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สาสนจากคณบดี 
 
“ ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม าณ  2 5 5 7  คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 
หรือปที่ 56 แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแตไดรับการ
ประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2501 โดยมีความ
เจริญกาวหนาอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงานประจําปฯ เลมนี้ 
ประกอบไปดวย ประวัติความเปนมา แนวทางการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการ
บริหาร ผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ ทั้งดานการบริหาร การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือกับตางประเทศ และการประชาสัมพันธ ทั้งนี้เพ่ือใหการ
ดําเนินงานทั้งหมดดังกลาวสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตรที่มุงมั่น “เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนํา
ในระดับสากล” 

 

คณะวิทยาศาสตรหวังเปนอยางย่ิงวา “รายงานประจําปงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล” นี้จะเปนเอกสารสิ่ ง พิมพที่แสดงให เห็นถึงการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในปงบประมาณ 2557 เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สาธารณชนทั่วไป ไดรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะฯ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดตาม
สมควร 

 
 

 
  

ศาสตราจารยศกรณ  มงคลสุข 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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ประวัติความเปนมา 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับประกาศจัดตั้งในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ.2501 ในนาม “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” โดยมี 
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนผูดําเนินการจัดต้ัง และดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงค
เบ้ืองตน เพ่ือจัดการศึกษาเตรียมแพทย และเตรียมประเภทวิชาอ่ืนๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยใช
สถานท่ี ณ ตึกเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณในปแรก และยายมายังอาคารเรียนใหม ณ ถนนศรีอยุธยา 
ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร ในปตอมา ในป พ.ศ.2503 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะข้ึนเปน 
“คณะวิทยาศาสตรการแพทย” เปดหลักสูตรการศึกษาในสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตร
การแพทย ถึงระดับปริญญาตรี-โท (และเอก ในเวลาตอมา) โดยมีศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ดํารงตําแหนง
คณบดีทานแรก 

ป พ.ศ.2511 คณะฯ ยายสถานที่มาตั้ง ณ พ้ืนที่ปจจบุัน ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี ซึ่ง
รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนที่ดิน 40 ไร และงบประมาณรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร กอสรางอาคารบรรยาย 
และอาคารทดลองวิทยาศาสตร พรอมอุปกรณวิจัยที่ทันสมัย นอกจากน้ี ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ยังได
ติดตอขอความชวยเหลือจากองคกรตางประเทศอ่ืนๆ เพ่ือขอความสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย 
จนทําใหคณะฯ เปนฐานปฏิบัติการวิจัยที่สําคัญท่ีสุดของประเทศและของภูมิภาคในขณะน้ัน 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาโปรด
กระหมอมจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใหใชพระนามาภิไธย “มหิดล” เปนนามใหมของ
มหาวิทยาลัย และเมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  1 มีนาคม พ.ศ.2512 คณะฯ จึงไดชื่อใหมเปน 
“คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” มาจนถึงปจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ตั้งอยูเลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุง-
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5000 มีอาคารเดิม 11 หลัง พ้ืนที่รวม 66,792 ตารางเมตร 
เปนที่ตั้งของภาควิชาตางๆ และใชสําหรับการเรียน การสอน การวิจัย และอาคารซึ่งไดรับพระราชทานนามวา 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” อีกหนึ่งหลังเปดทําการต้ังแตป พ.ศ.2544 พ้ืนที่รวม 23,845 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของ
สํานักงานคณบดี หองปฏิบัติการของนักศึกษาพรีคลินิก และใชสําหรับปฏิบัติงานวิจัยของหนวยวิจัยเพ่ือความเปน
เลิศ (Center of Excellence) หนวยสงเสริมงานวิจัยอ่ืนๆ งานการเรียนการสอนและงานบริหาร ปงบประมาณ 
2549 คณะฯ ไดสรางกลุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย ประกอบดวยอาคาร 3 
หลัง พ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 14,550 ตารางเมตร ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการ



รายงานประจําป 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

2   www.sc.mahidol.ac.th 

ดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา สันทนาการ และเปนสํานักงานและหองปฏิบัติการของศูนยตรวจสอบสาร
ตองหามในนักกีฬา พ้ืนที่ 10,700 ตารางเมตร อาคารสัตวทดลอง เพ่ือสนับสนุนการวิจัยคุณภาพระดับสากล พ้ืนที่ 
2,300 ตารางเมตร และอาคารชีวภาพการแพทย พ้ืนที่ 11,550 ตารางเมตร เฉพาะตัวอาคารกอสรางแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ 2552 

นอกจากน้ี ยังมีที่ตั้ง ณ วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0-2441-9323 ประกอบดวยอาคาร 4 หลัง พื้นที่รวม 32,114 ตารางเมตร ใชสําหรับ
การเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-2 และใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยดวย 

ป พ.ศ.2501-พ.ศ.2535 คณะวิทยาศาสตรประกอบดวย 14 ภาควิชา จัดตั้งเรียงตามลําดับ ดังนี้       
กายวิภาคศาสตร เคมี ชีววิทยา ภาษาตางประเทศ จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และพฤกษศาสตร ป พ.ศ.2549 ภาควิชาภาษาตางประเทศได
โอนยายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร และ ป พ.ศ.2552 ภาควิชาคอมพิวเตอรยายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรจึงประกอบดวย 12 ภาควิชา 

 

 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
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แผนที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 

 

 
แผนที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
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สวนที่ 1 แนวทางการดําเนินงาน 
 

การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณบดี เปนผูนําดานวิชาการและการบริหาร
จัดการ มีคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมกําหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลัก
เพ่ือใหดําเนินการโดยสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัย มีคณะที่ปรึกษาคณบดีซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ผูบริหาร ผูใชบัณฑิต 

ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวยหนวยงานในระดับภาควิชา 12 ภาควิชา ไดแก กายวิภาคศาสตร 
เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร 
พฤกษศาสตร และ 1 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง และโครงสรางสวนสนับสนุนองคกร ภายใตสํานักงาน
คณบดี 13 งาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งานการศึกษา งาน
แพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา งานศาลายา งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ งานความรวมมือระหวาง
ประเทศ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข งานคลังและพัสดุ งาน
ตรวจสอบภายใน และงานพันธกิจพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีหนวยวิจัยและเครือขายวิจัย 12 หนวย ความรวมมือการวิจัย 4 กลุม ศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการแหงชาติ 3 ศูนย และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก 
 

วิสัยทัศน (Vision)  เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล 
    To be the World Class Science Faculty 
พันธกิจ (Mission)  สรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล 
  To produce graduates with knowledge and virtue, and research of   

 international quality 
คานิยมหลัก (Core Values) M Mastery เชี่ยวชาญวิชา 
   U Unity  สามัคคีรวมใจ 
   S Success ใฝสัมฤทธ์ิ 
   C Creativity คิดสรางสรรค 
 
ลําดับ พันธกิจ เปาประสงค สมรรถนะหลัก 

1 การวิจัย สรางองคความรูผานผลงานวิจยั
คุณภาพระดับสากล 

- วิจัยดาน Preclinical Science, Physics, 
Biotechnology, Mathematics, Biological 
Sciences, Chemistry, Biochemistry 

- พัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อกาวสูระดับ
สากล 

2 การศึกษา สรางบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยหลักสูตรที่เปนเลศิ 

- จัดการเรียนการสอนที่เปนเลิศดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พรอมระบบสนบัสนนุ 

3 การบริการ
วิชาการ 

บริการวิชาการสูสังคมโดยใชสมรรถนะ
หลักของคณะ 

- การประยุกตใชองคความรูและศักยภาพ       
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม 

4 ทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รับผิดชอบตอสวนรวมโดยอนุรักษ
สิ่งแวดลอม/ ทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

- การบูรณาการ และประยุกต ความเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และคานิยมองคกร     
สูสังคมสวนรวม 

 

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 
 คณะวิทยาศาสตรใชวิสัยทัศนเปนหลักในการนําองคกร รวมกับพันธกิจและคานิยมองคกร เพ่ือใหเกิดการ
จัดการอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ไดจัดทํากลยุทธเพ่ือรองรับการมุงสูวิสัยทัศน โดยใชหลักการ 
5 ขอ ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (คณะกรรมการประจําคณะ/ คณะกรรมการบริหารคณะ/ 
ผูแทนสายวิชาการ/ ผูแทนสายสนับสนุน) 
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2. การใชปจจัยนําเขา ทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ผล SWOT ผลการวิเคราะหความทาทาย 
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และปจจัยแหงความสําเร็จที่ตองการ 

3. พิจารณาความสอดคลองแผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร กับ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. เลือกกลยุทธที่นําสูวิสัยทัศนและเลือกตัววัดที่สะทอนความสําเร็จในเรื่องสําคัญ ซึ่งทําใหลด corporate 

KPI จาก 51 ตวัชี้วัด เหลือเพียง 25 ตัวชี้วัดในปจจุบัน 
5. ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแนวทางการทบทวนตามบริบทโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการที่เปนประโยชน 

 
แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 ปรับปรุง 2557 
 

ยุทธศาสตร MUSC นโยบาย คณะวิทยาศาสตร 
2555-2559 

สอดคลอง ยุทธศาสตร MU 

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรที่ 1 
Research Excellence การวิจัยเปนพนัธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร 

ซึ่งมุงสูการสรางองคความรูที่สามารถนําไปใช
ประโยชนทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 

Research and Academic Excellence 
สรางความเปนเลิศในการวิจัยและวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรที่ 2 
Teaching and Learning 
Excellence 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพันธกิจหลัก
ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

Transformative Education 
สรางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรที่ 3 
Academic Services 
Excellence 

สนับสนนุการใหบริการวิชาการ และการ
บริการสูสังคม ดวยศักยภาพหลกัดานการ
เรียนการสอนและการวิจัยและคานิยมของ
คณะวิทยาศาสตร 

Healthcare and Services Excellence 
สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพ
และบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทศาสตรที่ 9 
People Excellence บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใชธรร-

มาภิบาล คํานึงถึงศักยภาพความสามารถและ
ผลงานและมีระบบที่เชื่อถือไดในการประเมิน 

Human Resource Excellence 
สรางความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตรที่ 4 
Internationalization สรางและขยายเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการกับตางประเทศอยางเปนรูปธรรม  
และตอเนื่อง 

Internationalization 
สรางความเปนสากล 
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ยุทธศาสตร MUSC นโยบาย คณะวิทยาศาสตร 
2555-2559 

สอดคลอง ยุทธศาสตร MU 

ยุทธศาสตรที่ 6   ยุทธศาสตรที่ 8 
Management Excellence บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล ใชระบบคุณภาพระดับสากล และ 
Management for Sustainability 
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยนื 

 มีการบริหารความเสี่ยง เปนเครื่องมือในการ ยุทธศาสตรที่ 7 
 สรางความยัง่ยืน พฒันา สงเสริมภาพลักษณ

ของคณะวิทยาศาสตรในระดับชาติและ
นานาชาติ 

Harmony in Diversity 
ความกลมกลืนในความหลากหลาย 

ยุทธศาสตรที่ 7   ยุทธศาสตรที่ 6 
ICT Excellence สงเสริมการพัฒนาและใชระบบ ICT          

ในการสนบัสนนุและติดตามความสําเร็จ  
การวิจัย การเรียนการสอน การสื่อสาร  
และเพื่อการบริหารจัดการ 

ICT-based University 
สรางมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 8   ยุทธศาสตรที่ 5 
University Social 
Responsibility 

ดําเนินการอนุรักษสิง่แวดลอม สงเสริมการ
รักษาความเปน Green Campus และ
รับผิดชอบตอสงัคมสวนรวม สงเสริมกิจกรรม
ดานการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรมและให
ประโยชนกับสังคมสวนรวมโดยมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร 

Social Engagement 
พันธกิจสัมพนัธกับสงัคม 
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สวนที่ 2 ระบบและกลไกการบริหาร 
 

แผนภูมิการบริหาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน รองหัวหนาภาควิชา 

ประธานหลักสูตร 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 
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โครงสรางคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร 

สํานักงานคณบด ี

งานบริหารและธุรการ 

งานคลังและพัสด ุ

งานการศึกษา 

งานตรวจสอบภายใน 

งานประชาสัมพันธ และ
กิจกรรมพิเศษ 

งานพัฒนาระบบและ
เทคโนโลยี 

งานแพทยศาสตรและ
บัณฑิตศึกษา 

งานวิจัย 

งานศาลายา 

งานนโยบายและพัฒนา
คุณภาพ 

งานสารสนเทศและ
หองสมุดสตางค มงคลสุข 

งานพันธกิจพิเศษ 

งานความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

ภาควิชากายวภิาคศาสตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

ภาควิชาเคม ี

ภาควิชาจุลชีววทิยา 

ภาควิชาชีวเคม ี

ภาควิชาชีววิทยา 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

ภาควิชาพฤกษศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส 

ภาควิชาเภสชัวิทยา 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

หนวยบริการการศึกษา 

หนวยกิจกรรมนักศึกษา 

หนวยหลักสูตรปริญญาตรี 

หนวยนโยบายและแผน 

หนวยประกันคุณภาพ 

หนวยสงเสริมการวิจัย 

หนวยสัตวทดลอง 

หนวยเคร่ืองมือกลาง 

หนวยสังเคราะหภาพระดับนาโน 

หนวยวิจัยและเครือขายวิจัย11หนวย 

หนวยวิจัยรวมเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ 

MU-OU; CRC, OU-CRS 

หนวยประชาสัมพันธ 

หนวยกิจกรรมพิเศษ 

หนวยศิลปกรรม 

หนวยบริการการศึกษาและธุรการ 

หนวยเทคโนโลยีการศึกษา 
และอาคารสถานท่ี 

หนวยสหสาขาวิชา 

หนวยพัฒนาธุรกิจ 

หนวยธุรการและสวัสดิการ 

หนวยงบประมาณ 

หนวยการเงิน 

หนวยบัญชี 

หนวยพัสดุ 

หนวยทุนวิจัยและทุนการศึกษา 

หนวยสารบรรณ 

หนวยการเจาหนาที่ 

หนวยซอมบํารุง 

หนวยอาคารสถานท่ี 

หนวยแพทยศาสตรศึกษา 

หนวยบัณฑิตศึกษา 

หนวยหองปฏิบัติการอเนกประสงค 

หนวยบริการสุขภาพ 

หนวยทรัพยากรหองสมุด 

หนวยบริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส 

หนวยสารสนเทศงานวิจัย 

หนวยเทคโนโลยี
สารสนเทศทางวิชาการ 

หนวยจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ 

หนวยบริการคอมพิวเตอรและ
การส่ือสาร 

หนวยพัฒนาซอฟตแวร 

หนวยโสตทัศนูปกรณ 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง 

ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

ศูนยความเปนเลิศดานอนามัย 

ศูนยความเปนเลิศนวัตกรรมเคมี 
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คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 
 

คณบดี 

 
ศาสตราจารยศกรณ มงคลสุข 

e-mail: skorn.mon@mahidol.ac.th 
  

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

  
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ แดงต๊ิบ 

e-mail: somsak.dan@mahidol.ac.th 
รองศาสตราจารยกรองทอง ยุวถาวร 

e-mail: krongtong.yoo@mahidol.ac.th 
  

รองคณบดีฝายแพทยศาสตร บัณฑิตศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตร 

รองคณบดีฝายการคลัง 

  
รองศาสตราจารยวัฒนา วีรชาติยานุกูล 

e-mail: wattana.wee@mahidol.ac.th 
ผูชวยศาสตราจารยศรีสุดา วรามิตร 

e-mail: srisuda.var@mahidol.ac.th 
  

รองคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  
ศาสตราจารยพิมพใจ ใจเย็น 

e-mail: pimchai.cha@mahidol.ac.th 
ผูชวยศาสตราจารยกัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน 
e-mail: kanyaratt.sup@mahidol.ac.th 
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รองคณบดีฝายการศึกษา ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 

  
ผูชวยศาสตราจารยเทียนทอง ทองพันชั่ง 
e-mail: tienthong@mahidol.ac.th 

ผูชวยศาสตราจารยสุพีชา คุมเกตุ 
e-mail: supeecha.kum@mahidol.ac.th 

  

ผูชวยคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 

  
อาจารยระพี บุญเปล้ือง 

e-mail: rapee.boo@mahidol.ac.th 
ผูชวยศาสตราจารยสมลักษณ อสุวพงษพัฒนา 

e-mail: somluk.asu@mahidol.ac.th 
  

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

  
ผูชวยศาสตราจารยสมคิด อมรสมานกุล 

e-mail: somkid.amo@mahidol.ac.th 
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 

e-mail: kittisak.yok@mahidol.ac.th 
  

ผูชวยคณบดีฝายศาลายา ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 

รองศาสตราจารยทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 
e-mail: taweechai.amo@mahidol.ac.th 

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 
e-mail: ruchareka.wit@mahidol.ac.th 

  

ผูชวยคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

  
นายสุปรีชา จรูญศักด์ิ 

e-mail: supreecha.jar@mahidol.ac.th 
นายคํารณ โชธนะโชติ 

e-mail: khamron.cho@mahidol.ac.th 
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
 

ดานการบริหาร 
 

การเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะส้ันและระยะยาวของคณะวิทยาศาสตร 

การดําเนินงานเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว โดยใชชองทางดังนี้ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2. ที่ประชุมรองคณบดี และผูชวยคณบดี 
3. ที่ประชุมหัวหนางาน 
4. ผูบริหารระดับภาควิชา/ งาน รับขอมูลจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ นําไปถายทอดให

บุคลากร ภาควิชา/ งาน/ หนวยไดรับทราบ เพื่อใหปฏิบัติงานตามที่ผูบริหารคณะฯ วางแนวทางไวตอไป  
5. การเผยแพรแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 

2557) ไปยังภาควิชา/ งาน/ หนวย ผานทางเว็บไซตของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
 
การสื่อสารองคกร 

คณะฯ พัฒนา webpage ของงานทุกงานภายใตสํานักงานคณบดี ทั้ง Intranet และ Internet เพ่ือเปน
แหลงสืบคนขอมูล และสื่อสารขอมูลที่สําคัญ อยางถูกตองครบถวนและทันสมัย ไปยังทุกภาคสวน อาทิ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศคณะวิทยาศาสตร และเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน
ของคณะฯ และบุคลากรสามารถเชื่อมโยงไปหาขอมูลจากหนวยงานภายใน หรือหนวยงานอ่ืนได และคณะฯ จัดทํา
วารสารสื่อสารถึงกันเพ่ือเปนชองทางการส่ือสารถึงบุคลากรอีกชองทางหน่ึง ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/ 
e-magazine/ และชองทาง Social media อาทิ webboard facebook เปนชองทางการรับฟงและการสื่อสาร 

  
http://intranet.sc.mahidol/ https://www.facebook.com/groups/science.mu/ 
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วารสารส่ือสารถึงกัน 

 

Meet the Dean 

ศาสตราจารยศกรณ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําทีมผูบริหาร กลาวถึงนโยบายอนาคตของ
คณะฯ ในงาน Meet the Dean ตอน “คงความสุขใหเธอ” โดยมีผูปฏิบัติงานเขารวมกวา 300 คน เพ่ือสื่อสาร
นโยบายและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหวางผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนกับผูบริหาร อีกท้ัง
เปนการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนในองคกร คณบดีไดกลาวถึง การขอตําแหนงทางวิชาการของสายอาจารย 
และสายสนับสนุน โดยผลักดันใหสายสนับสนุนเขาสูตําแหนงชํานาญการมากข้ึน การสนับสนุนเร่ืองการทํา
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ การเปดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี รวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน 
หองปฏิบัติการวิจัย เพ่ือรองรับผูเรียนหลักสูตรนานาชาติและผูปฏิบัติงานท่ีวิทยาเขตศาลายา พรอมชี้แจงการ
ปรับปรุงทางกายภาพครั้งใหญทั้งพญาไทและศาลายา โครงการสัมมนาของผูปฏิบัติงานท่ีจะเกิดขึ้น และการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร และการเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
สังคม ในการทําความรวมมือกับโรงเรียนรมเกลาวัฒนานครสระแกว ราชมังคลาภิเษก จ.สระแกว นอกจากน้ี
โครงการเพ่ิมความสุขยังรวมถึง โครงการ Happy Relax Hour ทําใหคาความสุขของคณะฯ สูงถึง 6.6 ซึ่งมากกวา
เกณฑเฉลี่ยของทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล  
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Meet the Dean ตอน คงความสุขใหเธอ... 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ความพึงพอใจงาน Meet the Dean ตอน คงความสุขใหเธอ... 

 
 
 
 
 

1
2
3
4
5 4.04 4.12 4.04 3.94 
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การอุทธรณรองทุกข 

ผูปฏิบัติงานสามารถยื่นอุทธรณรองทุกขโดยตรงตอคณบดี และมีชองทางการรับเรื่องรองเรียนจากการ
ทํางาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร โดยนําประเด็นปญหาเขาที่ประชุม
คณบดีและรองคณบดีฯ เพ่ือพิจาณา ดังนี้ 

1. Intranet คณะวิทยาศาสตร หัวขอ “Meet the Dean Online มีปญหา...เชิญปรึกษาคณบดี” 
2. Webboard บน Internet คณะวิทยาศาสตร 
3. โดยตรงที่ คณบดี รองคณบดี ทาง E-mail หรือจดหมายทางไปรษณีย 
4. ผานกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน สภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร โดยผูแทนสภาจะแจงตอในที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดือนละ 1 คร้ัง 
5. กลองรับฟงความคิดเห็นจากการเสนอแนะการบริการ 

 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและกระบวนการบริหาร 

คณะวิทยาศาสตรมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและกระบวนการบริหาร
เปนประจําทุกป จากผูปฏิบัติงานทุกคน ในปงบประมาณ 2557 พบวา ดานการเปนผูนําและภาวะผูนําของผูบริหาร
อยูในระดับมาก ความสามารถของผูบริหารในการส่ือสารและการจูงใจอยูในระดับปานกลาง ศิลปะของผูบริหารใน
การครองใจผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง การกํากับดูแลที่ดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรมอยูใน
ระดับมาก กระบวนการการวางแผนและจัดระบบงานอยูในระดับปานกลาง กระบวนการพัฒนาองคกรอยูในระดับ
ปานกลาง กระบวนการวางแผนและจัดระบบงานอยูในระดับปานกลาง  
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ดานทรัพยากรบุคคล 
 

ผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2557 

 ผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภทผูปฏิบัติงาน 
ประเภท ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน รวม 

สายวิชาการ    277 
     - สายวชิาการ 72 196 1 269 
     - ลูกจางชาวตางประเทศ    5 
     - ลูกจางชัว่คราว    3 
สายสนับสนุน    389 

- สายสนับสนนุ 31 125 153 309 
- ลูกจางประจํา    63 
- ลูกจางชัว่คราว    17 

รวม 666 
 

 
แผนภูมิที่ 2 รอยละของผูปฏิบัตงิานคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภทผูปฏิบัติงาน 

 

 ผูปฏิบัติงานสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 

ศาสตราจารย 28 10.1 
รองศาสตราจารย 62 22.4 
ผูชวยศาสตราจารย 86 31.1 
อาจารย 101 36.4 

รวม 277 100.0 

42% 
58% 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
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 ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนง ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ - 
ผูเชี่ยวชาญ 2 
ผูชํานาญการพิเศษ 15 

รวม  
 
การพัฒนาผูปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาศาสตร สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกสายงานไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยการจัดประชุม/ 
อบรม/ สัมมนา ทั้งภายในคณะ และสงผูปฏิบัติงานเขารวมประชุม/ อบรม/ สัมมนา ภายนอกคณะฯ เพ่ือ
ความกาวหนาในสายอาชีพ  

ประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจางประจํา รวม 
ศึกษาตอ     
     - ในประเทศ 1 2 - 3 
     - ตางประเทศ - - - - 
อบรม     
     - ในประเทศ 25 96 8 129 
     - ตางประเทศ 10 - - 10 
สัมมนา     
     - ในประเทศ 74 90 11 175 
     - ตางประเทศ - - - - 
ประชุมวิชาการ     
     - ในประเทศ 142 91 7 240 
     - ตางประเทศ 65 3 - 68 
ดูงาน/ เจรจาความรวมมือ และอื่นๆ     
     - ในประเทศ 16 12 - 28 
     - ตางประเทศ 7 4 - 11 
 

งานวิชาการจากงานประจํา ปงบประมาณ 2557 
 

 การจัดอบรมเทคนิคการสรางสรรคผลงานวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2557 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในการพัฒนางานวิชาการจากงานประจํา  มี
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ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร สามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการ
สังเคราะหปญหาจากงานประจําและพัฒนาเปนงานวิจัย ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจําของ
ตนเองสูงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดฝกทําวิจัย คูมือการปฏิบัติงานและมีผลงานทางวิชาการอยางมี
คุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ มีการพัฒนาตนเองและองคกรอยางตอเนื่อง โดยจัดหัวขอวิชาดังนี้ 
คร้ังที่ หัวขอวิชา 

1 ความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
2 การเลือกปญหาและการกําหนดปญหาการวิจัย 
3 การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
4 การกําหนดตัวแปร สมมติฐานการวิจัย และการเลือกกลุมตัวอยางสาํหรับงานวิจัย 
5 การออกแบบงานวิจัย 
6 เทคนิคและวิธีการสรางเคร่ืองมืองานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
7 การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือการวิจัย และการเลือกใชสถิติสาํหรับการวิจัย (คอมพิวเตอร) 
8 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ และการแปลผลขอมลูการวิจัยทางสังคมศาสตร การวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (คอมพวิเตอร) 
9 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั และการเขียนบทความวิจัยเพือ่ตีพิมพในวารสารทางวชิาการ 
10 เทคนิคและวิธีการทาํคูมือการปฏิบัติงาน 

 

 จํานวนบทความและผลงานวิจัยสูงานประจํา ประจําปงบประมาณ 2557 
ลําดับ  ประเภท หนวยงาน 

1 การทําบัตรสมาชิกหองสมุดสตางค มงคลสุขดวยระบบดิจทิัล งานสารสนเทศฯ 
2 บทบาทของผูปฏบิัติงานดานการเงิน คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล งานคลงัและพัสด ุ
3 ความผูกพันตอองคกรของผูปฏบิัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารฯ 
4 การติดตามผลโครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรมนาํสุข งานบริหารฯ 
5 การประเมินหลักสูตรฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร งานบริหารฯ 
6 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการและการสนบัสนุนทางสงัคม 

ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัตงิานสายสนับสนนุ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานบริหารฯ 

7 การศึกษาระยะเวลาท่ีมีผลตอสภาพความคงตัวของสารเรืองแสงที่ใชในการยอมเซลล 
ที่ถูกตรึงสําหรับการวิเคราะหดวยเทคนิค Flow Cytometry 

หนวย CIF 
งานวิจยั  

8 การพัฒนาระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส งานพัฒนาระบบฯ 
9 การศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูปฏบิัติงานสายสนับสนนุที่มีตอ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 
งานนโยบายฯ 

10 ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอระบบและกระบวนการบริหาร คณะวิทยาศาสตร งานนโยบายฯ 



รายงานประจําป 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล 

 

www.sc.mahidol.ac.th  19 

ลําดับ  ประเภท หนวยงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 การใชแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป 12 ขอในการประเมินสุขภาพทางดานจิตใจของ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร 

12 การเปนคูของหลอดเลือดดํา inferior vena cava - กรณีตัวอยาง ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร 

13 การแยกและวิเคราะหลักษณะของสาร3B-lup-20(29)-en-3-ol(Lupeol) จากสวน 
ใบและก่ิงของตน 

ภาควิชาเคม ี

14 การบงชี้เชื้อโรคและความสัมพนัธของเชื้อเลปโตสไปราท่ีแยกไดจากผูปวยและสิ่งแวดลอม ภาควิชา 
พยาธิชีววิทยา 

15 การเลือกใชวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนตหรือวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี เพื่อการวินิจฉัยเนื้อเยื่อทาง
พยาธิวิทยา 

ภาควิชา 
พยาธิชีววิทยา 

16 สูตรอาหารที่เหมาะสมตอการขยายพันธุตนหมอขาวหมอแกงลิง ชนิด โลวิอาย 
(Nepenthes lowii Hook.f.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ภาควิชา
พฤกษศาสตร 

17 Protective effect of diarylheptanoids form Curcuma comosa Roxb. on 
primary rat hepatocytes against t-butyl hydroperoxide-induced toxicity 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

18 สารยับยัง้เซลลมะเร็งทอนํ้าดีในกลุมอนุพันธของไคลสแตนธนิเอ (Cleistantin A) และ
ไคลสแตนโธไซดเอ (Cleistantoside A) 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

  
  งาน Mahidol R2R Expo 2014 มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 22 กันยายน 2557 
คณะวิทยาศาสตรสงผลงานจํานวน 7 เร่ือง ทั้งนี้ ผลงานเร่ือง “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการ
และการสนับสนนุทางสังคมทีส่งผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานสายสนบัสนุน คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย นายโกเมศ จันทรเจริญ ไดรับรางวัลที่ 3 R2R ดีเดน สาขาสังคมศาสตร/ การพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการทํางาน 
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แผนภูมิที่ 3 จํานวนผลงานวิจัยสูงานประจําและประเภทการเผยแพรผลงาน 

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปงบประมาณ 2557 
 

ชื่อ-นามสกุล รางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
ระดับนานาชาติ   
ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกของบัณฑิตสถานวิทยาศาสตร

แหงโลก ซึ่งเปนคนไทยคนเดยีว ในรอบ 18 ป 
The World Academy of Sciences 
(TWAS) 

ศ.ดร. นรตัถพล เจริญพันธุ อาจารยดเีดน ประเภทอาจารยรุนใหมดีเดน สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ (ASAIHL-Thailand Award 2013 
in Health Science) ประจาํป 2556  

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหง
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ประจํา
ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) 

ระดับชาติ   
ศ.ดร. พิมพใจ ใจเย็น
  

ทุนสงเสรมิกลุมวิจัย ประจําป 2556  
(เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 

ไดรับพระราชทานโลเกียรตยิศ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี  

ศ.ดร. สกล พันธุยิ้ม โลเกียรติยศศาสตราจารยวิจยัดีเดน ประจําป 2556 ไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

ศ.ดร. นรตัถพล เจริญพันธุ 1. DMSc Award ผลงานดีเดนประจําป 2557  
จากเรื่อง สูตรและวิธีการใหแคลเซียมเสริมสําหรับผูหญิง
ที่อยูในระหวางการใหนมบตุร เพือ่เสริมสรางสุขภาพ
กระดูกของแมและเด็ก 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 

 2. TWAS Prize for Young Scientists in Thailand 
ประจําป พ.ศ. 2557 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

ศ.ดร. ประเสริฐ  โศภน รางวัลผลงานวิจัยเดน ในกลุมงานวิจัยเชิงวิชาการและ
มนุษยศาสตร จากเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะและ
ความสัมพันธของฮอรโมนท่ีควบคมุการหลั่งกับฮอรโมน
ที่กระตุนตอมสืบพันธของกุงและปู กับการประยุกตใช 
ในระบบเพาะเลี้ยง ประจําป 2556 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
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ชื่อ-นามสกุล รางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
ผศ.ดร. กฤษฎา สุชีวะ   รางวัลผลงานวิจัยเดน ในกลุมงานวิจัยและพัฒนา จาก

เรื่อง การวิจัยและพัฒนายางลอตนัรถฟอรคลิฟท
ประหยดัพลังงาน ประจาํป 2556 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

ดร. ดนยา ปโกฏิประภา รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีเดน ประจําป 2556 สาขา
วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช จากเรือ่ง Structural and 
biochemical studies of bacterial nucleotide 
excision repair 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

รศ.ดร.นพ.ณัฐวุธ สิบหมู 
และคณะ 

รางวัลผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนของซุปราคลัสเตอรดาน
สุขภาพ จากเรื่อง Platelet hyperactivity in 
thalassemia with pulmonary arterial 
hypertension, and effects of short-term 
sildenafil therapy 

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวจิัย
แหงชาติ ครั้งที่ 3 จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษารวมกับ
มหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติ 9 แหง 

รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย โลเกียรติคณุผลงานการประดิษฐท่ีไดรับหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขท่ี 7671 จากเรื่อง
กรรมวิธีการผลิตเสนใยพอลิเมอรที่มีถานกัมมันตสําหรบั
การดูดซบักลิ่น 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

รศ.ดร. กัลยาณี สริิสิงห โลเกียรติคณุผลงานการประดิษฐท่ีไดรับหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขท่ี 7928 จากเรื่อง  
สูตรคอมปาวนชีวภาพสําหรับใชผลิตถุงและฟลมบรรจุ
ภัณฑชนิดยอยสลายไดทางชีวภาพ และกรรมวิธีการผลติ
สูตรคอมปาวนดังกลาว 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกดิเจริญ   รางวัลการประกวดผลงานงานนวัตกรรมสนับสนุนงาน
สืบสวนสอบสวน ประจําป พ.ศ.2557 จาก หุนยนตบิน
ไดนักสืบกลิ่นเหม็น 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ศ.ดร. Timothy William 
Flegel 

รางวัลนักวิจัยดเีดนแหงชาติ ประจําป 2556  
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

ศ.ดร. นทีทิพย กฤษณามระ 1. รางวัลวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มลูนิธิโทเร 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 20 ประจําป 2556 

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร 
ประเทศไทย 

 2. รางวัลศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป 2557 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
รศ.ดร. เทวัญ จันทรวไิลศร ี รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุง  

(Young BMB Award)  
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ 

ศ.ดร. ภาวิณี ปยะจตรุวัฒน 1. รางวัลอาจารยดีเดน ปอมท. กลุมสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ ประจําป 2556 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย 

 2. รางวัลผูเสนอผลงานวิจัยดเีดนของซุปราคลสัเตอร
ดานสุขภาพ จากเรื่อง Interactions of 
sesquiterpene from Curcuma elata Roxb. with 

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวจิัย
แหงชาติ ครั้งที่ 3  จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษารวมกับ
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ชื่อ-นามสกุล รางวัล หนวยงานท่ีใหรางวัล 
cytochrome P450 system: Hepatotoxicities มหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติ 9 แหง 

ศ.ดร. วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ รางวัลผูเสนอผลงานวิจัยดีเดนของซุปราคลัสเตอรดาน
สุขภาพ จากเรื่อง Steviol retards renal cyst growth 
through reduction of CFTR expression and 
inhibition of epithelial cell proliferation in a 
mouse model of polycystic kidney disease 

ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลยัวิจัย
แหงชาติ ครั้งที่ 3  จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษารวมกับ
มหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติ 9 แหง 

ศ.ดร. ชุมพล ผลประมูล รางวัลคณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใช
สัตวทดลอง 

สํานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตว
เพื่องานทางวิทยาศาสตร(สลช) 
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
(วช) รวมกับบริษัท ที อี คิว 

ดร. ไพโรจน  หลวงพิทักษ รางวัลประกาศเกียรติคณุ การสนบัสนุนการดําเนินงาน
ควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนอยางตอเนื่อง  

กระทรวงสาธารณสุข 

นางสุนันท ช่ืนจิตต รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเดน รางวัล ที อี คิว 
(TEQ Award) ประจําป 2557  

สํานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตว
เพื่องานทางวิทยาศาสตร(สลช) 
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
(วช) รวมกับบริษัท ที อี คิว จํากัด 

 
โครงการสรางสุของคกร Happy Relax Hour 

โครงการสรางสุของคกร Happy Relax Hour มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสุข ผอนคลายจากการ
ทํางานหรือการดําเนินชีวิต และชวยใหผูปฏิบัติงานมีขวัญ กําลังใจท่ีดี สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดจน
เสริมสรางบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวม  ในการสํารวจการวัดความสุข  Happinometer ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คาความสุขของคณะฯ สูงถึง 6.6 ซึ่งมากกวาเกณฑเฉลี่ยของทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
พิธีเปดโครงการสรางสุของคกร Happy Relax Hour  

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
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กิจกรรมสะพายกลองทองกรุง ตามโครงการสรางสุของคกร Happy Relax Hour 

ณ สวนกลวยไม คลองมหาสวัสดิ ์จ.นครปฐม วันที่ 3 กันยายน 2557 
 

สัมมนาผูปฏิบัติงาน 

สัมมนาผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2557 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2557 ณ 
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีม สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธกัน และสรางความรักความผูกพันตอองคกร มีกิจกรรม Team building เพื่อ
ละลายพฤติกรรม โดยเนนบรรยากาศเปนกันเอง สนุกสนาน และกิจกรรม Walk Rally-Together We Can รวมกันเราทํา
ได เนนการปรับตัวใหเขากับองคกรเพ่ือคุณภาพงาน เสริมสรางความสามัคคี เรียนรูการอยูรวมกัน การเสียสละเพื่อ
สวนรวม การเห็นความสําคัญของผูรวมทีม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 223 คน 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร และการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม 

งานบริหารและธุรการ รวมกับ ชมรมคณะวิทยชิดสังคม เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร การทํางานเปนทีม และสงเสริมการศึกษาของนักเรียนในพ้ืนที่ 
และรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

 กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคใหกับเจาหนาที่พิทักษปา ของอุทยานแหงชาติปางสีดา รวมจัดหองสมุดคณะ
วิทยาศาสตร และจัดกิจกรรมเตรียมนองสูมหาวิทยาลัยใหกับนักเรียนโรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 

  
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร และการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม 
ณ โรงเรียนบานหนองผักแวน (อุทยานแหงชาติปางสีดา) จังหวัดสระแกว วันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2557 
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ดานนโยบายและแผนงาน 
 

นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับระบบและกระบวนการ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

นโยบาย วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีระบบการบริหารความเส่ียงที่มุงไปสูการบรรลุ
เปาประสงคตามกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงกําหนดนโยบาย ดังนี ้
1. มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งคณะฯ แบบบูรณาการ 

โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง เปน
มาตรฐานเดียวกนัทั้งคณะ 

2. มีการติดตาม ประเมนิผลการบริหารความเส่ียง  
โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

3. การบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิงาน
ตามปกต ิ

1. เพื่อใหผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรเปนไป
ตามเปาประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

2. เพื่อใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาถึงความเสี่ยงดาน
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถจัดการกับความเสี่ยง  
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3. เพื่อสรางแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร เพื่อ
บริหารจัดการความไมแนนอนทีจ่ะเกิดขึ้นไดอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. เพือ่ใหมีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนนิ 
การบริหารความเส่ียงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น 

5. เพื่อสงเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลตนเอง
ที่ดีในองคกรอยางเปนรูปธรรม 

 
นโยบายและแผนการพัฒนาผูบริหาร คณะวิทยาศาสตร ปรับปรุงปงบประมาณ 2556-2557 
 

นโยบาย วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และผูปฏิบัติงานในระดับ
ตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร ใหมี Competency  
ในดานตางๆ นอกเหนือจาก Core competency ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก Managerial Competency, 
Functional Competency และ Job Competency 

1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงาน และปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เตรียมบุคลากรรุนใหมเพื่อพัฒนาไปสูการเปนผูบริหาร
ระดับตางๆ ในอนาคต 

 
นโยบายการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม พ.ศ.2555-2557) 
 

นโยบาย กลยุทธ 
จัดลําดบัความสําคัญการจัดการความรูภายใน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร           

1. ใชชองทางสื่อสารเพื่อความเขาใจเร่ืองการจัดการความรู 
ใหแกบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร 
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นโยบาย กลยุทธ 
เพิ่มผลลัพธทัง้ดานปริมาณและคุณภาพ มุงสูวสิัยทัศนของ
คณะวิทยาศาสตร 

2. วิเคราะหความจําเปนของการจัดการความรูขององคกร 
จากพันธกิจและภาระงานหลัก 

3. สงเสริมใหเกิดกลุมเพื่อการจัดการความรูในทุกระดับ
ภาควิชา/ หนวยงาน ในคณะวิทยาศาสตร จัดทําคูมือ 
แนวทางข้ันตอนการปฏบิัติงาน ในสวนที่รบัผิดชอบ 

4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset; KA) ของ
คณะวิทยาศาสตร ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สงเสริม สนบัสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/ หนวยงาน 
จัดทําโครงการปรับปรุงและพฒันางาน: งานประจําสู
งานวิจยั 

6. ติดตามการดําเนินการและประเมินประสทิธิผลเร่ืองการ
จัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาการ
จัดการความรูในปงบประมาณตอไป 

 
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2557 
 

 คณะวิทยาศาสตรดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน (ปฏิบัติงาน) ประจําปงบประมาณ 2557 ซึ่งสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของคณะ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2557 กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Corporate KPI ที่ตองรายงานผลรอบ 6 เดือน (พฤษภาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 
2557) จํานวน 27 ตัวชี้วัด และมีโครงการสําคัญระดับสวนงาน จํานวน 65 โครงการ ดังนี้ โครงการใหมจํานวน 23 
โครงการ โครงการตอเนื่อง จํานวน 42 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร MU จํานวน Corporate KPI จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 1 Research and Academic Excellence 4 7 
ยุทธศาสตรที่ 2 Transformative Education 3 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 Healthcare and Services Excellence 2 3 
ยุทธศาสตรที่ 4 Internationalization 4 6 
ยุทธศาสตรที่ 5 Social Engagement 3 4 
ยุทธศาสตรที่ 6 ICT-based University 1 8 
ยุทธศาสตรที่ 7 Harmony in Diversity 4 1 
ยุทธศาสตรที่ 8 Management for Sustainability 3 13 
ยุทธศาสตรที่ 9 Human Resource Excellence 4 12 
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ดานการศึกษา 
 

หลักสูตร  
 

ระดับปรญิญาตร ี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ระดับปรญิญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

ระดับปรญิญาเอก 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (ปร.ด.) 

หลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตรนานาชาต ิ
1. คณิตศาสตรประกันภัย 1. กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 1. กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 
2. วิทยาศาสตรชีวการแพทย 2. คณิตศาสตรประยุกต 2. คณิตศาสตร 
3. วัสดุศาสตรและวิศวกรรม 3. จุลชีววิทยา 3. จุลชีววิทยา 
   นาโน 4. ชีวเคม ี 4. ชีวเคม ี
4. ทรัพยากรชีวภาพและ 5. ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 5. ชีววิทยา 
   ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 6. พยาธิชีววิทยา 6. พยาธิชีววิทยา 
หลักสูตรปกติ 7. เภสัชวิทยา 7. เภสัชวิทยา 
1. เคมี 8. สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 8. สรีรวิทยา 
2. ฟสิกส 9. สรีรวิทยา 9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยพีอลิเมอร 
3. ชีววิทยา 10. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยพีอลิเมอร 10. เทคโนโลยีชีวภาพ 
4. พฤกษศาสตร 11. เทคโนโลยีชีวภาพ 11. ฟสิกส 
5. เทคโนโลยีชวีภาพ 12. ฟสิกส 12. พิษวิทยา 
6. คณิตศาสตร 13. พิษวิทยา 13. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ 
 14. นิติวิทยาศาสตร 14. เคมี 
 15. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ 15. วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 
 16. วิทยาการพืช 16. เวชศาสตรระดับโมเลกุล 
 17. เคมี  
 

จํานวนนักศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2557  
 

ระดับการศึกษา จํานวน 
ปริญญาตร ี 1,300 
ปริญญาโท 570 
ปริญญาเอก 539 

รวม 2,409 
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แผนภูมิที่ 3 รอยละของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2557 

 

 
แผนภูมิที่ 4 จํานวนนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2553-2557 

 

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2556  
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 
ระดับปริญญาตรี 

1 นายปฐมพงษ  เปามีพันธ ตัวแทนประเทศไทย โครงการ Zero Gravity Flight Experiment ทาง FM104 MHz 
ประเทศญี่ปุน จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ 
องคการสํารวจอวกาศญ่ีปุน (JAXA) 

2 นายอธิศ ยศประกอบ ตัวแทนประเทศไทย โครงการ Asian Science Camp 2013 จาก สอวน. 
3 นายทวีศักดิ์ จิตสุข ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล โครงการ Asian Youth Energy Summit 2014 

จาก Energy Carta และ University of Singapore 
4 นายสุทธิเกียรติ ชางเรือนงาม ตัวแทนประเทศไทย โครงการ Zero Gravity Flight Experiment ทาง FM104 MHz 

ประเทศญี่ปุน จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ 

ปริญญาตรี, 
1,300 

ปริญญาโท, 
570 

ปริญญาเอก, 
539 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ป 2553 972 637 515 2124

ป 2554 1006 630 494 2130

ป 2555 1153 654 566 2373
ป 2556 1180 679 558 2417
ป 2557 1300 570 539 2409
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 
องคการสํารวจอวกาศญ่ีปุน (JAXA) 

5 นายธนทรัพย  กอนมณ ี ตัวแทนประเทศไทย โครงการ Zero Gravity Flight Experiment ทาง FM 104 
MHz ประเทศญี่ปุน จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) และ องคการสํารวจอวกาศญ่ีปุน (JAXA) 

6 นายมัชฌิมา จันทรกลา Young Thai Science Ambassador 2013 จาก Energy Carta และ University of 
Singapore 

7 นายวีระพรรดิ์  ดําเนินพาณิชย รางวัล Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths    
จาก Japan International Cooperation, Japan 

8 นางสาวเบญจมาศ  จันทรเผือก รางวัล Delivered an oral presentation entitled งาน Attended the 25th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 
Conference Bangkok Thailand 

9 นายสืบสกุล  เผือดยอด รางวัล Delivered an oral presentation entitled งาน Attended the 25th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 
Conference Bangkok Thailand 

ระดับปริญญาโท 
1 นายนพงศ  เกษทรัพย International Business Plan Competition 2013 Gold Prize for the project 

to establishing จาก Education Academy of Computational Life Science 
Tokyo Institute of Technology, Japan 

2 นางสาวสมฤทัย ขําสาคร International Business Plan Competition 2013 Silver Prize for the project 
to establishing  จาก Education Academy of Computational Life Science 
Tokyo Institute of Technology, Japan 

3 นางสาวสุวิมล ศรีปราชญ OutStanding Presentation Award  จาก ASEAN Plus Three Graduate 
Research Congress, Thailand 

4 นางสาวกอบัว  ไชยศิวามงคล Poster Presentation Award จาก Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2014  

5 นายณัฐพงศ  จันทรทิพยมณ ี Poster Presentation Award  จาก Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2014  

6 นายดนุชพงศ   พิมพบุญมา Poster Presentation Award จาก Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2014  

7 นางสาวปยวรรณ   ศิริทิพย Moving Towards Innovation in Chemistry จาก Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2014  

8 Mr. Alok  Kafle Poster Presentation Award Third Prize Entitled: Characterization and 
functional analysis of protein 14-3-3 in carcinogenic liver fluke 
Opisthorchis viverrini  

9 นางสาวนิตยา  เจยีมวรพงศ รางวัล Best paper award จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรรวมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย (TSB) 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) 

ระดับปริญญาเอก 
1 นายสุทธิพงษ  สวัสดิ์วิโรจวงศ ไดรับพระมหากรณุาธิคณุจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

เปนตัวแทนนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ของไทยในการเขารวมประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล 
ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี ประจําป 2557 สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร 

2 นายประชา  เจียเจษฎากลุ Young Scientist Forum Travel Award จาก 4th Asia Oceania Mass 
Spectrometry Conference & 10th Taiwan Society for Mass Spectrometry 
Annual Conference ณ ประเทศไตหวัน 

3 นางสาวพรวิลาส เอ็มเอ็ม 1. Young Scientist Forum Travel Award 2. Poster Presentation Award จาก
4th Asia Oceania Mass Spectrometry Conference & 10th Taiwan Society 
for Mass Spectrometry Annual Conference” ณ ประเทศไตหวัน 

4 Mr. Waleed Al-Ahmad Poster Presentation Award จาก Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2014  

 
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2556  
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 
ระดับปริญญาตรี 

1 นายเกรียงกมล  สวางศรี รางวัล นักศึกษาพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
2 นางสาวภารวี วิทยศุภนันท รางวัลการศึกษายอดเยีย่มทางวิทยาศาสตรระดับมหาวิทยาลัย ช้ันปท่ี 1 ประจําป

การศึกษา 2556 จากมูลนิธิศาสตราจารยดร. แถบ นลีะนิธ ิ
3 นายวรรษพล  วัฒนสืบสิน รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร ระดับมหาวิทยาลัย ช้ันปท่ี 1  

จากมูลนิธิศาสตราจารยดร. แถบ นีละนิธ ิ
4 นายสุวัฒน รมโพธ์ิศร ี Honorable Mention Poster Presentation Award (SPC 2014)  

จากสมาคมฟสิกสไทย 
5 นายทวีศักดิ์ จิตสุข  Young Thai Science Ambassador 2013 จากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ (อพวช.)  
6 

 
นายนภนต  นิลจันทร รางวัลการศึกษายอดเยีย่มขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  

จากมูลนิธิศาสตราจารยดร. แถบ นีละนิธ ิ
7 นายปาณัท สุทธินนท รางวัลผลการศึกษาดีเยีย่มจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําปการศึกษา 2556  

จากสมาคมประกันชีวิตไทย 
8 นายสุทธิศักดิ์ วัฒนวงศวรรณ รางวัลผลการศึกษาดีเยีย่มจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจําปการศึกษา 2556  

จากสมาคมประกันชีวิตไทย 
9 นางสาวศรัณธร ภูสิงห รางวัลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2557  

จากมูลนิธิศาสตราจารยดร. แถบ นีละนิธ ิ
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 
10 นายเอกพัชร กาลวันตวานิช การนําเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย  

คร้ังท่ี 8 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
11 นางสาวณัฐชยา  นิรมลจันทร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันตอบปญหาวิชาการ งานประเพณี

เทคโนโลยีชีวภาพนักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 นายอกนิษฐ  วงศบุญมาก รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขงขันตอบปญหาวิชาการ งานประเพณี
เทคโนโลยีชีวภาพนักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 25 จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระดับปริญญาโท 
1 นางสาวสุทิชชา  พรหมศร ี รางวัลการศึกษายอดเยีย่มขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  

จากมูลนิธิศาสตราจารย ดร. แถบ นีละนิธ ิ
2 นางสาวสุภัทรา  หงษวิจิตร รางวัลการศึกษายอดเยีย่มขั้นวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

จากมูลนิธิศาสตราจารยดร. แถบ นีละนิธ ิ
3 นางสาวเกตุวดี เวสสุวรรณ Poster Presentation Vote Award 3rd Place (SPC 2014) จากสมาคมฟสิกสไทย 
4 นายสุทธิพงศ  สายสาหราย รางวัลการศึกษายอดเยีย่มขั้นวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

จากมูลนิธิศาสตราจารย ดร. แถบ นีละนิธ ิ
5 นายณัฐพล  สมรรคนัฎ รางวัลการศึกษายอดเยีย่มขั้นวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

จากมูลนิธิศาสตราจารย ดร. แถบ นีละนิธ ิ
6 นางสาวนวลอนงค  หาญลาํพัง รางวัลการศึกษายอดเยีย่มขั้นวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

จากมูลนิธิศาสตราจารย ดร. แถบ นีละนิธ ิ
7 นายสกล วารินทราพร รางวัลดีเดนดานนวัตกรรม จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

8 นางสาวสุพรรษา ฉิมจารย รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน จาก The 4th Polymer Conference of 
Thailand (PCT-4) ณ  Pathumwan Princess Hotel, Bangkok 

9 นางสาวพิรดา สุมานนท รางวัลที่ 1 ในการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ในงานประชุมอนุกรมวิธานและ 
ซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 นางสาวเจนน่ี เจา รางวัลที่ 2 ในการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ในงานประชุมอนุกรมวิธานและ 
ซิสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นางสาวปรีดาจิตต วงศกระสันต Poster Presentation Award (รางวัลชนะเลิศอันดับ 2) จากสรีรวทิยาสมาคม    
แหงประเทศไทย 

12 นายสกล  วารินทราพร โลหรางวัลดีเดนดานนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 39 จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ รวมกับคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 

13 นายอดิศักดิ์  จตุพรีพัฒน รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ประเภทโปสเตอร จากการประชุมและเสนอ
ผลงานกลุมวิจัยโครงการพัฒนาเภสัชภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการ  
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 
จากศูนยวิจัยพัฒนาดานเภสัชศาสตรชีวภาพและนวัตกรรมการบําบดั  
มหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาต ิ

ระดับปริญญาเอก 
1 นายสุทธิพงษ สวัสดิ์วโิรจวงศ ไดรับพระมหากรณุาธิคณุจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ใหเปน

ตัวแทนนักวิทยาศาสตรรุนเยาวของไทยในการเขารวมประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ 
เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี ประจําป 2557 สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร 

2 นางสาวธนพรรณ เสยีงแจม รางวัลยอดเยี่ยมการเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร จากโครงการปริญญาเอก คปก. 
3 นายมธุรส  ออนไทย รางวัลที่ 1 ในการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย จากงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีระหวางสถาบัน โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
4 Mr.Taweesak  Dhammaraj Outstanding poster presentation RGJ-Ph.D.Congress XV  

จาก The thailand reseach fund (สกว) 
5 Ms.Phatchariya  Phannasil Outstanding poster presentation RGJ-Ph.D.Congress XV  

จาก The thailand reseach fund (สกว) 
6 นายณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย Outstanding Oral Presentation Award (รางวัลชนะเลศิการเสนอผลงานดวยวาจา 

ระดับนักศึกษาปริญญาเอก) จากสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
7 นายเชาวลิต ยั่วจติร Oral Presentation Award (รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การเสนอผลงานดวยวาจา 

ระดับนักศึกษาปริญญาเอก) จากสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
8 นางสาวมันทนา วาดไธสง Oral Presentation Award (รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การเสนอผลงานดวยวาจา 

ระดับนักศึกษาปริญญาเอก) จากสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
9 นายทวุธ  รัตนทิพย รางวัลโปสเตอรยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตรแหงประเทศไทย  

คร้ังท่ี 37 จากสมาคมกายวภิาคศาสตรแหงประเทศไทย 
10 นางสาวชลธิชา  มะสุใส รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน ประเภทโปสเตอร การประชุมและเสนอผลงาน 

กลุมวิจัยโครงการพัฒนาเภสัชภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพและการจดัการ จากศูนย  
วิจัยพัฒนาดานเภสัชศาสตรชีวภาพและนวัตกรรมการบําบัด มหาวทิยาลัยวิจัยแหงชาติ 

 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556  
 

ลําดับ ทุน จํานวน รอยละ 
1 ทุน พสวท. 52 4.41 
2 ทุนศรีตรังทอง 80 6.78 
3 ทุนเรียนด ี 68 5.76 
4 ทุนขาดแคลน MUSC 113 9.58 
5 ทุนสมาคมศิษยเกา MUSC 6 0.51 
6 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 26 2.20 
7 ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 20 1.69 
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ดานวิจัย 
 

 คณะวิทยาศาสตรมีการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัย ดังนี้ 
จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2001-2013  
 

 
แผนภูมิที่ 5 Growth Rate of Faculty of Science Publications 

 

การติดตามผลจํานวนการอางอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ป 2013   
 

 
แผนภูมิที่ 6 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 
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การแสดงคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
 

Journal Quality classified by SJR indicator quartiles.  
(Journals indexed in Scopus database) 
Q1 = Top position (highest 25% of data) 
Q2 = Middle-high position 
Q3 = Middle-low position 
Q4 = Bottom position 
N/A = No quartile / Journals indexed in other 
database e. g. MathSciNet 

แผนภูมิที่ 7 High Quality Journal from Scopus Database Faculty of Science International Publications 2013  
(419 Articles) 

 

ทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2557   
 

แหลงทุน จํานวนเงิน 
แหลงทุนภายในสถาบัน 61,698,044.00 
ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร 8,371,044.00 
เงินงบประมาณแผนดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 46,630,000.00 
เงินรายได มหาวิทยาลัยมหิดล 6,697,000.00 
แหลงทุนภายนอกสถาบัน 129,673,725.79 
ในประเทศ (ภาครัฐ) 74,060,212.00 
ในประเทศ (ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม) 20,975,715.79 
ตางประเทศ 34,637,798.00 

รวม 191,371,769.79 
 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2557 
 

ทุนจากคณะวิทยาศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
ทุนจากคณะวิทยาศาสตร 33 4,997,711.00 
ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารยรุนใหม 3 700,678.00 
ทุนสนับสนุนผูชวยวิจัย 5 697,033.00 
เงินสมทบในการทําวิจัย 19 2,310,000.00 
ทุนพัฒนาดานวิทยาศาสตรศึกษา 1 40,000.00 
ทุนวิจัยรวมคณะวทิยาศาสตรและคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี 5 1,250,000.00 

Q1 
44% 

Q2 
30% 

Q3 
14% 

Q4 
7% 

N/A 
5% 
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ทุนจากคณะวิทยาศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
ทุนจากคณะวิทยาศาสตร รวมทุนกับ สกว. 18 3,373,333.00 
ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม (สกว.) 9 540,000.00 
ทุนพัฒนานักวิจัย (สกว.) 6 1,200,000.00 
ทุนองคความรูใหมที่เปนพืน้ฐานในการพัฒนา (สกว.) 2 633,333.00 
ทุนพัฒนศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน (สกว.) (สาขาพรีคลนิิก) 1 1,000,000.00 

รวม  8,371,044.00 
 

MUSC Research Forum 
 

 โจทยวิจัยจากภาคเอกชน  วันที่ 10 ตุลาคม 2556 
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักวิจัยและผูประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู 

ปญหาและความตองการของภาคเอกชน เสริมสรางใหเกิดความรวมมือ นําไปสูการสรางผลงานวิจัยที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม และการสรางนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิง
พาณิชย ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก คุณฉัตรกมล มุงพยาบาล เลขาธิการสมาคมชาวสวนผลไม จังหวัดชุมพร             
คุณพงศพิศุทธิ์ เกรียรติวรางกูร ประธานบริษัทน้ํามันมะพราวไทย จํากัด ผูชวยศาสตราจารยศศิวิมล แสวงผล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร และผูชวยศาสตราจารยธีรเกียรติ เกิดเจริญ ภาควิชาฟสิกส รวมการเสวนาครั้งนี้ โดยมี
คณาจารยและเจาหนาที่จากคณะวิทยาศาสตร นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจํานวน 60 คน 

 

 Metabolomics วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
ดร.นวพร วินยเวคิน อาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรยายในหัวขอ

เรื่อง “Metabolomics: What is it? and…What can we use it for?” Dr.Robin Philp จากบริษัท Agilent 
Technologies (Thailand) Ltd. บรรยายในหัวขอเรื่อง “State-of-the-art instruments at Nationnal 
Doping Control Center and possible collaboration with MUSC” โดยมีคณาจารย เจาหนาที่จาก 
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คณะวิทยาศาสตร นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมทั้งเจาหนาที่จากภายนอกคณะฯ ประมาณ 90 คน 

   

 

 Grant Hunting วันที่ 16 ธันวาคม 2556 
คณะวิทยาศาสตร ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยดานเครือขายวิจัยนานาชาติ เปนวิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง “การสมัครโครงการเครือขายวิจัย
นานาชาติ สกว.ปงบประมาณ 2557” การจัดกิจกรรมไดรับความสนใจจากอาจารยรุนใหม รุนกลาง และอาวุโส 
ประมาณ 60 คน 
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ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 

งบประมาณรายจายและรายรับจากเงินงบประมาณและเงินรายได ปงบประมาณ 2557 
 

ประเภทเงิน งบประมาณรายจาย  
(จายจริง) 

     รายได 

งบประมาณแผนดิน 471,159,544.09 443,643,372.95 
เงินรายได 433,787,482.98 418,141,521.10 

รวม 904,947,027.07 861,784,894.05 
 

 
แผนภูมิที่ 8 งบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณและเงนิรายไดประจําปงบประมาณ 2557 

 

สวัสดิการผูปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2557 
 

ประเภท จํานวน 
(คน) 

จํานวน  
(บาท) 

การยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2554 5 1,630,000.00 
เงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ.2552 15 104,000.00 
เงินสวัสดิการสนบัสนุนชมรมตางๆ พ.ศ.2552 5 113,654.43 
รางวัลสาํหรับผูปฏิบัติงานท่ีลาออก โอนยาย เกษียณอายุงาน ไมตอสัญญาจาง   
หรือถึงแกกรรม พ.ศ.2553

18 563,000.00 

เงินสงเคราะหผูปฏิบัติงานกรณปีระสบอุบัติภัย พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2 1 15,000.00 
เงินสวัสดิการการเจ็บปวย พ.ศ.2553 6 8,000.00 
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ประเภท จํานวน 
(คน) 

จํานวน  
(บาท) 

เงินสวัสดิการคายานพาหนะแกผูปฏิบัตงิานคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2553 135 67,500.00 
การยืมเงินสวัสดิการสโมสรขาราชการและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร  
(ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 

26 390,000.00 

เงินสวัสดิการพิเศษคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2546 (ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 42 1,260,000.00 
รวม 253 4,151,154.43 

 

 
แผนภูมิที่ 9 สวัสดิการผูปฏิบัติงานจําแนกตามประเภทสวัสดิการ ประจําปงบประมาณ 2557 
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ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 

Setting and Infrastructure 
 

รายละเอียด จํานวน 
ขนาดพื้นที่รวมของสวนงาน (พญาไทและศาลายา) 126,829.48 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารหรือขนาดพื้นท่ีชัน้ลางสุดของสวนงาน (พญาไทและศาลายา) 28,723.79 ตารางเมตร 
นักศึกษาทั้งหมดในทุกระดับชัน้ในสวนงานทั้งเรียนเต็มเวลาและบางเวลา 
ในปการศึกษา 2556 

2,778 คน 

จํานวนอาจารย/ เจาหนาที่วิจัย/ เจาหนาทีส่นบัสนุน 672 คน 
พื้นที่สวนงานที่ยงัคงเปนปา 4,600.00 ตารางเมตร 
พื้นที่สวนงานที่ใชปลูกตนไม สวน สนามหญา รวมถึงพืน้ที่ที่ใชปลูกหญา ระแนงไม ตนไม
ภายในอาคาร และหนองน้าํท่ีขดุข้ึน 

10,511.00 ตารางเมตร 

พื้นที่บริเวณที่เปนดิน/ หญาของสวนงาน (ที่มนษุยไมไดสรางขึน้)  17,463050 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นที่บริเวณที่เปนถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสราง  
(รวมพื้นที่ตั้งอาคารแลว) 

82,357.29 ตารางเมตร 

 

Energy and Climate Change 
 

 องคประกอบสีเขียวในสวนงาน 
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 การจัดการพลังงาน 
- ดําเนินการเปลี่ยนหลอดผอมประหยัดไฟ T5 พรอมอุปกรณและบาลาสอิเล็กทรอนิกส 
- อัตราการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2557 

ประเภท หนวยนับ จํานวน 
ไฟฟา กิโลวัตต 10,728,134 
ประปา ลูกบาศกเมตร 138,234 
น้ํามัน ลิตร 16,925 

 
แผนภูมิที่ 10 อัตราการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2557 

 

Waste 

 การจัดการขยะ 
- การสงเสริมความสะอาด โดยการจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดจากบริษัทรับจางเหมาบริการ 

และมีการประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจําทุกเดือน นอกจากน้ันไดรณรงคใหผูมาใชบริการโรงอาหารคัด
แยกภาชนะหลังรับประทานอาหาร และการรณรงคไมสวมเส้ือกราวนหรือชุดในหองปฏิบัติการเขามาในโรงอาหาร
และพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือลดการปนเปอนจากสารพิษและจุลินทรียจากหองปฏิบัติการออกสูสิ่งแวดลอม 
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- การควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษ โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมีเพ่ือดําเนินการ
จัดการแยกสารเคมีตามประเภทของสารเคมีและรวบรวมสงไปเก็บโรงเรือนพักขยะเคมีและเคมีอันตราย การแยก
ขยะทั่วไป ขยะมีพิษ ขยะเคมี และขยะมูลฝอยติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน การวิจัย และการเรียนการสอน การจัดซื้อ
ถังขยะแยกประเภทไวในหองปฏิบัติการทดลอง/ วิจัย ของหนวยงานท่ีมีหองปฏิบัติการ โดยแยกเปน ถังขยะเศษ
อาหาร ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย ถังขยะมีคม และถังขยะติดเชื้อ 

- นโยบายการลดใชกระดาษและพลาสติกในสวนงาน  ดังนี้ 1. งดใชเอกสารประกอบการประชุมในการ
ประชุมรองคณบดีและผูชวยคณบดี การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  2. การนําภาชนะมาใสเคร่ืองด่ืมและ
อาหารเอง รานคาจะลดราคา 2 บาท 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูปฏิบัติงานทุกคน โดยดําเนินมาตรการดังนี้ 

1. การใชบัตรแสดงตน โดยขอความรวมมือผูปฏิบัติงานทุกคนตองแขวนบัตรแสดงตนตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน 

2. การกําหนดเวลาเปด-ปดประตูของคณะวิทยาศาสตร ในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉินตางๆ 
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยโดยกําหนดแผนการและผูรับผิดชอบไว 2 สถานการณ คือ เหตุการณ

ปกติ และเหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งเหตุการณฉุกเฉินแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ ความรุนแรงปานกลาง และความรุนแรง
มาก 

4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่องหลักเกณฑการนํารถเขา-ออก การจอดรถ การจราจลและบัตรอนุญาต
จอดรถยนต พ.ศ.2553 

5. กําหนดการซอมการดับเพลิงเบื้องตน และการอพยพหนีไฟแกบุคลากรท่ัวไป ปละ 1 คร้ัง และ
กําหนดใหอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมีจัดอบรมการดับเพลิงที่เกิดจากหองปฏิบัติการทางเคมีและอ่ืนๆ ที่
เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะ 
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ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย 
 

หองสมุดสตางค มงคลสุข 
 หองสมุดสตางค มงคลสุข นับเปนหองสมุดวิทยาศาสตรชั้นนําระดับแนวหนาแหงหนึ่งของประเทศ ซึ่ง
นอกจากใหบริการส่ิงพิมพประเภทหนังสือตําราและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เปนตัวเลมแลว ยังใหบริการ
สื่ออิเล็กทรอนิกสประเภท E-databases, E-Journals, E-books ในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแพทย
จํานวนมาก มีบริการสืบคนรายการทรัพยากรหองสมุดผานระบบเครือขายมหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol 
University Library Online Catalogs) บริการคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนดวยตนเองจากอินเตอรเน็ต บริการ
เครือขายไรสายสําหรับผูใชบริการที่นําเครื่องคอมพิวเตอรมาเอง บริการใหคําปรึกษา สอน และฝกอบรมเทคนิค
การสืบคนสารสนเทศทางวิชาการสาขาวิชาตางๆ 
 

การใหบริการสารสนเทศงานวิจัย 
 

1. บริการ Article Express กําหนดระยะเวลาดําเนินการจนถึงสงมอบสารสนเทศ ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ตอง
เปนสารสนเทศท่ีมีใหบริการภายในหองสมุดสตางค มงคลสุขเทานั้น โดยไมเสียคาใชจาย 

ปงบประมาณ ประเภทผูใช 
ประเภทของบทความท่ีใหบริการ 

ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย อิเล็กทรอนิกส ไมมีบริการ รวม 
2557 719 166 2 314 237 719 

 

2. การใหบริการสําเนาเอกสารแกเครือขายหองสมุดภายในประเทศ (Document Delivery Service) 
กําหนดระยะเวลาดําเนินการจนถึงสงมอบสารสนเทศ ภายใน 1-7 วันทําการ ทั้งนี้ตองเปนสารสนเทศท่ีมี
ใหบริการภายในหองสมุดสตางค มงคลสุขเทานั้น คาบริการเปนไปตามประกาศคณะวิทยาศาสตร ป 2553 
เรื่อง อัตราคาบริการสารสนเทศ (ในกรณีที่ใชเวลามากกวา 7 วันจะแจงใหผูขอใชบริการทราบความคืบหนาเปนระยะ) 

ปงบประมาณ 

เครือขายหองสมุด 
หองสมุดภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล 
หองสมุด

มหาวิทยาลัยเขต
กรุงเทพ/ปริมณฑล 

หองสมุด
มหาวิทยาลัย 
ตางจังหวัด 

หนวยงาน
ของรัฐ 

หนวยงาน
เอกชน 

รวม 

2557 18 19 51 233 6 327 
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3. การขอรับบริการสําเนาเอกสารจากหองสมุดตางประเทศ (Document Delivery Service) ใหบริการ
เฉพาะนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรเทานั้น กําหนดระยะเวลาดําเนินการจนถึงสงมอบ
สารสนเทศ ภายใน 7-30 วันทําการ โดยมีคาบริการ 250 บาท/ฉบับ ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นกับกระบวนการของ
เจาของทรัพยากรสารสนเทศ  (ในกรณีที่ใชเวลามากกวา 30 วันจะแจงใหผูขอใชบริการทราบความคืบหนาเปนระยะ) 

ปงบประมาณ ผูขอใชบริการ 

แหลงที่ขอใชบริการ 
หองสมุดภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล 
หองสมุด

มหาวิทยาลัยเขต
กรุงเทพ/ปริมณฑล 

หองสมุด
มหาวิทยาลัย 
ตางจังหวัด 

ตางประเทศ รวม 

2557 105 19 63 14 9 105 
 

การอบรมสารสนเทศงานวิจัยใหนักศึกษา คณาจารยท้ังภายในและภายนอก 
 

วัน/เดือน/ป รายละเอียด 
18 พฤศจิกายน 2556 บรรยายวิชา SCBT494 : Seminar in BT II แนะนาํการสบืคนฐานขอมูลงานวิจัย 

วิทยากรโดย นายสรวง อุดมวรภัณฑ ใหแก นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จาํนวน 58 คน 
28 มกราคม 2557 บรรยายวิชา SCID 101 วิทยาศาสตรบูรณาการ หัวขอ “วิทยาศาสตรเพื่อการสื่อสาร”  

วิทยากรโดย นายสรวง อุดมวรภัณฑ ใหแก คณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 180 คน 

20 พฤษภาคม 2557 บรรยายวิชา SCBI400: Special Problems in Biology  หัวขอ : วิธีการสืบคนรายงาน
ผลการวิจัย วิทยากรโดย นายครรชิต บุญเรือง นางสาวเฉิดฉันทร ราชบุรณะ และนายสรวง 
อุดมวรภัณฑ ใหแก นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา จาํนวน 18 คน 

22 พฤษภาคม 2557 บรรยายและสาธิต ในหัวขอ How Springer Protocols & Springer Materials help in 
research work” วิทยากรโดย Dr. William Chiuman (eProduct Manager and 
Database Expert) จากบริษัท Springer 

23 กรกฎาคม 2557 บรรยายพิเศษหัวขอ "ดัชนีชี้วดัคุณภาพวารสารและผลงานวิชาการ"  
วิทยากรโดย นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และนางสาวเฉิดฉันทร ราชบุรณะ  
ใหแก นักวิจัยและบุคลากรของสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ จํานวน 40 คน 

18 สิงหาคม 2557 บรรยายพิเศษ "Enhancing Your Research Performance Throughout the Entire 
Research Workflow” เพื่อแนะนํา Tips & Tricks ในการสืบคน Scopus และ Science 
Direct วิทยากรโดย Ms. Elise Shen, Solution Consultant และ Mr. Patrick Sze, APAC 
Solution Sales Director, Life Sciences ผูเชี่ยวชาญจากสํานักพิมพ Elsevier Singapore 

25 และ 28 สิงหาคม 
2557 

บรรยายรายวชิา SCID518 : Generic Skills in Science Research หัวขอ Fast Track to 
Scientific Databases วิทยากรโดย นางรุจเรขา วิทยาวุฒิกุล นายครรชิต บุญเรือง  
นางสาวเฉิดฉันทร ราชบุรณะ และนายสรวง อุดมวรภัณฑ ใหแก บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ และ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 
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สถิติผูใชบริการผานเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนป 2557 
 

ประเภท จํานวน 
คณะวิทยาศาสตร  
Pageviews ของเว็บไซต 1,785,804 
Postviews ผานสื่อสังคมออนไลน Facebook 445,005 
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข  
Pageviews ของเว็บไซต 643,770 
การเยี่ยมชมสื่อสังคมออนไลนของหองสมุด (Pageviews) 390,200 
 

ศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร หองสมุดสตางค มงคลสุข  
 

 จํานวนหนังสือที่บริจาคใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
ปงบประมาณ  หนังสือ ปฏิทิน อื่นๆ รวม 

2555 14,309 - - 14,309 
2556 19,939 2,029 28,133 50,101 
2557 20,811 2,631 23,600 47,042 

 

 จํานวนหนวยงานที่ไดรับการบริจาคหนังสือ 
ปงบประมาณ  ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 

2555 25 37 62 
2556 20 32 52 
2557 20 32 52 

 

  
จํานวนการบริจาคจําแนกตามประเภท จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการบริจาค 

แผนภูมิที่ 11 การบริจาคหนังสือของศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร หองสมุดสตางค มงคลสุข 
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รางวัลเว็บไซตยอดนิยม  
 

คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลประเภทรางวัลเว็บไซตยอดนิยม รางวัลชมเชย ในการพิจารณาตัดสิน
เว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2557 

  
ศาสตราจารยแพทยหญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโลและเกียรติบัตร 

รางวัลการพิจารณาตัดสินเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 
 

ระบบสารสนเทศและเครือขายที่อยูในความรับผิดชอบของงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินการในดานฐานขอมูลและสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2557 โดยมอบหมาย

ใหงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  
 

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดานตางๆ รวมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร MUERP 
2. ระบบสารสนเทศคณะฯ MUGSS 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา MU Student 

 

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตรที่สวนงานพัฒนาขึ้นเอง 
 

ระบบ วัตถุประสงค 
ระบบประชุมออนไลน (SC-Meeting) เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร, ประชุม

คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบด ีและประชุมคณบดี รองคณบดี      
ผูชวยคณบดี และหัวหนางาน 

ระบบขอมูลบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ เพื่อเก็บประวัติการเขาศึกษาหรือเปนบุคลากรของคณะฯ ผานระบบ
อินทราเน็ต 

ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)  

เพื่อชวยในการทําการประกันคณุภาพหลักสูตร คณะฯ ไดดําเนนิการ
พัฒนาระบบ ภายใตชื่อ MKOSmart 
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ระบบ วัตถุประสงค 
ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ  
(SC-MMS) 

พัฒนาเพ่ือใชในการเบิกจายวสัดุ ครุภัณฑและแจงซอมอุปกรณตางๆ 
ของคณะฯ 

ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกการปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกเวลาเขา-ออก คํานวณลวงเวลา และรายงานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดคณะฯ 

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส พัฒนาเพ่ือใชในการสงใบลาปวย ลากิจ ลาพักผอนของบุคลากรในสังกัด
คณะฯ 

ระบบจัดการหองเรียน พัฒนาเพ่ือใชในการจองหองเรียนและจัดการหองเรียนของนักศึกษา 
อาจารย และเจาหนาที่ในสังกัดคณะฯ 

ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร พัฒนาเพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารสําคัญ และเพื่อการสืบคนเอกสาร 
ระบบขอมูลบุคลากร พัฒนาเพ่ือแสดงขอมูลสวนตวัของบุคลากร การไปประชุม อบรม สัมมนา  

ทั้งในและตางประเทศ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12 ระดับความพึงพอใจตองานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 
 

 
 
 

 

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

ดานระบบและเครือขาย (Wifi/Lan)  ดานบริการคอมพิวเตอร 
ดานบริการหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ดานการใหบริการของเจาหนาที่บริการคอมพิวเตอร 
ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ความพึงพอใจระบบงานสารสนเทศระหวางคณะ 
การใหบริการของเจาหนาที่ระบบสารสนเทศและฐานขอมูล ดานโสตทัศนูปกรณ 
การใหบริการของเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ เปาหมาย  
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ดานประกันคุณภาพและการจัดการความรู 
 

การประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร เปนสวนงาน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เริ่มใชระบบประกันคุณภาพ EdPEx 
ตั้งแตป 2555 และเปนคณะเดียวที่เขารวมโครงการ EdPEx Fast Track Cohort1 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของ
คณะฯ อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/ งาน ทุกภาคสวน ในการผ ลักดันเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องเกณฑเพ่ือนําไปใชใน
การพัฒนาการทํางานโดยเนนการทํางานอยางเปนระบบเพ่ือมุงเนนผลลัพธ  

คณะวิทยาศาสตร ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพทําหนาที่ เปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และคณะกรรมการ
แบงเปน 3 ฝาย มีหนาที่ ดังนี้ 

ฝายอํานวยการ 
1. จัดสรรทรัพยากรกําลังคน และใหความรวมมือในการจัดเตรียมขอมูล 
2. ตัดสินใจประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายของสวนงาน และขอมูลสวนที่เปนความลับ 
3. ทบทวนความถูกตองเหมาะสม และใหขอเสนอแนะกับรายงานฉบับราง 
4. กํากับดูแลการทํางานของแตละกลุมงานยอยท่ีเขียนรายงานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดและ

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษา 
ฝายดําเนินงาน 
1. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ 

EdPEx  
2. ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของภาษา 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ฉบับสมบูรณ 
คณะทํางาน 
1. จัดทําขอมูล และนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม 
2. กําหนดความคิดรวบยอดการวางแผน และกําหนดโครงสรางทางกายภาพของรายงาน โดยคํานึงถึงการ

จัดวางองคประกอบตางๆ ของรายงาน ใหเปนรูปรางและไดสดัสวนอยางเปนระเบียบสวยงาม 
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ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ไวในแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence ขอ 3 
เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ โดยใชระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อกําหนดทิศทางและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง การดําเนินงานทุกอยางตองกระทําเพ่ือคุณภาพของระบบ และคํานึงถึง
ผลลัพธดานการวิจัยและความสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ และผูบริหารใชเครื่องมือคุณภาพ และเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการดําเนินงาน  
 การเยี่ยมสํารวจภายในระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ 2550 
เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานดานการศึกษา รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา และอุปสรรคของหลักสูตรทั้ง
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีภาควิชาหรือคณะฯ รับผิดชอบ สําหรับนําขอมูลมาใชในการวางแผน
ปรับปรุง/ พัฒนาตอไป ปงบประมาณ 2555-2557 คณะฯ มีการปรับกระบวนการประกันคุณภาพศึกษาภายใน 
การปรับวงจรคุณภาพ PDCA เปน ADLI และรูปแบบจัดทําเลมรายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือให 

คณบดี นโยบาย/ กลยุทธ คณะวิทยาศาสตร ดานการบริหาร 

รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองคณบดี/ ผูชวยคณบดี คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา/ หลักสูตร 

หัวหนางาน/ หนวย 

การวางแผนและดําเนิน 

การภายในอยางเปนระบบ 

การรายงานผล/ กระบวนการ
ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

รายงานการประเมินตนเอง 

งานนโยบายติดตาม
กระบวนการและผลจาก 

ระบบคุณภาพ 

คณะกรรมการเขียน
รายงานการประเมิน

ตนเอง 

การดําเนินงานตามโครงการ 
EdPEx Fast Track 

การปรับแผนและกระบวนการ 

ขอมูลยอนกลับการเย่ียมสํารวจ 

การเย่ียมสํารวจระบบ EdPEx 

การเย่ียมสํารวจภายในคณะ 

การเย่ียมสํารวจจาก สกอ. 

การเย่ียมสํารวจจาก สมศ 

ขอมูลปอนกลับ
จากการวิเคราะห 
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สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)  
 ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/ 
งาน ทุกภาคสวน ในการผลักดันใหเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ือง คณะมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ใหบุคลากรมีความรูเรื่อง
เกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการทํางานโดยเนนการ
ทํางานอยางเปนระบบ เพ่ือมุงเนนผลลัพธ การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการเรียนรูจากการประชุม 
อบรมเก่ียวกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ทั้งการจัดกิจกรรมจากงานนโยบายและ
พัฒนาคุณภาพ และการสงเขาอบรมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 
 

การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ EdPEx ปงบประมาณ 2557 
 

 รายละเอียดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ EdPEx 
หัวขอเร่ือง วิทยากร ผูเขารวม ระดับความรู 

   กอน หลัง 
หัวใจ EdPEx ผศ.พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนือ้ 39 2.88 3.88 
การทํางานอยางเปนระบบเพื่อมุงเนนผูเรียน ผศ.เสาวลักษณ สุขประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
82 2.49 3.39 

EdPEx ดานการศึกษา รศ.กรองทอง ยุวถาวร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

52 2.61 3.61 

EdPEx ดานวิจยั รศ.กรองทอง ยุวถาวร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 2.50 4.50 

EdPEx ดานบริหาร รศ.กรองทอง ยุวถาวร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 3.00 4.20 

EdPEx ดาน IT/ICT รศ.กรองทอง ยุวถาวร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 3.60 4.60 

รูเขา รูเรา การทํางานอยางเปนระบบเพื่อมุง
ผลลัพธ คร้ังที่ 2 

รศ.กรองทอง ยุวถาวร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

99 2.84 3.99 

 
การเขารวมอบรมหลักสูตรการบริหารสูความเปนเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 

2557 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
 

หัวขอเร่ือง ผูเขารวม 

TQA Criteria 6 
Get Ready for AEC Learning Real Experience with Good Practice Organizations 
Malaysia Site Visit 

4 
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การจัดการความรู 
  

คณะฯ มีการกําหนดนโยบายการจัดการความรูไวอยางชัดเจนในแผน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง ในแผนกลยุทธ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ 
จัดลําดบัความสําคัญการจัดการ
ความรูภายใน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร เพิ่มผลลัพธทัง้
ดานปริมาณและคุณภาพ มุงสู
วิสัยทัศนของคณะวทิยาศาสตร 

1. ใชชองทางสื่อสารเพ่ือความเขาใจเร่ืองการจัดการความรู ใหแกบุคลากรใน      
คณะวิทยาศาสตร 

2. วิเคราะหความจําเปนของการจัดการความรูขององคกร จากพันธกิจและภาระงาน
หลัก 

3. สงเสริมใหเกิดกลุมเพื่อการจัดการความรูในทุกระดับภาควิชา/ หนวยงาน ใน   
คณะวิทยาศาสตร จัดทาํคูมือ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในสวนที่รับผิดชอบ 

4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset; KA) ของคณะวิทยาศาสตร ดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สงเสริม สนบัสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/ หนวยงาน จัดทาํโครงการปรับปรุงและ
พัฒนางาน: งานประจําสูงานวิจยั 

6. ติดตามการดําเนินการและประเมินประสทิธิผลเร่ืองการจัดการความรูของ      
คณะวิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาการจัดการความรูในปงบประมาณตอไป 

 
คณะฯ ใหการสนับสนุนการจัดการความรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย R2R 

จัดอบรมใหความรู การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมตางๆ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ อาทิ ชมรม
นักพัฒนาคุณภาพ ชมรมอยูดีมีสุข ชมรมผูใชไอทีมหิดล-พญาไท ชมรมพุทธศิลป ชมรมเพ่ือน เปนตน 
 
กิจกรรม KM/ CoP ปงบประมาณ 2557 
 

กิจกรรม KM CoP 

ดานการศึกษา 14 1 
ดานวิจัย 26 6 
ดานอื่นๆ 57 5 
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ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การตรวจสอบภายใน 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดี โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารทําให
มั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในถือเปนกลไกอยางหน่ึงที่จะชวยผลักดันใหเกิดการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกํากับดูแลที่ดี เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
วางไว โดยงานตรวจสอบภายในไดดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตามกรอบท่ีไดรับการยอมรับเปนมาตรฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายใน
ซึ่งรับนโยบายจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร และจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินงานดานการ
ตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตรทางดานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance 
Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การตรวจสอบการบริหาร 
(Management Auditing) 
 เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ภายในองคกร และเปน
อีกกลไกหน่ึงในการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายบริหารกับผูปฏิบัติงาน (Check and Balance) ใหเกิดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ งประโยชนและเปาหมายในการบรรลุ
วัตถุประสงคโดยรวม ชวยลดโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด บกพรองหรือเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนและเพ่ิมระบบการควบคุมภายในในจุดที่หละหลวม 
การตรวจสอบภายในยังสามารถเปนสื่อหรือชองทางในการเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติงานให
ผูบริหารระดับสูงพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน อีกทั้งเปนการใหความ
เชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและอิสระ เพื่อเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอผูบริหารและมีกระบวนการติดตาม เพ่ือใหมั่นใจวาขอเสนอแนะ/ แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน  มี
การปรับปรุงแกไขเพียงพออยางเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค  
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ปงบประมาณ 2557 ไดดําเนินการตรวจสอบจํานวน 13 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
หนวยรับตรวจที่ไดรับความเห็นชอบตามแผน และไดจัดโครงการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

ครั้งที่ 1 เรื่อง รับรูและเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเบ้ืองตน เพ่ือเตรียมรับการตรวจสอบสําหรับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน วันที่ 6 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบคุณภาพของงานตรวจสอบภายในและวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับหนวยรับตรวจ คณะวิทยาศาสตร กอนการเขาสูระบบการประกัน
คุณภาพจากภายในและภายนอก 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของงานท่ีปฏิบัติวามีความสําคัญ
กับพันธกิจหลัก 

4. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญของงานตรวจสอบภายในวาเปนเคร่ืองมือชวยในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือใหทราบแนวทางในการตรวจสอบดานตางๆ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเตรียมรับการเขา
ตรวจ 

ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจกอนการอบรม คาเฉลี่ย 2.82 และหลังการอบรม คาเฉลี่ย 3.92 
  

 ครั้งที่ 2 เรื่อง การเตรียมตัวใหพรอมรับการตรวจสอบในดานการควบคุมพัสดุ  สําหรับผูปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ วันที่ 15 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานพัสดุ เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได 

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสงผลตอการ
บริหารงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายและอยูในระยะเวลาที่กําหนด 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีโอกาส เสนอแนะปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ในการดําเนินงานดาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ อันจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานสามารถนําไปปฏิบัติงานได 

4. เพ่ือใหทราบแนวทางในการตรวจสอบเอกสารดานตางๆ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเตรียมรับ
การเขาตรวจ 

ความรูความเขาใจเร่ืองนี้กอนการอบรม คาเฉลี่ย 3.38 และหลังการอบรม คาเฉลี่ย 4.04 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  

คณะวิทยาศาสตรดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใชกรอบตามมาตรฐานอิงตามนโยบายของ ศูนย
บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสากล ตามแนว COSO: 2009 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมาตรฐาน ISO3100: 
2009 คณะวิทยาศาสตร มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนประธาน รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพเปนรองประธาน รองคณบดีและ
ผูชวยคณบดีทุกฝาย หัวหนางานทุกงาน ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี และนิ ติกร เปน
กรรมการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร 
2.  จัดใหมีการวางแผนการบริหาร การวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง รวมท้ังกําหนดมาตรการการ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
3.  ใหความเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตรตอคณะกรรมการประจําคณะ 
4.  กํากับ ดูแล ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
5.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมหิดลเปนประจําทุกป 
โดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงาน ในปงบประมาณ 2557 

ไดดําเนินการจัดทําแผนตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมหาวิทยาลัยกําหนดทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 
1.  ดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
2.  ดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 
3.  ดานการเงิน (Financial Risk) 
4.  ดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
คณะวิทยาศาสตรวิเคราะหความเสี่ยงครบทุกยุทธศาสตรของสวนงาน และครบตามกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน โดยแบงระดับความเส่ียงเปนระดับมาก ปานกลาง นอย ทั้งนี้คณะฯ ติดตามผลการดําเนินงาน
ทั้งสามระดับ และรายงานผลเหตุการณความเสี่ยงระดับมากไปยังมหาวิทยาลัย สวนระดับปานกลาง นอย รวบรวม
และจัดสงงานตรวจสอบภายในเพ่ือใชในการตรวจประเมินการดําเนินงานของสวนงาน การรายงานผลปฏิบัติตาม
แผน ปละ 2 รอบ ดังน้ี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556-31 มีนาคม 2557) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556-       
30 กันยายน 2557) 
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ดานบริการวิชาการ 
 

 ปงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกลูกคาท่ี
เปนคูสัญญา ประกอบดวย 

1. บริการวิเคราะห ผานหนวย BDU (Business Development Unit) หนวย CIF และเคมีบริการ 
2. รับจางวิจัยเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ระหวาง MUSC และลูกคาผานหนวย BDU 
3. บริการวิชาการดานสารสนเทศเพ่ือการวิจัย และบริการสารสนเทศหองสมุด 
4. ที่ปรึกษา อบรม การจัดการเรียนการสอน เพ่ือบริการสถาบันภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติผาน 

ภาควิชา งาน หนวยภายในคณะ 
 

ผลการดําเนินการของกระบวนการตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับลูกคาบริการวิชาการ 
 

จํานวนคร้ังการบริการวิชาการโดยหนวย BDU, CIF และเคมีบริการ 
 BDU (คร้ัง) CIF (คร้ัง) เคมีบริการ (ตัวอยาง) 

 สัญญากับองคกรภายนอก  ภายนอก ภายใน 
จํานวนการบริการ 9 139 973 13,390 
เปาหมาย 5 100 500 10,000 
 

จํานวนคร้ังการบริการวิชาการดานสารสนเทศเพ่ือการวิจัย (การอบรม) 
กิจกรรมบรรยาย/ อบรม ผูรับบริการ (MUSC, MU, ภายนอก) 

1. SCBT494 : Seminar in BT II นักศึกษา ปที่4 ภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพ (MUSC) 
2. SCID 101 วิทยาศาสตรบูรณาการ นักศึกษา ปที่1 คณะศิลปศาสตร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร

การกีฬา (MU) 
3. SCBI400: Special Problems in Biology นักศึกษา ปที่3 ภาควชิาชีววิทยา (MUSC) 
4. ดัชนชีี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรของสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ  

จํานวน 40 คน 
5. SCID518 : Generic Skills in Science Research บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตร  

(MUSC, MU) 
6. Enhancing Your Research Performance 

Throughout the Entire Research Workflow 
นักวิจัย/ บุคลากร (MUSC, MU, ภายนอก) 

7. How Springer Protocols & Springer Materials 
help in research work 

นักวิจัย/ บุคลากร (MUSC, MU, ภายนอก) 
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จํานวนคร้ังการบริการวิชาการดานสารสนเทศเพ่ือการวิจัย (การบริการดานเอกสาร) 
1. บริการ Article Express  

ปงบประมาณ ประเภทผูใช 
ประเภทของบทความท่ีใหบริการ 

ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย อิเล็กทรอนิกส ไมมีบริการ รวม 
2557 719 166 2 314 237 719 

 

2. การใหบริการสําเนาเอกสารแกเครือขายหองสมุดภายในประเทศ (Document Delivery Service)  

ปงบประมาณ 

เครือขายหองสมุด 
หองสมุดภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล 
หองสมุด

มหาวิทยาลัยเขต
กรุงเทพ/ปริมณฑล 

หองสมุด
มหาวิทยาลัย 
ตางจังหวัด 

หนวยงาน
ของรัฐ 

หนวยงาน
เอกชน 

รวม 

2557 18 19 51 233 6 327 
 

3. การขอรับบริการสําเนาเอกสารจากหองสมุดตางประเทศ (Document Delivery Service)  

ปงบประมาณ ผูขอใชบริการ 

แหลงที่ขอใชบริการ 
หองสมุดภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล 
หองสมุด

มหาวิทยาลัยเขต
กรุงเทพ/ปริมณฑล 

หองสมุด
มหาวิทยาลัย 
ตางจังหวัด 

ตางประเทศ รวม 

2557 105 19 63 14 9 105 
 

จํานวนคร้ังการจัดอบรมวิชาการใหนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ  
ปงบประมาณ 2557: เปาหมาย 4 ครั้ง 
คร้ัง ชื่อหลักสูตร ผูเขาอบรม สถาบัน/ ประเทศ 
1 Pedagogy in Advances 

Biomedical Sciences and 
Preclinical Sciences 

อาจารยแพทย 15 คน Kunming Medical University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 Internship นักศึกษาปริญญาตรี 2 คน University of Science and Technology 
of Hanoi ประเทศเวียดนาม 

3 Staff Exchange อาจารย 1 คน Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย 

4 Plant Science นักศึกษาปริญญาตรี 30 คน University College Dublin  
ประเทศไอซแลนด 

5 Internship นักศึกษาปริญญาโท 1 คน Niigata University ประเทศญีปุ่น 
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คร้ัง ชื่อหลักสูตร ผูเขาอบรม สถาบัน/ ประเทศ 
6 Internship นักศึกษาปริญญาเอก 1 คน University of Dhaka ประเทศบังคลาเทศ 
7 Research นักวิจัยหลังปริญญาเอก Vietnam Academy of Science and 

Technology ประเทศเวียดนาม 
 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของหนวยงาน 
 

BDU CIF 

 
เคมีบริการ 

 
 

 

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00

2556 2557
กระบวนการ/ขั้นตอนการ การใหบริการของเจาหนาที่ 

สิ่งอํานวยความสะดวก คุณภาพการใหบริการ 

ภาพรวม เปาหมาย 

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00

2553 2554 2556 2557

ดานกระบวนการใหบริการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 

ดานผลจากการใหบริการ ภาพรวมของการใหบริการ 

เปาหมาย 

 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00

ประสิทธิภาพและความทันสมัยของเครื่องมือ 
ความสะดวกในการขอรับบริการเครื่องมือ 
การใหขอมูลและคําแนะนําจากเจาหนาที่ 
ความพูกตองเรียบรอยของผลงาน 
ความรวดเร็วในการใหบริการ 
ความมีมนุษยสัมพนธของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
ภาพรวมของการใหบริการ 
ความเหมาะสมของอัตราคาบริการ (กรณี คิดคาบริการ) 
เปาหมาย 
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ดานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 
 

ชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ 

 สื่อวิทยุ โทรทัศน   
 สื่อสิ่งพิมพ ดังนี้ หนังสือพิมพ วารสาร จดหมายขาว โปสเตอร   
 จดหมายเวียน   
 เสียงตามสาย       
 Social network ดังนี้ www.sc.mahidol.ac.th, Facebook, IPTV 
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การบริการวิชาการผานสื่อสิ่งพิมพ  
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เสวนาพิเศษ Science Café  

 มหันตภัยจากควันไฟบอขยะ เสวนาโดย แพทยหญิง ฉัฐญาณ วงศรัฐนันท แพทยผูเชี่ยวชาญดานชีวอนามัย 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต ภาควิชาชีววิทยา และ รศ.ดร.เอกสิทธิ์    
สมสุข ภาควิชาเคมี โดยมี รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี เปนผูดําเนินรายการ มีนักวิชาการ คณาจารย นิสิต 
นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ผูที่สนใจเขารวมกวา 100 คน 

  
Science Café มหันตภัยจากควันบอขยะ 

วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2012 หรือ Middle East Respiratory Syndrome Corona virus 
Infection (MERS-CoV Infection) เสวนาโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ รองอธิการบดีฝายวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท แพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ และ ดร.พญ.พรพรรณ 
มาตังคสมบัติ ชูพงศ แพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคภูมิแพ เปนผูดําเนินรายการ มีนักวิชาการ คณาจารย นิสิต นักศึกษา 
สื่อมวลชน และประชาชน ผูที่สนใจเขารวมกวา 80 คน 

  
Science Café โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2012 

วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 เรียนรู...จากไฟไหมโรงกลั่นน้ํามัน เสวนาโดย รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข และ รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มีนักวิชาการ คณาจารย นิสิต 
นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ผูที่สนใจเขารวมกวา 60 คน 

  
Science Café เรียนรู...จากไฟไหมโรงกลั่นน้ํามนั 

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ  

 ถนนสายวิทยาศาสตร วันที่ 11 มกราคม 2557 โดยหัวใจของงานน้ี คือ เด็กๆ ทุกคนไดรวมสนุกกับการเรียนรู
วิทยาศาสตร ไดสัมผัสกับประสบการณจริงเกี่ยวกับการทดลอง ตลอดจนไดฝกปฏิบัติจริง และเลนเกมสตางๆ กวา 
100 กิจกรรม ใน 51 สถานี โดยภาควิชาและหลักสูตรตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร ไดจัดสถานีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรใหกับเด็กๆ อาทิ ปริศนาโลกลานป Very Berry Fondue หนูนอยนักคิด กิจกรรมคณิตศาสตร 
Library Kids เรื่องเลาจากรางกาย เปดโลกจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ (ชีวิตเล็กๆ ในโลกกลมๆ) เปนตน 
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 งาน Open House เปดบานนักวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 22 วันที่ 27 
สิงหาคม 2557 เปดงานดวยการสาธิตการเกิดผลึก โดย รศ.ดร.พลังพล คงเสรี และทีมงานนักศึกษาภาควิชาเคมี 
เน่ืองในปสากลแหงผลึกศาสตร และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนะแนวสูรั้วมหิดล 57” โดย ศ.ร.อ.วณิชา ชื่นกองแกว 
รองอธิการบดีฝายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานพบกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตรมากมาย อาทิ การ
สาธิตการทําวิจัยในหองปฏิบัติการจริง นิทรรศการวิทยาศาสตร นิทรรศการแนะแนวการศึกษา รวมสนุกการถาม -
ตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและรวมกิจกรรมจากภาควิชาและหนวยงานตางๆ มีผูเขารวมงานประมาณ 3,000 คน 

  

  
  

 
 

 งานวันรักนกเงือก ประจําป 2557 ตอน Hornbill Sweetheart วันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 โดยมูลนิธิ
ศึกษาวิจัยนกเงือกรวมกับคณะวิทยาศาสตร และผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกาย HORNBILL บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหคนไทยเล็งเห็นความสําคัญของนกเงือก สัญลักษณแหง “ความรัก” และ “ความ
เปนครอบครัว” รวมทั้งเชิญชวนใหประชาชนเห็นคุณคาของการอนุรักษนกเงือกใหอยูคูผืนปาไทยตลอดไป 
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ดานวิเทศสัมพันธ 
 

นักศึกษาตางชาติเต็มเวลา  
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ประเทศ 
ระดับปริญญาตร ี

1 นายเหงียน หนัด ควาง ญี่ปุน 
2 นางสาวไวฟอง หย ู จีน 

ระดับปริญญาโท 
1 MISS CHANRITH PHOEURK กัมพูชา 
2 MISS LAINGSHUN HUOY กัมพูชา 
3 MISS ZON MIE KHIN AUNG เมียนมาร 
4 MR. PHAM PHUONG PHI เวียดนาม 
5 MR. NARAYAN BAHADUR KARKI เนปาล 
6 MR. LUIS CORDOVA สหรัฐอเมริกา 
7 MR.MD. GOLAM RI บังกลาเทศ 
8 MISS TRUONG THI HIEN เวียดนาม 
9 MR. KYAW ZWAR MYINT เมียนมาร 
10 MR. IDA BAGUS MADE ARTADANA อินโดนีเซีย 
11 MISS MGU WAR AUNG เมียนมาร 
12 MR. ALOK KAFLE เนปาล 
13 MR. ARIZ QILLAH อินโดนีเซีย 
14 MISS SMRITI TANDUKAR เนปาล 
15 MR. DO VAN THUAT เวียดนาม 
16 MISS JYOTI JOSHI เนปาล 
17 MISS JOSHI  JYOTSHA เนปาล 
18 MR. YUVAL SHILON อิสราเอล 
19 MR. TRAN VAN DONG เวียดนาม 
20 MISS KHAING YEE MON AUNG เมียนมาร 
21 MR. SITHU MYINT เมียนมาร 
22 MR. STEPHEN KENDALL SLAUGHTER สหรัฐอเมริกา 
23 MR. BAN MAB กัมพูชา 
24 MR. SIENG DARITH กัมพูชา
25 MRS. FATEMEH RABIEI อิหราน 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ประเทศ 
26 MR. TRUONG HONG VIET เวียดนาม 
27 MRS. TIN TIN AUNG เมียนมาร 
28 MISS THIRI NWE เมียนมาร 
29 MR. SAW MYINT TUN เมียนมาร 
30 MISS RATHA AN กัมพูชา 
31 MR. RATNY KHIEV กัมพูชา 

ระดับปริญญาเอก 
1 MR. FREDERIC JAFFRENNOU ฝรั่งเศส 
2 MR. ABAYOMI AJAYI ไนจีเรีย 
3 MISS OLABISI OLUWABUKOLA COKER ไนจีเรีย 
4 MR. MARIO LUTZ เยอรมนี 
5 MR. HOSSEIN JAVID อิหราน 
6 MISS SOLENE JANIQUE ฝรั่งเศส 
7 MR. JOHANNES PHILIPP MENSING เยอรมนี 
8 MR. NGUYEN DANG HOA NGHIEM เวียดนาม 
9 MR. PHAN LE เวียดนาม 
10 MR. AREGA GASHAW YIMAM เอธิโอเปย 
11 MRS. DUONG THI HONG DIEP เวียดนาม 
12 MR. NOLAN BETTERLEY สหรัฐอเมริกา 
13 MISS HIND HAMEED KHUDHAIR อิรัก 
14 MR. SHAHID WASEEM ปากีสถาน 
15 MR. CLEMENT CHEDZA MAGWAMBA บอตสวานา 
16 MRS. SELENIC MINET DUBRAVKA เบลเยียม 
17 MISS RUBINA SHAKYA เนปาล 
18 MR. HAQUE MD. FAZLUL บังกลาเทศ 
19 MR. SUVASH CHANDRA OJHA เนปาล 
20 MISS CHEN KE จีน 
21 MR. GUY MINET เบลเยี่ยม 
22 MR. MONGKOLSERY LIN กัมพูชา 
23 MR. NGUYEN TRONG BAC เวียดนาม 
24 MR. WALEED AL-AHMAD ซีเรีย 
25 MR. SADEEP MEDHASI เนปาล 
26 MR. A.H.M. SHAFIQUL ISLAM บังคลาเทศ 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ประเทศ 
27 MR. MOHAMMED ALI MOHAMMED AL ADHRAEI เยเมน 
28 MR. PAL NILSEN นอรเวย 

 
นักศึกษาที่มีประสบการณทางวิชาการ/ วิชาชีพ ในตางประเทศ (มากกวา หรือเทากับ 4 สัปดาห) ประจําป
การศึกษา 2556 
 

ลําดับ ประเทศ จํานวนนักศึกษา 
  ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 
1 ญี่ปุน 11 3 11 
2 สหรัฐอเมริกา 8 1 7 
3 ออสเตรเลีย 25 - 1 
4 สหราชอาณาจักร 1 - - 
5 สวิสเซอรแลนด 1 2 - 
6 ไตหวัน 1 - - 
7 เนเธอรแลนด 1 - - 
8 ฝรั่งเศส - 4 1 
9 สเปน - 1 1 
10 อินเดีย - 1 - 
11 ฮองกง - 3 - 
12 อิตาล ี - - 3 
13 สิงคโปร - - 1 
14 ฟลิปปนส - - 1 
15 เยอรมันนี - - 3 
 รวม 48 15 29 

 

การจัดอบรมวิชาการใหนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ ปงบประมาณ 2557  
 

คร้ัง ชื่อหลักสูตร ผูเขาอบรม สถาบัน/ ประเทศ 
1 Pedagogy in Advances 

Biomedical Sciences and 
Preclinical Sciences 

อาจารยแพทย 15 คน Kunming Medical University 
ประเทศจีน 

2 Internship นักศึกษาปริญญาตรี 2 คน University of Science and Technology 
of Hanoi ประเทศเวียดนาม 
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คร้ัง ชื่อหลักสูตร ผูเขาอบรม สถาบัน/ ประเทศ 
3 Staff Exchange อาจารย 1 คน Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย 
4 Plant Science นักศึกษาปริญญาตรี 30 คน University College Dublin  

ประเทศไอซแลนด 
5 Internship นักศึกษาปริญญาโท 1 คน Niigata University ประเทศญีปุ่น 
6 Internship นักศึกษาปริญญาเอก 1 คน University of Dhaka ประเทศบังกลาเทศ 
7 Research นักวิจัยหลังปริญญาเอก Vietnam Academy of Science and 

Technology ประเทศเวียดนาม 
 
สถาบันตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือ MOU ที่ Active ปงบประมาณ 2557  
 

ลําดับ Institute Level 
Australia 

1 Curtin University of Technology Mahidol University 
2 University of Queensland Mahidol University 
3 University of Technology, Sydney Mahidol University 

Belgium 
4 University of Antwerp Mahidol University 

China   
5 Kunming Medical University Mahidol University 
6 College of Science, Honghe University Faculty of Science, Mahidol University 

Indonesia 
7 Institut Teknologi Bandung Mahidol University 
8 School of Life Sciences and Technology, Institut 

Teknologi Bandung 
Faculty of Science, Mahidol University 

9 University of Muhammahiyah Purwokerto Mahidol University 
10 Faculty of Pharmacy, Faculty of Argriculture, and 

Faculty of Engineering, University of 
Muhammadiyah Purwokerto 

Faculty of Science, Mahidol University 

Japan   
11 Chiba University Mahidol University 
12 Faculty of Horticulture/ Graduate School of Science 

and Technology, Chiba University 
Faculty of Science, Mahidol University 
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ลําดับ Institute Level 
13 Graduate School of Bioscience and Biotechnology, 

Tokyo Institute of Technology 
Faculty of Science/ Faculty of Graduate 
Studies, Mahidol University 

14 Graduate School of Engineering, Gunma University Faculty of Science, Mahidol University 
15 Graduate School of Horticulture of Chiba University Faculty of Science/ Faculty of Graduate 

Studies, Mahidol University 
16 Graduate School of Life Science and Systems 

Engineering, Kyushu Institute of Technology 
Faculty of Science, Mahidol University 

17 Graduate School of Medicine/ Faculty of Medicine, 
Kyoto University 

Faculty of Science/ Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital/ Faculty of Medicine 
Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University 

18 Graduate School of Pharmaceutical Sciences, 
Graduate School of Nutritional and Environmental 
Sciences, University of Shizuoka 

Faculty of Science, Mahidol University 

19 Graduate School of Science and Technology, 
Niigata University 

Faculty of Science/ Faculty of Graduate 
Studies, Mahidol University 

20 Institute for Research on Earth Evolution, Japan 
Agency for Marine-Earth Science and Technology, 
Japan 

Mahidol University 

21 Japan Advanced Institute of Science and 
Technology 

Mahidol University 

22 Kyoto Institute of Technology Mahidol University 
23 Nara Institute of Science and Technology Mahidol University 
24 Osaka Prefecture University Mahidol University 
25 Osaka University Mahidol University 
26 RIKEN Faculty of Science, Mahidol University 
27 School of Physical Science, the Graduate University 

for Advanced Studies (SOKENDAI) 
Faculty of Science, Mahidol University 

28 University of Shizuoka Mahidol University 
Malaysia 

29 Universiti of Kebangsaan Malaysia Mahidol University 
Norway 

30 University of Oslo Mahidol University 
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ลําดับ Institute Level 
Philippines 

31 Ateneo de Manila University Mahidol University 
Republic of Korea 

32 College of Natural Sciences, Chungnam National 
University 

Faculty of Science, Mahidol University 

33 Seoul National University Mahidol University 
Sweden 

34 Karolinska Institutet Mahidol University 
Switzerland 

35 University of Zurich Faculty of Science, Mahidol University 
Taiwan 

36 National Tsing Hua University Mahidol University 
UK 

37 University of Liverpool Mahidol University 
38 University of Sussex Faculty of Science, Mahidol University 
39 University of Sussex Mahidol University 

USA   
40 Colleges of Medicine and Health Sciences, 

University of Kentucky 
Faculty of Science, Mahidol University 

41 State University of New York College of 
Environmental Science and Forestry (SUNY ESF) 

Mahidol University 

42 College of Agricultural & Life Sciences,       
University of Wisconsin-Madison 

Faculty of Science, Mahidol University 

Vietnam 
43 University of Science and Technology of Hanoi Faculty of Science, Mahidol University 

 
 



รายงานประจําป 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

68   www.sc.mahidol.ac.th 

กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2557  
 

การตอนรับอาคันตุกะ ผูมาเย่ียมชม ประชมุหารือ และศึกษาดูงาน 
 

  
Jichi University, Japan State University of New York (SUNY), USA 

  

  
Yogyakarta State University, Indonesia University of Technology Sydney, Australia 

  

  
University College Dublin (UCD), Ireland University of Sussex (US), UK 
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University of Iceland, Iceland Bandung Institute of Technology, Indonesia 

  

  
  

  
อบรมระยะสั้นคณะอาจารย และบุคลากรทางการแพทยจาก Kunming Medical University 

หัวขอ  “Pedagogy in Advances Biomedical Sciences and Preclinical Science” รุนที่ 4 
 

  
Mahidol-Liverpool Symposium 2014 (คร้ังท่ี 3) บรรยายพิเศษ โดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล 

สามารถชมภาพกิจกรรมท้ังหมดไดที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/ic 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 
 

คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับแผนกลยุทธของท้ังมหาวิทยาลัย
และของคณะวิทยาศาสตร เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และ
ดําเนินงานกิจกรรมดานกีฬา เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและสงเสริมความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย และ
ผูปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  
พิธีถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการ พนักงานที่ดี และเปนพลังของแผนดิน และรวมลงนามถวายพระพร ประจําป 2556 

วันที่ 3 ธันวาคม 2556  
 

 
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 
 

  
พิธีถวายพานพุมและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”  

วันที่ 19 ตุลาคม 2556 
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วันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร วาระครบรอบ 55 ป  

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 
 

  
งานทําบุญสงทายปเกาตอนรับปใหม  

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 
 

  
ทําบุญตักบาตร รดน้ําขอพรอาจารยอาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต  

วันที่ 9 เมษายน 2557 
 

  
พิธีแหเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจําพรรษากาล 2557  

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
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พิธีปจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2556  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 

  
กิจกรรมทําบุญครบรอบ 95 ป ศาสตราจารยดร.สตางค มงคลสุข  

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 
 

  
พิธีถวายพานพุมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ  

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 
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พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2557  

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 
 

  
  

 
งานมุทิตาวิทยา 57  

วันที่ 17 กันยายน 2557 
 

  
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในวันมหิดล 

วันที่ 24 กันยายน 2557 
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สวนที่ 4 บทสรุป 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
 

ปงบประมาณ 2557 การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณบดีเปนผูนําดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมกําหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานตามภารกิจหลักเพ่ือใหดําเนินการโดยสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัย มี
คณะที่ปรึกษาคณบดีซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ผูบริหาร และผูใชบัณฑิต ทั้งนี้ดําเนินงานตามแผน    
กลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) 
 

ระบบและกลไกในการบริหาร 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ตั้งทําการ 2 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขต
ศาลายา ประกอบดวยหนวยงานในระดับภาควิชา 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย โครงสรางสวนสนับสนุนองคกร ภายใต
สํานักงานคณบดี 13 งาน นอกจากน้ียังมีหนวยวิจัยและเครือขายวิจัย 12 หนวย ความรวมมือการวิจัย 4 กลุม ศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการแหงชาติ 3 ศูนย และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. ดานการบริหาร 
คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวใหบุคลากรรับทราบ

โดยใชชองทาง ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่ประชุมรองคณบดีและผูชวยคณบดี ที่ประชุมหัวหนางาน 
ผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา/งานถายทอดใหบุคลากรรับทราบ และการเผยแพรแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ผานทางเว็บไซตของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
นอกจากน้ันแลวคณะฯ จัดงาน Meet the Dean โดยมีผูปฏิบัติงานเขารวมกวา 300 คน เพ่ือสื่อสารนโยบายและ
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวางผูปฏิบัติงาน อีกท้ังเปนการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนในองคกร 

 

2. ดานทรัพยากรบุคคล 
ผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร จํานวน 666 คน แบงเปนผูปฏิบัติงานสายวิชาการ 277 คน และสาย

สนับสนุน 389 คน ผูปฏิบัติงานสายวิชาการ ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 28 คน รองศาสตราจารย 62  คน ผูชวย
ศาสตราจารย 86 คน และอาจารย 101 คน ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 2 คน และ
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ผูชํานาญการพิเศษ 15 คน การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ ผูศึกษาตอ 3 คน อบรม 139 คน สัมมนา 175 คน ประชุม
วิชาการ 308 คน ดูงาน/เจรจาความรวมมือ และอ่ืนๆ 39 คน 

 

3. ดานนโยบายและแผนงาน 
คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ โดยแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหิดล ปงบประมาณ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในการต้ังเปาหมายและติดตาม
ตัวชี้วัด และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2557 ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ และจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2557 กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4. ดานการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีปกติ 6 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร  และ

หลักสูตรพิสิฐวิธาน 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
(หลักสูตรนานาชาติ) 16 หลักสูตร นักศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2557 จํานวน 2,409 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 
1,300 คน ระดับปริญญาโท 570 คน และระดับปริญญาเอก 539 คน นักศึกษาไดรับรางวัลจํานวน 57 คน ดั งนี้ 
รางวัลระดับนานาชาติ 22 คน และระดับชาติ 35 คน 

 

5.  ดานวิจัย 
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2556 จํานวน 

419 บทความ อาจารย นักวิทยาศาสตร และนักวิจัย ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจํานวน 191,371,769.79 บาท 
และคณะวิทยาศาสตรสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายไดคณะวิทยาศาสตรจํานวน 8,371,044.00 บาท  
 

6.  ดานการเงิน การคลังและงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับเงินงบประมาณแผนดิน และตั้งงบเงิน

รายไดเพ่ือเปนคาใชจายจํานวนเงิน 861,784,894.05 บาท (แปดรอยหกสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันแปด
รอยเกาสิบส่ีบาทหาสตางค) จายจริงจํานวน 904,947,027.07 บาท (เการอยสี่ลานเกาแสนสี่หมื่นเจ็ดพันยี่สิบเจ็ด
บาทเจ็ดสตางค) 

 

7. ดานระบบกายภาพและส่ิงแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญของการบริหารจัดการสภาพแวดลอมและอนุรักษพลังง านโดยให

ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนรวมในการรณรงคการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอมเฝาระวังอุบัติเหตุอุบัติภัย
ไมใหเกิดลุกลามใหญโตอันจะเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เชน ดานการควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษไดมีถัง
ขยะแยกประเภทไวในหองปฏิบัติการทดลอง/วิจัยของหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการ การลดใชกระดาษโดยงดใช 
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เอกสารประกอบการประชุมในการประชุมรองคณบดีและผูชวยคณบดี และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
  

8. ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย 
ปงบประมาณ 2557 หองสมุดสตางค มงคลสุข ใหบริการสารสนเทศงานวิจัย ดังนี้ บริการ Article 

Express การใหบริการสําเนาเอกสารแกเครือขายหองสมุดภายในประเทศ และการขอรับบริการสําเนาเอกสารจาก
หองสมุดตางประเทศ นอกจากนี้มีการจัดอบรม IT จํานวน 26 คร้ัง มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดอบรม 4.54 
สถิติผูใชบริการผานเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน ดังนี้ Pageviews เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร 1,785,804 
Postviews ผานสื่อสังคมออนไลน Facebook 445,005 และคณะวิทยาศาสตรไดรับรางวัลเว็บไซตยอดนิยม 
รางวัลชมเชย ประจําป 2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

งานพัฒนาระบบจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะฯ ดังนี้ ระบบประชุม
ออนไลน ระบบขอมูลบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ ระบบบันทึกเวลาเขา -ออกการปฏิบัติงาน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส 
ระบบจัดการหองเรียน ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร และระบบขอมูลบุคลากร 

 

9. ดานประกันคุณภาพและการจัดการความรู 
คณะวิทยาศาสตรกําหนดนโยบายในแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 

(ฉบับปรับปรุงป 2557) ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence ขอ 3 เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ คณะใช
ระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล โดยการใชเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิ ศ (EdPEx) 
คณะฯจัดกิจกรรมอบรม EdPEx 7 ครั้ง ผูเขารวม 148 คน ในสวนการจัดการความรู มีกิจกรรม KM 97 กิจกรรม 
แบงเปน ดานการศึกษา 14 กิจกรรม ดานวิจัย 26 กิจกรรม ดานอ่ืนๆ 57 กิจกรรม และ CoP จํานวน 12 กิจกรรม 
แบงเปน ดานการศึกษา 1 กิจกรรม ดานวิจัย 6 กิจกรรม และดานอ่ืนๆ 5 กิจกรรม 

 

10. ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ปงบประมาณ 2557 งานตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจสอบ  13 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 

100 ของจํานวนหนวยรับตรวจที่ไดรับความเห็นชอบตามแผน และไดจัดโครงการอบรมใหความรูความเขาใ จ
เกี่ยวกับการตรวจสอบ จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 1. รับรูและเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเบื้องตนเพ่ือเตรียมรับ
การตรวจสอบสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และ 2. การเตรียมตัวใหพรอมรับการตรวจสอบในดานการควบคุม
พัสดุ สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 4 
ดาน ดังน้ี 1.ดานการดําเนินงาน 2.ดานการเงิน 3.ดานกลยุทธ 4.ดานกฎระเบียบ และวิเคราะหความเสี่ยงครบทุก
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ยุทธศาสตรของสวนงาน และครบความเสี่ยงทั้ง 4 ดาน คณะฯ ติดตามผลการดําเนินงานทั้ งความเสี่ยงระดับมาก 
ปานกลาง และนอย โดยรายงานผลเหตุการณความเส่ียงระดับมากไปยังมหาวิทยาลัย ปละ 2 คร้ัง 

 

11. ดานบริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกลูกคาที่เปนคูสัญญา 

ประกอบดวย 1.บริการวิเคราะหผานหนวย BDU หนวย CIF และ เคมีบริการ ภาควิชาเคมี 2.รับจางวิจัยเพ่ือ
วัตถุประสงคเฉพาะ ระหวาง MUSC และลูกคาผานหนวย BDU 3.บริการวิชาการดานสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและ
บริการสารสนเทศหองสมุด และ 4.ที่ปรึกษา อบรม การจัดการเรียนการสอนเพ่ือบริการสถาบันภายนอกทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติผาน ภาควิชา หนวยงานภายในคณะ และมีการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ลูกคาในการใหบริการของหนวยงาน 

 

12. ดานการประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตรมีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ ดังนี้ สื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ จดหมาย

เวียน เสียงตามสาย และ Social network ปงบประมาณ 2557 คณะฯ จัดเสวนาพิเศษ Science Café จํานวน 3 
ครั้ง ดังนี้ 1.มหันตภัยจากควันไฟบอขยะ 2.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2012 และ 3.เรียนรู...จากไฟไหม
โรงกลั่นนํ้ามัน และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธตางๆ อาทิ ถนนสายวิทยาศาสตร งาน Open House และ
งานวันรักนกเงือก  

 

13. ดานวิเทศสัมพันธ 
ปการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาตางชาติเต็มเวลา 60 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 

1 คน ระดับปริญญาโท 31 คน และระดับปริญญาเอก 28 คน จํานวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณทางวิชาการ/
วิชาชีพในตางประเทศ (มากกวาหรือเทากับ 4 สัปดาห) จํานวน 91 คน ในปงบประมาณ 2557 งานความรวมมือ
ระหวางประเทศจัดอบรมวิชาการใหนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ จํานวน 7 หลักสูตร และมีขอตกลง
ความรวมมือ MOU ที่ Active กับสถาบันตางประเทศ 43 สถาบัน (52 ฉบับ)  

 

14. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตรดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษา อาจารย และ

บุคลากร เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน 
ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ปงบประมาณ 2557 คณะฯ มีการจัดกิจกรรม อาทิ พิธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ พนักงานท่ีดี และเปนพลังของแผนดิน และรวมลงนามถวายพระพร วันคลายวัน
สถาปนาคณะวิทยาศาสตรวาระครบรอบ 55 ป พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2557 งานมุทิตาวิทยา 57  
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สวนที่ 5 ภาคผนวก 
 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เทอมตน ระดับปริญญาเอก 
ลําดับ สาขาวิชา จํานวน 

1 กายวิภาคศาสตร (นานาชาติ) 4 
2 การวิภาคศาสตรและชีววทิยาโครงสราง (นานาชาติ) 61 
3 ฟสิกสเชิงเคมี (นานาชาติ) 4 
4 จุลชีววิทยา (นานาชาติ) 25 
5 ชีวเคมี (นานาชาต)ิ 37 
6 พยาธิชีววิทยา (นานาชาติ) 9 
7 เภสัชวิทยา (นานาชาติ) 11 
8 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร (นานาชาติ) 35 
9 สรีรวิทยา (นานาชาติ) 24 
10 เคมีอินทรีย (นานาชาติ) 19 
11 เคมีเชิงฟสิกส (นานาชาติ) 5 
12 เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 34 
13 ฟสิกส (นานาชาติ) 27 
14 พิษวิทยา (นานาชาติ) 13 
15 ชีววิทยา (นานาชาติ) 41 
16 คณิตศาสตร (นานาชาติ) 51 
17 เคมีวิเคราะห (นานาชาติ) 16 
18 เคมีอนินทรีย (นานาชาติ) 15 
19 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย (นานาชาติ) 11 
20 เวชศาสตรระดับโมเลกุล 45 
21 วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ(นานาชาติ) 42 
22 เคมี (นานาชาติ) 10 

 รวม 539 
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จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เทอมตน ระดับปริญญาโท 
ลําดับ สาขาวิชา จํานวน 

1 กายวิภาคศาสตรและชวีวิทยาโครงสราง (นานาชาติ) 14 
2 คณิตศาสตรประยุกต (นานาชาติ) 26 
3 จุลชีววิทยา (นานาชาติ) 41 
4 ชีวเคมี (นานาชาต)ิ 53 
5 ชีววิทยาสภาวะแวดลอม (นานาชาติ) 37 
6 พยาธิชีววิทยา (นานาชาติ) 10 
7 เภสัชวิทยา (นานาชาติ) 18 
8 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย (นานาชาติ) 16 
9 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 16 
10 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร (นานาชาติ) 18 
11 สรีรวิทยา (นานาชาติ) 11 
12 เคมีอินทรีย (นานาชาติ) 15 
13 เคมีเชิงฟสิกส (นานาชาติ) 5 
14 เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 62 
15 เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต 25 
16 ฟสิกส (นานาชาติ) 36 
17 พิษวิทยา (นานาชาติ) 25 
18 นิติวิทยาศาสตร (นานาชาติ) 26 
19 วิศวกรรมศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ) 38 
20 วิทยาการพชื 37 
21 เคมี (นานาชาติ) 41 

 รวม 570 
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จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เทอมตน ระดับปริญญาตร ี
ลําดับ สาขาวิชา จํานวน 

1 วิทยาศาสตร (ยังไมจําแนกสาขา) 287 
2 เคมี 195 
3 ชีววิทยา 145 
4 ฟสิกส 68 
5 เทคโนโลยีชีวภาพ 172 
6 คณิตศาสตร 85 
7 พฤกษศาสตร 35 
8 คณิตศาสตรประกันภัย (นานาชาติ) 308 
9 ชีววิทยาการแพทย 5 
 รวม 1300 
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รายชื่อบุคคลภายนอกท่ีไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยสมทบของคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตนสังกัด ภาควิชา/ หนวยที่สังกัด  

คณะวิทยาศาสตร 
1 Dr.Christain Licht Director of Research/ University 

Montpellier2, France 
ภาควิชาคณิตศาสตร 

2 ศ.ทิมโมที วิลเลี่ยม เฟลเกล ผูอํานวยการหนวยงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพกุง/ ศูนยพันธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

3 ดร.แสงจันทร เสนาปน นักวิจัย/ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

4 ดร.กัลยาณี แดงติ๊บ นักวิจัย/ ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5 Dr.Sebastian Chakrit 
Punyaratabandhu Bhakdi 

กรรมการบริหาร/ X-Zell Biotech Itd. INC1 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

6 แพทยหญิงพรทิพย โรจนสุนันท ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร/  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 

งานพันธกิจพิเศษ  
หนวยสหสาขาวิชา  
หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร 

7 พลตํารวจโทอัมพร จารุจินดา ขาราชการบํานาญ งานพันธกิจพิเศษ  
หนวยสหสาขาวิชา  
หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร 

8 พลตํารวจโทตรีประพัฒน คนตรง ขาราชการบํานาญ งานพันธกิจพิเศษ  
หนวยสหสาขาวิชา  
หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร 

9 ดร.วิลสา วิจิตรวาทการ นักวิจัยอาวุโส/ บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม 
จํากัด 

งานพันธกิจพิเศษ 
หนวยสหสาขาวิชา  
หลักสตูรนิติวิทยาศาสตร 

10 Dr.Andrea De Gaetano Head, CNR-IASI Laboratorio di 
Biomatematica/ BioMatLab CNR-IASI, 
Fisiopatologia dello Shock Universita’ 
Cattolica del Sacro Cuore Largo 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

11 ดร.มล.เสาวรส สวสัดิวัตน อาจารย/ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาชีวเคม ี

12 ผศ.ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ 

หนวยสหสาขาวิชา หลักสูตร
เวชศาสตรระดับโมเลกุล 
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คณะกรรมการจัดทําหนังสือรายงานประจําปงบประมาณ 2557 
 
1. คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ    ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม    กรรมการ 
4. ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
5. หัวหนางานคลังและพัสดุ      กรรมการ 
6. หัวหนางานการศึกษา      กรรมการ 
7. หัวหนางานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
8. หัวหนางานวิจัย       กรรมการ 
9. หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข   กรรมการ 
10. หัวหนางานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี    กรรมการ 
11. หัวหนางานตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
12. หัวหนางานศาลายา       กรรมการ 
13. หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ    กรรมการ 
14. หัวหนางานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 
15. นายอภิชัย อารยะเจริญชัย      กรรมการ 
16. นางสาววลัยพันธ ฉลาดอักษรสิทธิ์     กรรมการ 
17. หัวหนางานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 
18. นางศศิมา มามีใหญ       ผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาววันวิสา เจริญยศ      ผูชวยเลขานุการ 
20. นางวัชรี ใจซื่อกุล       ผูชวยเลขานุการ 


