิจกรรม CSR ภาควิชาฯ รวมจัดกิจกรรมเตรียมนองสูรั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี (งาน CSR 

ของคณะฯ) ในวันท่ี 11 มกราคม 2562   
4. กิจกรรม Biotech Festival เปดบานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเชิญวิทยากรซึ่งเปนศิษยเกา 5 
ทาน มาแลกเปล่ียนประสบการณกับนองๆ ที่สนใจ ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ในบรรยากาศสบายๆ เปนกันเอง ณ Grazioso 

5. กิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร ประจําป 2562 ภาควิชาฯ ไดรวมจัดนิทรรศการงานวิจัย เรื่องโรคเกาตแทและโรคเกาตเทียม  
ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
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6. กิจกรรมคายเมล็ดพันธุเทคโนโลยีชีวภาพ คร้ังที่ 9 ประจําปการศึกษา 2562 ภาควิชาฯ รวมกับนักศึกษาช้ันปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมคายเมล็ดพันธุเทคโนโลยีชีวภาพ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัด
ปราจีนบุรี 

  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1. การลดการใชทรัพยากรของภาควิชา 
  ภาควิชาไดจัดทํา google drive เพื่อใชเก็บขอมูลเอกสารสําหรับอางอิงและรายงานการประชุมภาควิชา โดยเร่ิมตั้งแตเดือน
มกราคม 2562 เพื่อลดการใชกระดาษ และเพ่ิมความทันสมัยในการจัดเก็บขอมูลใหบุคลากรสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ทําให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสริมภาพลักษณของ Green University ของคณะวิทยาศาสตร และ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมมหิดลวชิาการ   กิจกรรม Biotech Festival 

กิจกรรมคายเมล็ดพันธุเทคโนโลยีชีวภาพ
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  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักเนนการเรียนการสอน ผลิตผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมระดับสากล อีกทั้งยังเปนศูนยกลางถายทอดทักษะ และองคความรูดานพยาธิวิทยาแกบุคลากรทางวิชาการ และ  
ผูที่สนใจทั่วไปผานคลังขอมูลและศูนยเรียนรูทางพยาธิวิทยา โดยภาควิชาฯ มุงพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือเปนผูนําในการบูรณาการองค
ความรูสูงานวิจัย-นวัตกรรมแกปญหาสังคม และประเทศชาติตอไป  

 
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
  ภาควิชาฯ มีกลุมงานวิจัยหลัก 4 กลุม ประกอบดวย งานวิจัยกลุม Cancer, Aging and Stem cell กลุม Toxicological 

Pathology กลุม Genetic Diseases และกลุม Infectious Diseases ซึ่งผลงานวิจัยในกลุมวิจัยดังกลาวไดรับการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการทั้งในและตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2562 มีจํานวน 25 เรื่อง คิดเปนคาเฉลีย่ตอบุคลากรสายวิชาการ 2.77 เรื่อง/คน (25 
เรื่อง/9 คน) และผลงานสวนใหญอยูในระดับ Q1-Q2 (คิดเปนรอยละ 76.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผลงานตีพิมพของภาควิชาฯ มุงเนนองคความรูที่กอใหเกิดประโยชน แกไขปญหาสังคม และสิ่งแวดลอม เชน การวิจัยเปลือกหอม
ตานมะเร็งที่มีความรวมมือกับภาคเอกชนและตางประเทศ โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดเควอรซิตินจากเปลือกหอมหัวใหญตาน
มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก ในงานวิจัยไดนําเอาเปลือกหอมหัวใหญซึ่งเปนของเหลือทิ้งจากการเกษตรในเขตจังหวัดเชียงใหม
มากกวาปละประมาณ 5 ตัน มาแปรรูปและเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑตานมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก นับเปนอีกหนึ่งตัวอยาง
งานวิจัยท่ีชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและแกปญหาสุขภาพใหกับประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
  ปจจุบันภาควิชาพยาธิชีววิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ท้ังวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และยังรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาพยาธิวิทยาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (นานาชาติ) 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  
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17 เร่ือง *ฐานขอมูล SJR (SCImago Journal Rank) 

41.7% 

11.8% 

11.8% 

29.4% 



รายงานประจําป 2562 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 
  

86 
 

โดยเนนการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ มีแหลงเรียนรูแบบเปด สามารถสืบคนขอมูลและเรียนรูทางพยาธิวิทยาไดดวยตนเอง 
(Self-study) นอกจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว ภาควิชาฯ ยังเห็นถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ Soft Skills จึง
มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหแกนักศึกษาผานโครงการประชาสัมพันธสรางเครือขายทางวิชาการ และเรียนรูนอกหองเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
คลังขอมูลและศูนยเรียนรูทางพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 คลังขอมูลและศูนยเรียนรูทางพยาธิวิทยาฯ เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางเครือขายบริการวิชาการทางพยาธิวิทยาใหแก
ประชาชนและนักศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับต่ํากวาอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา จนถึงระดับหลังปริญญา โดยภาควิชาฯ ไดนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใช เพื่อพัฒนาคลังขอมูลทางดานพยาธิวิทยาขนาดใหญ (Big data) สามารถสืบคนขอมูลผานระบบ IT เชน 
Website และระบบ QR code ซึ่งเอื้อตอการใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัย
และนวัตกรรมใหทันสมัยและมีคุณภาพครบวงจร 

 

กิจกรรมสมัมนาเพ่ือพัฒนาหลักสตูร และเรียนรูนอกหองเรียน 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงความรูกระบวนการเลือก และเตรียมตัวอยางช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยา การตัดเนื้อเยื่อแผนบาง 
การยอมสีเนื้อเยื่อ อีกทั้งการใหบริการตัดยอมช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยาใหกับหนวยงานตางๆ มากกวา 5,000 ช้ินงานตอป และมีแนวโนม
ถึงประมาณ 10,000 ช้ินงานตอปในอนาคต มีบริการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางครบวงจรแกนักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข บุคลากรภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ 
เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจําและงานวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอิมมูโนฮีสโตเคม
มิสทรี ( Immunohistochemistry) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยอมตัวอยางดวยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต 
(Immunofluorescence assay)  อยางตอเนื่องเปนเวลา 8 ป และจํานวนผูเขารวมอบรมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในทุกป 

QR Code สื่อแสดงตัวอยางทางพยาธิวิทยา 

เว็บไซตคลังขอมูลและศนูยเรียนรูทางพยาธิ
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
เน่ืองจากบุคลากรถือเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคกร ภาควิชาฯ จึงสงเสริมการพัฒนาทักษะ และศักยภาพของ

บุคลากร โดยมีการจัดโครงการ Pathobio KM เพื่อสรางเวทีการถายทอดองคความรู กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge 

Sharing) รวมกันระหวางบุคลากร ท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนกับผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 
นําไปสูการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ตอไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลังขอมลูและศนูยเรียนรูทางพยาธิวิทยา 
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา  

โครงการ Pathobio KM หัวขอ                           
Protein Electrophoresis Technique                  
โดย นางทัศนีย อินวิสัย ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย  

วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ หอง Pr.113 

 โครงการ Pathobio KM หัวขอ 
 Aquatic Toxicopathology  
 โดย นายปยะ โคสัย ตําแหนง นักวิทยาศาสตร  
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ หอง Pr.113 



 Annual Report 2019. Faculty of Science, Mahidol University 
 

89 
 

  ภาควิชาพฤกษศาสตร 
 

ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีมาตรฐานในการบรหิารอยางมีคณุภาพเพ่ือใหสอคคลองกับ
นโยบายของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยมหดิล และไดดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาตร 4 ดาน 
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
  ภาควิชาฯ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มากกวา 10 ลานบาทตอป มีท้ัง
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนตอเนื่องและระยะสั้น มีความรวมมือกับสถาบันตางๆ ท้ังใน และตางประเทศ ไดแก University of Iceland, 

Chiba University ประเทศญี่ปุน, Leiden University ประเทศเนเธอรแลนด, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา, Royal 

Botanic Gardens (Kew) ประเทศสหราชอาณาจักร เปนตน มีการเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 23 เรื่อง คนพบพืช
ชนิดใหมของโลก 4 ชนิด และชนิดใหมของประเทศไทย 1 ชนิด รูปที่ 1 และอาจารย ไดรับรางวัล 2 nd Runner-up จากการอบรม 
Food_Innovation_Workshop รูปท่ี 2 นักศึกษาทุกระดับนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ไดรับรางวัล 
Outstanding Award 9 รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates  
  ภาควิชาฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ไดแก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการพืช และในปนี้ไดปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรตามวงรอบแลว นอกจากนั้นยังเปดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร และจัดตั้งหนวย Green Solution for Future Living เพื่อสงเสริมใหเกิดผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ตลอดจนมีความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางรายได เปนแหลงเรียนรู บมเพาะ และฝกประสบการณสําหรับนักศึกษาของ
ภาควิชาฯ และบุคลากรไดใชความรูความสามารถดานพฤกษศาสตรในการแกปญหาใหกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตลอดจนการให
ความรูดานพืชสําหรับนกัเรียน นักศึกษา บุคคลท่ัวไปตามความตองการ เปนการเพิ่ม visibility ใหกับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
ภาควิชา ใหโอกาสนักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการเรยีนการสอนและการบริหารงานของภาควิชาฯ โดย
ผานการกิจกรรม SWOT Analysis  และมีการแตงตั้งประธานนักศึกษาและหัวหนาช้ันป เพื่อเปนผูแทนในการประสานงานระหวาง
ภาควิชา และนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานตางๆ เชน การไปศึกษานอกสถานท่ี การเชิญ 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

พืชชนิดใหมคนพบในป 2562 นักศึกษาทุกระดับ ไดรับรางวัล Outstanding Award  
9 รางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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ศิษยเกามาใหความรูและสรางวิสัยทัศนใหนักศึกษาปจจุบัน รวมท้ังเชิญอาจารยชาวไทยและชาวตางชาติมาสอน และรวมทํางานวิจัย
อยางตอเนื่อง นักศึกษาไปทําวิจัยสวนหน่ึง และไดทุนแลกเปลี่ยนไปทําวิจัยระยะสั้นรวมท้ังสอบชิงทุนไปเรียนตอตางประเทศจํานวน  
4 คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
  ภาควิชาฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคคลทั่วไปอยางตอเน่ืองทุกป จํานวน 2 โครงการ  ไดแก โครงการการเพาะเลี้ยง
กลวยไม และวาดภาพทางวิทยาศาสตร และจัดนิทรรศการ "สานพฤกษพรรณผานงานพฤกษศิลป" ครั้งที่  2 และจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง From Science To Startups อาจารยของภาควิชาฯ ไดรับเชิญไปบรรยายในงานประชุมวิชาการ ในสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ 3 ทาน  และไปบรรยายในงานประชุมวิชาการภายในประเทศ 2 ครั้ง และมีการถายทอดองคความรูสูชุมชนท่ีเปนสวนหนึง่
ของโครงการวิจัยอีก 2 โครงการ  

 

 

1. Prof. Dr. Kesara Anamthawat-Jonsson U of Iceland (26 June - 3 
   July 2019)    
2. Dr. Timothy Utteridge Royal Botanic Gardens, Kew,  Richmond,   

Surrey TW9 3AB, U.K. (October, 23 November  2018 – 7 
December 2018, 11 – 13 July 2019)     

3. Dr. George Staples Harvard University Herbaria, 22 Divinity 
Ave., Cambridge, MA 02138, U.S.A. (20 November 2018 – 19 
December 2018) 

1. Greensolution for future living   
2. เชิญศิษยเกาสัมมนา 
3. นักศึกษาศึกษาท่ี หอพรรณไมกรุงเทพฯ และสวนหลวง ร.9 
4. นักศึกษาทํากิจกรรม SWOT Analysis 

นักศึกษาไปทําวิจัยสวนหนึ่ง และไดทุนแลกเปลี่ยนไปทําวิจัยระยะสั้น
รวมท้ังสอบชิงทุนไปเรียนตอตางประเทศจํานวน 4 คน 
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
 ภาควิชาฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาทุกคนโดย มีการสอนเสริมภาษาอังกฤษใหกับสาย
สนับสนุน และนักศึกษาโดยอาจารยของภาควิชา สงเสริมใหทุกคนเขารวมอบรมในเร่ืองที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม ตลอดจน
ชวยเหลือและผลักดันการเสนอขอตําแหนงท่ีสูงขึ้น ภาควิชาฯ เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา
และบริหารงานของภาควิชาฯ โดยผานกิจกรรม SWOT Analysis และการประชุมภาควิชาฯ นอกจากนั้นยังไดจัดกิจกรรมเพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธและความสามัคคีของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาในภาควิชาฯ  อยางตอเน่ือง อีกทั้งดําเนินการเพื่ออนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย ผานการจัดกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก พิธีไหวครู 
พิธีรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต และงานมุทิตาจิต งานสังสรรคปใหม งานปฐมนิเทศ งานปจฉิมนิเทศ  กิจกรรมคืนสูเหยา  
งานทัศนศึกษานอกสถานท่ีและจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสรางความเปนผูนําและความมีจิตบริการ 
 

1. Botanical Art 2019 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 
2562 ณ หอศิลปกรุงเทพฯ  

2. From Science to Startups  
3. อบรมวาดภาพ 2562 

คณาจารยของภาควิชาฯ ไดรับเชิญไปบรรยายในงาน 
ประชุมวิชาการ และในสถาบันการศึกษาตางประเทศ 3 ทาน 
 

1. จัดคายเยาวชนรักษกลวยไม 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562   
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 คร้ัง เร่ืองการคัดเลือกพันธุเทายายมอม

เพ่ือพัฒนา เปนพืชเศรษฐกิจ ที่จงัหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี  
วันที ่6-7 สิงหาคม 2562 

บรรยายท่ี สวทช.และอบรมวาดภาพ 
ที่สวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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กิจกรรมเพื่อเช่ือมความสัมพันธและความสามคัคีของคณาจารย บคุลากร และนักศึกษา 2562 

1. ปจฉิมนิเทศ  2. ไหวครู  3. รดน้ําดําหัว  4. กิจกรรมจติอาสาเก็บขยะที่น้ําตกเจ็ดสาวนอย จังหวดัสระบุร ี
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  ภาควิชาฟสิกส 
 

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดําเนินนโยบายตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล 
“มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก” และ วิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล “เปน
คณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล อันดับที่ 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020” ภายใตยุทธศาสตรของคณะ ปจจุบันภาควิชาฟสิกส
จัดการเรียนการสอน ในสาขาฟสิกสอีก 3 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปกติและหลักสูตรพสิิฐวิธาน) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ) 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  
และยังไดดําเนินการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟสิกสเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มุงเนนการ

ประสานกันระหวางงานวิจัย กับนวัตกรรม โดยมองถึงงานวิจัยท่ีเปนไปไดเชิงนวัตกรรม ท่ีเปนความตองการทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน 
ที่มีผลตอการพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยในระยะยาว  

ภาควิชาฟสิกสมีกลุมวิจัยท่ีหลากหลาย ไดแก Applied Optics & Lasers Application, Biological Physics  Condensed 

Matter Physics, Geophysics, Nanotechnology, Nonlinear Systems, Physics Education Optical & Quantum Physics, 
Space Physics & Energetic Particles + Astrophysics, Scientific Computing ทําใหมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ อยาง
ตอเน่ือง ท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ 

ดานคุณภาพ 
ในป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 ภาควิชาฟสิกสไดรับการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) จาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
ในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ภาควิชาฟสิกสไดรับการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 4 (ระดับดีมาก) จาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ดานปริมาณ (ท่ีมา : https://science.mahidol.ac.th/th/research/output.php) 

International Journal Publications International Proceedings 

ป จํานวน ป จํานวน 

2017 40 2017 32 

2018 41 2018 26 

2019 15 2019 1 

 
แผนการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการระดับภาควิชา ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 มีจํานวน 14 โครงการ ดําเนินการครบทุกโครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
1,893,144.85 บาท 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 
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ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
1. โครงการสนับสนุนการนาํเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศ สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เปนโครงการท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีผลงานวิจัยที่เปนเลิศ ภายใตวิสัยทัศน “เปนคณะ
วิทยาศาสตรช้ันนําในระดับสากล” ในสวนของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดเนน
คือ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เปนเรื่องสําคัญสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงตอนักศึกษาแลว ยังทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในวงวิชาการ และเปนการ
ประชาสัมพันธงานวิจัยและการศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางการวิจัย รวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย ในชวง 2 ป ที่ผานมา ภาควิชาไดสนับสนุนงบประมาณใหแกนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ไปเสนอผลงานในการประชุม
ตางๆ ซึ่งในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018 และ Siam Physics Congress 2019 นักศึกษาไดรับรางวัล
ชนะเลิศประกวดโครงงานคนควาอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟสิกส ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 2 ปติดตอกัน คือ นายธีรวัต เฉลิมภูษิตารักษ ในผลงาน “Qubit Tomography with 

Limited Resource of Continuous Weak Measurement and Qubit Controls” และนายศุภเลิศ ศุกระกาญจน ในผลงาน 
“Perturbative Quantum Gravity with Application to Non-Interacting Dark Matter Annihilation”  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

รางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานคนควาอิสระระดับปริญญาตรี 
สาขาฟสิกส  
ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
Siam Physics Congress 2018  
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 จังหวัดพิษณุโลก 

รางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานคนควาอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟสิกส 
ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

Siam Physics Congress 2019 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 จังหวัดสงขลา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. โครงฟสิกสเพื่อชุมชน  
  โครงการฟสิกสเพื่อชุมชน เปนโครงการท่ีมีความรวมมือของภาควิชาฟสิกส โดย ผศ. ดร.สุจินต สุวรรณะ รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (เขตภาคเหนือ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และเครือขายครู โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรักการเรียนวิทยาศาสตรมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรและตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรตอ
การพัฒนาประเทศ ครูและอาจารยที่เขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนประสบการณการสอนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร อีกทั้งอาจารย ศิษยเกา นักศึกษา และเจาหนาที่ของภาควิชาฟสิกส ไดนําความรูไปเผยแพรเปนประโยชนแก
สังคมภายนอก รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรอีกดวย รูปแบบกิจกรรมจะเนนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและทดลอง  
ปฏิบัติจริงผลการดําเนินงานที่ได คือ เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual Benefit) ระหวางภาควิชาฟสิกส-
โรงเรียน-วัดและมีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship) 

  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฟสิกสเพ่ือชุมชน : 
คายวิทยเพ่ือนอง 2562 
วันที่ 9-10 มกราคม 2562  
วัดพระเจาพรหมมหาราช (วัดปาไมแดง)  
จังหวัดเชียงใหม 
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  ภาควิชาเภสัชวิทยา 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
โดยมีผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวน 13 คน (ลาไปศึกษาตอแพทยเฉพาะทางตางประเทศ จํานวน 1 คน) และตําแหนง
ประเภทสนับสนุน จํานวน 6 คน มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
วิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค (Expected Learning Outcome) ของหลักสูตร/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (นักศึกษาช้ันปสุดทายเปนผู
ประเมินตนเอง) 2561 หลักสูตรปริญญาเอกไดผลการประเมิน 4.0 หลักสูตรปริญญาโทไดผลการประเมิน 4.16 

 
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact  
 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของภาควิชาเภสัชวิทยา เงินรายไดสวนงานที่ใหเปนทุนวิจัย 
2,663,395 บาท และเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐภายในประเทศ 1,442,900 บาท เฉลี่ยเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปงบประมาณตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 315,868.85 บาท/คน 

จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ป พ.ศ. 2562 อัตราสวน 
(ช้ิน/คน =16/13) เทากับ  1.2 

 

 
 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 13 คน จําแนกตามตําแหนง ดงัน้ี อาจารย 5 คน ผูชวยศาสตราจารย 2 คน  รองศาสตราจารย 6 
คน สัดสวนรอยละ  อาจารย : ผศ. : รศ. : ศ. คือ 38.5 : 15.4 : 46.2 : 0.0 
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จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ภาควิชาเภสชัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระหวางป พ.ศ. 2558-2562

total Q1 Q2

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

จํานวนบทความ 

ป พ.ศ. 
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  ภาควิชาฯ ใหทุนสนับสนุน อาจารยและบุคลากร เขารวมประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการ (oral/poster ภายในประเทศ) 
เชน การรวมประชุมวิชาการประจาํป การรวมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) ไดรับการตรวจประเมินภายในโดยสวนงานโดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) เกณฑ สกอ. และ AUN-QA ปการศึกษา 2562 (Self-Assessment Report: SAR) 

2. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) มีการจัดปฐมนิเทศปการศึกษา 2562 สําหรับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา ทั้ง  
2 หลักสูตรมีโครงการสานสัมพันธระหวางคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และศิษยเกา ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตร
และวิถีการเรียนและการทํางานในอนาคต ณ จังหวัดราชบุรี  

3. ภาควิชาฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหองพักนักศึกษา เพื่อใหมีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมตอการใช งานของนักศึกษา และเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน  

4. หลักสูตรฯ จัดโครงการ Pharmacology Research Day เพื่อติดตามความกาวหนาของนักศึกษาท้ังปริญญาโทและนักศึกษา
ปริญญาเอก 

Internationalization 
1. มีนักศึกษาตางชาติ (สัญชาติอังกฤษ) มาลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาเอก แบบเตม็เวลา จาํนวน 1 คน 

2. นักศึกษาของหลักสูตรซึ่งเปนนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีแหงประเทศไทย) ไปทําวิจัย  
ณ Sanders-Brown Center on Aging University of Kentucky, Lexington, Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางเดือน
กุมภาพันธ ถึงเดือนธันวาคม 2562   

3. มีการจัดประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาเขารวม โดยมีอาจารยจากตางประเทศเขารวมงานประชุมและเปน Speaker ในหัวขอ 
Current Topic in Phamacology Focusing on Receptor Signal Transduction วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. ภาควิชาเภสัชวิทยาใหบริการวิชาการดานการเรียนการสอน อาทิ เปนอาจารยพิเศษ เปนวิทยากร เปนประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ แกสถาบันการศึกษาตางๆ เชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต สํานักวิชา
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน รวมถึงเปนผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความ Journal ตางประเทศ เปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินตําแหนงวิชาการ  เปนกรรมการสอบคัดเลอืก เปนที่ปรึกษาโครงการ
เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยในสัตวทดลองตามแนวทางปฏิบัติ OECD-GLP  

2. สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย รวมกับ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายทางวิชาการ 
หัวขอ Updated pharmacology of marijauna: From fact to clinical practice ใหความรูเกี่ยวกับกัญชาแกบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ  โดยเชิญ รศ. ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
วิทยากร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
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ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1. ภาควิชาเภสัชวิทยาไดดาํเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีของภาควิชาฯ อาคาร B ช้ัน 5 เพื่อปรับปรุงโครงสรางเดิมในสวนของหองพักอาจารย 
ใหมีความสวยงาม มีทัศนียภาพท่ีดี รวมถึงการเพ่ิมความสวางของโถงทางเดินใหมากขึ้น 

2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการโดยกําจัดเช้ือรา จํานวน 2 หอง 
3. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพผานกิจกรรมตางๆ ณ ตางประเทศ ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงาน ประชุมวิชาการ The 

XXVII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 65th Annual Scientific and 

Standardization Committee (SSC) Meeting และนําเสนอผลงานประเภท โปสเตอร เรื่อง Plasma Factor IXa Activity and 

HMWK cleavage are Elevated in Epithelial Ovarian Cancer:  The Role of Intrinsic Coagulation Pathway in Cancer-
Associated Thrombosis ณ เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ในวันท่ี 6-10 กรกฎาคม 2562 

 ประชุม 10th International Brain Research Organization (IBRO) World Congress และเสนอผลงานแบบโปสเตอร เรื่อง 
Cadmium triggers CCL2 production in astrocytes through the activation of MAPK and Akt pathways ณ  เ มืองแดกู  
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี(ใต) ในวันท่ี 21-25 กันยายน 2562 
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4. บริษัท เมอรค จํากัด รวมกับ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจดัสัมมนา หัวขอเรื่อง Biomarker 

discovery: metabolomics analysis and protein immunoassay โดย Dr. Jonathan Goh, Technical Service Scientist - 
Life Science ในวันที่ 3 กันยายน 2562  

 

    
 
 
การเขารวมกิจกรรมตางๆ กับสวนงาน  
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาเภสัชวิทยา ใหความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน  
1. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2562 หลักสูตร วัฒนธรรมองคกรและการเสริมสรางศักยภาพการทํางานเปนทีม  
2. ภาควิชาเภสัชวิทยารวมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจําป 2562 

 

 

 

จัดสัมมนา หัวขอเร่ือง Biomarker discovery: metabolomics analysis and protein immunoassay 

กิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงชาติประจําป 2562 
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3. งาน 100 Years of Prof.Stang Mongkolsuk : “One in a hundred” Science Fair ในวาระครบรอบ 100 ป ชาตกาล  
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสขุ 

 

 

 
 

4. งานวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร พิธีสักการะรูปหลอ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ผูกอตั้ งและคณบดีทานแรกของ
คณะวิทยาศาสตร จัดปาฐกถาศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ครั้งท่ี 25 “AI is all around” 

5. ภาควิชาเภสัชวิทยารวมจัดกิจกรรม Mahidol Open house 
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  ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบการจัดการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา และ 
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย นอกจากน้ี หนึ่งในพันธกิจสําคัญของภาควิชาฯ ไดแก การบริการการสอนรายวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทยและสรีรวิทยาพ้ืนฐานแกหลักสูตรปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและคูความรวมมือของมหาวิทยาลัย งานวิจัยทาง
สรีรวิทยาและสรีรวิทยาประยุกตของภาควิชาฯ ครอบคลุมโมเดลที่ใชศึกษาต้ังแตระดับเซลล อวัยวะ สั ตวทดลอง และมนุษย เชน  
1) การใชเซลลเพาะเลี้ยงชนิดตางๆ 2) การใชสัตวทดลองที่มีพยาธิสภาพจําลองสภาวะโรคที่พบในมนุษย และ 3) การทดสอบ
สมรรถภาพรางกายและตัวแปรทางสรีรวิทยาในนักกีฬาและผูปวย   

 
นที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร Excellence in Research with Global and Social Impact 
ภาควิชาสรีรวิทยาเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในป พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 42 เรื่อง เปน

วารสารที่จัดอยูใน Quartile ที่ 1 จํานวน 30 เร่ือง (คิดเปนรอยละ 71%) เฉลี่ย 2.625 เรื่องตอคน รวมท้ังมีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
อยูระหวางการย่ืนขอจดทะเบียนจํานวน 3 ช้ิน 

ภาควิชาฯ รับนักศึกษาชาวตางชาติเขาฝกงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณดานการวิจัย 
1. นักศึกษาระดับปรญิญาตรี จํานวน 9 ราย จาก Faculty of Medicine Universitas Airlangga Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เขา
ฝกงานวิจัย ณ ภาควิชาสรรีวิทยา ในวันท่ี 22 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 2 ราย จาก Pharmaceutical, Medical and Agronomical Biotechnology, University of 

Science and Technology of Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขาฝกงานวิจัย ณ ภาควิชาสรีรวิทยา ในวันที่ 1 เมษายน - 
31 สิงหาคม 2562 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 

รายชื่อบุคลากรของภาควิชาฯ ที่ไดรับรางวัล  

1. ศาสตราจารยอาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ ไดรับทุนเมธีวิจัยอาวุโสและโครงการเครือขายวิจัยนานาชาติ สกสว.  
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล ไดรับรางวัล "ปูชนียบุคคล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป วันพระราชทานนาม  

131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

3. ศาสตราจารยอาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ ไดรับรางวัล "บุคคลตนแบบ" เน่ืองในโอกาสครบรอบ  50 ป วันพระราชทานนาม 
131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

4. รองศาสตราจารย ดร.นสพ.เทพมนัส บุปผาอินทร ไดรับ Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS) จาก 
National Strength and Conditioning Association (NSCA) ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  
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รายชื่อนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่ไดรับรางวัล 
1. นายกฤษฎา กางบุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา ไดรับรางวัล อวย เกตุสิงห จากกองทุน FAOPS2015 
สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในการนําเสนอดวยวาจา "ชนะเลิศ" ในการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี 46 ในวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2561  

2. นายวิธวินทร วรกิจจานนท นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา ไดรับรางวัลจากคณะผูจัดการประชุมวิชาการ
สรีรวิทยาสมาคม คร้ังท่ี 46 สําหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตหรือระดับมหาบัณฑิต ในการนําเสนอดวยแผนภาพ "ยอดเย่ียม"  
ในการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 46 ในวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 

3. นางสาวโสภนา จามรวรรณ นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยประเภทแผนภาพ 
“ดีเดน” ในการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย ประจําป 2561 วันท่ี 14 ธันวาคม 2561  

5. อาจารย ดร.รัชนีวรรณ เอี่ยมลาภะ ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานแบบปากเปลาในการประชุมวิชาการ Japanese Association for 

Laboratory Animal Science (JALAS) ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ The Main Hall, Fukuoka International Congress 

Center 

รองศาสตราจารย ดร.นสพ.เทพมนัส บุปผาอินทร 

ไดรับ Certified Strength and 
Conditioning Specialist (CSCS) 

จาก National Strength and 
Conditioning Association (NSCA) 

ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานแบบปากเปลา 
ในการประชุมวิชาการ Japanese Association 
for Laboratory Animal Science (JALAS) 

อาจารย ดร.รัชนีวรรณ เอ่ียมลาภะ 
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กิจกรรม-โครงการท่ีใหประโยชนใหสังคม 
1. ศาสตราจารยอาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ ใหคําปรึกษาแก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. ศาสตราจารยอาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ ใหคําปรึกษาแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
3. รองศาสตราจารย ดร.นสพ.เทพมนัส บุปผาอินทร เขารวมโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสัตวทดลองและระบบการดูแลสัตวทดลอง และใหความรูเกี่ยวกับปญหาของสัตวทดลองแก
นักวิจัย 

4. รองศาสตราจารย ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ เปนที่ปรึกษาทางวิชาการประจําประเทศไทยใหแก Gatorade Sports Science 

Institute 

ความรวมมือทั้งในและตางประเทศ 
1. ศาสตราจารยอาวุโส ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ ไดรับเชิญเปน Chairperson และ Speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

9th Federation of the Asian and Oceanian Physiological Society ( FAOPS)  ณ  เ มื อ ง โ ก เ บ  ป ร ะ เ ท ศญี่ ปุ น  ใ น 
วันท่ี 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 

2. รองศาสตราจารย ดร.จิตติมา วีระชยาภรณ ไดรับเชิญจาก Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ในตําแหนง 
Assistant Professor Adjunct ในวันท่ี 5 พฤษภาคม – 2 พฤศจิกายน 2562 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุดา แสงสวาง ไดรับเชิญใหไปบรรยาย ณ University of Science and Technology of Hanoi 

(USTH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2562 

4. รองศาสตราจารย ดร.นสพ.เทพมนัส บุปผาอินทร ไดรับเชิญใหไปบรรยาย ณ University of Science and Technology of 

Hanoi (USTH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันท่ี 25 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 

 

นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลตางๆ  

นายกฤษฎา กางบุญเรือง 
นายวิธวินทร วรกิจจานนท 
นางสาวโสภนา จามรวรรณ 
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5. นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของภาควิชาฯ เดินทางไปทําวิจยัในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก Emory University School of Medicine, University of Michigan, University of California 

Santa Barbara, University of Wisconsin-Madison, Loyala University Chicago, University of Iowa Carver College of 

Medicine 

2) ประเทศสหราชอาณาจักร ไดแก University of Bristol, University of Bath, Imperial College London 

3) ประเทศแคนาดา ไดแก McGill University, Western University 

4 )  สาธารณรัฐฝรั่ ง เศส  ได แก  Innovative Therapies Unit, Francois Jacob Institute of Biology, CEA Fontenay aux 

Roses 
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  ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง 

 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดต้ังขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 
เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาทางดานยางในมหาวิทยาลัยมหิดลกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยและพัฒนา
ดานยางธรรมชาติ ศูนยวิจัยเทคโนโลยียางไดดําเนินงานวิจัยรวมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑยางและ
พลาสติก ซึ่งงานวิจัยดังกลาวสงผลกระทบทั้งดานการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันดวยการผลิตผลิตภัณฑใหมเพื่อชวยขยายฐานสินคา 
และดานการพัฒนาความสามารถการดําเนินงานและการแขงขันกับคูแขงทางการคาทั้งในและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถเปนท่ีพึ่งหลักใหแกอุตสาหกรรมยางไทยในการพัฒนาตัวเอง เพื่อใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  
 
ที่  
 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
1. การจัดฝกอบรมของศูนยวิจัยเทคโนโลย ี

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางภาครัฐและเอกชนใหมีความรูความสามารถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรในรอบป 2562 ท่ีผานมาสามารถสรุปการอบรมไดดังน้ี 

การฝกอบรมหลักสูตรบรรยาย 

หลักสูตรที่  1  Thermal Analysis for Rubber Applications วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 จํานวน 20 คน 

หลักสตูรท่ี  2  ยางเทอรโมพลาสติกและการนําไปใชงาน วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 34 คน  
หลักสูตรที่  3  แนะนําเทคโนโลยียาง วันท่ี 1 มีนาคม 2562 จํานวน 61 คน 

หลักสตูรท่ี  4  เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน วันท่ี 29 - 30 พฤษภาคม 2562 จํานวน 37 คน  
หลักสตูรท่ี  5  เทคโนโลยีการผสมยาง วันท่ี 13 มิถุนายน 2562 จํานวน 27 คน  
หลักสตูรท่ี  6  เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัตเิฉพาะของยาง วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 จํานวน 46 คน    
หลักสตูรท่ี  7  เทคโนโลยีการติดของยาง วันท่ี 24 กรกฏาคม 2562 จํานวน 32 คน 

หลักสตูรฝกอบรมบรรยายเฉพาะกลุม (In-house Training) 
หลักสตูรท่ี  1  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการวิเคราะหดวยเครื่อง RPA วันท่ี 9 เมษายน 2562 จํานวน 8 คน 

หลักสตูรท่ี  2  เทคโนโลยียาง วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 จํานวน 18 คน  
หลักสตูรท่ี  3   Advanced Rubber Testing วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 จํานวน 36 คน 

หลักสตูรท่ี  4  เทคโนโลยียางพ้ืนฐาน วันท่ี 24 กันยายน 2562 จํานวน 20 คน 

สัมมนาเชิงวิชาการ 
หลักสตูรท่ี 1  Rubber  Technology for Medical Applications, Past,  Present and Future วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  
จํานวน 33 คน  
หลักสตูรท่ี 2  Development of Rubber Technology Seminar วันท่ี 19 กันยายน 2562 จํานวน 79 คน 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  
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2. งานบริการเทคนิค 

หนวยบริการเทคนิคของศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง เปนหนวยงานท่ีใหบริการทดสอบทางดานการวิเคราะหและตรวจสอบสมบตัิ
พื้นฐานของวัสดุทั้งเชิงเคมีและเชิงกล  การดําเนินการของหนวยบริการเทคนิคในชวงเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ที่ผาน
มาไดใหการบริการวิเคราะหและทดสอบแกภาครัฐและภาคเอกชนท้ังหมดจํานวน 1 ,328 งาน โดยมีบริการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO, ASTM, DIN หรือ BS 

3. งานทดสอบยางลอ 

หนวยทดสอบยางลอของศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง เปน
หนวยงานที่ใหบริการทดสอบ การทดสอบยางลอทดสอบท้ังหมด
จํานวน 63 งาน โดยแบงเปน งานใหบริการทดสอบภาครัฐและ
เอกชนจํานวน 58 งาน และงานทดสอบเพื่อการวิจัยจํานวน 5 งาน 

  

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
1. งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 2561 ในวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2561  
ณ โรงเรียนนายรอยพระจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

การฝกอบรมหลักสูตร การฝกอบรมบรรยาย สัมมนาเชิงวิชาการ

เคร่ือง Drum Tester เคร่ือง Plunger Tester       
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2. การจัดแสดงผลงานวิจัยดานยางพาราในงาน PACCON 2019 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562 จัดโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

 
3. การจัดแสดงผลงานงานสานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สรางสังคม สานชุมชน สานอุตสาหกรรม วันที่ 28 มีนาคม 2562  
หอง CO-113 อาคาร 1 (อาคารสวนงานกลาง) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 

 

 

4. งานแสดงสินคาเพื่ออุตสาหกรรม
พลาสติกและยาง  (TPLAS 2019) 
วันท่ี 18-21 กันยายน 2562 ณ ฮอลล 
102 อาคารไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ 
จัดโดย บริษัท เมสเซ ดุสเซลดอรฟ 
เอเชีย จํากัด 

 

 

จัดแสดงผลงานวิจัย 
ดานยางพาราใน 
งาน PACCON 2019 

การจัดแสดงผลงานงานสานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สรางสังคม สานชมุชน สานอุตสาหกรรม 
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  กลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑฐานชีวภาพอัจฉริยะ 

 

กลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานใหมใน
ลักษณะบูรณาการแบบสหสาขาภายใตคณะวิทยาศาสตร โดยไดรับอนุมัติการจัดต้ัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบง
หนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต 
วันที่ 17 มกราคม 2561 เปนตนไป เพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก และพันธกิจ
ในการสรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม ตอบสนองความตองการ แกไขปญหา และตอยอดทางธุรกิจได 
ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของการเปน Entrepreneurship University ตอบรับกับแนวคิดใหมในการจัดการบริหารและการสราง
ความรวมมือกับภาคเอกชน ผลักดันใหคณาจารยและบัณฑิตของหลักสูตรฯ ที่มีศักยภาพในการกาวข้ึนสูการเปนผูที่มีบทบาทสําคัญทั้ง
ในประเทศ และระดับนานาชาติ ผานเครือขายความรวมมือดานวิชาการทั้งในและตางประเทศ ในการตอยอดผลงานไปสูการพัฒนาได
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ (ประเทศไทย 4.0)  
 
นที่  
 

 เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีเพิ่งเริ่มดําเนินการ โดยเร่ิมการจัดการเรยีนการสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในปการศึกษา 2560 จึงทําใหยังไมมีการจัดกิจกรรมที่โดดเดน ในป 2562 
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  กลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนวัตกรรมวัสดุ 
 

กลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการสอนและการวิจัย สําหรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ เอก รวมถึงการพัฒนาผลงานวิจัยดานวัสดุศาสตรไปสูนวัตกรรมวัสดุ ที่มีการสรางวิสาหกิจใหมที่
เปนการตอยอดงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารยของหลักสูตร เชน การพัฒนาดานเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกสไปสูวิสาหกิจใหม
ทางดานการตรวจวัดกลิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอารเรย ไปใชงานดานการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารและตรวจสอบทางการ
แพทย  
 
นที่  
ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact 

ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีโดดเดนทางดาน  porovskite solar การพิมพสามมิติ และ biomaterials ที่มีผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและคณาจารยในระดับนานาชาติ ที่มีการสรางความรวมมือกับเอกชนและวิสาหกิจใหมในการรวมพัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลักดันเทคโนโลยีสูการใชประโยชน   

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
 จัดกิจกรรมของรายวิชาปฏิบัติการใหอยูบนพื้นฐานของความสนใจของนักศึกษา ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับวัสดุ  
ใหออกมาเปนตนแบบรวมถึงในสวนของวิทยานิพนธท่ีเปนการเลือกหัวขอท่ีเปนความสนใจของนักศึกษาโดยมีคณาจารยเปนท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร (Executive summary) 

สรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดน  

วัสดุฉนวนความรอน 

การทดสอบสมบัติความคงชุมชื้น 
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ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
 การจัดกิจกรรม  Mat Sci Forum การเสนอโปสเตอร วันท่ี 24 เมษายน 2562 ที่เปนการใหความรูเกี่ยวกับสาขาวัสดุศาสตร
และวิศวกรรมวัสดุ  ในดานเสนทางอาชีพและโอกาสในการศึกษา  สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลายเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจใน
สาขาวิชา  เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเลือกเรียนใหตรงกับความสามารถและความชอบของตนเอง 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 
การรวมการจัดกิจกรรมตางๆของหลักสูตรในรูปแบบเชิงรุก และการสราง international network ในประเทศเพ่ือนบานเพื่อ

สรางความเปนนานาชาติของสาขาวิชา  
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งบประมาณรายจายและรายรับจากเงินงบประมาณและเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอมูลจาก MU-ERP ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 

 
สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภทสวัสดิการ 
เปาหมาย ป 2562 = ตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม 

ประเภท จํานวนคน จํานวนเงิน  

การยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2559 4 950,400.00 
เงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2557 20 176,000.00 
เงินสวัสดิการสนบัสนุนชมรมตางๆ พ.ศ. 2553 2 43,601.86 
รางวัลสําหรับผูปฏิบตัิงานท่ีลาออก โอนยาย เกษียณอายุงาน ไมตอสัญญาจาง 
หรือถึงแกกรรม พ.ศ. 2553 

21 495,000.00 

เงินสงเคราะหผูปฏิบัติงานกรณีประสบอุบัตภิัย พ.ศ. 2553 ฉบับท่ี  2 - - 

เงินสวัสดิการการเจ็บปวย พ.ศ. 2558 20 21,000.00 
เงินสวัสดิการคายานพาหนะแกผูปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2553 24 12,000.00 
การยืมเงินสวัสดิการสโมสรขาราชการและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร (ประเภท
ไมเสียดอกเบี้ย) 

37 555,000.00 

เงินสวัสดิการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2557 (ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 75 2,250,000.00 
รวม 203 4,503,001.86 

 

รายงานผลทางการเงิน 

เงินงบประมาณ เงินรายได 

624,488,120.81 698,590,328.318

722,015,390.75 693,530,816.40 
รายรับ 

รายจาย 

1,323,078,449.12 

1,415,546,207.15 

  รวม 




