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สสาสนจากคณบด ี

 

 
 
“รายงานประจําปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดทําขึ้นเพ่ือเปนการ

นําเสนอผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  2554 หรือปที่ 53 แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแตไดรับการประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยมี
ความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงานประจําปฯ เลมนี้ ประกอบไปดวย ประวัติ
ความเปนมา แนวทางการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการบริหาร ผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ ทั้ง
ดานการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือกับตางประเทศ 
และการประชาสัมพันธ ทั้งนี้ เ พ่ือใหการดําเนินงานทั้งหมดดังกลาวสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะ
วิทยาศาสตรที่มุงม่ัน ““เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล” 

 
คณะวิทยาศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวา ““รายงานประจําปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล” นี้จะเปนเอกสารส่ิงพิมพที่ แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในปงบประมาณ 2554 เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สาธารณชนท่ัวไป ไดรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะฯ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได
ตามสมควร 
 
 
 
 

 
ศาสตราจารยศกรณ  มงคลสุข 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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ประวตัคิวามเปนมา 

 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการประกาศจัดต้ังในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
พ.ศ. 2501 ในนาม “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” โดยมี ศาสตราจารย ดร. สตางค 
มงคลสุข เปนผูดําเนินการจัดตั้ง และดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงคเบื้องตน เพ่ือจัดการศึกษาเตรียม
แพทย และเตรียมประเภทวิชาอ่ืนๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยใชสถานที่ ณ ตึกเทคนิคการแพทย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในปแรก และยายมายังอาคารเรียนใหม ณ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของคณะเภสัช
ศาสตร ในปตอมา ในป พ.ศ.2503 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะขึ้นเปน “คณะวิทยาศาสตรการแพทย” เปด
หลักสูตรการศึกาในสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ถึงระดับปริญญาตรี-โท (และเอก ในเวลา
ตอมา) โดยมี ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคคลสุข ดํารงตําแหนงคณบดีทานแรก 

ในป พ.ศ. 2511 คณะฯ ไดยายสถานที่มาตั้ง ณ พ้ืนที่ปจจุบัน ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี ซึ่ง
รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนที่ดิน 40 ไร และงบประมาณรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร กอสรางอาคารบรรยาย 
และอาคารทดลองวิทยาศาสตร พรอมอุปกรณวิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร .สตางค มงคลสุข ยังได
ติดตอขอความชวยเหลือจากองคกรตางประเทศอ่ืนๆ เพ่ือขอความสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย 
จนทําใหคณะฯ เปนฐานปฏิบัติการวิจัยที่สําคัญที่สุดของประเทศและของภูมิภาค ในขณะนั้น 

วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาโปรด
กระหมอมจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใหใชพระนามาภิไธย "มหิดล" เปนนามใหมของ
มหาวิทยาลัย และเม่ือมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512 คณะฯ จึงไดใชชื่อใหมเปน 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มาจนถึงปจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ตั้งอยูเลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท  เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5000 มีอาคารเดิม 11 หลัง พ้ืนที่รวม 66,792 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของ
ภาควิชาตางๆ และใชสําหรับการเรียน การสอน การวิจัย และอาคารซ่ึงไดรับพระราชทานนามวา "อาคารเฉลิม
พระเกียรติ" อีกหนึ่งหลัง เปดทําการต้ังแตป พ.ศ. 2544 พ้ืนที่รวม 23,845 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของสํานักงาน
คณบดี หองปฏิบัติการของนักศึกษาพรีคลินิก และใชสําหรับปฏิบัติงานวิจัย ของหนวยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ 
(Center of Excellence) หนวยสงเสริมงานวิจัยอื่นๆ งานการเรียนการสอนและงานบริหาร และในปงบประมาณ 
2549 คณะฯ ไดสรางกลุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย ประกอบดวยอาคาร 3 
หลัง พ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 14,550 ตารางเมตร ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา สันทนาการ และเปนสํานักงานและหองปฏิบัติการของศูนยตรวจสอบสาร
ตองหามในนักกีฬา พื้นที่ 10,700 ตารางเมตร อาคารสัตวทดลอง เพ่ือสนับสนุนการวิจัยคุณภาพระดับสากล พ้ืนที่ 
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2,300 ตารางเมตร และอาคารชีวภาพการแพทย พ้ืนที่ 1,550 ตารางเมตร เฉพาะตัวอาคารกอสรางแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ 2552 

นอกจากน้ี ยังมีที่ตั้ง ณ วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 โทร. 0-2441-9323 ประกอบดวยอาคาร 4 หลัง พ้ืนที่รวม 32,114 ตารางเมตร ใชสําหรับการเรียนการ
สอนวิชาพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-2 และใชเปนสถานที่ปฏิบัติการวิจัยดวย 

เมื่อเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2501 จนถึงป พ.ศ. 2535 คณะวิทยาศาสตรประกอบดวย 14 ภาควิชา จัดตั้งเรียง
ตามลําดับดังนี้ กายวิภาคศาสตร เคมี ชีววิทยา ภาษาตางประเทศ จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัช -
วิทยา พยาธิชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และพฤกษศาสตร แตปจจุบันประกอบดวย 12 
ภาควิชา เนื่องจากในป พ.ศ. 2549 ภาควิชาภาษาตางประเทศไดโอนยายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร และในป พ.ศ. 
2552 ภาควิชาคอมพิวเตอรยายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

แผนทีค่ณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหิดล พญาไท 
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สวนที ่1 แนวทางการดาํเนนิงาน 

 
นโยบายของคณะวทิยาศาสตร 

 
ดานการบรหิาร 

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม   เขารวมการประชุม/สัมมนาท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง   

2. เปดโอกาสใหผู มีสวนไดเสียในทุกภาคสวนรวมกันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานของคณะฯ  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ  

3. พัฒนาขอมูลสารสนเทศของคณะฯ ใหเชื่อถือได เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของแตละฝายและ
เพ่ือการบริหารงานโดยใชขอมูลเชิงประจักษไดอยางมีประสิทธิภาพ   

4. สงเสริมการจัดการความรูภายใน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะฯ   และมุงสูการที่
คณะวิทยาศาสตรจะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

5. กระจายอํานาจการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของคณะฯ และภาควิชาฯ 
อยางเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. สนับสนุนการดําเนินงานจัดหารายได/เงินบริจาคจากแหลงตางๆ  เพ่ือนํามาจัดสรรเปนทุนการศึกษา
ใหนักศึกษาทุกระดับ และเพ่ือการพัฒนาคณะฯ อยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเผยแพรขอมูลเพื่อใหบุคลากรทุกระดับรับทราบ
และเห็นความสําคัญ ทุกหนวยงานพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

8. ดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม ผลงานทางวิชาการและชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะฯ  
สูสาธารณชน 
 
ดานการศึกษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหมๆ ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และเปดหลักสูตรนานาชาติที่มีมาตรฐานเปนสากลเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนศูนยกลางการศึกษาระดับนานาชาติ 

2. พัฒนาคณาจารย ทั้งดานการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือใหเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม และเปน
แบบอยางที่ดีแกลูกศิษย 

3. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู
อยางจริงจัง จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง  
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4. สงเสริม สนับสนุนและใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีคุณภาพท้ังชาวไทยและ       
ชาวตางประเทศ โดยไมละเวนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ดอยโอกาสดวย 

5. สงเสริมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูและเตรียมความพรอมแก
นักศึกษา เพ่ือที่จะเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมกอนที่จะออกไปสูสังคมภายนอก  

6. สงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของประเทศและมุงมั่นพัฒนาแนวคิด/ความประสงคที่ตองการ
เปนคณะวิทยาศาสตรของปวงชน 
 
ดานวจิยั  

1. มุงเนนความสําคัญของการบริหารงานวิจัยเพ่ือเอ้ืออํานวยใหมีการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

2. สงเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ
ของคณะฯ  

3. สงเสริมการนําผลงานวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และมีการใช
ประโยชนองคความรูและเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรในเชิงพาณิชย 

4. สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ 

5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายงานวิจัย ภายในคณะฯ  มหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ          
                                                                                                                                                         
ดานบริการวชิาการ 

1. พัฒนาการใหบริการวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
2. พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมรายไดและปริมาณผูใชบริการรายใหม 
3. พัฒนาสิ่งเอ้ืออํานวยตางๆ รวมทั้งมาตรฐานการบริการวิชาการ 
4. สงเสริม/สนับสนุนการบริการวิชาการสูสังคมในรูปแบบตางๆ 
5. หนวยพัฒนาธุรกิจดําเนินการสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชย 

 
ดานทาํนบุาํรงุ ศลิปวฒันธรรม 

1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษาในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือใหมีการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของไทยสืบไป 

2. ดูแลคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
3. สงเสริมความรักความสามัคคีภายในหมูคณะ และใหประชาคมทุกหมูเหลามีความรัก ความผูกพันตอ

คณะฯ/สถาบัน 
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4. สงเสริมการดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรอยูรวมกันอยางมีความสุข ทามกลางส่ิงแวดลอมที่รมรื่นและ
ปลอดภัย 
 
ดานความรวมมือกับตางประเทศ 

1. สืบสานความรวมมือและความสัมพันธที่ดี ดานการศึกษา/วิจัย กับสถาบัน/องคกรในตางประเทศ 
2. ริเริ่มความรวมมือและความสัมพันธใหมดานวิชาการกับสถาบัน/องคกรในตางประเทศ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพงานวิเทศบริการแกบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ 

 
ดานการประชาสมัพนัธ 

1. สรางความตระหนักรู และภาพลักษณที่ดีของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในสายตา
ประชาชน 

2. เผยแพรขาวสารของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลผานสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ 
3. ประชาสัมพันธความเปนเลิศดานการศึกษา/วิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนท่ี

รูจัก ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 

องคประกอบกลยุทธของคณะวทิยาศาสตร 
 
วสิยัทัศน (Vision)    เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล 
   To be a World Class Science Faculty  
 
พันธกิจ (Mission)  สรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล 

Produce graduates with knowledge and virtue, and research of 
international quality.  

 
คานยิมหลกั (Core Values)  
  M   Mastery  เชี่ยวชาญวิชา 
  U   Unity   สามัคคีรวมใจ 
  S   Success  ใฝสัมฤทธ์ิ 
  C   Creativity  คิดสรางสรรค 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 
ดานการวจิยั 

1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย 
2. เพ่ือสนับสนุน/สงเสริมการผลิต/เพ่ิมผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือใหนักวิจัยมีเงินทุนวิจัยเพียงพอในการผลิตผลงาน 
4. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถดําเนินการวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนางานประจําของตนเองได 

 
ดานการเรยีนรูและพฒันาสูความเปนเลิศ 

1. เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ พรอมที่จะไปประกอบอาชีพและเปนคนดีของสังคม 
2. เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร อันจะทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ และ

เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
3. เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานแทนกันได และมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานตางๆ 
4. เพ่ือสรางและขยายสินทรัพยทางความรู (knowledge asset) ของคณะวิทยาศาสตร 
5. เพ่ือใหมีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการบริหารงานดานตางๆ 
6. เพ่ือสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน 
7. เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน/นักศึกษาใหมาเขารับการศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ดานบริการวชิาการ 

1. เพ่ือใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคม ชุมชน และเชิงพาณิชย 
2. เพ่ือใหคณะวิทยาศาสตรมีรายไดท่ีสามารถนําไปเพ่ิมศักยภาพงานบริการวิชาการใหมๆ ตอไปได 

 
ดานความเปนสากล 

1. เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตรสูระดับนานาชาติ 
2. เพ่ือดึงดูดนักศึกษาตางชาติใหมาศึกษาตอที่คณะวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น 
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ประเดน็ยุทธศาสตรและกลยทุธ 
 
คณะวิทยาศาสตรนําประเด็นยุทธศาสตรหลัก ยุทธศาสตรเสริม และกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหิดลมาใช

เปนแนวทางกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับบริบทของคณะฯ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลยัมหดิล  
ยุทธศาสตรที ่1 สรางความเปนเลิศในการวจิยั 
กลยทุธของมหาวิทยาลยัมหดิล 

1. สราง สรรหา สนับสนุน และคงไวซึ่งนักวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากล 
2. สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย เพ่ือเปนผูนําในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ 
3. สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสําคัญ เปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก 
4. นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคา เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม โดยรวมกับภาครัฐและเอกชน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออํานวยตอการวิจัยอยางครบวงจร 
6. สรางคลังความรู และระบบเผยแพรความรูสูสาธารณชนและสากล 

กลยุทธของคณะวิทยาศาสตร 
 สรางระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
 พัฒนานักวิจัย 
 เผยแพรผลงานวิจัยของคณะฯ ในเชิงรุก 

 
ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลยัมหดิล  
ยุทธศาสตรที ่2 สรางองคกรแหงการเรยีนรู และความเปนเลศิทางวชิาการ 
กลยทุธของมหาวิทยาลยัมหดิล 

1. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหมีความสามารถในวิชาชีพ มีจิตสํานึกและศักยภาพในการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
3. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือความเปนเลิศในระดับสากล 
4. สรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
5. สรางระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยดานการศึกษา 

กลยทุธของคณะวิทยาศาสตร 
 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  
 พัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถทางวิชาการ และมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง 
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 สรางความผูกพันระหวางอาจารย นักศึกษา และศิษยเกา 
 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับใหตรงกับความตองการของสังคม 
 พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
 สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยดานการเรียนการสอน 
 พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังขอมูลเพ่ือการดําเนินงานทุกดาน 
 เผยแพรขอมูล/องคความรูที่เปนประโยชนแกบุคลากรภายในและสาธารณชน 
 เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 
ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลยัมหดิล  
ยุทธศาสตรที ่3 สรางความเปนเลิศในการบรกิารสขุภาพ และบริการวชิาการ 
กลยทุธของมหาวิทยาลยัมหดิล 

1. สงเสริมการใหบริการดวยจิตวิญญาณความเปนมนุษย  
2. สงเสริมการใหบริการวิชาการดานสุขภาพ เพ่ือเปนศูนยกลางระดับนานาชาติ  
3. ดํารงความเปนผูนําของประเทศในการใหบริการทางการแพทย ระดับเหนือกวาตติยภูมิ  
4. เปนผูชี้นําการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
5. สงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวน 
6. พัฒนาคุณภาพ เพ่ือใหเปนมาตรฐานในการอางอิง 

กลยุทธของคณะวิทยาศาสตร 
 พัฒนาผลงานวิจัยสูการบริการวิชาการเชิงพาณิชย 
 สงเสริมความรวมมือการดําเนินงานธุรกิจกับภาคเอกชน 
 สนับสนุนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชนภายนอก 

 
ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลยัมหดิล  
ยุทธศาสตรที ่4  สรางความเปนสากล 
กลยทุธของมหาวิทยาลยัมหดิล 

1. สรางจิตสํานึกวามหาวิทยาลัยมหิดลเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 
2. สรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนองคความรูกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับนานาชาติ 
3. สื่อสารและเผยแพรความเปนมหิดลสูนานาชาติ 
4. สงเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรใหมีความสามารถสูระดับสากล 
5. สนับสนุนความเปนนานาชาติในองคกร 
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กลยทุธของคณะวิทยาศาสตร 
 เสริมสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาและ/หรือวิจัย ณ ตางประเทศ 
 พัฒนา/สงเสริมบุคลากรและนักศึกษาใหมีความสามารถสูระดับสากล 
 สรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ 

รายละเอียดยุทธศาสตรเสริมของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปน
เลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยและเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 
มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญในการท่ีจะตองประสานใหเกิดความกลมกลืนระหวางความหลากหลายของสาขาวิชา 
และภายในมหาวิทยาลัย การใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริหารทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรสูความเปนเลิศ สามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว และที่คณะวิทยาศาสตร
นํามาพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ พ.ศ. 2552-2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 นี้ มีดังนี้  
 
ความกลมกลนืในความหลากหลาย 

ดวยพ้ืนฐานทางวิชาการที่แตกตาง และเพ่ือการธํารงไวซึ่งวิทยาเขตที่มีอยูหลายแหง มหาวิทยาลัยมหิดล
เห็นความสําคัญที่จะตองสงเสริมใหเกิด "ความกลมกลืนในความหลากหลาย" เพ่ือที่จะใหบรรลุเปาหมายน้ี 
มหาวิทยาลัยจึงมุงมั่นที่จะประสานวิสัยทัศน พันธกิจ ของคณะ สถาบัน และวิทยาลัยตางๆ ใหมีความสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังสงเสริมค านิยมของมหาวิทยาลัย 
และปลูกฝงความภักดีและภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหเกิดขึ้นในคณาจารย บุคลากร 
นักศึกษา และศิษยเกา การทําใหเกิดเอกภาพเชนนี้จะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถสรางเครือขาย และกลไกในการ
สนับสนุนความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหวางมหาวิทยาลัยกับภายนอก 
ยิ่งกวานั้น มหาวิทยาลัยมหิดลยังมุงม่ันที่จะพัฒนาใหเกิดชุมชนท่ีอยูดวยกันดวยความกลมเกลียวและสมานฉันทอีก
ดวย  
 
ระบบสารสนเทศ และการใชทรพัยากร  

เพ่ือการสนับสนุนยุทธศาสตรตางๆ มหาวิทยาลัยมหิดลมีเปาหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการ
บริหารจัดการขอมูล และคลังขอมูล เพ่ือใหเอ้ือตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริหารจัดการ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมุงที่จะสงเสริมและดําเนินการใหแนใจไดวา การใช
ทรัพยากรตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม และดีที่สุด โดยการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ และสรางประโยชนใหเกิดข้ึนอยางสูงสุด  
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ทรพัยากรบคุคล  
เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ยั่งยืน จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองพัฒนาบุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย โดยการพัฒนาทักษะ และ
ความชํานาญในวิชาชีพ สรางสรรคสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดการคนควาวิจัย
รวมทั้งสรางความรวมมือระหวางภาคสวนใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่วางไว  ยิ่งกวานั้น ยังจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
มีการคัดเลือก สนับสนุน และธํารงรักษาผูมีความรูความสามารถดานตางๆ เพ่ือสืบสานการดําเนินการสูความเปน
เลิศในการวิจัย การเรียน การสอน การใหบริการทางการแพทย และความเปนสากล 
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สวนที ่2 ระบบและกลไกในการบรหิาร 

 
โครงสรางและการบรหิารงาน 

 
แผนภูมกิารบรหิารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

คณะกรรมการทีป่รกึษาคณบด ี คณะกรรมการประจาํคณะฯ 

รองคณบด ีผูชวยคณบด ี หวัหนาภาควชิา 

หวัหนางาน รองหัวหนาภาควชิา 

ประธานหลกัสตูร 

ขาราชการ  
พนักงานมหาวทิยาลยั ลกูจาง 

ขาราชการ  
พนักงานมหาวทิยาลยั ลกูจาง 
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โครงสรางคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยแพทยศาสตรศึกษา 

หนวยบริการสุขภาพ 

คณะวทิยาศาสตร  

ศูนยความเปนเลิศดานอนามัย 
สิ่งแวดลอม

ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมเคมี 

ภาควชิากายวภิาคศาสตร  

ภาควชิาคณิตศาสตร  

ภาควชิาเคม ี 

ภาควชิาจลุชวีวทิยา  

ภาควชิาชวีเคม ี 

ภาควชิาชวีวทิยา  

หนวยบริการการศึกษา 

หนวยกิจกรรมนักศึกษา 

หนวยหลักสูตรปริญาญาตร ี

หนวยนโยบายและแผน 

หนวยประกันคุณภาพ 

หนวยงบประมาณ 

หนวยธุรการและสวัสดิการ 

หนวยการเงิน 

หนวยบัญช ี

หนวยพัสดุ 

หนวยทุนวิจัยและทุนการศึกษา 

สาํนักงานคณบด ี 

งานบรหิารและธรุการ  

งานคลงัและพสัด ุ 

งานการศกึษา  

งานนโยบายและพัฒนาคณุภาพ  

งานวิจยั  

งานแพทยศาสตรและบณัฑติศกึษา  

งานศาลายา  

งานสารสนเทศและ  
หองสมุดสตางค มงคลสขุ  

งานประชาสมัพนัธ กจิกรรมพเิศษ 
แและวเิทศสมัพนัธ 

งานตรวจสอบและความเสีย่ง  

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี 

หนวยหองปฏิบัติการอเนกประสงค 

หนวยบัณฑิตศึกษา 

หนวยประชาสัมพันธ 

หนวยกิจกรรมพิเศษ 

หนวยวิเทศสัมพันธ 

หนวยศิลปกรรม 

งานพันธกจิพเิศษ  

หนวยเครื่องมือกลาง 

หนวยพัฒนาธุรกิจ 

หนวยสหสาขาวิชา 

หนวยสังเคราะหภาพระดับนาโน 

หนวยความรวมมือทางวิชาการกับ 
หนวยงานภายนอก (6 หนวย) 

หนวยทรัพยากรหองสมุด 

หนวยบริการสารสนเทศ  
อิเล็กทรอนิกส 

หนวยสารสนเทศงานวิจัย 

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางวิชาการ 

โครงการจัดต้ังหนวยจดหมายเหตุ
และพิพิธภณัฑ หนวยธุรการและบริการการศึกษา 

หนวยอาคารสถานท่ีและวัสดุ 

หนวยเทคโนโลยีการศึกษา 

หนวยสงเสริมการวิจัย 

หนวยวิจัยรวมเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ 

หนวยสัตวทดลอง 

หนวยวิจัยและเครือขายวิจัย (5 หนวย) 

หนวยบริการคอมพิวเตอรและ
สื่อสาร 

หนวยพัฒนาซอฟตแวร 

หนวยโสตทัศนูปกรณ 

ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  

ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา  

ภาควชิาพฤกษศาสตร  

ภาควชิาฟสกิส  

ภาควชิาเภสชัวทิยา  

ภาควชิาสรรีวทิยา  

หนวยอาคารสถานท่ี 

หนวยซอมบํารุง 

หนวยการเจาหนาท่ี 

หนวยสารบรรณ 
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ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร มีผูปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 640 คน จําแนกตามประเภท ดังนี้ 
 

ประเภท  ขาราชการ  พนกังานมหาวทิยาลยั  พนกังานมหาวทิยาลยั  
คณะวทิยาศาสตร  

รวม  

วิชาการ 113 161 - 274 
ทั่วไป 56 - - 56 
สนับสนุน - 97 114 211 
ลูกจางประจํา 73 
ลูกจางชั่วคราว 16 
ลูกจางชาวตางประเทศ 10  
รวม  640 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  
ที่มาของขอมูล : งานบริหารและธรุการ 
 

สายวิชาการที่เปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 274 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
ปริญญาเอก 233 คน ปริญญาเอกและแพทยศาสตรบัณฑิต 12 คน ปริญญาโท 25 คน ปริญญาตรี 4 คน มีผูดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย 20 คน รองศาสตราจารย 64 คน ผูชวยศาสตราจารย 73 คน นอกนั้นเปนอาจารย จํานวน 
117 คน 
 สายทั่วไปและสายสนับสนุน วุฒิการศึกษาปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 60 คน ปริญญาตรี 176 คน  
ต่ํากวาปริญญาตรี 30 คน  
 ลูกจางประจํา วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 70 คน 
 ลูกจางชั่วคราว วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 14 คน 
 ลูกจางชาวตางประเทศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท 1 คน และปริญญาเอก 8 คน เปน
ศาสตราจารยพิเศษ 4 คน ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 3 คน 
 ในปงบประมาณ 2554 มีบุคลากรงานสายวิชาการลาศึกษาตอในประเทศ 2 คน ตางประเทศ 8 คน สาย
สนับสนุนลาศึกษาตอในประเทศ 4 คน ตางประเทศ 0 คน 
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แผนภมูทิี ่2.1 รอยละของผูปฏบิตังิานคณะวทิยาศาสตร ปงบประมาณ 2554 จาํแนกตามประเภทของผูปฏบิตังิาน 
 

 
 

แผนภมูทิี ่2.2 จาํนวนผูปฏบิตังิานคณะวทิยาศาสตร ปงบประมาณ 2554 จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา 

 
 

แผนภมูทิี ่2.3 รอยละของอาจารยคณะวทิยาศาสตร ปงบประมาณ 2554 จาํแนกตามตาํแหนงทางวชิาการ 
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คณะผูบรหิาร 
 

คคณบด ี

 
ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข 

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

รรองคณบดฝีายบรหิารและการคลงั 
 

รรองคณบดฝีายวจิยั 

 
รองศาสตราจารยนารถธิดา ตุมราศวิน 

e-mail: scntr@mahidol.ac.th 

 
รองศาสตราจารยสุขุมาล  จงธรรมคุณ 

e-mail: sukumal.cho@mahidol.ac.th  
 

รรองคณบดฝีายนโยบายและพฒันาคุณภาพ 
 

รรองคณบดฝีายการศกึษา 

 
รองศาสตราจารยกรองทอง ยุวถาวร 

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

 
ผูชวยศาสตราจารยเทียนทอง ทองพันชั่ง 

e-mail: tienthong.tho@mahidol.ac.th  
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รองคณบด ี ที่ปรกึษาคณบดฝีายวเิทศสมัพันธ 

 
 

รองศาสตราจารยประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ 
e-mail: grppl@mahidol.ac.th 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน 

e-mail: kanyaratt.sup@mahidol.ac.th 
 

ผผูชวยคณบดฝีายการคลงั 
 

ผผูชวยคณบดฝีายบรหิาร 

 
 

ผูชวยศาสตราจารยอมรศรี เจิมประไพ 
e-mail: scacp@mahidol.ac.th 

 

 
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา คูหากาญจน 

e-mail: scckk@mahidol.ac.th 
 

ผูชวยคณบดฝีายศาลายา  ผูชวยคณบดฝีายวจิยัประยกุต 

 
 

ผูชวยศาสตราจารยเชิญโชค ศรขวัญ 
e-mail: chernchok.soa@mahidol.ac.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยสิทธิวัฒน เลิศศิริ 
e-mail: sittiwat.ler@mahidol.ac.th 

 
 
 



รายงานประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    17  
 

ผูชวยคณบดฝีายกจิกรรมพเิศษ  ผูชวยคณบดฝีายประชาสมัพนัธ 

 
ผูชวยศาสตราจารยสมลักษณ อสุวพงษพัฒนา 

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

 
อาจารยศศิวิมล แสวงผล 

e-mail: scssg@mahidol.ac.th 
 

ผูชวยคณบดฝีายพฒันาระบบและเทคโนโลยี  ผูชวยคณบดฝีายการศึกษา 

 
ผูชวยศาสตราจารยสมคิด อมรสมานกุล 
e-mail: somkid.amo@mahidol.ac.th 

 

 
รองศาสตราจารยชุลีวัลย ราษฎรวิรุฬหกิจ 
e-mail: shuleewan.raj@mahidol.ac.th 

 
ผูชวยคณบดฝีายกจิกรรมนกัศึกษา 

 
อาจารยระพี  บุญเปลื้อง 

e-mail: rapee.boo@mahidol.ac.th 
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สวนที ่3 ผลการดาํเนนิงาน 

 
ดานการบริหาร 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการดานบริหารท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 
การเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวของคณะวิทยาศาสตร  

ในชวงตนปงบประมาณ 2554 คณะฯ ดําเนินการเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวให
บุคลากรไดรับทราบโดยใชชองทางดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
2. การประชุมทีมงานบริหารซึ่งประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และที่ปรึกษาฝายวิเทศ

สัมพันธ 
3. ผูบริหารระดับภาควิชา/งาน รับขอมูลจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ นําไปถายทอดให

บุคลากรภาควิชา/งาน/หนวยไดรับทราบ เพ่ือใหปฏิบัติงานตามที่ผูบริหารคณะฯ วางแนวทางไวตอไป โดยผานที่
ประชุมภาควิชา/งาน/หนวยงาน 

4. การจัดสงเอกสารแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2552-2555 
(ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2553) ไปยังภาควิชา/งาน/หนวย และนําเผยแพรทางเว็บไซตของงานนโยบายและ
พัฒนาคุณภาพ ที่ intranet.sc.mahidol/PN/policy/plansc2552-2555.pdf และ www.sc.mahidol.ac.th/ 
scpn/pro/plansc2552-2555.pdf 

การติดตามประเมินผลสําเร็จของการถายทอดทิศทางและเปาหมายขององคกรสูบุคลากร ปงบประมาณ 
2554 พบวา 

1. ดานกระบวนการวางแผนและจัดระบบงานในระดับปานกลาง 
2. ความสามารถในการสื่อสารสูผูใตบังคับบัญชาในระดับปานกลาง 

 
การสื่อสารถึงบุคลากร โดยพัฒนา webpage ของงานทุกงาน ภายใตสํานักคณบดี  

โดยเฉพาะงานบริหาร ใน intranet และใน internet ของคณะวิทยาศาสตร ใหเปนแหลงสื่อสารขอมูล
ของสวนกลางท่ีสําคัญและครบถวน ไดแก ระเบียบ ประกาศ และเร่ืองที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของคณะฯ 
และบุคลากร ซึ่งสามารถโยงไปหาขอมูลจากงานหรือหนวยอ่ืนได 

 
ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส 

การรับ-สงเอกสารจากมหาวิทยาลัย และสงตอภาควิชา/งาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และทันเหตุการณ 
โดยระบบ Shared Information Service System หรือ MUSIS 
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ระบบการจัดการดานสวัสดิการรานคาและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 
 โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการดานสวัสดิการรานคาและส่ิงแวดลอม มีหนาที่ดูแลรานอาหาร ดาน

คุณภาพ ราคา และความปลอดภัยของสถานท่ีโดยรวม เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 
ระบบการอุทธรณรองทุกข  

สามารถยื่นไดโดยตรงตอผูบังคับบัญชาข้ันตน และมีชองทางการรับเรื่องขอรองเรียนจากการทํางาน 
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร โดยนําประเด็นปญหาเขาที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. Intranet ของคณะวิทยาศาสตรหัวขอ “Meet tne Dean Online” “มีปญหา.....เชิญปรึกษาคณบดี” 
2. Webboard บน Internet Website ของคณะวิทยาศาสตร สามารถสงเรื่องรองเรียนไดโดยไมตอง

แจงชื่อ 
3. สงขอรองทุกขโดยตรงที่คณบดี รองคณบดี ทาง E-mail หรือจดหมายทางไปรษณีย 
4. รองเรียนหรือรองทุกขผาน กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน สภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร โดยผูแทน

สภาอาจารย เพื่อแจงตอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนละ 1 ครั้ง 
5. กลองรับฟงความคิดเห็นจากการเสนอแนะการบริการ 
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ดานทรพัยากรบคุคล 
 

คณะวิทยาศาสตร วางแผนการจัดทําคําขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากภาระงานสอน 
งานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ และอัตราเกษียณอายุราชการ โดยไดแตงต้ังท่ีปรึกษาคณบดีฝายแผนและงบประมาณ 
เพ่ือรับผิดชอบดําเนินการ และไดจัดทําแผนอัตรากําลังป 2552-2556 ซึ่งดําเนินการโดยวิธีการขอขอมูล ความจํา
เปนไปยังภาควิชา/งาน/หนวย และใชเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากําลังคนของคณะฯ รวมทั้งใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําป เปนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับพันธกิจ แผนยุทธศาสตร และ
วิสัยทัศนของคณะ เพ่ือใหการดําเนินงานสรรหา และคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพเขาสูองคกร 
เปนไปอยางมีระบบ งานบริหารและธุรการ จึงดําเนินการตามข้ันตอนวิธีการในการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยอิงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. 2551 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้นและผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงไดจัดทํา Flow 
Chart ขั้นตอนการสรรหาผูปฏิบัติงาน และดาํเนินการ ดังนี้ 

1. ภาควิชา หนวยงาน ขออนุมัติเปดรับสมัครงานมายังหนวยการเจาหนาที่ โดยกําหนดคุณสมบัติที่
ตองการ คุณวุฒิ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ 

2. จัดทําประกาศรับสมัครงานตามท่ีไดรับอนุมัติ 
3. จัดสงประกาศรับสมัครไปทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือพิมพ Website ตางๆ ทั้ง

ภายในและภายนอก โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการสมัครงาน และเวียนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) 
4. รับสมัครตามระยะเวลาท่ีประกาศเวียนแจง กําหนดอยางนอย 7 วันทําการ 
5. จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและกําหนดการสอบ วัน เวลา สถานท่ี และลักษณะการสอบ เชน 

สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร) และนัดวันสอบ   
6. จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ กําหนดลวงหนา

อยางนอย 5 วันทําการ 
7. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 
8. ดําเนินการสอบสัมภาษณ 
9. จัดทําบันทึกสรุปผลการสอบสัมภาษณและใหคณะกรรมการสอบสัมภาษณลงนาม 
10. จัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก และกําหนดวันรายงานตัว รวมทั้งกําหนดวันเขาปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหการรับสมัครงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําผลมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและคัดเลือก 
งานบริหารและธุรการไดศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานโดยไดจัดทําโครงการ R2R ในหัวขอเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูมาสมัครงานท่ีมีตอการใหบริการรับสมัครงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล          
ผลการศึกษา พบวา 
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1. ผูมาสมัครงานสวนใหญเปนเพศหญิง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประกอบการสมัคร สมัครงานตําแหนงเจาหนาที่บริหารทั่วไป  สมัครงานดวยตนเอง รับรูขอมูลจากขาว
ประชาสัมพันธทาง Website ของคณะวิทยาศาสตร และตองการที่จะมาปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตรเพราะเปน
หนวยงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

2. ผูมาสมัครงานมีความพึงพอใจตอการใหบริการรับสมัครงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจในหัวขอ การบริการและการตอนรับของเจาหนาที่ มีการกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจน ใหบริการตามลําดับกอนและหลัง   เจาหนาที่พรอมชี ้แจงขั้นตอนและใหขอมูล
เพิ่มเติมเมื่อมีขอสงสัย ตลอดจนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการตอผูรับบริการทราบกอน แสดงความจริงใจในการ
ยอมรับขอบกพรองเม่ือปฏิบัติงานผิดพลาด  ความเหมาะสมของแบบฟอรมใบสมัครงาน  การรับรูเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอน
การรับสมัคร แสดงความเอาใจใสอยางแทจริงในการแกปญหาตางๆ ของผูรับบริการ มีความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญในเรื่องท่ีใหบริการเปนอยางดี ความเหมาะสมของสถานท่ีรับสมัครงาน ไดรับความรวดเร็วในการใหบริการ และ
ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ  อยูในระดับมากท่ีสุด  และมีขอเสนอแนะวา ไมไดรับความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท ควรเพ่ิมชองทางการรับสมัคร และควรระบุรายละเอียดเนื้อหาการสอบในสวนของวิชาที่ใชสอบภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง 
 การนําผลงานไปใชประโยชน ผลการวิจัยทําใหทราบระดับความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ของผูมาสมัครงานท่ีมีตอการใหบริการรับสมัครงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถนําขอมูลที่
ไดจากการศึกษาไปใชในการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการรับสมัครงานของคณะวิทยาศาสตร ใหมี
ความเหมาะสม รวดเร็ว ถูกตองแมนยําเปนระบบดวยความสุภาพ และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานดานการ
ใหบริการอ่ืนๆ ตอไป 
 ขอเสนอแนะ และการพฒันางาน 

1. ขอเสนอแนะของผูวิจัย 
1.1 การสมัครงานดวยตนเอง ควรมีการเก็บขอมูลการรับสมัครแตละรายเพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการ

ใหบริการและเพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากร 
1.2 ดานการประชาสัมพันธการรับสมัครงาน คณะฯ ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธการ

รับสมัครงาน เพ่ือเปดโอกาสใหมีผูมาสมัครงานมากที่สุด และสามารถคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหนง 

2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูมาสมัครงานท่ีมีตอ
การใหบริการรับสมัครงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความคิดเห็นของผูมาสมัครงาน พบวา 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

2.1 เพิ่มความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท เชน มีพนักงานสําหรับตอบขอสงสัยและอํานวย
ความสะดวกในการรับสมัครสอบในแตละครั้งที่มีการเปดรับสมัคร 
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2.2 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงาน เชน ทางอินเทอรเน็ตของคณะ
วิทยาศาสตร รวมท้ังทาง  Website อ่ืนที่เกี่ยวของกับการรับสมัครงาน ทางหนังสือพิมพ ทาง
โทรทัศนชองตางๆ และทางวิทยุประชาสัมพันธ 

2.3 เพ่ิมชองทางการรับสมัครงานผาน  Website ของมหาวิทยาลัย และมีแบบฟอรมท่ีสามารถกรอก
ขอมูลไดโดยไมตอง Download ใบสมัคร เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

2.4 ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะสอบในแตละตําแหนงใหชัดเจน เชน ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร ฯลฯ และระบุลักษณะงานของแตละตําแหนงดวย  

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
3.1 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ควรมีการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชสถิติวิเคราะหการผันแปรทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) 

3.2 เพ่ือใหการศึกษาความพึงพอใจมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ควรแบงการศึกษาความพึงพอใจออกเปน
รายดาน เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล  

4. การพัฒนาการใหบริการรับสมัครงาน  
4.1 เพ่ือใหการรับสมัครงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่รับสมัครไดจัดทําตาราง Checklist 

เพ่ือการรับสมัครงานไดอยางถูกตองครบถวนในดานการกรอกขอมูลในใบสมัคร และหลักฐาน
การศึกษา เปนตน เก็บขอมูลการติดตอกลับท่ีชัดเจน ไดแก หมายเลขโทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ 
หรือหมายเลขโทรศัพทของบุคคลท่ีอางอิง รวมถึงการติดตอทาง e-mail 

4.2 ขั้นตอนการรับสมัครดวยตนเอง ไดเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจเอกสารการรับสมัคร เก็บขอมูล
การสมัครแตละราย เพ่ือเปนการประหยัดเวลาและทรัพยากรของผูสมัครและเจาหนาที่ 
ดําเนินการจัดสถานท่ีรับสมัครใหมีความเหมาะสมใหเปนความประทับใจของผูมาสมัคร 

4.3 เพ่ิมชองทางการรับสมัครงานออนไลน ผานทาง Website ของคณะวิทยาศาสตร และมีแบบฟอรมที่
สามารถกรอกขอมูลสงผานทางอินเทอรเน็ต เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

สําหรับกระบวนการสรรหาผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร โดยมีหนาท่ีพิจารณารับบุคคลภายใน หรือภายนอก เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานตําแหนงอาจารย พิจารณาการรับโอน-ยายตําแหนงอาจารย รวมทั้งพิจารณาเงินเดือนแรกบรรจุที่สูงกวา
คุณวุฒิ โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก คือ  

1. ภาควิชาที่มีอัตราวางสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสม  
2. ใหบุคคลที่จะบรรจุเปนอาจารยมานําเสนอผลงาน ประสบการณ และงานวิจัยท่ีสนใจในสาขาที่

เกี่ยวของ และวิจัยแบบบูรณาการในท่ีประชุมภาควิชา 
3. เมื่อภาควิชามีมติเห็นชอบ จึงเสนอขอบรรจุมาที่คณะวิทยาศาสตร  
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4. กระบวนการพิจารณาของกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร ในดานความเหมาะสม ดานคุณวุฒิโดย
ตองสําเร็จการศึกษาตางประเทศ/มีประสบการณการทําวิจัยในตางประเทศ และมีผลงานวิจัยจากการทําวิจัยหลัง
ปริญญา (Post Doctoral Training) รวมถึงพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยตีพิมพ  

เมื่อผานการเห็นชอบของที่ประชุมจึงจะบรรจุอาจารยใหมได 

คณะวิทยาศาสตร มีนโยบายดานการบริหาร 2 ขอ ในดานการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและ
ความกาวหนาของบคุลากรทุกสายงาน ไดแก  

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2. สงเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม เขารวมการประชุม/สัมมนาท้ังในและตางประเทศ 
เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

ในเบื้องตน คณะฯ ไดทําการศึกษา วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และ
ภายนอก (อุปสรรคและภัยคุกคาม) ที่ไดจากความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับซ่ึงมีสวนรวมในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทําแผนกลยุทธปงบประมาณ 2552-2555 ซึ่งจัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2551 โดย 
ประชุมแบบแยกกลุม รวม  6 ครั้ง  นอกจากน้ี งานบริหารดําเนินการสํารวจเพ่ือหาขอมูลความตองการพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือมาใชสรางแผนพัฒนาสมรรถนะสวนบุคคลและสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู ประจําป 
2553-2554  (Individual Development Plan) 

คณะฯ มีนโยบายสนับสนุน ใหผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุนไดมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
ในสาขาที่เก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบตาม Job Description จึงดําเนินการโดยจัดสรรเงินรายไดคณะฯ เปน
ทุนการศึกษาใหผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุน โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ เปนผูพิจารณา
ทุนการศึกษา ซึ่งแบงเปนทุนในระดับปริญญาตรี เทาที่จายจริง แตไมเกิน 5,000 บาทตอภาคการศึกษา ปริญญา
โท-เอก เทาที่จายจริง แตไมเกิน  18,000 บาทตอภาคการศึกษา เฉพาะในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มี
ผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน ลาศึกษา ฝกอบรม ในประเทศและตางประ เทศ 
จาํนวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 15.73 ของผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุน   

เพ่ือใหงานดานการพัฒนาผูปฏิบัติงานเปนไปตามแบบแผนท่ีดีและองครวม (Holistic) คณะฯ ไดยึด
นโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและแผนพัฒนาผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. 2552-2554 ซึ่งเปน
การดําเนินการท่ีสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีตอสวนงาน อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยและคณะฯ บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจและไปสูจุดมุงหมายท่ีพึง
ประสงค และดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตร ป 2552-2555 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 
2553) ในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน 
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เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายขางตน คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรม/หลักสูตรการพัฒนาผูปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

 
ลาํดบั
ที ่ 

วนั เดอืน ป กจิกรรม/หลกัสตูร จาํนวนคน 

1 3 พ.ย. 2553 
10 พ.ย. 2553 

เสวนา เรื่อง การขอตาํแหนงทางวิชาการ 97 

2 1 ธ.ค. 2553 ฝกอบรมหลักสตูร การจัดทําตัวช้ีวัดการปฏิบตัิงาน 72 

3 12-14 ก.พ. 2554 กิจกรรมปลูกฝงและเสรมิสรางคานิยมมหิดล MAHIDOL Core Values  
รุนที่ 1 สําหรับผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ ณ โรงแรม  
Royal Hillls Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก 

84 

4 18-20 ก.พ. 2554 โครงการฝกปฏิบตัิธรรม รุนที่ 3 เพื่อใหเกิดสมาธิและปญญา อันจะสงผลตอ
การปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ 

40 

5 3 มี.ค- 
7 เม.ย. 2554 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC รุนที่ 1 ผูปฏิบตัิงานตําแหนงประเภท
สนับสนุน โดยทีมอาจารยจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

62 

6 3 พ.ค. 2554 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC โดยศูนยทดสอบ Professional 
Assessment (Thailand)  

106 

7 27-31 ก.ค. 2554 โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย CURTIN ประเทศออสเตรเลีย 
ผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุนท่ีผานการทดสอบ TOEIC โดยศูนย
ทดสอบ Professional Assessment (Thailand) ผูที่สอบไดคะแนน 400 
ขึ้นไป ไดไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย CURTIN ประเทศออสเตรเลีย  

37 

8 19 ก.ค.-31 ส.ค. 
2554 

การพัฒนาทักษะการทํางานของผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุน   
รุนที่ 3 

38 

9 27-29 ส.ค. 2554 สัมมนาบคุลากรประจําป 2554   กิจกรรมปลูกฝงและเสรมิสรางคานิยม
มหิดล MAHIDOL Core Values รุนที่ 2 สําหรับผูปฏิบัติงานตําแหนง
ประเภทสนับสนุน ณ โรงแรม Regent ชะอํา 

238 

10 16 ก.ย. 2554 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสาํนักงานคณบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 35 
11 ตั้งแตเดือน ม.ค. 

2554 เดือนละ 1 ครั้ง 
คลินิกวิจัย R2R สายสนับสนุนเริ่มบริการใหกับผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภท
สนับสนุน 

8-10 คน/คร้ัง 

คณะฯ สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกสายงาน/ตําแหนง พัฒนาศักยภาพ เพ่ือเติบโตในอาชีพ โดยสนับสนุน
งบประมาณดานการไปศึกษาอบรมภายในประเทศและตางประเทศ   การไปพัฒนาความรูตามวิชาชีพภายนอก
คณะฯ ทั้งนี้ คณะฯ ใหผูปฏิบัติงานสามารถไปพัฒนาความรูอันเปนประโยชนตอภาระหนาที่การงาน รวมถึงการ
พัฒนาเสริมสรางศักยภาพผูปฏิบัติงานในแตละสายงาน โดยสงผูปฏิบัติงานเขาศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือนํามาพัฒนาทั้งในดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนในความกาวหนาของผูปฏิบัติงานแตละสายงาน  
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คณะฯ สนับสนุนใหมีการขอตําแหนงทางวิชาการ การเล่ือนระดับตําแหนงสูงขึ้น การขอตําแหนงชํานาญ
การ การเล่ือนระดับของพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับวุฒิและเปล่ียนตําแหนงเพ่ือความกาวหนาของแตละสาย
งาน (Career Ladder) มีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับความกาวหนาในตําแหนงงานของสายสนับสนุนจึงไดจัดโครงการ  
“คลินิก R2R” โดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาการทําวิจัยสถาบัน จํานวน 7 ครั้ง มีผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน
สนใจรับคําปรึกษา ประมาณ 65 ครั้ง  

การดําเนินงานของคณะฯ ทําใหผูปฏิบัติงานประจําสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 
และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  

คณะวิทยาศาสตรแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย  
1. ศาสตราจารยนทีทิพย  กฤษณามระ       ประธาน  
2. ศาสตราจารยยงควิมล  เลณบุรี              กรรมการ 
3. ศาสตราจารยวิทยา  มีวุฒิสม    กรรมการ 
4. ศาสตราจารยวัฒนาลัย  ปานบานเกร็ด  กรรมการ 
5. รองศาสตรายทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยพิมพใจ  ใจเย็น  กรรมการ 

เพ่ือเปนการกระตุนการเพ่ิมจํานวนการขอตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ไดประกาศเร่ือง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ  โดยความเห็นชอบของกรรมการประจํา
คณะครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สาระสําคัญโดยสรุปดังนี้  

1. ผูดํารงตําแหนงอาจารย ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานที่คณะวิทยาศาสตรกําหนด หากไมได
รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นภายใน 4 ปของการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร จะแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือติดตามความกาวหนาในการทําผลงานวิจัย เพ่ือใหไดตามเกณฑตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย โดยแบงการประเมินเปน 2 ครั้ง ประเมินครั้งแรกเม่ือมีอายุการปฏิบัติงานครบ 6 ป และประเมินครั้ง
ที่ 2 เมื่อมีอายุการปฏิบัติงานครบ  7 ป หากผูปฏิบัติงานยังไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
คณะกรรมการประเมินเพ่ือติดตามความกาวหนา เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (ถามี) เพ่ือใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
สัญญาการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 

2. ผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานที่คณะวิทยาศาสตรกําหนด 
หากไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้นภายใน 5 ปของการปฏิบัติงาน ใหคณะแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือติดตามความกาวหนาในการทําผลงานวิจัยเพ่ือใหไดตามเกณฑ ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยแบงการ
ประเมินเปน 2 คร้ัง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อมีอายุการปฏิบัติงานครบ 7 ป และประเมินครั้งที่สองเมื่อมีอายุการ
ปฏิบัติงานครบ 9 ป หากผูปฏิบัติงานไมไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงวิชาการสูงขึ้น หลังการประเมินครั้งแรก จะสงผล
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ตอการเลื่อนเงินเดือนประจําป และหลังการประเมินครั้งที่สอง จะสงผลตอการไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย  

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ปจจุบันคณะฯ มีคณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 57.29 
มากกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไวที่รอยละ 50 คือ อาจารย  จํานวน 117 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 73 คน     
รองศาสตราจารย จํานวน 64 คน และศาสตราจารย จํานวน 20 คน จากจํานวนคณาจารยทั้งสิ้น จํานวน 274 คน 
เทียบเปนสัดสวน อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย เทากับ 42.70 : 26.64 : 
23.36 : 7.30 คณบดี ไดดําเนินการ กระตุนเตือนอาจารยผานหัวหนาภาควิชา โดยในการจัดทําขอตกลงระดับ
ภาควิชาแตละภาคกับผูบริหาร  จะมีการระบุจํานวนบุคลากรที่มีศักยภาพท่ีจะขอตําแหนงทางวิชาการไวดวย  

 ในปงบประมาณ 2554 มีขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย ขอเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ เปลี่ยน
ตําแหนง  จํานวน 4 ราย ซึ่งในการสนับสนุนความกาวหนาของผูปฏิบัติงานในแตละสายงาน การปรับวุฒิ เลื่อน
ตําแหนง ทําใหผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการทํางานเพ่ิมขึ้น และขณะนี้ มีผูปฏิบัติงานสายวิชาการที่ยื่นขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ที่อยูระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัย มีจํานวนท้ังสิ้น 29 ราย จําแนกเปน
ผูชวยศาสตราจารย 14 ราย รองศาสตราจารย 3 ราย และศาสตราจารย 12 ราย  และอยูระหวางการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการของตําแหนงทางวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น 29 ราย จําแนกเปนผูชวย
ศาสตราจารย 12 ราย รองศาสตราจารย 10 ราย และศาสตราจารย 7 ราย  และมีผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภท
วิชาการ ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการและมีคําสั่งแตงตั้งในปงบประมาณ 2554 ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น จํานวน 
6 คน รองศาสตราจารยเพ่ิมข้ึน จํานวน 1 คน     

 สําหรับผูปฏิบัติงานสายวิชาการไดมีการจัดประชุมวิชาการ และเขารวมอบรม ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เปนกลุมและรายบุคคล ดังนี้ 
 
การประชมุวชิาการในประเทศ 
 
ลาํดบั
ที ่ 

วนั เดอืน ป  หวัขอการประชมุวชิาการในประเทศ  ป 2554 สถานทีจ่ดัประชมุวชิาการ 

1 4 ม.ค. 2554 การประชุมวิชาการโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก 
ครั้งท่ี 12 (RGJ-Ph.D. Congress XIII) 

โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท  
จ.ชลบุร ี

2 6 ม.ค. 2554 ประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ 6/2554 หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคณุ 
นายแพทยนที รักษพลเมือง  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 8 ม.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน หองประชุม 516 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ลาํดบั
ที ่ 

วนั เดอืน ป  หวัขอการประชมุวชิาการในประเทศ  ป 2554 สถานทีจ่ดัประชมุวชิาการ 

4 13 ม.ค. 2554 ประชุมเร่ืองความรวมมือดานนิติวทิยาศาสตรไทย-
นิวซีแลนด 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร  
ศูนยราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ 

5 14 ม.ค. 2554 ประชุมกลุมชุมนุมนักปฏบิัติ (CoPs) กลุมงานเทคนิค  
ครั้งท่ี 1/2554 

อาคารหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 17 ม.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการการบริหารสถาบันวิจัยแสงซิน 
โครตรอน ครั้งท่ี 4/2554 

สํานักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

7 18 ม.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งท่ี 1/2554 โรงเรียนสิบสองวิทยา 
8 19 ม.ค. 2554 ประชุมคณะทํางานผูเชี่ยวชาญแหงชาติดานการคัดเลือก

ยา สาขาอาชีวเวชศาสตรและพิษวิทยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

9 20 ม.ค. 2554 การสญูเสยีความหลากหลายของพันธุพืชกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่สืบทอดมา 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพ 

10 20 ม.ค. 2554 ประชุมวิชาการ ปขมท.2554 เรื่อง ชีวิตใหมคนอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

11 20 ม.ค. 2554 ประชุมหารือการจดัทําองคความรู งานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา และการนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนานักกีฬา  

ราชมังคลากีฬาสถาน  
การกีฬาแหงประเทศไทย 

12 21 ม.ค. 2554 ประชุมวิชาการเรื่อง "Building Vaccine Development 
Capacity in Thailand" 

โรงแรมดุสติธาน ี

13 23 ม.ค. 2554 กิจกรรมการตดิตามและใหคาํปรึกษาตามโครงการนํารอง
เกณฑคณุภาพ การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลศิ 
(EdPEx) ของ สกอ. 

คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

14 24 ม.ค. 2554 ประชุมโตะกลมเร่ืองแนวทางและทิศทางงานวิจัยดาน 
โรคกระดูกพรุน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

15 25 ม.ค. 2554 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของ 
ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 1/2554 

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

16 26 ม.ค. 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือขายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 23" 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

17 26 ม.ค. 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (National Conference on Computer 
Information Technologies 2011 หรือ CIT2011) 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

18 27 ม.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 3/2554 เพื่อ
วิเคราะหขอมูล Academic Peer List และ Recruiter 
List กอนจัดสงให QS (Quacquarelli Syrnonds) 

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ลาํดบั
ที ่ 

วนั เดอืน ป  หวัขอการประชมุวชิาการในประเทศ  ป 2554 สถานทีจ่ดัประชมุวชิาการ 

19 27 ม.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งท่ี 8/2553 คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

20 28 ม.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
ครั้งท่ี 2/2554 

หองประชุมสํานักงานสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

21 31 ม.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการของอาจารยผูขอกําหนด 
ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

22 31 ม.ค. 2554 ประชุมพิจารณาทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล หอง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 2 ก.พ. 2554 ประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ 
ครั้งท่ี 20 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

24 2 ก.พ. 2554 ประชุมคณะทํางานผูเชี่ยวชาญแหงชาติดานการคัดเลือก
ยา สาขาอาชีวเวชศาสตรและพิษวิทยา ครั้งท่ี 1/2554 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

25 5 ก.พ. 2554 40th Annual Meeting of the Physiological Society 
of Thailand international conference: Integrative 
Physiology, Medicine, Food and Technology: 
Building a Healthy Future 

โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแกน 

26 14 ก.พ. 2554 ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมบริการสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 1/2554 

อาคารหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลยัมหิดล 

27 16 ก.พ. 2554 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดบันานาชาติ ครั้งท่ี 2/2554  

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

28 22 ก.พ. 2554 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู
เสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 2/2554 

หองประชุม 515 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

29 23 ก.พ. 2554 ประชุมวิชาการดานพืชสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี 7 

ภาควิชาพฤกษศาสตร                        
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 24 ก.พ. 2554 ประชุม เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคารหอประชุมณัฐ ภมรประวัติ 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

31 24 ก.พ. 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะหและวินิจฉัย
ในเชิงวิชาการเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

32 24 ก.พ. 2554 ประชุมสภามหาวิทยาลัยครสิเตยีน สมัยสามัญ ครั้งท่ี 
1/2554 

มหาวิทยาลยัครสิเตยีน กรุงเทพฯ 

33 24 ก.พ. 2554 ประชุมหารือเรื่องการบันทึกขอมลูในระบบ MUFIS หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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34 28 ก.พ. 2554 ประชุมเพื่อหารือในเรื่องการรวบรวมขอมูล Academic 
Peer List และ Recruiter List เพื่อใชในการจัดอันดับ 
QS World University Rankings 2011 

หองประชุม 531 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

35 3 มี.ค. 2554 ประชุมวิชาการ CENID  โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยลั ครสู 
36 8 มี.ค. 2554 ประชุมชี้แจงแนวทางและซักซอมความเขาใจในการ

ทํางานระบบบัญชีลูกหนี ้
หอง 101 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

37 15 มี.ค. 2554 ประชุมเตรียมงานและเสนอกิจกรรมในงานมหิดลวิชาการ 
54 คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตศาลายา ครั้งท่ี 1 

หอง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

38 15 มี.ค. 2554 รวมประชุมในหัวขอเรื่อง "เทคโนโลยีกับการประชุมแนว
ใหม" 

โรงแรมดิเอมเมอรลัด รัชดาภิเษก 

39 16 มี.ค. 2554 The 3rd International conference on natural 
products for health and beauty 

โรงแรม The Emerald 

40 17 มี.ค. 2554 ประชุมวิชาการประจําปสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 33 

โรงแรมไดมอนดพลาซา จ.สงขลา 

41 22 มี.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ
แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 3/2554 

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

42 23 มี.ค. 2554 Siam Physics Congress 2011 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี รวมกับสมาคมฟสิกสไทย 

43 23 มี.ค. 2554 The 6th Siam Physics Congres (SPC2011)  โรงแรมจอมเทียน พัทยา จ.ชลบรุ ี
44 25 มี.ค. 2554 ประชุมคณะทํางานพัฒนาและสงเสริมบริการสารสนเทศ 

สํานักหอสหมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 2/2554 
อาคารหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลยัมหิดล 

45 28 มี.ค. 2554 ประชุมการบริหารความเสี่ยงดานพัสดุและการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

46 28 มี.ค. 2554 ประชุมปรึกษาหารือ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช  
ครั้งท่ี 3/2554  

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

47 28 มี.ค. 2554 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพรอมในการ
สนับสนุนดานระบบสารสนเทศ เพื่อรับรองการดําเนินงาน
ของศูนย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมนีโยบายจะจัดตั้ง 
"โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบตัิการกลางดานชีววิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล" 

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

48 29 มี.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการชมรมเลปโตสไปโรสิสแหงประเทศ
ไทย 

หองประชุมสํานักโรคติดตอทั่วไป 

49 30 มี.ค. 2554 การประชุมเพื่อนําเสนอรายงานความกาวหนา/รายงาน
การปดโครงการ 

โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท  
จ.ชลบุร ี
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50 30 มี.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 
1/2554 

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

51 30 มี.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล "TCI-SCOPUS-
TRF Journal Award" ครั้งท่ี 1/2554  

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร 

52 1 เม.ย. 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจยั
แสงซินโครตรอน ครั้งท่ี 4/2554 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

53 1 เม.ย. 2554 ประชุมเชิงวิชาการนานาชาติทางคณิตศาสตรประยุกต 
ครั้งท่ี 1 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

54 1 เม.ย. 2554 ประชุมเชิงวิชาการนานาชาติทางคณิตศาสตรประยุกต 
ครั้งท่ี 11 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

55 5 เม.ย. 2554 การประชุมวิชาการ PERCH-CIC Congress VII โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช แอนด    
รีสอรท พัทยา จ.ชลบุร ี

56 5 เม.ย. 2554 ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยและ
ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการอางอิงในวารสารสูงสดุ  
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 2 

 

57 5 เม.ย. 2554 ประชุมวิชาการศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมเคมี ครั้ง
ที่ 7 "The International Congress for Innovation in 
Chemistry" (PERCH-CIC Congress VII) 

โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท 
ชลบุร ี

58 19 เม.ย. 2554 ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

โรงแรมเคปราชา 

59 20 เม.ย. 2554 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกน
นําประจําป 2554 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

60 22 เม.ย. 2554 ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู หอสมุดและคลัง
ความรูมหาวิทยาลยั มหิดล ครั้งท่ี 2/2554 

อาคารหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลยัมหิดล 

61 27 เม.ย. 2554 การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร ครั้งท่ี 34  โรงแรมอางนางวิลลารสีอรท จ.กระบ่ี 

62 27 เม.ย. 2554 ประชุมคณะทํางานผูเชี่ยวชาญแหงชาติดานการคัดเลือก
ยา สาขาอาชีวเวชศาสตรและพิษวิทยา ครั้งท่ี 2/2554 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

63 28 เม.ย. 2554 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งท่ี 1-2554 

โรงพยาบาลชุมพร และเกาะเตา 
จ.ชุมพร 

64 1 พ.ค. 2554 ประชุมเร่ืองการจายเงินบําเหน็จชดเชยแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) 

หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคณุ 
นายแพทยนที รักษพลเมือง  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

65 1 พ.ค. 2554 ประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 
28/2554 

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง จ.เชียงราย 
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66 1 พ.ค. 2554 เปนผูรวมพิจารณาผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2011 (PACCON 2011) 

โรงแรม มริาเคลิ แกรนด คอนเวนช่ัน 

67 4 พ.ค. 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ  วิทยาลัยดรุิยางคศลิป  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

68 5 พ.ค. 2554 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรและเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับนักศึกษา 

ผึ้งหวาน รีสอรท อ.ไทรโยค                 
จ.กาญจนบุร ี

69 5 พ.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร, คณะกรรมการ
ประจํารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ระยะที่ 2 

หอง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

70 9 พ.ค. 2554 ประชุมแนวทางงบประมาณใหมตามนโยบายรัฐบาล หองประชุม ศ.เกียรติคณุ นายแพทยนที 
รักษพลเมือง อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

71 9 พ.ค. 2554 ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน หัวขอ 
“STABILIZATION OF OIL-IN-WATER DROPLET BY 
THREE DIMENTIONAL CHITOSAN-BACTERIA 
NETWORK” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
14th Asian Chemical Congress (14 ACC)  

ศูนยการประชุมแหงชาติสริิกิติ ์

72 13 พ.ค. 2554 การเลีย้งและใชสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
73 18 พ.ค. 2554 ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสสิป 2554 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
74 18 พ.ค. 2554 ประชุมวิชาการสถิติและสถติิประยุกตระดับชาติ ครั้งท่ี 12 โรงแรมเจบี จังหวัดสงขลา 
75 18 พ.ค. 2554 ประชุม TQF  ตึกกายวิภาค คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
76 18 พ.ค. 2554 พืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 10 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาขตบางเขน และ สมาคมพืชสวน
แหงประเทศไทย 

77 23 พ.ค. 2554 ประชุมเนื่องในวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานโนบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

78 24 พ.ค. 2554 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู
เสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 5/2554 

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

79 24 พ.ค. 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจนสินคา ครั้งท่ี 
2/2554 (ครั้งท่ี 14) 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 

80 24 พ.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
ครั้งท่ี 1/2554 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

81 24 พ.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 4/2554 

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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82 24 พ.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
ครั้งท่ี 7/2554 

โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 

83 25 พ.ค. 2554 ดร. ณัฐพล ออนปาน เขารวมประชุมสรุปผลการเขารวม
ประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งท่ี 18 

หองหนามุข อาคารอํานวยการ สสวท. 

84 27 พ.ค. 2554 เขารวมประชุมคณะทํางานระบบติดตามตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ  

มหาวิทยาลยัมกุฏราชวิทยาลัย 

85 27 พ.ค. 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอสอบขั้นตอนท่ี 1-2  โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพ 
86 27 พ.ค. 2554 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการช้ีแจงการจัดเก็บขอมลูผล

การดําเนินงาน ตามตัวบงช้ี 
หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

87 31 พ.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเขารวมกจิกรรมเพื่อ
สงเสริมภาพลักษณ ครั้งท่ี 1/2554 

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

88 4 มิ.ย. 2554 ประชุมวิชาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งท่ี 3 ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  
จ.เชียงใหม 

89 14 มิ.ย. 2554 ประชุมวิชาการ Strengthening Scientific Research 
Capability Workshop ในงาน 22nd Pacific Science 
Congress และบรรยายเร่ือง "The Science Society of 
Thailand under Patronage of H.M. the King and 
its Role in Promoting Science and Strengthening 
1 S&T" 

Kuala Lumpur Convention Centre  
กรุงกัวลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซีย 

90 17 มิ.ย. 2554 เขาประชุมวิชาการ และรวมบรรยาย หัวขอเรื่อง 
"Personalized Medicine: a way forward to the 
cure of cancer?" 

โรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวัณ 

91 17 มิ.ย. 2554 ประชุมเพื่อพิจารณาระเบยีบการรบัสมัครและการจดัทํา
ขอสอบสําหรบัคัดเลือกนักเรยีนเขาคายอบรม สอวน.
ชีววิทยา 

โรงเรียนเทพศิรินทร 

92 17 มิ.ย. 2554 ประชุมเพื่อสรุปผลการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
บฑคร 521 จริยธรรมการวิจยั (GRID 521 RESEARCH 
ETHICS) ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2553 สําหรับนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาตางชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

93 24 มิ.ย. 2554 ประชุม "CE Users Meeting 2011"  โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร  

94 24 มิ.ย. 2554 ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 

95 24 มิ.ย. 2554 เรื่อง การจัดการความปลอดภยัและสิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพสําหรับ สถาบันอดุมศึกษาในประเทศไทย 

ศูนยวิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

96 3 ก.ค. 2554 เชิญประชุมสรุปผลการพิจารณาทนุองคความรูใหมท่ีเปน สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 
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พื้นฐานตอการพัฒนาทุนพัฒนานักวิจัย และทุนเพิ่มขดี
ความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนกลางใน
สถาบันอุดมศึกษาประจําป 2554 

97 4 ก.ค. 2554 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาพื้นฐาน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

98 9 ก.ค. 2554 ประชุมชี้แจงตารางการปดบญัชีพรอมทั้งการยกยอดข้ึน
ปงบประมาณใหม ในระบบ ERP และการวเิคราะหปญหา
และแนวทางแกไขหลังจากระบบ ERP Go Live ไปแลว 

อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

99 14 ก.ค. 2554 ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International 
Anatomical Sciences and Cell Biology 
Conference (IASCBC 2012) 

 

100 19 ก.ค. 2554 ประชุมหารือเรื่อง "แนวทางการแกไขและการจัดการไวรัส 
MBV ในกระบวนการพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดํา" 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

101 20 ก.ค. 2554 ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

102 28 ก.ค. 2554 ประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 6 ประจาํป 2554 ในหัวขอ 
"การศึกษามุงผลลัพธ: กาวสูบัณฑติคุณภาพในศตวรรษท่ี 
21 (Outcome Based Education: Progressing 
towards the 21th Century Quality Graduates)" 

โรงแรม ดิอมิพีเรียล ควีนส ปารค 
กรุงเทพฯ 

103 29 ก.ค. 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอสอบขั้นตอนท่ี 1-2  โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ 
104 2 ส.ค. 2554 Protein Society of Thailand Annual Symposium, 

Chulaborn Research Institute, (2010) Cellular 
machinery for iron sulfur cluster assembly 

 

105 3 ส.ค. 2554 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู
เสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 2/2554   
(นัดพิเศษ)  

หองประชุม 531 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

106 8 ส.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน หองประชุม 515 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

107 8 ส.ค. 2554 ประชุมชี้แจงการประมวลผลเงินเดือนนอกรอบเดือน
สิงหาคม 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101A  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

108 9 ส.ค. 2554 ประชุมเพื่อตดัสินผลการสอบคดัเลือกนักเรียนเขาคาย
อบรม สอวน.ชีววิทยา  

โรงเรียนเทพศิรินทร 

109 9 ส.ค. 2554 ประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนนิงานแหงชาติประจําป 
2554 

โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

110 19 ส.ค. 2554 ประชุมนักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจยัอาวุโส สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
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111 19 ส.ค. 2554 ประชุมจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคณุ 
นายแพทยนที รักษพลเมือง  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

112 19 ส.ค. 2554 ประชุมพัฒนาหลักสูตรและพิจารณหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

113 23 ส.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการเลปโตสไปโรสสิแหงประเทศไทย หองประชุมสํานักโรคติดตอทั่วไป 
114 27 ส.ค. 2554 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอสอบขั้นตอนท่ี 1-2  คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
115 27 ส.ค. 2554 ประชุมเตรียมงานในการจัดสัมมนาผูปฏิบตัิงานตําแหนง

ประเภทสนับสนุน ประจาํป 2554 : MAHIDOL Core 
Values 

หองประชุมกองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

116 30 ส.ค. 2554 เชิญประชุมวิชาการและรวมบรรยาย สมาคมโปรตีนแหง
ประเทศไทย 2011 ครั้งท่ี 6 The 6th International 
Symposium of the Protein Society of Thailand 

หองประชุมใหญศูนยการประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

117 30 ส.ค. 2554 ประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555) 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

118 30 ส.ค. 2554 ประชุมวิชาการ RGJ Seminar Series ครั้งท่ี 83 หัวขอ
เรื่อง Natural Resources and Management for 
Substainable Utilization 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

119 30 ส.ค. 2554 ประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมโปรตีนแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 6 The 6th International Symposium of 
the Protein Society of Thailand 

ศูนยการประชุมสถาบันวิจยัจุฬาภรณ 
ถนนวิภาวดีรังสติ กรุงเทพฯ 

120 3 ก.ย. 2554 ประชุมคณะทํางานท่ีปรึกษาและติดตามการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาวัคซีนเดงกี่ 1-4 ชนิดเช้ือเปนออนฤทธิ์ 
ครั้งท่ี 1/2554  

สถาบันวัคซีนแหงชาติ กรมควบคุมโรค  

121 8 ก.ย. 2554 การประชุมเสนอผลการดําเนินงานภายใตแผนงานการ
บริหารจัดการความหลายกหลายทางชีวภาพ ประจําป 
2554 

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และ 
พันธุพืช 

122 9 ก.ย. 2554 ประชุมเพื่อรับฟงการช้ีแจงแนวทางการแกปญหาของ 
Module FI ในระบบ ERP 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 101 A 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

123 14 ก.ย. 2554 ประชุมวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร CIFS Academic 
Day ครั้งท่ี 6 

ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

124 16 ก.ย. 2554 เขารวมประชุมคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนา ครั้งท่ี 17/2554 

อาคาร สวทช. ถนนพระราม 6 
กรุงเทพฯ 

125 20 ก.ย. 2554 ประชุมประเมินความเสี่ยง หอง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

126 21 ก.ย. 2554 ประชุมตรวจสอบฐานขอมลูและเครือขายการเลี้ยงและ 
ใชสัตวเพื่องาน ทางวิทยาศาสตร 

หองประชุม ช้ัน 2 อาคาร วช.5 (สลช.) 

127 22 ก.ย. 2554 การประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา ประจําป 
2554 "SAT 3rd Sports Science Research 
Conference" 

โรงแรม เดอะไทซ รีสอรท จ.ชลบรุี 

128 26 ก.ย. 2554 ประชุมเครือขายนิติกร คณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

129 29 ก.ย. 2554 ประชุมวิชาการ Center for Emerging and Neglected 
Infectious Diseases (CENID) 

ภูผาผึ้งรีสอรท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

130 2 ต.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 1/2554  

หองประชุม 1 วิทยาเขตยศเส 

131 3 ต.ค. 2554 ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร ครั้งท่ี 16  โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน 
132 5 ต.ค. 2554 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู

เสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 4/2554  
(นัดพิเศษ)  

หองประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

133 8 ต.ค. 2554 ประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบตัิงานประจําป 2554 ของ
กิจกรรมคายวิทยาศาสตรฯ 

โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพฯ 

134 9 ต.ค. 2554 ประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบตัิงานประจําป 2554 ของ
กิจกรรมคายวิทยาศาสตรฯ 

โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพฯ 

135 10 ต.ค. 2554 การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 37 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ 

136 18 ต.ค. 2554 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาขอสอบขั้นตอนท่ี 1-2 
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบข้ันตอนท่ี 1-2 
ประจําป พ.ศ. 2555 

โรงแรมรามาการเดน กรุงเทพฯ 

137 18 ต.ค. 2554 เชิญประชุมสภาคณาจารยเพื่อเลือกต้ังประธาน  
รองประธาน และเลขาธิการ 

หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคณุ 
นายแพทยนที รักษพลเมือง  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

138 19 ต.ค. 2554 การประชุมวิชาการนักวิจัยรุนใหม พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ครั้งท่ี 11 

โรงแรมฮอลิเดยอินน รสีอรท บีช ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ี

139 26 ต.ค. 2554 การประชุมวิชาการ 8th Asian congress for 
Microcirculation "Microvascular Biology and 
Bioengineering towards Regenerative Medicine" 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ 

140 29 ต.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลบั) สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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141 31 ต.ค. 2554 ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏบิัติงานทางวิทยาการ 
อพ.สธ. ครั้งท่ี 5 "ทรัพยากรไทย:กาวสูโลกกวางอยาง
มั่นใจ" 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
จ.นครราชสีมา 

142 1 พ.ย. 2554 ประชุมกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) : กลุมบริหารจัดการ  
ครั้งท่ี 2/2554 

อาคารหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลยัมหิดล 

143 1 พ.ย. 2554 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 

หองประชุม 515 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

144 1 พ.ย. 2554 ประชุมสมัมนากลุมเชิงลึก (Focus group) โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 
145 2 พ.ย. 2554 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการภายใต

โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศกึษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาตไิดกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 
1/2554 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

146 2 พ.ย. 2554 ประชุมและรับฟงการบรรยายความรูในดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

147 4 พ.ย. 2554 ประชุม Expert Content Selection & Advisory 
Committee of Thailand ซึ่งคณะกรรมการมีบทบาท
หนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือกวารสารไทยเขาสูฐานขอมูล 
SCOPUS 

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร 

148 5 พ.ย. 2554 การนําเสนอโครงการ เรื่อง ผลของสารสกัดตนหมอนตอ
การอักเสบและการปวดที่เกดิจากขอเขาเสื่อมในหนู 
เนื่องจากผานเกณฑการประเมินเบื้องตน โครงการทุนวิจัย
พื้นฐานเชิงยุทธศาสตรสมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริม
สุขภาพ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
(สกว.) 

149 5 พ.ย. 2554 ประชุมกรรมการในการตัดสินผลงานทางวิชาการวามี
ปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาดังกลาว ของ รศ.ดร. ตรเีพชร กาญจนภมูิ  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

150 30 พ.ย. 2554 ประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย โครงการหลวง 
151 1 ธ.ค. 2554 ประชุมประชาพิจารณ เรื่อง "(ราง) แผนแมบทมาตรฐาน

การวิจัยของประเทศ" 
ศูนยการประชุมสถาบันวิจยัจุฬาภรณ 

152 13 ธ.ค. 2554 ประชุมคณะทํางานถนนสายวิทยาศาสตร หอง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

153 16 ธ.ค. 2554 ประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารยและขาราชการ และ
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 

หอง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

154 20 ธ.ค. 2554 การอบรมเรื่อง "แนวทางการจัดทาํรายละเอียดของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 
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รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4) ใหสอดคลองกับรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)"  

155 22 ธ.ค. 2554 รวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 2/2554 

อาคารหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลยัมหิดล 

156 24 ธ.ค. 2554 ประชุมพิจารณาแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร เพื่อคัดเลือกนักเรยีนเขารับทุน พสวท. 

บานอัมพวา รีสอรท แอนด สปา  
จ.สมุทรสงคราม 

 
การประชมุวชิาการตางประเทศ 
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1 3 ม.ค. 2554 "Global Circus Symposium 2011: Trailblazing on 
the Frontier of Graduate Education and Research 
in Science and Technology-A Comparative 
Discussion of Experience in Japan, the U.S., 
Australia, and Thailand" 

Niigata Convention Center,  
Toki Messe ประเทศญ่ีปุน 

2 5 ม.ค. 2554 ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง 
"Bioproduction of vanillin using organic/aqueous 
biphasic system" ในการประชุม The 33rd 
Symposium on Biotechnology for Fuels and 
Chemicals  

Society for Industrial 
Microbiology เมือง Seattle 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3 8 ม.ค. 2554 โครงการปฏิบัติการการศึกษาความกาวหนาทางดาน
สมุนไพรวิทยาศาสตรเคมีและเภสชัของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 
ประจําป 2554 

Kunming Institute of Botany, 
Yunnan,  China 

4 7 ก.พ. 2554 ประชุมวิชาการ International Conference on Flow 
Injection Analysis Including Related Techniques 

Krakow, Poland 

5 10 ก.พ. 2554 ประชุมวิชาการ The First International Congress on 
Catalysis for Biorefineries 

เมือง Madrid ประเทศสเปน 

6 14 ก.พ. 2554 ประชุม APEC TSUKUBA International Conference  Tsukuba ประเทศญีปุ่น 
7 22 ก.พ. 2554 ประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International 

Conference on Medical Pharmacology  
เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ 

8 23 ก.พ. 2554 ประชุมวิชาการ The Second meeting of the 
Preparatory Committee: Prepcom 2 

เมือง New York  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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9 24 ก.พ. 2554 ประชุมวิชาการ เจรจาธุรกจิความรวมมืองานวิจัย  
และการเรียนการสอน 

เมือง New York  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

10 12 มี.ค. 2554 การประชุม 2011 ASCB Annual Meeting เมือง Denver ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

11 14 มี.ค. 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศญี่ปุน มหาวิทยาลยั Ehime ประเทศญี่ปุน 
12 24 มี.ค. 2554 The Third Internaional Conference on Science 

and Technology for Sustainable Development of 
the Greater makong Sub-region (3rd STGMS) and 
The Second International Conference on Applied 
Science (2nd ICAS) 

มหาวิทยาลยัสภุานุวงศ  
เมืองหลวงพระบาง  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

13 28 มี.ค. 2554 ไปดูงานวิจัยเกีย่วกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางดาน
นาโนเทคโนโลยี และการทดสอบดานพรีคลินิกทางยา  

Organisation for economic 
Cooperation and Development 
(OECD) กรุงปารีส  
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

14 22 เม.ย. 2554 การประชุมวิชาการ The 4th Asia pacific regional 
meeting of ISSX (APISSX) 

เมือง Tainan ประเทศไตหวัน 

15 5 พ.ค. 2554 The 3rd Asia Pacific Protein Association (APPA) 
Conference and the 3rd Chinese Protein Society 
Symposium 

Shanghai Uniersity  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

16 15 พ.ค. 2554 ปรึกษางานวิจัยและ เขารวมประชุมวิชาการ The 15th 
International Symposium on Field and Flow-
based Separations (FFF 2011) 

University of Utah,  
South San Francisco 

17 22 พ.ค. 2554 ประชุมวิชาการ IX Europeon Symposium of the 
Protein Society และเปนวิทยากร เรื่อง "Use of 
Kinetic Isotope Effects and Transient Kinetics to 
Unravel the Mechanism of H2O2 Elimination 
from C4a-Hydroperoxy-flavin in Pyranose 2- 
Oxidase" 

เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน 

18 4 มิ.ย. 2554 ความรวมมือดานการวจิัยและวิชาการ รวมกับ Life 
Sciences Institute, National University of 
Singapore (NUS)  

Life Sciences Institute, National 
University of Singapore (NUS) 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

19 5 มิ.ย. 2554 ประชุมวิชาการ "The 3rd APPA Conference in 
conjunction with the 3rd Symposium of the CPS 
And, Joint Sino-U.K Meeting" ณ ตางประเทศ และ
เปนวิทยากร 

เมืองเซ่ียงไฮ  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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20 9 มิ.ย. 2554 ประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ  
1. การประชุม XIII International Congress of 
Mycology  
2. การประชุม XIII International Congress of 
Bacteriology and Applied Microbiology  

เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุน 

21 12 มิ.ย. 2554 ประชุมวิชาการและรวมพิธีลงนามความรวมมือ หัวขอ 
"New Look at P.aeruginosa Stress Protective 
Proteins and Assessing their Roles in Stress 
Responses, Antibiotic Resistance and Virulence" 

University of Shizuoka  
ประเทศญี่ปุน 

22 13 มิ.ย. 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการ The Zurich School of 
Crystallography 2001, Bring your own crystals, 
Unversity of Zurich 

Unversity of Zurich  
ประเทศสวิตเซอรแลนด 

23 22 มิ.ย. 2554 ประชุมวิชาการ Starting from Transcription เมือง illkirch  
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

24 26 มิ.ย. 2554 17th International Conference on Cytochrome 
P450 Biochemistry, Biophysics and Structure  

สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) 

25 1 ก.ค. 2554 งานประชุม 16th JSPS Core-to-Core Seminar: 
Winter School in Fukuoka 2011  

Lakeside Hotel Hisayama in 
Fukuoka ประเทศญี่ปุน 

26 2 ก.ค. 2554 ประชุมวิชาการ The Role of Bacteria on Nutritional 
Status and Reproductive Success in Fruit Fly 
Pests in Support of Sterile Insect Technique (SIT)  

เมือง Vienna ประเทศออสเตรีย 

27 4 ก.ค. 2554 เดินทางไปดูงานดานการวิจยัและพัฒนาชีววัตถุโมโนโคนลั
แอนติบอดียที่ใชเปนยาดวยทุน CIMAB 

The Center of Molecular 
Immunology ประเทศคิวบา 

28 13 ก.ค. 2554 เขารวมประชุม EU-South East Asia Symposium on 
Photocatalysis for Depollution Technologies 

เมืองทัมดาว ประเทศเวียดนาม 

29 23 ก.ค. 2554 การประชุม Internationalo Botanical Congress  
ครั้งท่ี 18 

 

30 5 ส.ค. 2554 ประชุมและเสนอผลงานในการประชุม 2nd Research 
Coordination Meeting Development and 
Evaluation of Improved Strains of Insect Pests for 
SIT และเสนอผลงานวิจัย 

เมืองนานกิง  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

31 22 ส.ค. 2554 ประชุมวิชาการเรื่อง Invitation to a planning 
meeting at the World Health Organization และ 
EUROTOX 2011 

ประเทศสวิสเซอรแลนด และ  
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

32 4 ก.ย. 2554 การประชุมวิชาการ Experimental Biology 2011  Washington, D.C., USA 
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33 16 ก.ย. 2554 ประชุมวิชาการ "51st Interscience Conference on 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy: ICAAC 
2011"  

The McCormick Place Chiago, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

34 1 ต.ค. 2554 บรรยาย เรื่อง Biochemical characteristics of 
biological pharmaceutical products" 

University of Medicine and 
Pharmacy at Ho chi minh city 
ประเทศเวยีดนาม 

35 9 พ.ย. 2554 การประชุมวิชาการ "Physiology: the continuum of 
genes to functions" / FAOPS ครั้งท่ี 7  

Taipei, Taiwan 

36 9 พ.ย. 2554 ประชุมสรางเครือขายทางวิทยาศาสตรเพื่อการตอยอดทาง
ธุรกิจ  

กรุงจาการตาและเมืองบันดุง 
สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 

37 12 พ.ย. 2554 ประชุมวิชาการ 6th Internation Conference on 
Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-
6), Asian Core Program (ACP) หัวขอเรื่อง Copper-
Click Catalyst : Controlled Radical Polymerization 
of Methyl Methacrylates in the Presence of Air  

The Chinese University of  
Hong Kong 

38 16 พ.ย.2554 การประชุม 26th JSSX Annual Meeting in 
Hiroshima 

เมืองฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุน 

39 26 พ.ย. 2554 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัรวมไทย-
ฝร่ังเศส และศึกษาดูงานประจําป พ.ศ. 2555-2556 

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

40 22 พ.ย. 2554 ประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International 
Symposium on Organic Reactions (ISOR-10) 

Keio University, Yokohama  
ประเทศญี่ปุน 

คณะวิทยาศาสตรติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรโดยทําการศึกษาและประเมินหลักสูตรที่คณะ
วิทยาศาสตรจัดการอบรมไปแลว 3 รุน คือหลักสูตรพัฒนาทักษะการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานประเภทสายสนับสนุน
โดยสอบถามการนําความรูไปใชจากผูอบรมและผูบังคับบัญชา ผลการศึกษา พบวา 

1. ผูผานการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา และ
นักวิชาการเงินและบัญชี มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 12.33 ป ระยะเวลาปฏิบัติงานตํ่าสุด 1 ป ระยะเวลาปฏิบัติงาน
สูงสุด 33 ป สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-10 ป และระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากวา 6 ป ปฏิบัติงาน ณ งาน
บริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ และงานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
สูงกวาระดับปริญญาตรี และเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด  

2. ผูผานการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจในเน้ือหาหลักสูตรหลังการฝกอบรมอยูในระดับมาก คะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.717 คะแนน และนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.819 คะแนน และมีขอเสนอแนะใหตัดหัวขอวิชา ธรรมะเพ่ือปลุกพลังในการทํางาน การบริหารและ
ควบคุมคาใชจายภาครัฐ การทําลายเอกสารราชการ ความเสี่ยงและการควบคุม และเพ่ิมเติมหัวขอวิชา การสอนงาน การ
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คิดเชิงบวกรวมถึง Happy Workplace การบริหารงานแบบ TQM เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ิมระยะเวลาฝกอบรม 
เพ่ิมการฝกปฏิบัติในชั่วโมงฝกอบรมบางหัวขอวิชา ปรับชวงเวลาในการจัดฝกอบรมโดยใหเริ่มฝกอบรมเร็วขึ้นเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางกลับของผูเขารับการฝกอบรม และปรับระยะเวลาฝกอบรมใหมีเวลาฝกอบรมในแตละ
วันมากขึ้น เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาเพ่ิมมากข้ึน  

การนําผลงานไปใชประโยชน  สามารถนําแนวทางการประเมินผลและผลจากการวิเคราะหไปใชในการ
ปรับปรุงและหลักสูตรการฝกอบรมการพัฒนาทักษะการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุนคณะ
วิทยาศาสตร และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาบุคลากร และหนวยงานที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรสามารถนําผลการ
ประเมินเกี ่ยวกับความรู ความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรหลังการฝกอบรม และการนําความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ  จากการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาทักษะการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน
ตําแหนงประเภทสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิเคราะหไดสรุปขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะของผูวิจัย  
1.1 ดานการจัดฝกอบรม ควรมีการจัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน 

โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดเขารับการฝกอบรมอยางทั่วถึงและใหมีการจัดฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับความจําเปนใน
การฝกอบรมของผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ เพ่ือใหสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
และตรงกับประโยชนในการใชสอยใหมากที่สุด 

1.2 ดานผู บังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนและเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานทุกคนไดมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของงาน และเปนแรงจูงใจ
อยางหน่ึงที่ทําใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.3 ดานผูปฏิบัติงาน ควรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองดานการเขารับการฝกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
2.1 ควรนําผลท่ีไดจากการประเมินผลการฝกอบรมคร้ังนี้ ไปใชในการปรับปรุง  หลักสูตรการ

ฝกอบรมการพัฒนาทักษะการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุนคณะ
วิทยาศาสตร และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
และเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาบุคลากร 

2.2  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนวยงานที่มีหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร
สามารถนําผลการประเมินเก่ียวกับความรูความเขาใจ ทักษะ และการนําความรูที่ไ ดรับจาก
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เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน และเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในหนวยงาน 

2.3 ควรจัดหลักสูตรฝกอบรมตามลักษณะการปฏิบัติงานและหนาที่ที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 
และควรมีการประเมินผลการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหทราบถึงประสิทธิผล
ของหลักสูตร และสามารถนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม ทําใหได
ประโยชนจากการฝกอบรมอยางแทจริง 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย ดังนี้ 
3.1 เพ่ือใหขอมูลมีความครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้นควรศึกษาตัวแปรตนเพ่ิมเติม เชน อายุของผู

ผานการฝกอบรม และสถานภาพของผูปฏิบัติงาน เปนตน 
3.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล เพ่ือใหมั่นใจวาไดผลสอดคลองกับ

นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปงบประมาณ 2552-2554 
3.3 เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาผูปฏิบัติงาน ควรศึกษารูปแบบการ

ประเมินผลการพัฒนาและฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน 
3.4 ควรมีการประเมินผลการฝกอบรมสําหรับผูผานการฝกอบรม โดยการสอบถามผู ผานการ

ฝกอบรม และผูบังคับบัญชาตามสายงานของผูผานการฝกอบรม ดานความรูความเขาใจที่ไดรับ
หลังการฝกอบรม ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพการนําความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมไปใชประโยชน ความคุมคาในการมาเขารับการฝกอบรม เวลา และงบประมาณ 

3.5 ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดฝกอบรมระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐอ่ืนๆ 

3.6 ควรศึกษาชวงเวลาของการจัดหลักสูตรฝกอบรม ใหสอดคลองและสามารถเขารับการอบรมได
ไมนอยกวา 90% 

4. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาทักษะการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน 
4.1 หัวขอวิชาในหลักสูตรที่ควรตัดออกเนื่องจากไมไดนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 

หัวขอ  คือ ธรรมะเพ่ือปลุกพลังในการทํางาน การบริหารและควบคุมคาใชจายภาครัฐ การ
ทําลายเอกสารราชการ และความเส่ียงและการควบคุม 

4.2 หัวขอวิชาที่ควรนํามาเพ่ิมเติมในหลักสูตรเพ่ือใหเนื้อหาหลักสูตรมีความสมบูรณและสามารถ
นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 หัวขอ คือ การสอนงาน การคิดเชิงบวกรวมถึง Happy 
Work Place การบริหารงานแบบ TQM และเทคโนโลยีสารสนเทศ (บรรยาย ฝกปฏิบัติ ระดม
ความคิดเห็น และ Workshop) 

4.3 เพ่ิมระยะเวลาฝกอบรมบางหัวขอวิชา เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ การติดตอสื่อสาร และแรงจูงใจใน
การทํางาน เปนตน 
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4.4 เพ่ิมการฝกปฏิบัติในชั่วโมงฝกอบรมและบางหัวขอวิชาใหมากขึ้น  เชน การบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ การวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือใหการทํางานสําเร็จ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เปนตน 

4.5  ปรับชวงเวลาในการจัดฝกอบรม โดยใหเริ่มฝกอบรมเร็วขึ้น เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
กลับของผูเขารับการฝกอบรม และปรับระยะเวลาฝกอบรมใหมีเวลาฝกอบรมในแตละวันมากขึ้น 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาเพ่ิมมากข้ึน 

 
การตอบแทนผูปฏิบัติงาน 

คณะวิทยาศาสตร สนับสนุนสงเสริมความกาวหนาและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน โดยมีรางวัลสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางท่ีปฏิบัติงานดีเดน ที่
มีผลการประเมินในระดับดี และปฏิบัติงานครบหน่ึงป ไดรับรางวัล 10 ,000 บาท และปตอๆ ไป 15,000 บาท 
คณะฯ จัดใหมีการจายเงินรางวัลผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุนเปนประจําทุกปชวงวันปใหม ใน
ปงบประมาณ 2554 มีการจายเงินรางวัลจํานวน  366 ราย จํานวนเงิน 384,000 บาท  

คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกขาราชการลูกจาง และพนักงานดีเดนของคณะ
วิทยาศาสตร ทั้งนี้พิจารณาอาศัยหลัก 3 ประการ คือ การครองตน ครองคน ครองงาน ตามหลักเกณฑของสํานัก
นายกรัฐมนตรีและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไดใหขวัญกําลังใจแกผูที่ไดรับรางวัล เปนจํานวนเงิน 20,000 บาทตอคน โดย
บุคลากรที่ไดรับรางวัล ปงบประมาณ 2554 แบงเปน 2 กลุม จํานวน 2 ราย คือ 

1. กลุมลูกจางประจําเงินงบประมาณ ไดแก นางสุรีย เกิดบางระจัน 
2. พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทสนับสนุน ไดแก นายสมวิทย อาชาคุณากร 

ในปงบประมาณ 2554 คณะฯ มีการดําเนินการสวนสวัสดิการดานการเงินในกรณีตางๆ ดังนี้ 
ลาํดบั
ที ่ 

ประเภท จาํนวนคน จาํนวนเงนิ 

1 การยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2554  7 1,875,000.00 
2 เงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ.2552 22 78,000.00 
3 เงินสวัสดิการสนับสนุนชมรมตางๆ พ.ศ.2553 2 ชมรม 60,000.00 
4 รางวัลสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีลาออก โอนยาย เกษียณอายุงาน ไมตอสัญญา

จาง หรือถึงแกกรรม พ.ศ. 2553 
10 299,000.00 

5 เงินสงเคราะหผูปฏิบัติงานกรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ.2553 ฉบับท่ี 2  5 97,200.00 
6 เงินสวัสดิการการเจ็บปวย พ.ศ. 2553 11 16,500.00 
7 เงินสวัสดิการคายานพาหนะแกผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2553 24 139,225.45 
8 การยืมเงินสวัสดิการสโมสรขาราชการและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร 

(ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 
20 300,000.00 

รวม   2,864,925.45  
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ดานนโยบายและแผนงาน 
  

นโยบายของคณะวิทยาศาสตรทั้ง 7 ดาน และแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตร กําหนดโดยคํานึงถึง 
พันธกิจของสถานศึกษา ที่ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของชาติ ในปงบประมาณ 2551-
2552 คณะฯ ไดทําการศึกษา วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และภายนอก 
(อุปสรรคและภัยคุกคาม) ที่ไดจากความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับซึ่งมีสวนรวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทําแผนกลยุทธปงบประมาณ 2552-2555  โดยจัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2551 โดย ประชุมแบบแยก
กลุม รวม 6 คร้ัง ตอมา คณะฯ ไดรวมผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่มีตอคณะวิทยาศาสตร ในสวนขอคิดเห็น/ขอมูลในเร่ือง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
จากการสํารวจในปงบประมาณ 2551 และ 2552 เปนขอมูลในการทํา SWOT analysis โดยคณะกรรมการประจํา
คณะฯ รวมกันใหคานํ้าหนัก (weight) และระดับความสําคัญ (rating) เพ่ือหา weight score ของ Matrix key 
internal factors และ Matrix key external factors ซึ่งเมื่อนําขอมูลไปประยุกตลงตาราง Boston Consulting 
Group (BCG) Matrix สรุปไดวาคณะวิทยาศาสตรยังคงความเปนดาวเดน (Star) แตตองดําเนินการบางประการ
เพ่ือแกไขจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

ในเดือนกันยายน 2552 ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบในการปรับเปล่ียนคานิยม 
(Core Values) ของคณะวิทยาศาสตร จาก  “ผูนําการวิจัยและเปนเลิศในการสอน  ”เปน MUSC เพ่ือใหมี
ความหมายครอบคลุมทุกพันธกิจและบุคลากรทุกสวนงาน  
 M Mastery เชี่ยวชาญวิชา 
 U Unity  สามัคคีรวมใจ 
 S Success ใฝสัมฤทธ์ิ  
 C Creativity คิดสรางสรรค 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เดือนกันยายน 2552 มีมติใหมีการ
ประชุมเพ่ือปรับแผน ปรับปรุงตัวชี้วัดและคาเปาหมายบางตัวเพ่ือใหเหมาะสมและตรงกับสถานการณจริง ใน
ปจจุบัน โดยกําหนดประชุมในเดือนตุลาคม 2552 โดยผูเขาประชุมประกอบดวย ผูบริหารประจําคณะฯ และ
หัวหนางาน ซึ่งถือเปนผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนระดับปฏิบัติการของสวนงาน และเลมแผนกลยุทธฉบับนี้ ไดใช
มาถึงปงบประมาณ 2554 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนึ่งใน 9 คณะนํารองที่จะใช เรื่อง "เกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ" (EdPEx) ในการประกันคุณภาพ และวิเคราะหองคกร ในกระบวนการดังกลาว 
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหคณะฯ ไดสงรายงาน Organization Profile ฉบับที่ 1 และทํารายงาน Gap Analysis 
(แผนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 2554) แกมหาวิทยาลัย ในกระบวนการดําเนินงาน เปนโอกาสใหคณะฯ ได
ดําเนินการ การศึกษา วิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอก และเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติม คณะฯ ไดจัดการ
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สัมมนาเพ่ือการวิเคราะห GAP ขององคกรโดยทุกภาคสวนมีสวนรวม และเก็บรวบรวมไวใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อกําหนดปจจัยตางๆ ในการวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะหนาและสรางแผนยุทธศาสตร
ของคณะฯ ในฉบับตอไป  

 แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ที่ใชในปงบประมาณ 2554 คือ แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2552-2555 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2553) ซึ่งกระบวนการจัดทํา คณบดี 
มอบหมายให ทีป่รึกษาคณบดี และงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรเดิม เปนแผน
ใหมระยะส้ัน สําหรับใชในปงบประมาณ 2552-2555 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ คณะฯ และงานนโยบายฯ จึงทําการ
สื่อสารสูบุคลากร อยางตอเน่ือง โดยใหความรูแกบคุลากรในเร่ืองแผนกลยุทธคณะฯ ผานทางขาวงานนโยบายและ
พัฒนาคุณภาพ โดยแจกเอกสารใหทุกหนวยงานและภาควิชา และนําเผยแพรทางเว็บไซตของงานนโยบายฯ ทั้ง 
internet และ intranet (www.sc.mahidol.ac.th/scpn/newsindex.html และ intranet.sc.mahidol/qa/ 
newsactivity/Newsletter /index.html) แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2552-2555 เปนแผนระยะ 4 ป 
แสดงประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไวดวย ซึ่งในปงบประมาณ 2553 กลุม
ผูบริหารไดกําหนดคาเปาหมายตามตัวชี้วัด และแบงตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ โดยใชขอมูลปงบประมาณ 
2550-2552 เปนฐาน สวนภาควิชา/งานไดดําเนินการจัดทําแผนระยะสั้น 1 ป และแผนการดําเนินงานประจําป 
โดยงานนโยบายฯ รับผิดชอบรวบรวม 

ในปงบประมาณ 2554 เนื่องจากมีการปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก 
คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการปรับลดตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตรลงจาก 58 ตัวชี้วัด เปน 50 ตัวชี้วัด ทั้งยัง
กําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวใหชัดเจนขึ้น โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร เพ่ือใหสอดคลองตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในรอยตอของการเปล่ียนคณะผูบริหารของ
คณะฯ งานนโยบายฯ ไดดําเนินการสงแบบสอบถามเพ่ือหาขอมูลเพ่ือการวิเคราะหสถานการณ : มีประเด็นท่ี
ประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ป 2554 เพ่ือเตรียมการรางแผนกลยุทธฉบับใหม 
เพ่ือใหสอดคลองกับรางประเด็นยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย ที่ออกมาต้ังแตกลางปงบประมาณ 2554 

ในขณะเดียวกัน งานนโยบายฯ ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน (ปฏิบัติงาน) ประจําป 2554 ซึ่ง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ดังกลาว โดยแผนงานเปนไปตามโครงการ /กิจกรรมที่คณะฯ ได
ดําเนินการจัดทําตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ประจําปงบประมาณ 2554  

สําหรับแผนปฏิบัติการในระยะยาว 3-5 ป คณะฯ มีแนวคิดการใชรางแผนกลยุทธฉบับใหม (2555-2559) 
เปนหลัก โดยในป 2555 งานนโยบายฯ ไดรวบรวมโครงการ  จัดหมวดหมูตามประเด็นยุทธศาสตรใหม               
(8 excellences) เรียบรอยแลว และอยูในกระบวนการ เพ่ิมเติม ปรับและจัดอันดับความสําคัญของโครงการ/
กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ และเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จที่เหมาะสมกับการประเมินโดยระบบ EdPEx ตอไป 
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ดานการศกึษา 
 

หลักสตูรที่เปดสอน 
หลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตรเปดสอน ไดแก 

1. ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร เปนหลักสูตรปกติ 6 หลักสูตร หลักสูตรพิสิฐวิธาน 6 หลกัสูตร และ 
หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร  

2. ระดับปริญญาโท จํานวน 20 หลักสูตร เปนหลักสูตรนานาชาติ 18 หลักสูตร และหลักสูตรปกติ         
2 หลักสูตร  

3. ระดับปริญญาเอก จํานวน 21 หลักสูตร เปนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด 
 

ระดบัปรญิญาตร ี 
วทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  

ระดบัปรญิญาโท  
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.)  

ระดบัปรญิญาเอก  
ปรชัญาดษุฎบีัณฑติ (ปร.ด.)  

วิทยาเขตพญาไท 
หหลักสตูรนานาชาต ิ

 คณิตศาสตรประกันภัย 
 
หหลักสตูรปกต ิและหลักสตูรพสิฐิ
วธิาน (โครงการ B.Sc.-Ph.D.) 

 เคมี  
 ฟสิกส 
 คณิตศาสตร  
 ชีววิทยา  
 พฤกษศาสตร  
 เทคโนโลยีชีวภาพ  

 
 
 

 
หหลักสตูรนานาชาต ิ

 กายวิภาคศาสตรและ
ชีววิทยาโครงสราง 

 คณิตศาสตรประยุกต  
 เคมีเชิงฟสิกส  
 เคมีอินทรีย  
 จุลชีววิทยา  
 ชีวเคมี  
 ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 
 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 นิติวิทยาศาสตร  
 พยาธิชีววิทยา  
 พิษวิทยา  
 ฟสิกส  
 ฟสิกสเชิงเคมี  
 เภสัชวิทยา  
 วิทยาการพืช  

(รวมกับคณะเภสัชศาสตร)   

 
หหลักสตูรนานาชาติ 

 กายวิภาคศาสตรและ
ชีววิทยาโครงสราง 

 คณิตศาสตร  
 เคมีเชิงฟสิกส  
 เคมีวิเคราะห  
 เคมีอนินทรีย  
 เคมีอินทรีย  
 จุลชีววิทยา  
 ชีวเคมี  
 ชีววิทยา  
 เทคโนโลยีชีวภาพ  
 พยาธิชีววิทยา  
 พิษวิทยา  
 ฟสิกส  
 ฟสิกสเชิงเคมี  
 เภสัชวิทยา  
 วิทยาการคอมพิวเตอร  
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ระดบัปรญิญาตร ี 
วทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  

ระดบัปรญิญาโท  
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.)  

ระดบัปรญิญาเอก  
ปรชัญาดษุฎบีัณฑติ (ปร.ด.)  

 วิทยาศาสตรและวิศวกรรม
วัสดุ  

 สรีรวิทยา  
 สรีรวิทยาของการออก
กําลังกาย  

 
หหลักสตูรภาคปกต ิ

 เคมีวิเคราะหและเคมี   
อนินทรียประยุกต 

 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร 

 วิทยาศาสตรการออกกําลัง
กาย  

 วิทยาศาสตรและวิศวกรรม
วัสดุ  

 วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร  

 เวชศาสตรระดับโมเลกุล  
 สรีรวิทยา  

หมายเหตุ :  คณะวิทยาศาสตรมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมกับหลักสูตรระดับปริญญา
โทและเอกสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  

 
จาํนวนนกัศกึษา 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  ปงบประมาณ 2554  มีจํานวนทั้งสิ้น 2,266 คน จําแนกตามระดับการศึกษา 
ดังนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,006 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 1,260 คน โดยแบงเปนปริญญาโท 717 คน และ
ปริญญาเอก 543 คน ดังนี้  

 
1. จาํนวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโท เอก ปงบประมาณ 2554 จาํแนกตามระดบัและชัน้ป  

ระดบั  ปที ่1  ปที ่2  ปที ่3  ปที ่4** รวม (คน)  
ปริญญาตรี 305 259 236 206 1,006 
ปริญญาโท 214 196 178 129 717 
ปริญญาเอก 73 86 102 282 543 

รวม  592  541  516  617  2,,266  
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554   ที่มาของขอมูล :  งานการศึกษา 
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบณัฑติศึกษา 
หมายเหต ุ: จํานวนนักศึกษาในตารางนี้เปนจาํนวนนักศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2554 

* ระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมจํานวนนักศึกษาต้ังแตช้ันปท่ี 4 ข้ึนไป 
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แผนภมูทิี ่3.1 รอยละของนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ปงบประมาณ 2554 จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 
 

2. จาํนวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโท เอก ปงบประมาณ 2552-2554 
ระดบักการศกึษา 2552  2553  2554  

ปริญญาตรี 975 972 1006 
ปริญญาโท 588 530 717 
ปริญญาเอก 454 459 543 

รวม  2,,017  1,,961 2,266  
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554   ที่มาของขอมูล :  งานการศึกษา 
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบณัฑติศึกษา 
 

แผนภมูทิี ่3.2 จาํนวนนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร ปงบประมาณ 2552-2554 
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นักศึกษาที่ไดรบัรางวลั / การยกยอง / เชดิชเูกยีรติ ประจําปการศกึษา 2554 
 
1.  ระดบัปรญิญาตร ี
ลาํดบั
ที ่ 

ชื่อ –– สสกลุ ประเภทรางวลั  สาขาวชิา หนวยงานทีใ่ห
รางวลั  

1 นายมงคล  สะพานแกว รางวัลนักศึกษาดีเลิศ คณะวิทยาศาสตร  ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
2 นายกิตติพงศ  อังสุจินดา รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
3 นายปาณัท  สุทธินนท รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน คณิตศาสตร

ประกันภัย 
คณะวิทยาศาสตร 

4 น.ส.วริญญาภรณ เพ็งชาติ รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
5 นายรุจิภาส  บวรทวีปญญา รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
6 น.ส.จิราวัส  สอนคม รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 
7 นายขยธร วนาสวัสดิ ์ รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
8 นายสกล  วารินทราพร รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน เคม ี คณะวิทยาศาสตร 
9 น.ส.พิรดา  สุมานนท รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
10 น.ส.สุภัชญา  เตชะชูเชิด รางวัล Plenary Talk   

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

11 น.ส.นภัค  จิวประเสริฐ รางวัล Plenary Talk   
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

12 น.ส.จรรยา  เลหอิ่ม รางวัล Plenary Talk  
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

13 น.ส.เพ็ญสินี  หฤหรรษเริงรา รางวัล Plenary Talk 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

14 น.ส.ลลิตวดี  กวินวณิชกิจ รางวัล Plenary Talk 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

15 น.ส.ภัสพร  เอกชัยวิวัฒนกุล รางวัล Plenary Talk 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

16 น.ส.อนัญญา  โอภาสวตัชัย รางวัล  Presentation Skill Award   
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 13 

วิทยาศาสตร
การแพทย 

คณะวิทยาศาสตร 

17 น.ส.ธนาลัย  พูลศิร ิ รางวัล  Presentation Skill Award 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 13 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

18 นายเกษมพงษ  ศรีสวสัดิ ์ รางวัล Popular  Vote  
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

19 นายฐาปกรณ  โตมีชัย รางวัล Popular  Vote  
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 
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ลาํดบั
ที ่ 

ชื่อ –– สสกลุ ประเภทรางวลั  สาขาวชิา หนวยงานทีใ่ห
รางวลั  

20 น.ส.อรวรรณ  ตลุยประวัต ิ รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

21 น.ส.จริยา  สิงหะ รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ชีววิทยาเชิง
อนุรักษ 

คณะวิทยาศาสตร 

22 น.ส.ชวปญญ  สุทธินนท รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

23 นายโชคนิธิ  คงชุม รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ชีววิทยาเชิง
อนุรักษ 

คณะวิทยาศาสตร 

24 1. น.ส.สายสุดา  หนูเจรญิ 
2. น.ส.พิชชาพร  สุวรรณพาณิข 

รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

25 น.ส.หนึ่งนิตย  วัฒนวิเชียร รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

26 นายปณณวิชญ  จาตุกัญญ
ประทีป 

รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

27 1. น.ส.จินตนา  แสงศักดิศ์ร ี
2. น.ส.ชนากานต ศรีพงษ 

รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

28 น.ส.รตินากร  สิงหวสิุทธ์ิ รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรชีวภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

29 นายนครินทร ทรัพยเจรญิด ี รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

30 น.ส.คนธพร  พฤกษแกวกาญจนา รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

31 นายฐาปกรณ  โตมีชัย รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

32 น.ส.ศิโรรัตน  สาครเจรญิกิจ รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ธรณีศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

33 นายเพชร  ทองคํา รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

34 นายศรณัย พงศกรนภดล รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

35 นายพีระพงษ  ชุมแกว รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

36 นายปณิธาน  โมทอง รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรกายภาพ 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

37 นายกิตติศักดิ์  สรรพกิตกุลธร รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรกายภาพ เคม ี คณะวิทยาศาสตร 
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ลาํดบั
ที ่ 

ชื่อ –– สสกลุ ประเภทรางวลั  สาขาวชิา หนวยงานทีใ่ห
รางวลั  

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13 
38 นายฐาปกรณ  โตมีชัย รางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตรผูบําเพ็ญ

ประโยชนดเีดน 
เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

39 นายเกรียงกมล  สวางศรี เหรียญทองการนําเสนอโปสเตอร งาน Asian 
Science Camp 

ฟสิกส สอวน. 

40 น.ส.อรกานต  หาญพานิชย รางวัลชนะเลิศ โครงการ The 6th Thailand 
Zero-Gravity Experiment Contest 

 JAXA และ สวทช. 

ที่มาของขอมูล :  งานการศึกษา 
 
2. ระดบับณัฑติศกึษา 
ลาํดบั
ที ่ 

ชื่อ--สกลุ  ประเภทรางวลั  หนวยงานทีใ่ห 

1 น.ส.นพรัตน วรพลาวุฒิ         
 

การนําเสนอผลงานวิจยั (โปสเตอร) ระดับปริญญา
เอก  

งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
คณะวิทยาศาสตร 

2 นายประชา เจยีเจษฎากลุ          
 

การเขารวมประกวดโปสเตอรงานวิจัยที่มี
นวัตกรรมใหมหรืองานวิจัยประยุกต 

งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
คณะวิทยาศาสตร 

3 1. น.ส.พรวิลาส เอ็มเอม็ 
2. นายการุณย สาดออน 
  

การเขารวมประกวดโปสเตอรที่เปนขวัญใจของ
ผูรวมงาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 

งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
คณะวิทยาศาสตร 

4 น.ส.ภสัสร  วิชิต การนําเสนอผลงานวิจยั (โปสเตอร) ระดับปริญญา
โท  

งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
คณะวิทยาศาสตร 

5 1. น.ส.ประภาวดี  ภริมยพล 
2. น.ส.มุจรินทร ประสานณรงค 

การนําเสนอผลงานวิจยั (โปสเตอร) ระดับปริญญา
โท 

งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
คณะวิทยาศาสตร 

6 น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทลู การนําเสนอผลงานวิจยัดีเดน (ปากเปลา) SCSTAR งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
คณะวิทยาศาสตร 

7 น.ส.จรยิา แกวเสนหา การนําเสนอผลงานวิจยัดีเดน (ปากเปลา) SCSTAR  งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
คณะวิทยาศาสตร 

8 1. น.ส.แพรวพรรณ กาศรณุ 
2. น.ส.ณัฐกลุ กาญจนถาวร 

การนําเสนอผลงานวิจยั (โปสเตอร) ระดับปริญญา
โท  

งาน MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 
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คณะวิทยาศาสตร 
9 นายประชา เจยีเจษฎากลุ    

 
การประกวดภาพถาย “ชีวิตรัก...คณะวิทย ”: 
รางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษา จากผลงาน 
“มิตรภาพ” 

คณะวิทยาศาสตร 

10 นายวันเสด็จ เจริญรมัย วิทยานิพนธดีเดน (กลุมวิทยาศาสตรชีวาพ) 
โครงการวิทยานิพนธดเีดน ประจําปการศึกษา 
2553 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

11 น.ส.พรรษชล รัตนปาณ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลยัมหดิล มหาวิทยาลยัมหิดล 
12 นายเกรียงศักดิ์ เลิศประภา-

มงคล 
DEAN'S LIST : รางวัลเกยีรติยศ "DEAN'S LIST" 
ประจําปการศึกษา 2552 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

13 นายมษฐา ทองปาน DEAN'S LIST : รางวัลเกยีรติยศ "DEAN'S LIST" 
ประจําปการศึกษา 2552 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

14 นายกิตติคณุ วิวัฒนภิญโญ DEAN'S LIST : รางวัลเกยีรติยศ "DEAN'S LIST" 
ประจําปการศึกษา 2552 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

15 น.ส.เกสริน ถังเงิน DEAN'S LIST : รางวัลเกยีรติยศ "DEAN'S LIST" 
ประจําปการศึกษา 2552 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

16 นายคฑาวุธ โสภาลุน DEAN'S LIST : รางวัลเกยีรติยศ "DEAN'S LIST" 
ประจําปการศึกษา 2552 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

17 น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทูล          วิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป
การศึกษา 2553 : กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

18 น.ส.แพรวพรรณ กาศรุณ  
 

รางวัลการเผยแพรผลงานวิทยานพินธของ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปการศึกษา 2553 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

19 นายทรงกลด สารภูษิต              วิทยานิพนธดีเดน (กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ) : 
รางวัลวิทยานิพนธ โครงการรางวลัวิทยานิพนธ
ดีเดน ประจําปการศึกษา 2553 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

20 นายเกรียงศักดิ์ เลิศประภา
มงคล  

วิทยานิพนธดีเดน (กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ) : 
รางวัลวิทยานิพนธ โครงการรางวลัวิทยานิพนธ
ดีเดน ประจําปการศึกษา 2553 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

21 นายวันเสด็จ เจริญรมัย        รางวัลวิทยานิพนธดีเดน (กลุมวิทยาศาสตรชีวาพ) 
โครงการวิทยานิพนธดเีดน ประจําปการศึกษา 
2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

22 นายอดิศักดิ์ รมแสง Outstanding oral presentation in RGJ-Ph.D. 
Congress II 

The Thailand Research 
Fund (TRF) การประชุม
วิชาการโครงการปริญญาเอก
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กาญจนาภเิษก ครั้งท่ี 12 
23 นายประสพ รัตนากร การเสนอผลงานแบบปากเปลาในการประชุม

สรีรวิทยาสมาคม ครั้งท่ี 40 
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

24 นายพูนทวี แซเตีย รางวัลนักศึกษาพระราชทาน รางวัลนักศึกษาพระราชทาน : 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
พระราชทาน 

25 น.ส.พรทิพา กอประเสริฐถาวร  รางวัลชนะเลิศการเสนอผลงานแบบโปสเตอร :  
ช่ือผลงาน: A Novel Polymorphism in the 
Promotor Region of UGT1A9 Gene in Thai 
Population 

วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฏเกลา/สมาคมเภสัช
วิทยาแหงประเทศไทย 

26 น.ส.ณัฐกาญจน นําพันธุวิวัฒน 
 

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต : มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ  

มูลนิธิศาสตราจารย      
ดร.แถบ นีละนิธิ  

27 น.ส.วันหยก อติเศรษฐพงศ  
 

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวทิยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต : มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธ ิ

มูลนิธิศาสตราจารย  
ดร.แถบ นีละนิธ ิ

28 น.ส.หนึ่งนิตย วัฒนวิเชียร 
 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 
งานแขงขันกีฬา BIOT GAMES ครั้งท่ี 23 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

29 กองเชียรและผูนําเชียร  รางวัลชมเชยการประกวดกองเชียรและผูนําเชียรใน
การแขงขันกีฬา BIOT GAMES ครั้งท่ี 23 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

30 1. Jaroon 
Sinsawasmongkol 

2. Premyuda Ontawong  

Best Poster Award from 5th International 
Conference on Applied Geophysics :  
รางวัลโปสเตอรยอดเยี่ยมในงานนําเสนอผลงาน
วิชาการ 5th International Conference on 
Applied Geophysics 

5th International 
Conference on Applied 
Geophysics  จ.ภูเก็ต 

31 นายกรวิชญ สมคิด  ผลงานวิจัยยอดเยีย่ม : ผลงานวิจยัดีเดน (ชมเชย) ศูนยวิจัยจุฬาภรณ 
32 น.ส.ยศวดี โชคอนันตสมบัต ิ

 
Poster Award Runner-Up 1 : 12th 
International Seminar on Elastomers 2010  
& 2nd Thailand-Japan Rubber Symposium 

Holiday Inn Resort Regent 
Beach Cha-am / MTEC 

33 นายสาโรจน รุจสิรรคสกุล  
 

รับรางวัลชมเชยในการเสนอผลงานวิจัย ประเภท
โปสเตอร เรื่อง การถายยีนเขาสูตนเขาพรรษาทาง
เงิน โดยใช Agrobacterium tumefaciens  

การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตรแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 4  

รางวัลชมเชยในการเสนอผลงานวิจัย ประเภท สถาบันสงเสรมิการสอน
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โปสเตอร สาขาชีววิทยา ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อเยาวชน ครั้งท่ี 5  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

34 น.ส.จุฑามณี แหยมรักชาติ 
 

รางวัลชมเชยในการนําเสนอโปสเตอร ผลของ 
ไคโตซานตอการพัฒนาโปรโตคอรมของกลวยไม 
Cattleya aurantiac  

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร
แหงประเทศไทยครั้งท่ี 4 

35 นายปณวัตร สิขณัฑกสมิต 
 

รางวัลชมเชยในการนําเสนอโปสเตอร สาขาไมผล/
ไมยืนตน เรื่อง การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ
แบบไมทําลายผลของกีวีฟรุตในประเทศไทย 

การประชุมวิชาการพืขสวน
แหงชาติ ครั้งท่ี 9 
มหาวิทยาลยัทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

36 น.ส.นุษณา  รุงจินดามญั รับรางวัลโปสเตอร (Popular Vote) เรื่อง การเก็บ
รักษาพันธุขาน้ํา Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt ที่
อุณหภูมติ่ํากวาจดุเยือกแข็ง Cryopreservation of 
Alpinia nigra (Gaerthn.) Burtt  

การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตรแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 4 

37 น.ส.ญดา เทพบุตร     
 

เกียรติบตัรในการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อ
เยาวชน ครั้งท่ี 5 

สถาบันสงเสรมิการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ

38 น.ส.กนกวรรณ วิชัยวงศ  Graduate student travel award : การประชุม
วิชาการ "Physiology: the continuum of genes 
to functions" / FAOPS ครั้งท่ี 7 เรื่อง 
Protection against oxidative stress induced-
insulin resistance of skeletal muscle by 20-
hydroxyecdysone. (poster) 

Taiwan / FAOPS 
 

39 น.ส.จรินทร ธีระพรพันธกิจ     
 

Graduate student travel award : การประชุม
วิชาการ "Physiology: the continuum of genes 
to functions" / FAOPS ครั้งท่ี 7 เรื่อง Prolactin 
upreguated calcium transport. Related 
transcripts in duodenal epithelial cells but 
not in iec-6 crypt cells. (poster) 

Taiwan / FAOPS 

40 น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทลู Graduate student travel award : การประชุม
วิชาการ "Physiology: the continuum of genes 
to functions" / FAOPS ครั้งท่ี 7 เรื่อง 
Chondroregulatory role of the Lactogenic 

Taiwan / FAOPS 
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hormone prolactin the tibial growth plate 
of lactating rats. (poster)Taiwan / FAOPS  

41 นายรัชกฤต ศรีเก้ือ  ประกาศนียบตัรประกาศเกียรติคณุชมเชยนักวิจัย
รุนเยาว ประจําป 2554 : ช่ือผลงาน การทํางานของ
เซลลตนกําเนดิของกลามเน้ือลายและสารยับยั้งการ
เกิดมะเร็งเมด็เลือดขาวในระหวางการฟนฟูสภาพ
ของกลามเนื้อภายหลังการบาดเจบ็ 

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการแหงชาติเพ่ือ
พัฒนางานเลี้ยงและใชสตัวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร 

42 นายฐิติวัฒน สังขวร   ผูแทนเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล 61th 
meeting of Nobel laureates in Lindau 

เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมน ี

43 1. Mr.Mohammad Aly 
Yousef 
2.น.ส.สุธิชา กฤตยารักษสกลุ 

รางวัลดิถี จึงเจริญ การเสนอผลงานแบบปากเปลา
ในการประชุมสรรีวิทยาสมาคม ครั้งท่ี 40 
 จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศ
ไทย 

44 นายคณติ ภูไข รางวัลประสพ รตันากร การเสนอผลงานแบบปาก
เปลาในการประชุมสรรีวิทยาสมาคม ครั้งท่ี 40  
จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศ
ไทย 

45 1. นายศราวุธ ลาภมณยี   
2. น.ส.นฤมล ภมุมาพันธุ 
3. น.ส.ลลิดา ศิริอนันต  

การเสนอผลงานแบบ poster ดีเดน : การประชุม
สรีรวิทยาสมาคม ครั้งท่ี 40  
จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศ
ไทย 

46 1. นายปริญญา เลิศสินไทย  
2. นายเชาวลิต ยั่วจติร  

การเสนอผลงานแบบ poster ดีเดนในการประชุม
สรีรวิทยาสมาคม ครั้งท่ี 40  
จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศ
ไทย 

47 นายนพรัตน สระแกว 
 

รางวัล ศาสตราจารย วิเชียร ดิลกสัมพันธ  
แบบบรรยายยอดเยี่ยมดานชีววิทยาโมเลกุลและ
เทคโนโลยีชีวภาพ การประชุมวิชาการกายวิภาค
ศาสตร ครั้งท่ี 34 : เรื่อง Antimicrobia Peptide, 
LL-37 as a Potential Vaginal Contraceptive 
with Anti-STD Property  

สมาคมกายวิภาคศาสตรแหง
ประเทศไทย 

48 น.ส.ธนพรรณ เสียงแจม 
 

รางวัลผลงานวิชาการแบบโปสเตอรยอดเยีย่ม  
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 34 : เรื่อง The Effects of Serotonin  
(5-HT), Dopamine (DA), Gonado-tropin-

สมาคมกายวิภาคศาสตรแหง
ประเทศไทย 
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ลาํดบั
ที ่ 

ชื่อ--สกลุ  ประเภทรางวลั  หนวยงานทีใ่ห 

releasing Hormones (GnRHs), and Corazonin 
(Crz) on Androgenic Gland (AG) in The Giant 
Freshwater Prawn, Macrobrachium 
rosenbergii  

49 น.ส.ธันยาภรณ เสนารายณ  รางวัลผลงานวิชาการแบบโปสเตอรยอดเยีย่ม  
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 34 : เรื่อง Distribution of Egg-Laying 
Hormone-Like Peptide in the Male 
Reproductive System of the Blue Swimming 
Crab, (Portunus Pelagicus) 

สมาคมกายวิภาคศาสตรแหง
ประเทศไทย 

50 Ms. Juyun Lee  
 

รางวัล ศาสตราจารย นายแพทยสดุ แสงวิเชียร  
แบบบรรยายยอดเยี่ยมดานสาขากายวิภาคศาสตร 
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 34 : เรื่อง Study of Leg Arterial 
Perforators Distribution for Three 
Dimensional Reconstruction 

สมาคมกายวิภาคศาสตรแหง
ประเทศไทย 

51 น.ส.วิไลวรรณ สมเช้ือ           รางวัลผูเสนอผลงานดเีดนแบบปากเปลา  
(Oral Presentation) จากการสัมมนาพิเศษ  
RGJ Seminar Series ครั้งท่ี 85 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา-
ภิเษก RGJ 

52 น.ส.สมุนมาลย จันทรเอีย่ม  รางวัลผูเสนอผลงานดเีดนแบบปากเปลา  
(Oral Presentation) ในงานสัมมนาพิเศษ  
RGJ Seminar Series ครั้งท่ี 85 

โครงการปริญญาเอกกาญจนา-
ภิเษก RGJ 

53 น.ส.นฤมล ภุมมาพันธ  40 Annual Science Meeting the 
physiological Society of Thailand 
International Conference 

40 Annual Science Meeting 
the physiological Society 
of Thailand International 
Conference  

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554   
ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบณัฑติศึกษา 
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ทุนการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2554 
 
1.  ระดบัปรญิญาตร ี 

โครงการ  ปที่ 11 ปที่ 22 ปที่ 33 ปที่ 44  รวม 
ทุน พสวท.  (สสวท.) 15 15 12 14 56 
ทุนศรีตรังทอง (คณะวิทยาศาสตร) 35 25 28 32 120 
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร  (สกอ.) 27 19 26 - 72 
ทุนพัฒนาอัจฉริยภาพ  JSTP  โครงการนํารอง  (สวทช.) - - - 4 4 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยมหดิล  (ทุนขาดแคลน) 4 7 4 4 19 
ทุนขาดแคลน  (คณะวิทยาศาสตร) 8 32 22 45 107 
ทุนการศึกษาโครงการ “ดวยรักและผูกพัน จากสมาคมศิษยเกา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) 

1 1 2 5 9 

ทุนปารคเกอรไรซิ่ง - 1 1 1 3 
ทุนมูลนิธิจมกฎ – พันธุทิพย - - - 1 1 
ทุนมูลนิธิไฟเซอรประเทศไทย - - 1 - 1 
ทุน GE Foundation Scholar – Leaders Program - - 1 - 1 
ทุนภูมิพล - - 1 - 1 
ทุนบุญรอดรเิวอรรี ่ - - - 1 1 
ทุนชาวไทยนับถืออิสลาม - - - 1 1 
ทุนมูลนิธิซิเมนตไทย - 2 - 2 4 
ทุน Geofrey  Edrich - - 1 - 1 
ทุนบําเพ็ญประโยชนดีเดน - - - 1 1 

รวม  90  102  99  111  402 
ขอมูล  ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
หมายเหตุ: ทุนการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2554 
 
ทุนไปศึกษา/วจิยัระยะสัน้  ณ  ตางประเทศ ระดบัปริญญาตรี 

โครงการ  เคม ี ฟสกิส  ชีวฯ  รวม 
ทุน  พสวท. 1 - - 1  
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร 1 1 2 4  
ทุนศรีตรังทอง 2 2 - 4  

รวม  4 3  2  9  
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
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2.  ระดบับัณฑติศึกษา 

ทนุ/โครงการ 
ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  

จาํนวนทนุ  จาํนวนเงนิ     
ทีไ่ดรบั  

จาํนวนทนุ  จาํนวนเงนิ    
ทีไ่ดรบั 

ASEAN UNINET 1 170,000 - - 
Australian Federal Police (AFP) ผาน สถานฑูตออสเตรเลยี
ประจําประเทศไทย 

15 4,932,000 - - 

TRF-MAG WINDOW I 1 300,000 - - 
ทุน TA ประเภทรายเดือน  170 13,498,000 37 2,937,800 
ทุนนักศึกษาตางชาติ - - 10 1,944,000 
ทุนเสริมสรางนักวิทยาศาสตรรุนใหมคณะวิทยาศาสตร 77 11,088,000 30 2,160,000 
ทุนเรียนดีคณะวิทยาศาสตร ม.มหดิล 3 990,000 1 495,000 
โครงการผลติอาจารยแพทย มหาวิทยาลัยมหดิล - - 15 33,750,000 
ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัต ิ 8 3,366,400 6 2,524,800 
ทุนผูชวยวิจัยโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 10 1,550,000 4 478,000 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 5 7,616,000 22 34,558,000 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการเสนอผลงานทาง
วิชาการฯ ภายในประเทศ 

6 21,000 - - 

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธบางสวนสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย 1 15,000 - - 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการเสนอผลงานทาง
วิชาการฯ ตางประเทศ 

4 280,000 - - 

ทุนคาลงทะเบียน ภาควิชาชีวเคม ี 1 30,000 - - 
ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย สกอ. 3 2,340,000 7 2,506,000 
ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจจัดหวดัชายแดนภาคใต 

- - 1 297,800 

ทุนโครงการพัฒนาอาจารยขาดแคลน - - 3 1,284,600 
ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย ใน
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกรวม ภายในประเทศ-
ตางประเทศ 

- - 13 27,403,100 

ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย ใน
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกรวม ภายในประเทศ 

- - 5 4,328,100 

ทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมคีวามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท) 

- - 3 1,502,400 

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(ทุนการศึกษาภายในประเทศ) 

- - 1 2,108,400 

โครงการทุนพัฒนาบุคลากรสําหรบัสถาบันอุดมศึกษา  
ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

- - 1 1,211,200 
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ทนุ/โครงการ 
ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  

จาํนวนทนุ  จาํนวนเงนิ     
ทีไ่ดรบั  

จาํนวนทนุ  จาํนวนเงนิ    
ทีไ่ดรบั 

โครงการพัฒนาอาจารยฯ จังหวดัชายแดนภาคใต - - 1 660,000 
โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2554 1 289,400 - - 
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี 39 7,686,800 1 561,200 
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 13 65,880,000 2 2,660,000 
ทุน TGIST  4 1,308,000 5 2,925,000 
ทุน พสวท 44 12,680,600 12 4,582,600 
ทุน DPST  (สสวท) 1 198,000 - - 
ทุน สวทช - - 1 585,000 
ทุน SCG - - 4 2,304,000 
ทุนอุดหนุนโรงพยาบาลรามาธิบด ี - - 1 551,400 
ทุนศูนยความเปนเลิศดานคณติศาสตร 8 528,000 5 672,000 
ทุน PERCH-CIC  18 3,312,000 7 3,846,000 
ทุนผูชวยวิจัยโครงการพัฒนาเภสัชภัณฑ จากทรัพยากรชีวภาพและ
การจัดการภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจยัแหงชาติ ม.มหิดล 

2 136,000 - - 

ทุน ETM 2 365,000 - - 
ทุนศรีตรังทอง - - 5 1,260,000 
ทุน งบยุทธศาสตรป 2552 ม.เทคโนโลยีราชมงคล - - 1 500,000 
ทุน สกอ. - - 1 211,200  
รวม  437  138,580,200  205  140,807,600 
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานแพทยศาสตรและบณัฑิตศึกษา   
 
กิจกรรมพฒันานักศึกษา 
 
1. ระดบัปรญิญาตรี 
ลาํดบั
ที ่ 

วนั  เดอืน  ป  กจิกรรม  ผูรวมกจิกรรม   

1 14 ต.ค.–24 พย. 
2553 

Science Access ครั้งท่ี 9 คณะวทิยาศาสตร  พญาไท นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สนใจเรียนวิทยาศาสตร/สวน. 

2 17 พ.ย. 53 Junior Science Club 4 “เสนทางสูนักวิทยาศาสตรและ
การวิจัยฟสิกสสภาวะรุนแรง 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

3 26–28 พ.ย. 53 Mahidol Alternative Science Camp ครั้งท่ี 22 นักเรียนท่ีสนใจ/สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร 



รายงานประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    60  
 

ลาํดบั
ที ่ 

วนั  เดอืน  ป  กจิกรรม  ผูรวมกจิกรรม   

4 8 ธ.ค. 2553 ทําบุญตักบาตร โครงการแผนดินธรรม  แผนดินทอง นักศึกษาและผูสนใจ 
5 8 ธ.ค. 2553 เทศนมหาชาติ นักศึกษาและผูสนใจ 
6 12 ม.ค. 54 ประชาสมัพันธการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร หอง L2-101 ศาลายา 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  
ช้ันปท่ี 1 

7 12 ม.ค. 54 งานแถลงขาวละครเวที “เพียงเธอ” หอศิลปะกรุงเทพฯ ผูสื่อขาว 
8 15-16 ม.ค. 54 

29-30 ม.ค. 54 
ละครเวที “เพียงเธอ” หอศิลปะกรุงเทพฯ ผูที่สนใจท่ัวไป 

9 19 ม.ค. 54 Junior Science Club 5“Biotechnology is all around” นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
10 6 ก.พ. 54 Bye ‘nior  ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
11 9 ก.พ. 54 งาน Thanks พี ่ณ โรงแรมสวนดสุิตฯ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
12 10 ม.ีค. 54 Science Exhibition ครั้งท่ี 12 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
13 18-19 มี.ค. 54 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน  

ครั้งท่ี 6 ศูนยประชุมไบเทค 
นักศึกษาโครงการพิเศษ 

14 21-26 มี.ค. 54 งาน Atom Game ที่ มศว. องครักษ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
15 22-26 มี.ค. 54 คายนักศึกษาโครงการ พสวท.  

คณะวิทยาศาสตร พญาไท และศาลายา 
นักศึกษาโครงการ พสวท.        
ช้ันปท่ี 1-2 จากศูนย พสวท.        
ทั่วประเทศ 240 คน 

16 28 ม.ีค.-30 เม.ย. 54 Science Access ครั้งท่ี 10 คณะวิทยาศาสตร  พญาไท นักเรียน ม.ปลาย 300 คน และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

17 28-31 มี.ค. 54 คายนักศึกษาโครงการพัฒนากําลงัคนดานวิทยาศาสตร  
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาจารย  เจาหนาที่  
และนักศึกษาโครงการทุนเรียนด ี

18 4-8 เม.ย. 54 คายผูนําเยาวชนตนแบบ  ศาลายา สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
19 7-8 เม.ย. 54 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี1  
อาจารยผูสอนนักศึกษา ช้ันปท่ี1 

20 23-28 พ.ค. 54 คายเสริมสรางวิชาการ ครั้งท่ี 7 ศาลายา นักศึกษาใหม อาจารย 
จากภาควิชาตางๆ เจาหนาที ่
นักศึกษารุนพี ่

21 29-31 พ.ค. 54 คายวิทยาศาสตรสัมพันธ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
22 3 มิ.ย. 54 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม ม.มหิดล อาคารเอนกประสงค (ศาลายา) นักศึกษาปท่ี 1 และอาจารย 
23 9 มิ.ย. 54 ปฐมนิเทศนักศึกษา SC ป 1 L2-101 (ศาลายา) นักศึกษาช้ันปท่ี 1 และอาจารย 
24 15 ม.ิย. 54 ปฐมนิเทศนักศึกษา SC ป 2 L2-101 (พญาไท) นักศึกษาช้ันปท่ี 2 และอาจารย 
25 16 ม.ิย. 54 พิธีไหวครู (ป 1 ศาลายา) นักศึกษาช้ันปท่ี 1 และอาจารย 
26 16 ม.ิย. 54 พิธีไหวครู (ป 2 พญาไท) นักศึกษาช้ันปท่ี 2 และอาจารย 
27 22 ม.ิย. 54 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน SC ป 1-4 L-01 นักศึกษา SC ทุนป 1 และ

อาจารยที่ปรึกษาโครงการพิเศษ 
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ลาํดบั
ที ่ 

วนั  เดอืน  ป  กจิกรรม  ผูรวมกจิกรรม   

28 29 ม.ิย. 54 ปฐมนิเทศนักศึกษา พสวท./ 
ศรีตรังทอง/ทุนเรียนดี/โท-เอก L-01 

นักศึกษาระดับทุนบณัฑิตศึกษา 
และอาจารยที่ปรึกษา           
ทุนโครงพิเศษ 

29 13 ก.ค. 54 Junior Science Club 1 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
30 10 ส.ค. 54 Junior Science Club ครั้งท่ี 2 

“กรณีศึกษางานวิจัยสู ภาคอุตสาหกรรม (เครื่องสําอาง) 
นักศึกษาและอาจารย 

31 19-20 ส.ค. 54 มหิดลวิชาการ 54 คณะวิทยาศาสตร ศาลายา นักศึกษาและอาจารย 
32 14 ก.ย. 54 Junior Science Club ครั้งท่ี 3 “เจาะลึกเบื้องหลัง  

วิทยสัปยุทธฯ” 
นักศึกษาและอาจารย 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
2. ระดบับัณฑิตศึกษา 
ลาํดบั
ที ่ 

วนั เดอืน ป  กจิกรรม  ผูรวมกจิกรรม  

1 30 พ.ค. 54 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบณัฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
2 31 พ.ค. 54 The Systems Biology Group proud to present 

Student forum ครั้งท่ี 3/2554 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
ภาควิชาชีวเคม ี

3 7 มิ.ย. 54 Department of Biochemistry Special Seminar หัวขอ
เรื่อง "Engineering probe ligases for site~specific 
protein labeling in living cells"  โดย Mr. Chayasith 
Uttamapinant Ph.D. student in Biological Chemistry, 
Massachusetts Institute of Technology 

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
ภาควิชาชีวเคม ี

4 10-11 มิ.ย. 54 ประชุมพัฒนาการเรียนการสอนและทัศนศึกษานอกสถานท่ี คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 

5 13 มิ.ย. 54 Special Seminar หัวขอเรื่อง "Novel Insights into the 
HPV Life Cycle and its Role in Cancer" โดย Assoc. 
Prof. Dr. Peter Angeletti จาก Nebraska Center for 
Virology School of Biological Sciences University of 
Nebraska-Lincoln Lincoln, Nebraska, USA. 

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

6 28 มิ.ย. 54 BC Student forum ครั้งท่ี 4/2554 หัวขอเรื่อง "Role of 
PLCyl in ErbB2-induced malignant behaviours of 
cholangiocarcinoma cell lines 

นักศึกษาและอาจารย  
ภาควิชาชีวเคม ี

7 1 ก.ค. 54 พิธีปจฉิมนิเทศ มหาบณัฑิตและดษุฎีบัณฑติ และบรรยากาศ
การถายภาพหมูบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
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ลาํดบั
ที ่ 

วนั เดอืน ป  กจิกรรม  ผูรวมกจิกรรม  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
8 5 ก.ค. 54 BC party to celebrate the Commencement Day & 

our distinguished staff 
นักศึกษาและอาจารย  
ภาควิชาชีวเคม ี

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานแพทยศาสตรและบณัฑิตศึกษา 
 

หองสมดุสตางค มงคลสุข 
หองสมุดสตางค มงคลสุข เปนหองสมุดประจําคณะวิทยาศาตร ที่ใหบริการสารสนเทศทางวิชาการทุก

ประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยและ
การเรียนรูดวยตนเอง รวมถึงการสอนและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศ
และเทคโนโลยี  (Information & Computer Literacy) ตางๆ  เพ่ือชวยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
สําหรับคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา ในปงบประมาณ 2554 ไดใชงบประมาณในการดําเนินการดังนี้ 

 
1. คาใชจายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ ของหองสมุดสตางค มงคลสขุ เพื่อสนบัสนนุการวจิยัและ 

การเรยีนการสอน ปงบประมาณ 2554 
ลาํดบัที ่ รายการ  จาํนวนเงนิ  

1 คาวารสารฉบับพิมพและฉบับอิเลก็ทรอนิกส   10,401,347.89 บาท 
2 คาหนังสือ    1,499,768.45 บาท 
3 คาหนังสือ (เงินรายไดบณัฑิตวิทยาลัย)   162,518.55 บาท 
4 คาหนังสือพิมพและนติยสาร  38,235.00 บาท 
 รวมทัง้สิน้  12,101,869.89 บบาท 

 
2.  ทรพัยากรสารสนเทศและการใหบรกิารของหองสมดุสตางค มงคลสุข 
ลาํดบัที ่ ประเภทการใหบรกิาร  จาํนวน  

1 จํานวนหนังสือท่ีใหบริการยืมออกและใชภายในหองสมุด 53,135 เลม 
2 จํานวนวารสาร (รูปแบบ e-journals) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 7,726 ช่ือ 
3 จํานวนฐานขอมูล (รูปแบบ e-database) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 177 ฐาน 
4 การบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลดวยตนเอง  20,054 คร้ัง 
5 การบริการสําเนาบทความวารสาร  866 ฉบับ 
6 การบริการตอบคําถามชวยคนควา (Research Helpdesk)  2,576 คร้ัง 
7 บริการตรวจสอบคุณภาพบทความวารสาร 65 บทความ 
8 การดาวนโหลดบทความจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ACS AIP/APS RSC และ IOP   115,268 คร้ัง 
9 จํานวนผูเขาใชหองสมุดผานทางเว็บไซต 629,557 Page Views 
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ลาํดบัที ่ ประเภทการใหบรกิาร  จาํนวน  
10 สมาชิกของหองสมุด 3,763 ราย 
11 จํานวนผูเขาใชหองสมุด     223,666 ราย  

การสํารวจความพึงพอใจและประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดสตางค มงคลสุข (Library user 
Survey) เพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงการบริการและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ในแตละดาน ดังนี้ ดาน
บุคลากรและการใหบริการ ดานสภาพแวดลอมในหองสมุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในหองสมุด ดาน
จํานวนทรัพยากรและบริการตางๆ ในหองสมุด ดานกิจกรรมตางๆ ที่หองสมุดจัด และดานภาพรวมของหองสมุด 
ผลการสํารวจ ณ เดือนตุลาคม 2553 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 423 ราย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 390 ราย คิดเปน 90.3% จากระดับความพึงพอใจ 9 ระดบั ผลการศึกษา พบวา 

ขอที่ผูใชบริการพอใจตอบริการที่ไดรับจริงมากท่ีสุด (5 ลําดับแรก) 
1) ความพึงพอใจท่ีมีตอบริการ Book Delivery (บริการยืม-คืนหนังสือระหวางหองสมุดภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล) (7.91) 
2) หองสมุดเปนแหลงศึกษาหาความรูและ/หรือการศึกษาวิจัย (7.74) 
3) ความสะอาดของหองสมุด การจัดและตกแตงสถานที่และบรรยากาศภายใน (7.71) 
4) สถานที่ตั้งของหองสมุดเดินทางไปใชไดสะดวก (7.58) 
5) ผูใชสามารถใชเว็บไซตของหองสมุดคนหาสารสนเทศไดดวยตนเอง (7.48) 

 
การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารคอมพวิเตอรที่มปีระโยชนตอการปฏบิตังิานและการศึกษาวจิยัสาํหรบันกัศึกษาและ
บุคลากร (ภายใตชมรมผูใชไอทีมหิดล-พญาไท)  
 

ลาํดบัทที ่ หวัขอการอบรม 
จาํนวน  
(คครัง้)  

จาํนวนผูเขาอบรม 
(รราย) 

1 เทคนิคการใชโปรแกรม EndNote X4 (เบื้องตน) 8 217 
2 การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลนดวย EndNote Web 1 37 
3 การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกวิทยานิพนธดวย Turnitin  

(สําหรับนักศึกษา) 5 92 
4 การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงานวิชาการดวย Turnitin  

(สําหรับอาจารยและบุคลากร) 3 30 
5 การใช Turnitin 2 : Write Cycle (สําหรับอาจารยและบุคลากร) 1 29 
6 การสรางโปสเตอรผลงานวิจยัดวยโปรแกรม Adobe Photoshop 4 75 
7 การสรางภาพกราฟกประกอบรายงาน โปสเตอรผลงานวิชาการ ดวย 

Adobe Illustrator 2 60 
8 Zotero - Free Reference Management Software 2 13 
9 การสรางแบบประเมินออนไลนดวย Google Docs 2 33 
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ลาํดบัทที ่ หวัขอการอบรม 
จาํนวน  
(คครัง้)  

จาํนวนผูเขาอบรม 
(รราย) 

10 การใชโปรแกรม SPSS ในการประมวลผลการเรียน (ตัดเกรด) 1 23 
11 การจัดรูปแบบเอกสารดวย MS Word 2007 แบบมืออาชีพ 1 28 
12 Presentation แบบมืออาชีพดวย Powerpoint 2007 1 23 
13 MSI Eureka : The Gateway to Inorganic Materials 1 14  

 รวม  32  674 
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ดานวจิัย 
 

คณะวิทยาศาสตรมีการรวบรวม  จัดเก็บ  และวิเคราะหผลงานตีพิมพของอาจารยและนักวิจัย  จัดทํา
คลังขอมูล ทําเนียบคณาจารยและผลงานวิจัยของคณะฯ ตั้งแตป 2543-2553 เพ่ือเผยแพรบนอินเทอรเน็ต ดังนี้ 
 
จาํนวนผลงานวจิยัของคณะวทิยาศาสตรที่ตพีิมพในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิประจาํป 2553  
จาํแนกตามภาควชิา 
 

ภาควชิา จาํนวนบทความ  
จาํนวนอาจารย

ประจาํ  
จาํนวนบทความ   
ตออาจารยประจาํ 

ภาควิชาชีวเคม ี 46 17 2.70 
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 16 7 2.28 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 21 15 1.40 
ภาควิชาเคม ี 75 42 1.78 
ภาควิชาฟสิกส 48 32 1.50 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 30 20 1.50 
ภาควิชาสรรีวิทยา 17 17 1.00 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 27 19 1.42 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 46 23 2.00 
ภาควิชาคณิตศาสตร 40 31 1.29 
ภาควิชาชีววิทยา 20 32 0.62 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 15 12 1.25  
รวมผลงานวจิยัของคณะวทิยาศาสตร  390  267  1.46 
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การตดิตามจาํนวนผลงานวจิยัของคณะวิทยาศาสตรทีต่ีพมิพในวารสารวชิาการระดบันานาชาตปิระจาํป 2553 

 
 
การตดิตามผลจํานวนการอางอิงผลงานวจิยัของคณะวทิยาศาสตร 
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ม.สงขลานครินทร ม.เกษตรศาสตร ม.ขอนแกน 
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ทุนวจิยัจากแหลงทนุภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

นักวิจัยของคณะฯ ซึ่งรวมท่ีมีตําแหนงอาจารย นักวิทยาศาสตร และนักวิจัย ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 395 โครงการ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 216,632,683 บาท รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

แหลงทนุ ชื่อหนวยงานใหทนุ 
จาํนวน  
โครงการ  

รวมจาํนวนเงนิ   
(บบาท)  

ภายในมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน 15 35,500,000 

 เงินรายไดมหาวิทยาลัย   
 - ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม 7 1,400,000 
 - ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง 2 900,000 
 - ทุนสงเสริมโครงการวิจัยมุงเปาหมาย 2 2,900,000 
 - ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก 5 2,854,800 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร   

 - ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารยรุนใหม 4 1,200,000 
 - ทุนวิจัยรวมคณะวิทยาศาสตร-คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2 500,000 

 - ทุนวิจัยกาวกระโดด 5 11,636,760 
 - ทุนสงเสริมความตอเนื่องงานวิจัย 1 300,000 
 - ทุนสนับสนุนผูชวยวิจัย 10 1,556,550 
 - ทุนสนับสนุนเงินสมทบในการทําวิจัยของนักวิจัย 20 2,190,000 
 - ทุนสนับสนุนครุภณัฑอาจารยรุนใหม 7 1,381,518 
 - ทุนพัฒนานักวิทยาศาสตร 2 300,000 

ในประเทศ : 
หนวยงานของรัฐ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

95 17,264,345 

 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 29 20,042,257 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 138 53,437,908 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 6 9,040,000 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) 14 6,150,260 

 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ 6 3,631,557 

 ศูนยเทคโนโลยีอีเลคทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 2 604,200 

 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 6 5,312,655 

 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส 4 9,816,000 

 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ 1 525,400 

 มูลนิธิโครงการหลวง 1 282,000 



รายงานประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    68  
 

แหลงทนุ ชื่อหนวยงานใหทนุ 
จาํนวน  
โครงการ  

รวมจาํนวนเงนิ   
(บบาท)  

ในประเทศ :
ภาคอุตสาหกรรม/ 
ภาคเอกชน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิง
พาณิชย 

2 1,580,000 

ตางประเทศ World Health  Organization (WHO) 3 9,351,259 

 National Institute of Health (NIH), USA    1 671,040 

 FNIH/The Grand Challenges in Global Health 1 4,975,753 

 The British Council 1 1,200,000 

 International Development Research Centre : 
IDRC-CDRI 

2 1,128,421 

 ทุนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศฝร่ังเศส 
L'Institute de Recherche pour le 
de'veloppement (IRD) เพื่อสรางเครือขายวิจัย 

1 9,000,000 

  รวม  3955 216,632,683  

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล : งานวิจัย 

 นอกจากน้ี คณะวิทยาศาสตรมีระเบียบจัดสรรเงินรายไดของคณะฯ สบทบเงินเดือนประจํา เพ่ือสนับสนุน
การทําวิจัยของบุคลากรทั้งที่เปนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  โดยในปงบประมาณ 2554 คณะฯ ใชเงิน
เพ่ือการนี้เปนจํานวน 5,081,661.29 บาท  
 

แผนภมูทิี ่3.3 จาํนวนเงนิทีไ่ดรบัสนบัสนนุทนุวจิยัจากแหลงทนุภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
ประจาํปงบประมาณ 2554 
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สทิธบิัตร  อนสุิทธบิตัร  และลขิสิทธิ์ 
 ป พ.ศ.2554 คณะฯ มีผลงานที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ดังนี้    

 ปประเภท วนัทีอ่อก ชื่อผลงาน ชื่อผูประดษิฐ เลขที ่
สทิธบิตัร  อนสุทิธบิตัร  ลขิสทิธิ ์ 

 /  9 ส.ค. 54 ขนแปรงสีฟนท่ีมีฤทธ์ิ
ยับยั้งจุลินทรีย 

รศ.เตมิศักดิ์ ศรีคิรินทร   
(ผลงานรวม) 

6463 

 /  13 ก.ย. 54 กรรมวิธผีลิตผงถาน
แมคคาเมยี 

รศ.จิตตลดัดา ศักดาภิพาณิชย 6616 

ที่มาของขอมูล: งานวิจัย 
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ดานการเงิน การคลงั และงบประมาณ 
 

ในปงบประมาณ 2554  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดรับเงินงบประมาณแผนดินและต้ังงบ
เงินรายไดเพ่ือเปนคาใชจายจํานวนเงิน 593,854,100.- (หารอยเกาสิบสามลานแปดแสนหาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาท
ถวน)  ใชจายจริงจํานวนเงิน 559,689,440.79 บาท (หารอยหาสิบเกาลานหกแสนแปดหม่ืนเกาพันสี่รอยสี่สิบบาท
เจ็ดสิบเกาสตางค) 

 
งบประมาณที่ไดรับจากเงนิงบประมาณแผนดนิและเงนิรายไดคณะ ประจาํปงบประมาณ 2554       
จจาํแนกตามหมวดรายจาย 
 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 22554 (บาท)) สดัสวน  

เงนิงบประมาณแผนดนิ  เงนิรายไดคณะฯ  รวม  รอยละ  
งบบุคลากร  211,947,400.00  33,060,000.00  245,007,400.00 41.26 
งบดําเนินการ  118,258,300.00  58,270,000.00  176,528,300.00 29.73 
งบลงทุน      75,300,000.00 12.68 
เงินอุดหนุน 23,648,400.00 70,600,000.00 94,248,400.00 15.87 
รายจายอ่ืน   2,770,000.00 2,770,000.00 0.47 
รวมทัง้สิน้ 353,854,100.00  240,000,000.00  593,854,100.00  100.00  

 
รายจายจรงิจากเงนิงบประมาณแผนดนิและเงนิรายไดคณะ ประจาํปงบประมาณ 2554 จาํแนกตามหมวดรายจาย 

 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 22554 (บาท)) สดัสวน  

เงนิงบประมาณ  เงนิรายไดคณะฯ  รวม  รอยละ  
งบบุคลากร  226,940,519.30  27,072,951.31  254,013,470.61 45.38 
งบดําเนินการ  65,884,905.33  62,537,614.73  128,422,520.06 22.95 
งบลงทุน  45,518,432.97  21,053,129.67  66,571,562.64 11.89 
เงินอุดหนุน 23,210,781.51 87,471,105.97 110,681,887.48 19.78 
รายจายอ่ืน -  -  - - 
รวมทัง้สิน้ 361,554,639.11  198,134,801.68  559,689,440.79  100.00  
ขอมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 
ที่มาของขอมูล : งานคลังและพัสดุ 
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แผนภมูทิี ่3.4 งบประมาณทีค่ณะวทิยาศาสตรไดรบัและจายจรงิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนเงนิ (บาท) 
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ดานระบบกายภาพและสิง่แวดลอม 
 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการดําเนินการดานระบบกายภาพและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 
 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

1. ฝกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นพ้ืนฐานและจัดซอมผูนําทางหนีไฟและซอมอพยพหนีไฟ  
2. ซอมอบยพหนีไฟ 
3. ตรวจสอบถังดับเพลิงประจําอาคาร ทุก 2 เดือน (จํานวน 335 ถัง) 
4. ทดสอบความพรอมของเคร่ือง FIRE PUMP ทุก 2 สัปดาห พรอมตรวจเช็คน้ํามันเชื้อเพลิง 
5. ตรวจเช็คตูดับเพลิงทุกชั้นทุกอาคาร เปนประจําทุก 6 เดือน 

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. การใชบัตรแสดงตน โดยขอความรวมมือผูปฏิบัติงานทุกคนตองแขวนบัตรแสดงตนตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงานซ่ึงเปนการปองกันมิจฉาชีพ และใชแสดงตนในการข้ึนรถโดยสารของคณะฯ หากเปน
บุคคลภายนอกท่ีเขามาในอาคารหลังเวลา 18.30 น. ตองมีการรับรองจากผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ และ
ลงชื่อไวเปนหลักฐาน 

2. การกําหนดเวลาเปด-ปดประตูของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือความปลอดภัย ทั้งในสถานการณปกติ และ
สถานการณฉุกเฉินตางๆ 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะฯ กําหนดแผนการและผูรับผิดชอบไว 2 สถานการณ คือ 
เหตุการณปกติ และเหตุการณฉุกเฉินแบงยอยออกเปน 2 ระดับ ไดแก ความรุนแรงปานกลาง และ
ความรุนแรงมาก 

4. คณะฯ มีประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่องหลักเกณฑการนํารถเขา-ออก การจอดรถ การจราจร และ
บัตรอนุญาตจอดรถยนต พ.ศ. 2553 

 
การควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษ 

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี เพ่ือดําเนินการจัดการแยกสารเคมีตามประเภทของ
สารเคมี เพ่ือดําเนินการจัดการแยกสารเคมีตามาประเภทของสารเคมีและรวบรวมสงไปเก็บยังโรงเรือน
พักขยะเคมีและเคมีอันตราย 

2. ดําเนินการจัดซื้อถังขยะแยกประเภทไวในหองปฏิบัติการทดลอง/วิจัย ของภาควิชา/งาน ที่มี
หองปฏิบัติการ โดยแยกเปน ถังขยะเศษอาหาร ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย ถังขยะมีคม และถัง
ขยะติดเชื้อ 
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ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารและสิ่งบริโภค 
1. ตรวจหาเชื้อจุลินทรียและสารบอแรกซในอาหารทุกเดือน โดยหมุนเวียนทุก 3 เดือน ตอ 1 รานคา 
2. ประเมินผลดานความสะอาดรานคา โดยมีการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง 

 
การรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตร ใหความสําคัญตอบรรยากาศและสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนใหมีการดูแลทัศนียภาพ
และมีการปรับปรุง เพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น ดังนี้ 

1. การอนุรักษอาคารสถาบันอันทรงคุณคา คือ ตึกกลม ที่ไดใชเปนอาคารบรรยายเพ่ือการเรียนการ
สอนมาต้ังแต พ.ศ. 2511 มีการใชอยางตอเนื่องและคงรูปศิลปสถาปตยดั้งเดิม จึงไดรับพระราชทาน 
“รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน” ประจําป 2554 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี 

2. มุงเนนการเปนพ้ืนที่สีเขียว (Green Campus) คณะฯ ไดอนุรักษสวนปาสักอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
ทําใหไดรางวัล “รางวัลหนาบานนามอง” ประจําป 2554   

3. สวนนกเงือก เปนนิทรรศการนกเงือกไทยในบรรยากาศธรรมชาติ บริเวณสวนหยอม หลังตึกเคมี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปดใหบุคคลท่ัวไปเขาชมฟรี ในวัน เวลาราชการ และใชเปน
สถานท่ีจัดงานวันรักนกเงือก (13 กุมภาพันธ) เปนประจําทุกป 

4. สวนวิทยาศาสตร หรือ Science Garden เปนอีกชื่อหนึ่งของพิพิธภัณฑกลางแจงของคณะ
วิทยาศาสตร ประกอบดวยสวนสุขภาพ เสนทางศึกษาวิวัฒนาการทางชีววิทยาและธรณีวิทยา และ
สวนนกเงือก  
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ดานระบบสารสนเทศและเครอืขาย 
 

การดําเนินงานดานระบบสารสนเทศและเครือขาย แบงออกเปน 2 สวน 
 
ระบบสารสนเทศและเครอืขายทีอ่ยูในความรบัผิดชอบของงานสารสนเทศและหองสมดุสตางค มงคลสขุ 

มีความรับผิดชอบและผลดําเนินการดังนี้ รับผิดชอบสราง ปรับปรุง ดูแลเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร 
การบริการสารสนเทศ  และประชาสัมพันธผลงานวิจัยและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัยของอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร  

 
1. สถิตกิารเขาเยีย่มชมเวบ็ไซตของคณะวทิยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2554  

(วัดดวยระบบ TrueHits) Domain = .sc.mahidol.ac.th 
เดอืน ป  Page Views  Unique IPs 

ตุลาคม 2553 185,309 30,646 
พฤศจิกายน 2553 195,395 33,722 
ธันวาคม 2553 179,518 32,321 
มกราคม 2554 205,471 32,244 
กุมภาพันธ 2554 204,987 30,172 
มีนาคม 2554 199,155 31,792 
เมษายน 2554 156,914 26,750 
พฤษภาคม 2554 183,974 33,440 
มิถุนายน 2554 221,909 36,702 
กรกฎาคม 2554 213,800 37,578 
สิงหาคม 2554 233,445 51,391 
กันยายน 2554 263,348 67,067  
รวม  2,443,225  443,825 
 
2. สถิตจิาํนวน Rich files ของเวบ็ไซตของคณะวทิยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2554 

เดอืน  ป  จาํนวนไฟล  ขนาดพืน้ที ่ (MB) 
ตุลาคม 2553 639,333 123,230  
พฤศจิกายน 2553 652,858  124,990 
ธันวาคม 2553 662,849 126,547 
มกราคม 2554 662,849 126,547 
กุมภาพันธ 2554 673,849 126,280 
มีนาคม 2554 676,056  128,126 
เมษายน 2554 685,933  131,800  
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เดอืน  ป  จาํนวนไฟล  ขนาดพืน้ที ่ (MB) 
พฤษภาคม 2554 689,423  131,531 
มิถุนายน 2554 685,171 135,884 
กรกฎาคม 2554 693,688  137,460 
สิงหาคม 2554 694,390 138,890 
กันยายน 2554 707,448 145,200   
รวม  4,725,889  1,176,255 
 
3. จาํนวนเครือขายสงัคมออนไลน (Social Network) คณะวทิยาศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2554 

สือ่ออนไลน  จาํนวน 
Webboard 4,217 กระทู 
Facebook 69 รายชื่อ 
Twitter 6 รายชื่อ 
Blog 14 รายชื่อ  

 
4. ศูนยบริจาคหนังสือสตางค มงคลสุข 

ในปงบประมาณ 2554 ศูนยรับบริจาคหนังสือสตางค มงคลสุข ไดเปนศูนยกลางหรือเขารวมกับ
โครงการหนวยงานอ่ืนๆ ในการรับบริจาคหนังสือ วารสาร รวมถึงอุปกรณการเรียนตางๆ เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานในชุมชนท่ีขาดแคลนหนังสือและส่ือการเรียน อีกท้ังยังเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักรูถึงความตองการหรือความขาดแคลนหนังสือในชุมชนตางๆ รวมถึงการปลูกฝงใหบุคลากรและ
นักศึกษาสรางเสริมนิสัยและยกระดับวัฒนธรรมรักการอานใหแกชุมชน  และสังคมไทย โดยใชชื่อกิจกรรมวา 
“กิจกรรมแบงปนความรูสูสังคม” รวมทั้งสิ้น  23 กิจกรรม  

  
บริจาคหนังสือและวารสารใหแกสาํนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา 
รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล  

บริจาคเสื้อกันหนาว ผาหม ตามโครงการอุนกาย อุนใจ นํ้าใจ
ไทยตานภัยหนาว ที่มูลนิธิศุภนิมติแหงประเทศไทย  
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มอบปฏิทิน สมุดบันทึกของป 2554 ใหบริษัทเผาทอง ทองเจือ และเพ่ือนจํากัด เพ่ือนําไปบริจาคให ครู-
นักเรียนที่ขาดแคลนในตางจังหวัด 

   

ลาํดบั  
ที ่ 

โรงเรยีน / หนวยงานทีข่อรบับรจิาค 
จาํนวนหนังสอื//
วารสาร  (เเลม)  

จาํนวนวารสาร 
(เลม)  

1 
 

ศูนยรับบรจิาคหนังสือหองสมุดสตางค มงคลสุข รวมกับสโมสรนิสติคณะ
สัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําโครงการคายสัตว-
แพทยอาสาสญัจร มอบหนังสือแกโรงเรียนหลุงกุง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  

433 228 

2 โรงเรียนสงปาเปลือย ต. ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 429 177 
3 โรงเรียนบานนานอย ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 425 163 
4 โรงเรียนบานหนองพรานพุก อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ 545 165 
5 สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กจังหวัดลําปาง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลาํปาง 335 233 
6 โรงเรียนบานง้ิวแบ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค 1,663 290 
7 โรงเรียนวจิิตรธรรมวิทยา ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 361 162 
8 ศูนยรับบรจิาคหนังสือหองสมุดสตางค มงคลสุข รวมกับสโมสรนิสติคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน) เพื่อจัดทําโครงการคายอาสาพฒันา
ชนบท (คายกระปอง หมายเลข22) มอบหนังสือใหกับโรงเรยีนบานดงยาง 
ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรสีะเกษ 

203 - 
 

9 ศูนยรับบรจิาคหนังสือหองสมุดสตางค มงคลสุข มอบหนังสือและวารสาร 
ใหแกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

889 400 

10 ศูนยรับบรจิาคหนังสือหองสมุดสตางค มงคลสุข มอบปฏิทิน สมุดบนัทึก 
ของป 2554 ใหบริษัท เผาทอง ทองเจือ และเพื่อนจํากัด เพื่อนําไปบริจาค
ให ครู-นักเรียน ที่ขาดแคลนในตางจังหวัด 

341 - 

11 หองสมุดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  103 - 
12 หองสมุดศูนยมะเร็ง อ.เมือง จ.ลพบุรี  710 271 
13 หองสมุดประชาชน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุร ี 1,244 671 
14 โรงเรียนหนองหางพิทยา ต.หนองหาง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ  499 - 
15 โรงเรียนกตุาไกวิทยาคม ต.กุตาไก อ.ปลาปาก จ.นครพนม  581 - 
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ลาํดบั  
ที ่ 

โรงเรยีน / หนวยงานทีข่อรบับรจิาค 
จาํนวนหนังสอื//
วารสาร  (เเลม)  

จาํนวนวารสาร 
(เลม)  

16 หองสมุดประชาชน อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ  628 180 
17 คุณบุสบา ขุนศร ีเจาหนาท่ีปฏิบัตงิานการศึกษา สํานักงานคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อชวยเหลือ
สนับสนุนแกชุมชนวัดมะกอก  

940 120 

18 หองสมุดโรงเรียนบานน้ําคอ ต.ทรายขาว อ.สะพุง จ.เลย  637 - 
19 มอบหนังสือและรายงานวิจัยใหหองสมุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก ตาํบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
450 - 

20 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดสงขลา ขอรับมอบ
บริจาคหนังสือเพื่อชวยเหลือโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท 4 โรงเรียน ไดแก 
1)โรงเรียนวัดบางทึง ต.บางเหรียง อ. ควนเมือง จ.สงขลา 
2)โรงเรียนวัดบางหยี ต.บางกลํ่า อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 
3) โรงเรียนบานเกาะนก ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
4) โรงเรียนควนดินแดง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  

490 418 

21 นางสาวนันทิยา เปาทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะหและเคมี 
อนินทรียประยุกต ภาควิชาเคมี ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อชวยเหลือหองสมุด
สํานักสงฆ วัดเขาพระครูศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 

704 102 

22 คุณสําเรียง บุญเที่ยง ศิษยเกาโรงเรียนบานนาจาน ขอรับบริจาคหนงัสือ
และวารสารเพื่อชวยเหลือหองสมดุโรงเรียนบานนาจาน ต. เมืองไผ  
อ.หนองดี่ จ.บุรีรัมย  

222 41 

23 โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช ถ.พหลโยธิน จ.ลพบุร ี 191 88 
 รวม  13,,023  3,709  
 
ระบบสารสนเทศและเครอืขายทีอ่ยูในความรบัผิดชอบงานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินการในดานฐานขอมูลและสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2554 โดย
มอบหมายใหงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานและพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งจากการดําเนินงานท่ีผานมาคณะฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ทั้งทางดานบริหาร ดาน
การเงิน การคลังและพัสดุ และดานการศึกษา ที่รวมดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานดานตางๆ 
รวมกับทางมหาวิทยาลัย จึงทําใหขอมูลในแตละสวนงานมีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและถูกตอง แมนยํา 
ไดแก ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร MUERP, ระบบสารสนเทศคณะฯ MUFIS, ระบบงาน
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS และระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
ดานการศึกษา MU Student ถึงแมวาคณะฯ จะมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีรวมจัดทํากับทางมหาวิทยาลัย
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แลวก็ตาม จากการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและผูที่ใชระบบสารสนเทศฯ ยังมีความตองการ
ที่จะใหคณะฯ ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานดานตางๆ เพ่ือรองรับในการจัดเก็บฐานขอมูล
เพ่ิมเติมจากระบบงานท่ีใชในปจจุบันไดแก ระบบบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ  ระบบจัดการกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เปนตน  

งานพัฒนาระบบฯ ไดรวมกับงานตางๆ ไดแก งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา งานการศึกษา งาน
ประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ งานบริหารและงานคลังและพัสดุ ในการดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศตามที่รองขอ รวมทั้งมีการสนับสนุนผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศฯ ดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศคณะฯ MU-FIS (Faculty Information System) มีการบันทึกขอมูลเขาระบบทุก
สัปดาห โดย ประสานงาน ติดตาม และมอบหมายใหบุคลากรระดับคณะฯ และภาควิชา เปนผูดําเนินการผาน
ระบบอินทราเน็ตที่ http://intranet.mufis.mahidol 

2. สนับสนุนการใชงานระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
MU-SIS (Mahidol University Shared Information Service System) เพ่ือใชในงานสารบรรณ รับ-สงเอกสาร 
ติดตามเอกสาร ผานระบบอินทราเน็ตที่ http://scmusis.mahidol 

3. ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ (SC-MMS) ซึ่งพัฒนาเพ่ือใชในการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑและแจง
ซอมอุปกรณตางๆ ของคณะฯ 

4. ระบบขอมูลบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ เพ่ือเก็บประวัติการเขาศึกษาหรือเปนบุคลากรของ
คณะฯ ผานระบบอินทราเน็ตที่ http://database.sc.mahidol/interSS 

5. ระบบการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดหา การบริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล MU-ERP ใน
การเชื่อมโยงฐานขอมูลทางดานการเงิน พัสดุ ทรัพยากรบุคคล กับทางมหาวิทยาลัย พรอมใชงานทุกระบบในเดือน
พฤษภาคม 2554 ผานระบบอินทราเน็ตที่ http://intranet.erp.mahidol 

6. ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกการปฎิบัติงาน (Attendance & Time Management System) ในการ
บันทึกเวลาเขา-ออก คํานวณลวงเวลา และรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะฯ 

7. ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) คณะวิทยาศาสตร เพ่ือชวยในการทําการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาระบบ ภายใตชื่อ MKOSmart โดยทางระบบอินทราเน็ตที่ 
http://scmutqf.sc.mahidol/ 

ภายหลังจากการดําเนินงานและเปดใชระบบสารสนเทศฯ งานพัฒนาระบบฯ ไดทําการสํารวจและติดตาม
การใชงานผานระบบสารสนเทศฯ ดังกลาวพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชงาน และยังตองการใหมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ อยางตอเนื่อง 
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ดานประกนัคุณภาพและการจดัการความรู 
 
คณะวิทยาศาสตร ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มีหนาที่ประสานงานการ

จัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร และมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี  
 1. รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและพัฒนาคุณภาพตาม    
พันธกิจทุกดาน โดยตองสอดคลองกับระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. พัฒนา จัดการ และบริหารความรู เพ่ือประยุกตใชในการปฏิบัติงานภายในคณะฯ ไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 3. สรางการมีสวนรวมใหผูปฏิบัติงานเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือนําความรูมาพัฒนางาน
ใหเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 

4. กํากับ ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง/แกไข/พัฒนาการ
ดําเนินงาน 

 
โครงสรางการประกนัคณุภาพและการจดัการความรู 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
การประกันคุณภาพ  

ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัยหลักการประกันคุณภาพและตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือการขับเคลื่อนดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยความมุงมั่นของคณบดี คณะฯ ได
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร ดานการบริหาร ป 2552-2555 ระบุในขอ 7. พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเผยแพรขอมูลเพ่ือใหบุคลากรทุกระดับรับทราบและเห็นความสําคัญ 
ดังนั้นเพ่ือแสดงทิศทางและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง การดําเนินงานทุกอยาง ตอง
กระทําเพ่ือคุณภาพของระบบ และคํานึงถึงผลลัพธดานการวิจัยและความสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ 

   

 
คณบด ี 

รองคณบดฝีายนโยบายและพฒันา คณะกรรมการประะกนัคณุภาพการศกึษา
และการจดัการความรู  

งานนโยบายและพฒันาคณุภาพ  



รายงานประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    80  
 

 ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/
งาน ทุกภาคสวน ในการผลักดันระบบประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ดวยวงจรคุณภาพ PDCA คณะ
มีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ใหบุคลากรมีความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
นําไปใชในการพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น 

 ผูบริหารใชเคร่ืองมือคุณภาพ และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงาน กําหนดดัชนี/ตัวบงชี้ที่ระบุ
ความสําเร็จของงานท่ีกําลังดําเนินการทั้ง process และ result จํานวน 50 ตัวบงชี้ ใหการดําเนินการของพันธกิจ
หลักมีหลักฐานที่ตรวจสอบได เปนเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ หรือบุคคล เพ่ือมุงประโยชนสูงสุดโดยภาพรวม 
เมื่อคณะฯ เริ่มเขาสูการเร่ิมตนของการใช Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เพ่ือการ
พัฒนา จึงเริ่มมีกระบวนการสรางผูที่จะรับชวง (Successor) สูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Quality) โดย
คณะฯ จัดสรรเงินรายได สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานรุนใหมไดมีโอกาสในการเรียนรูจากการประชุมอบรมดานการ
ประกันคุณภาพ 

 ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตรมีการเย่ียมสํารวจภาควิชา/งานและหนวยดานการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการตอเนื่องที่ดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ 2550 เพ่ือใหทราบถึง
การดําเนินงานดานการศึกษา รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนาและอุปสรรคของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาหรือคณะฯ รับผิดชอบ รวมถึงประสิทธิภาพการจัดการดานการศึกษาของงานท่ี
เกี่ยวของ สําหรับนําขอมูลมาใชในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาตอไป ดําเนินงานโดยคณะกรรมการเย่ียมสํารวจ
ภาควิชา/งาน และหนวยดานการศึกษา ภายในคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554 ที่แตงต้ังโดยคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ตามแผนการดําเนินงานการเยี่ยมสํารวจภาควิชา/งานและหนวยดานการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554  

 ในแตละภาควิชามีกระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของภาคฯ ที่สอดคลองตามตัวชี้วัด
ของ สกอ. และสมศ. คณะกรรมการรายงานผลการเย่ียมสํารวจ รวมถึงขอเสนอแนะ ซึ่งเกิดจากการประเมินระบบ
และกลไกในการพัฒนาคุณภาพของภาควิชานั้น โดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพไดรวบรวมและแจงผลการ
เย่ียมกลับไปยังภาควิชาเพ่ือรับทราบและนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ไปพัฒนาปรับปรุงตอไป  
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ระบบและกลไกการพฒันาคณุภาพภายในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การจัดการความรู  

คณะฯ มีการกําหนดนโยบายการจัดการความรูไวอยางชัดเจนในนโยบายคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล ปงบประมาณ 2552-2555 ดานบริหาร ขอ 4. สงเสริมการจัดการความรูภายใน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริ ง และในปงบประมาณ 
2553 ไดมีการจัดทํานโยบายการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2553-2554) ขึ้นเพ่ิมเติม
เพ่ือใหนโยบายการจัดการความรู มีกลยุทธที่ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้   

 นโยบาย 
 สงเสริมการจัดการความรูภายใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร และมุงสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง  

 กลยทุธ 
1. สรางเสริม และเผยแพรความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการความรู ใหแกบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร  

โดยการสื่อสารทุกชองทาง ทั้งทาง Website Newsletter แผนพับ ติดประกาศตามภาควิชา/งาน/หนวย 

มหาวทิยาลยัมหดิล คณบด ี นโยบาย/กลยทุธ คณะวทิยาศาสตร ดานการบรหิาร 

การปรบัแผนและกระบวนการ 

การดาํเนนิงานตามโครงการ    
EEdPEx fast tract 

คณะกรรมการเขยีนรายงานการ
ปประเมนิตนเอง 

ขอมลูปอนกลบั
จากการ
วเิคราะห
ผลลพัธ

งานนโยบายฯ  
ตดิตามกระบวนการและ 
ผลจากระบบคณุภาพ 

รายงานการประเมนิตนเอง 

ขอมลูยอนกลบัจากการเยีย่มสาํรวจ 

การเยีย่มสาํรวจระบบ MMUQD3 

การเยีย่มสาํรวจจาก สมศ 

การเยีย่มสาํรวจจาก สกอ. 

การเยีย่มสาํรวจภายในคณะ 

การวางแผนและดาํเนนิการ
ภภายในอยางเปนระบบ PDCA 

การรายงานผล/กระบวนการตอ
คคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพ
กการศกึษาและการจดัการความรู 

รองคณบดฝีายนโยบายและพฒันาคณุภาพ 

รองคณบด/ีผูชวยคณบด ี

หวัหนาภาควชิา/หลกัสตูร 

หวัหนางาน/หนวย 
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2. จัดทําแผนการจัดการความรูคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประจําทุกป กําหนดเปาหมาย
และเผยแพรใหบุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน 

3. สงเสริมใหเกิดกลุมชุมชนนักปฏิบัติ/ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice; CoP) ทั้งในระดับ
ภาควิชา/หนวยงาน 

4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset ; KA) ของคณะวิทยาศาสตร ดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี Webpage /คลังความรูของคณะฯ และเชื่อมโยงเครือขายกับคลังความรูของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาควิชา/หนวยงาน ซึ่งจะเปนชองทางในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและภายนอกองคกร 

5. สงเสริมใหบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน ในคณะวิทยาศาสตร จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure ; SOP) 

6. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน : งาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)  

7. ติดตามการดําเนินการและประเมินประสิทธิผลเรื่องการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร แลวนํา
ขอมูลมาพัฒนาการจัดการความรูของคณะฯ ในปงบประมาณตอไป 

นอกจากน้ี คณะฯ ไดมีการวิเคราะหความสอดคลองของการจัดการความรู กับ วิสัยทัศน พันธกิจ และ  
กลยุทธ และไดจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดการความรูป 2554 พรอมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และมีการ
เขียนโครงการในแผนปฏิบัติการของคณะฯ ในการทําขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะฯ กับอธิการบดี 
ปงบประมาณ 2554 คือ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรู ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ 
ที่เกี่ยวกับการจัดการความรูทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดการความรู การใชเทคนิคตางๆ ทางดานการจัดการ
ความรูกับกระบวนการทํางาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการจัดการความรู ทั้งนี้ ไดมีการแบง
การดําเนินงานการจัดการความรูออกเปน 4 หัวขอหลัก ไดแก  

KM 1 : กลุมชุมชนนักปฏิบัติ/ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice;  CoP) 
KM 2 : คลังความรู (Knowledge Asset ; KA) 
KM 3 : จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure ; SOP) 
KM 4 : โครงการปรับปรุงและพัฒนางาน : งานประจําสูงานวิจัย  (Routine to Research) 
ในการติดตาม ประเมินผลการจัดการความรู งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพเปนผูประสานงานรวบรวม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปงบประมาณ 2554 และแบบรายงานผลการดําเนินโครงการตามขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สวนงาน (PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีขอเสนอแนะจากบุคลากรหรือคณะกรรมการฯ วายังมีกลุม CoP และบางชมรมที่ยัง
ไมมีการดําเนินการจัดตั้งอยางเปนทางการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนํามาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู เพ่ือสนับสนุนองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูจะนํามาวางแผนการดําเนินงานในป 2555 ตอไป 
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ดานการตรวจสอบภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการบริหาร การจัดการ
กํากับดูแลที่ดี และใหความสําคัญกับดานการบริหารจัดการความเสี่ยง ดานการควบคุมภายใน และดานการ
ตรวจสอบภายใน ไดจัดตั้งงานตรวจสอบภายในขึ้นเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2552 และไดปรับเปล่ียนเปนงาน
ตรวจสอบและความเส่ียง ในปจจุบัน เพ่ือมุงหวังใหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร  มีระบบการบริหารความ
เส่ียง ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของการบริหารงาน
ในปจจุบันเพ่ือใหการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามนโยบาย เปาหมาย ตามยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาศาสตร และของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ดานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การบริหารความเส่ียงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการการ
บริหารความเสี่ยงโดยใชกรอบมาตรฐานอิงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตามแนว COSO:2004 (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมาตรฐาน ISO3100:2009 เพ่ือใหการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตรดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเส่ียง โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนประธาน รองคณบดีฝายบริหารและงานคลังเปนรองประธาน รอง
คณบดีและผูชวยคณบดีทุกฝาย รวมถึงหัวหนางานทุกงานเปนคณะกรรมการ เพ่ือทําหนาที่และมีความรับผิดชอบ 
ดานการกํากับดูแล ดําเนินการดานการบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตรใหเปนไปตามกรอบ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดใหมีการระบุเหตุความ
เส่ียง ประเมินความเสี่ยง วางแผนบริหารจัดการความเส่ียง รวมท้ังกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ดานการกํากับดูแล ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงาน
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตรไดรายงานการบริหารความเส่ียง ตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยกําหนดตามภารกิจ และบริบทของคณะวิทยาศาสตร รวม 10 ดาน ดังนี้ 1) ดานการศึกษา 
2) ดานกิจการนักศึกษา 3) ดานวิจัย 4) ดานการรักษาพยาบาล (คณะไมมีการดําเนินการ) 5) ดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร 6) ดานการสรรหาผูบริหาร 7) ดานการคลังและทรัพยสิน 8) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดาน
ทรัพยากรบุคคล 10) ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม มีการติดตามและสงรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง
ตอศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ปละสองคร้ัง โดยรอบแรก ระยะเวลาการรายงาน วันท่ี 1 
ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 รอบสอง ระยะเวลาการรายงาน 1 เมษายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 

 



รายงานประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    84  
 

คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยสรางแนวทางปฏิบัติและสราง
ความเขาใจรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย และมุงมั่นที่จะดําเนินการดานการบริหารความเส่ียงใหทั่วทั้งองคกร ได
เปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเปนสากล โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมแกคณะวิทยาศาสตร มีการสื่อสารใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนจะตองตระหนัก และให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณความเสี่ยง ที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของคณะ
วิทยาศาสตร และของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนความเสี่ยงและโอกาส โดยมีการบริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได คณะวิทยาศาสตรมีการติดตาม และทบทวนเหตุการณความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลอยางสม่ําเสมอ วางแผนบริหารจัดการความเส่ียง รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน
การจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
ปฏิบัติงานปกติ และไดพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถกําหนดยุทธและแนวทางเพ่ือ
ตอบสนองความเส่ียงไดอยางถูกตองทันกาล 

 
ดานการควบคุมภายใน 

คณะวิทยาศาสตรไดมีการดําเนินการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน ตามกรอบของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 เพ่ือประเมินความ
เพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร ตามงบประมาณป 2554 โดยได
รายงานตอศูนยบริหารจัดการความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหิดล ตามองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 
สภาพแวดลอมของการควบคุม ดานที่ 2 การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 กิจกรรมการควบคุม ดานท่ี 4 
สารสนเทศและการสื่อสาร ดานที่ 5 การติดตามประเมินผล การประเมินองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 
ดาน ทําใหคณะวิทยาศาสตรไดมองเห็นจุดสําคัญในการบริหารงานตางๆ เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการควบคุมให
เพียงพอ และเหมาะสม มีประสิทธภิาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการปฏิบัติ เพ่ือใหการบริหารงานในปจจุบันทันตอ
การเปล่ียนแปลงและการแขงขันมากข้ึน โดยการสํารวจและประเมินอยูเปนประจําทุกป เพ่ือใหการบริหารงาน
บรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามเปาหมาย คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดย
กําหนดใหงานตรวจสอบและความเส่ียง มีหนาที่สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุงเนนให
ระบบการควบคุมการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล โดยใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ และ
เหมาะสม และถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร ไดจัดให
มีขึ้นตามที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
และการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 
แนวคิดของการสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจท่ีจะไดรับผลอยางคุมคาตามตนทุนที่ใช อาศัย
การที่ระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการ และใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการ
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ใชระบบการควบคุมภายในเทียบกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึง
การลดความเส่ียงท่ีทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากน้ีอาจเกิดขอผิดพลาดหรือความ
เสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีแฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาส
ของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมท้ังขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเน่ืองจากสถานการณและ
สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป 

 จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับ
การดําเนินการในปงบประมาณ 2554 นั้น เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม โดยบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กําหนด 

 
ดานการตรวจสอบภายใน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดี โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน  และการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือของฝายบริหาร ทําให
มั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม  การตรวจสอบภายในถือเปนกลไกอยางหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกํากับดูแลที่ดี เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
วางไว โดยงานตรวจสอบและความเสี่ยงไดดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปน
มาตรฐาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ตรวจสอบภายในซึ่งรับนโยบายจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินงาน
ดานการตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตรทางดานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial 
Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบการดําเนินงาน 
(Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การ
ตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)     

  เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ภายในองคกร และ
เปนอีกกลไกหน่ึงในการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายบริหาร กับผูปฏิบัติงาน (Check and Balance) ใหเกิดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงประโยชนและเปาหมายใน
การบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม เพ่ือใหสัญญาณเตือนลวงหนา เพ่ือชวยลดโอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด บกพรอง
หรือเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน 
และเพ่ิมระบบการควบคุมภายใน ในจุดที่หละหลวม การตรวจสอบภายในยังสามารถเปนสื่อหรือชองทางในการ
เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติงาน ใหผูบริหารระดับสูงพิจารณา เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 
และอุปสรรคตาง ในการดําเนินงาน อีกท้ังเปนการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและอิสระ เพ่ือ
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เพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้งคณะวิทยาศาสตรยังมีกระบวนการติดตามและรายงานผลการ
ตรวจสอบ ตอผูบริหาร เพ่ือใหมั่นใจวาขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน มีปรับปรุงแกไขเพียงพออยาง
เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค 
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ดานบรกิารวชิาการ 
 

นโยบายคณะวิทยาศาสตร ดานการบริการวิชาการ ประกอบดวยรายละเอียด 5 ขอ ดังนี้   
1. พัฒนาการใหบริการวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2. พัฒนารูปแบบการใหบริการในเชิงรุก เพ่ือขยายฐานลูกคาใหมากข้ึน และเพ่ิมรายไดจากผูใชบริการราย

ใหม 
3. พัฒนาสิ่งเอ้ืออํานวยตางๆ ตองานบริการวิชาการ รวมท้ังยกระดับมาตรฐานงานบริการวิชาการใน

ระดับสากล 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และตอบสนองตอความตองการของ

ผูใชบริการ 
5. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย โดยรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร กับภาครัฐ และ

เอกชนตางๆ ผานหนวยพัฒนาธุรกิจ  
 
กลยุทธของคณะวิทยาศาสตร ขอ 3 การบริการวิชาการ ระบุไวกวางๆ 3 ขอ ไดแก 

1. พัฒนาผลงานวิจัยสูการบริการวิชาการเชิงพาณิชย 
2. สงเสริมความรวมมือการดําเนินงานธุรกิจกับภาคเอกชน 
3. สนับสนุนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม  /ชุมชนภายนอก  

คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินงานการใหบริการวิชาการ โดยมีลักษณะโครงสรางของการใหบริการครอบคลุม
ทั้งดานการศึกษาและวิชาการอื่นๆ การบริการวิชาการสูชุมชน และการบริการวิชาการที่เรียกเก็บคาบริการ 

 

โครงสรางการบรกิารวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรกิารวชิาการ  

บรกิารวชิาการดานการศกึษา
แและวชิาการอืน่ 

 

บบรกิารวชิาการสูชมุชน 
บรกิารวชิาการทีเ่รยีกเกบ็คาบรกิาร 
((บรกิารวเิคราะห/บรกิารวจิยั/บรกิาร

ใหคาํปรกึษา/บรกิารฝกอบรม)) 
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ในสวนของการบริการวิชาการท่ีเรียกเก็บคาบริการนั้น ภาค/หนวยงานตางๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร ไดมี
การดําเนินการคิดตนทุน และกําหนดอัตราคาบริการวิเคราะห ตามแบบท่ีทางหนวยพัฒนาธุกริจกําหนดไว (P-D) 

โดยในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร ในสวนของหนวยเครื่องมือกลาง และหนวยพัฒนาธุรกิจ มี
รายไดจากการใหบริการวิชาการ (กอนหักตนทุน) รวมทั้งสิ้น 19,841,281.00 บาท (สบิเกาลานแปดแสนสี่หมื่นหนึ่ง
พันสองรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2553 คิดเปนรอยละ 2.04 

 

แผนภมูทิี ่3.5  สรปุรายไดจากการบรกิารวชิาการของหนวยเครือ่งมอืกลางและหนวยพฒันาธรุกจิ ประจาํป 2552-2554 

 
คณะวิทยาศาสตร ไดสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปนทางเชิงวิชาการ การวิจัย เชน 

การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาฐกถา เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และหาแนวทางความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกัน ทําใหเกิดการเรียนการสอน การวิจัย เชิง
บูรณาการ และกอใหเกิดเครือขายของงานวิจัยขึ้น สงผลใหมีงานวิจัย และบริการวิชาการที่ตรงกับความตองการ
ของผูใชบริการสูสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากกิจกรรมเชิงวิชาการแลว คณะวิทยาศาสตรยังใหความสําคัญในการจัด
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนสูสังคมในดานการสงเสริมศิลปวัฒนะรรมและสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป ในรอบปผานมา
คณะวิทยาศาสตไดจัดกิจกรรมและบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนเผยแพรความรู และกระตุนการเรียนรูใหกับ
ชุมชนและสังคม ภายใตนโยบายของคณะวิทยาศาสตาร ดานบริการวิชาการตามปฏิทินเผยแพรความรูสูชุมชน 
ประจําป 2554 ไดแก 

1. ถนนสายวิทยาศาสตร ในวันเด็กแหงชาติประจําป 2554 “รอบคอบ รูคิด มีจิตสาธารณะ” เปนงานท่ี
มีลักษณะเฉพาะ จัดเพ่ือกลุมเปาหมายซึ่งเปนเยาวชนรุนเล็ก ผูปกครอง ครู และผูสนใจทั่วไป ผูที่อยูในชุมชน
ใกลเคียง ใหไดรับทั้งความรูทางวิทยาศาสตรและความสนุกสนาน 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจําลองวัสดุดวยคอมพิวเตอร เพ่ือการประยุกตดานนาโน
เทคโนโลยี (Workshop for Computational Materials Design for Nanotechnology Applications) เปน
การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับลึก สําหรับผูที่มีความสนใจวิทยาศาสตรดาน nanoscience 
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3. งานมหิดล-พญาไทบุคแฟร ครั้งที่ 6 ซึ่งเปนงานท่ีมีลักษณะเฉพาะคือที่มีรานหนังสือซึ่งจัดจําหนาย
ตําราและหนังสือดานวิทยาศาสตรสาขาตางๆ อยางมากมาย รวมทั้งวิทยาการสาขาอ่ืนๆ มีกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูโดยวิทยากรท่ีนาสนใจ 

4.  งานคายวิทยาศาสตรโครงการ พสวท. ภาคฤดูรอน ครั้งที่ 25 เปนการบริการวิชาการใหแกนักเรียน
และนักศึกษากลุมเปาหมายดานวิทยาศาสตร 

5. การบรรยายพิเศษเร่ืองโลก “ยุคพิบัติภัยธรรมชาติ เราจะเตรียมรับมืออยางไร” เปนงานที่จัดตาม
สถานการณซึ่งเกิดภัยพิบัติมากมายในหลายสวนของโลก เพ่ือใหความรูและประโยชนแกผูสนใจ 

6. การเสวนา Science Cafe หัวขอ "วัคซีน: ความหวังของมนุษยชาติ" 
7.  โครงการอบรม-ครูวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร เปนการบริการเพ่ือสรางครู

คุณภาพใหแกโรงเรียน เพ่ือการสรางความแข็งแกรงทางดานคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรแกเยาวชนของชาติตอไป  
นอกจากน้ียังมีการจัดนิทรรศการกลางแจงแบบถาวร โดยเปดโอกาสในบุคคลภายนอกท่ีสนใจไดเขาชมโดย

ไมเสียคาใชจาย เชน สวนนกเงือก โปสเตอรผูไดรับรางวัล Noble (Nobel Path) Geopath เปนตน  
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ดานประชาสมัพันธและกจิกรรมพิเศษ 
 
ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการดําเนินการดานประชาสัมพันธและ

กิจกรรมพิเศษ ดังน้ี 
 

การประชาสมัพนัธเชงิรกุเพื่อเผยแพรผานสือ่มวลชน  
ดวยการจัดทําขาว บทความทางวิชาการและสกูปขาว โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อเผยแพรผลงานวจิยั โดยการเผยแพรผานสื่อมวลชน จํานวน 20 ขาว 
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2. เพื่อใหความรูทางวชิาการ โดยการเผยแพรผานสื่อมวลชน จํานวน 50 ขาว  
 

   
 

  
 
3. เพื่อเผยแพรกิจกรรมและผลงานของผูปฏิบัติงานที่ไดรับรางวัล โดยการเผยแพรผานสื่อมวลชน จํานวน 135 ขาว  
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การประชาสมัพนัธเผยแพรความรูทางวชิาการ และสนบัสนนุขอมลูทางดานวทิยาศาสตร  

ดวยการจัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสตาง ๆ เชน  
 

 

 

 
งานชีววิทยาโอลิมปก  งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน 

 

 

 

 
นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12 
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งานวันรักนกเงือก 

 
การจัดแถลงขาว  

เพ่ือสรางประเด็นใหเกิดความสนใจในกิจกรรมและผลงานทางวิชาการในวงกวาง จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
1. งานถนนสายวิทยาศาสตร 
2. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยคร้ังที่ 37 
3. การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 

 

 

 

 
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยครั้งท่ี 37 

 

 

 

 
การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8 
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การสรางเครือขายกบัสื่อมวลชนในรปูแบบของสื่อมวลชนสมัพนัธ  
เชน รวมแสดงความยินดีวันครบรอบวันเกิดสื่อมวลชน วันคลายวันสถาปนาฯของส่ือแตละสถาบัน        

วันปใหม งานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ จํานวน 30 ราย /30 หนวยงาน  

 

 

 
อวยพรสื่อมวลชน 

 
โครงการแนะแนวการศกึษาเพื่อการประชาสัมพนัธหลกัสตูรการเรยีนการสอนของคณะฯ  

1. งาน Thailand International Education Expo 2011 (TIEE) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2553   
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

2. งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน วันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมไบเทคบางนา 
3. งานมหกรรมการศึกษา กีฬา และศิลปะการแสดง (Sport Education Art Future Expo) กาวใหมที่ไกล

กวาสูอนาคต วันที่ 5-6 เมษายน 2554 ณ รอยัลพารากอนฮอลล  หางสรรพสินคาสยามพารากอน 
4. งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 6-21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมไบเทคบางนา 
5. งาน Open House ครั้งที่ 19 วนัที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล พญาไท 
6. งาน มหิดลวชิาการ 54 วนัที่ 19 – 20 สิงหาคม 2554 ณ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา 
7. Road Show ภาคเหนือตอนบน วันที่ 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค  

 

 

 

 
งาน มหดิลวิชาการ 54  
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งาน Open House ครั้งที่ 19 

 

 

 

 
Road Show ภาคเหนือตอนบน จ.นครสวรรค 

 
การสื่อสารองคกร  

ไดเพ่ิมชองทางในการส่ือสารในหลายชองทาง เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลการจัดกิจกรรม นโยบาย
ของคณะฯ ในชองทางดังตอไปน้ี  

1. ประชาสัมพันธผานจดหมายขาว สื่อสารถึงกัน MUSC จํานวน 9 ฉบับ 
2. ประชาสัมพันธผานโปสเตอร เพ่ือเผยแพรในจุดตางๆ ดังนี้ 

 บอรดประชาสัมพันธ เชน บอรดในลิฟต บอรดทางเดิน บอรดตามภาควิชา บอรดโรงอาหาร     
จํานวน 32 บอรด 

 เครื่องคีออส จํานวน 5 เครื่อง 
 เว็บไซต www.sc.mahidol.ac.th 
 อินทราเน็ต  

3. ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย จํานวน 30 เรื่อง 
4. ถายทอดสดผาน IPTV 6 งาน 
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จดหมายขาว สื่อสารถึงกัน MUSC 
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ดานวิเทศสมัพนัธ  
 
ดวยวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คือการเปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับ

สากล โดยมีนโยบายในดานความรวมมือกับตางประเทศ ดวยการเสริมสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันทางดานการศึกษาและการวิจัยในตางประเทศ  การพัฒนาสงเสริมบุคลากรและนักศึกษาใหมีความสามารถ
สูระดับสากล  รวมทั้งการสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ   ไดมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2554 ตามโครงการตางๆ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดานวิเทศสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ซึ่งประกอบดวย นักศึกษา 
คณาจารย และผูปฏิบัติงาน ทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

2. โครงการ Road show ทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมแนะนํามหาวิทยาลัย ใน
ระดับนานาชาติ ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต 

3. โครงการสื่อสารและเผยแพรกิจกรรม และภาพลักษณความเปนสากลผานระบบสารสนเทศ 
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือขายวิเทศสัมพันธ 
5. โครงการประสานงานการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันใน

ตางประเทศ และจัดทําฐานขอมูล MOU 
6. โครงการสงเสริมความเปนสากลของหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร ดวยหลักสูตรรวมมือสถาบัน และ

สงเสริมความสัมพันธภายใตสัญญาความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
ในตางประเทศ 

7. โครงการแสวงหาพันธมิตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ 
การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และนําไปสูการทําขอตกลงดานความรวมมือระหวาง
สถาบัน 

8. โครงการสงเสริมความเปนสากลของนักศึกษาและบุคลากร ดวยการศึกษาวิจัย ฝกอบรม บรรยาย
พิเศษ การเสนอผลงาน และรวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

9. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาเอก (Mahidol-Liverpool Stang Mongkolsuk Ph.D. 
Scholarship) ณ มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศสหราชอาณาจักร 

 
การพฒันาระบบการใหบริการดานวเิทศสมัพนัธ 

คณะวิทยาศาสตร มีหนวยวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ  เปน
หนวยงานที่ประสานงานการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย และผูปฏิบัติงาน ทั้งชาวไทยและตางประเทศ โดยมี
การบริการตางๆ ดังนี้  

1. การออกหนังสือรับรองและการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนสําหรับการขอตรวจลงตราเพ่ือขอพํานักและ
การขอขยายเวลาพํานกัในราชอาณาจักรไทยของคณาจารยและผูปฏิบัติงานตางชาติ  
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2. การออกหนังสือรับรองและการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนสําหรับการขอมีหรือขอขยายเวลาใบอนุญาต
ทํางานของคณาจารยและผูปฏิบัติงานตางชาติ    

3. การออกหนังสือรับรองเพ่ือดําเนินการขอตรวจลงตรา ในการเดินทางไปตางประเทศเพ่ือศึกษาและทํา
วิจัยระยะสั้นของนักศึกษาไทยในทุนและโครงการแลกเปล่ียนตางๆ 

4. การตรวจสอบประวัตินักศึกษาและผูปฏิบัติงานตางชาติที่ประสงคจะเขาศึกษาหรือปฏิบัติงาน 
5. การจัดทํา “Guidebook for International Student & Staff, Faculty of Science, Mahidol 

University”  
 
Road show ทางวชิาการ และการจดัแสดงนิทรรศการแนะนาํมหาวทิยาลยัในระดบันานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร ไดมีการสงเสริมการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณ ซึ่งถือ
เปนการเพ่ิม Visibility ใหสูวงกวางในระดับนานาชาติมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต  
ดวยการจัดประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบการ  Road show ทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการแนะนํา
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ จํานวน 5  ครั้ง ไดแก 

1. The 6th QS Asia Pacific Professional Leaders in Education (QS APPLE 2010) ระหวางวันที่ 
17-19 พฤศจิกายน 2553 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

2. Thailand International Education Expo 2010 ระหวางวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย
การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ประเทศไทย 

3. Thai Education Fair in Bhutan 2010 ระหวางวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 ณ  ประเทศ
ราชอาณาจักรภูฏาน 

4. Thailand Education Fair in Myanmar 2011 ระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 2554 ณ ประเทศ
สหภาพพมา 

5. The 2nd Thailand Education in Nepal 2011 ระหวางวันที่ 25-29 สิงหาคม 2554 ณ ประเทศ
ราชอาณาจักรเนปาล 
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ผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรมดังกลาวนอกจากเนนการเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหชาวตางชาติ
มาศึกษาวิจัยในหลักสูตรนานาชาติ ที่คณะวิทยาศาสตรมากขึ้นแลว ยังเปนการเพ่ิมโอกาสในการทําความรูจักและ
ติดตอประสานานกับสถาบันในตางประเทศเพ่ือใหเกิดความรวมมือในระดับตางๆ ระหวางสถาบันยิ่งขึ้น 
 
เผยแพรกจิกรรมและภาพลักษณความเปนสากลผานระบบสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร ไดเผยแพรกิจกรรมและภาพลักษณความเปนสากลผานระบบสารสนเทศ โดยการ
เผยแพรขอมูลที่สําคัญ ทั้งดานการศึกษา ขอมูลกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมวิจัย และกิจกรรมการบริการดานตางๆ 
ซึ่งผูที่สนใจสามารถจะเขาถึงขอมูลตางๆ และเอ้ือประโยชนตอผูที่สนใจเขามาศึกษาตอในหลักสูตรตางๆ ไดอยาง
สะดวกยิ่งขึ้น http://www.sc.mahidol.ac.th/ir/ 

 
โครงการสนบัสนนุกจิกรรมเครือขายวเิทศสมัพนัธ 
 คณะวิทยาศาสตร ไดสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายวิเทศสัมพันธ เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมความ
รวมมือระหวางเครือขายวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา คณาจารย และ
ผูปฏิบัติงานไดมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 
โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. การเขารวมประชุมเครือขายวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. การเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก 

1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Diplomatic Protocol and Etiquette for International Affairs” 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ณ คณะทันตแพทยศาสตร 

2) การบรรยาย เรื่อง “การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of 
Understanding)” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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3. การรับรองอาคันตุกะ  Prof. Jon Cooper และ Ms Helen-Marie Clayton จาก University of 
Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ สํานักงานอธิการบดี 

4. การรวมจัดงาน Mahidol University International Week 2011 ระหวางวันที่ 28-30 มิถุนายน 
2554 
 

 

 
 
การจดัทาํขอตกลงความรวมมอื MOU ทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัในตางประเทศ 

คณะวิทยาศาสตร ไดกําหนดกลยุทธ การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาผูปฏิบัติงานทุกระดับใหมีศักยภาพสูง
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ การพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถทางวิชาการ และมีศักยภาพใน
การเรียนรูดวยตนเอง สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยดานการเรียนการสอน การสงเสริมความ
รวมมือการดําเนินธุรกิจกับภาคเอกชน การเสริมสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทางดานการศึกษา
และวิจัยในตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาและผูปฏิบัติงานมีความสามารถสูระดับสากล จึง
มีโครงการประสานงานการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในตางประเทศ   

คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย องคกร และหนวยงานตางๆ 
จํานวน 27 แหง สําหรับในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และ
การวิจัย กับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพ่ิมอีก 8 แหง รวมทั้งสิ้น 35 แหง ดังนี้ โดยเรียงตามลําดับวันที่ลง
นามความรวมมือ 
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จาํนวนบนัทึกขอตกลงความรวมมอื MOU 

 

การสงเสริมความเปนสากลของหลักสตูรสาขาวทิยาศาสตรดวยหลักสตูรรวมสถาบัน 
เนื่องดวยปจจุบันกระแสความตองการในการสรางหลักสูตรรวมสถาบันมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น เพราะเปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเขามาศึกษามากข้ึน ทําใหเกิดการบูรณาการความรู
และศาสตรที่สําคัญเขาดวยกัน เพ่ือชวยเสริมจุดแข็งของหลักสูตรรวมสถาบันนั้นใหเพ่ิมมาก อีกทั้งยังเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูของสถาบันที่มีความรวมมือกัน ทั้งอาจารย ผูเชี่ยวชาญ ครุภัณฑ 
อุปกรณ งบประมาณ และโครงสรางตางๆ ใหเกิดประสิทธผิลอยางเต็มท่ี แกท้ังสถาบัน บุคลากร และนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร  จึงไดมีการจัดทําความรวมมือดานการพัฒนาหลักสูตรรวมสถาบันกับสถาบันใน
ตางประเทศท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 แหง ไดแก 

1. Curtin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ในหลักสูตรปริญญาตรีรวมสถาบัน สาขาคณิตศาสตร
ประกันภัย ไดมีการลงนามต้ังแตป 2551 

2. Chiba University (Faculty of Horticulture) ประเทศญี่ปุน  ในหลักสูตรรวมสถาบันแบบ  2 
ปริญญา ในระดับปริญญาเอก สาขา ปรด.เทคโนโลยีชีวภาพ-นานาชาติ และ Ph.D. (Environmental 
Horticulture) ไดมีการลงนามต้ังแตเดือนมีนาคม 2552 

3. Niigata University (Graduate School of Science and Technology) ประเทศญ่ีปุน  ในหลักสูตร
ปริญญาเอกรวมสถาบัน ไดมีการลงนามต้ังแตเดือนกันยายน 2553 

 
การแสวงหาพันธมติรทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตร ตระหนักถึงความจําเปนในการแสวงหาพันธมิตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร และนําไปสูการทําขอตกลง
ดานความรวมมือระหวางสถาบันเพื่อสงผลตอการพัฒนางานวิจัย ความรวมมือในโครงการวิชาการตางๆ การไดรับ
ทุนสนับสนุนดานวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนและการปรับเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพในการดําเนินงาน
ดานตางๆ ขององคกร ไดจัดใหมีการประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ดังนี้ 
 

43% 

31% 

11% 
9% 6% 

แผนภมูทิี ่3.6 รอยละของบนัทกึขอตกลงความรวมมอื MOU 

เอเชยี ยุโรป อเมรกิาเหนอื ออสเตรเลยี อาเซยีน 

ภมูภิาค  จาํนวน  

เอเชีย 15 

ยุโรป 11 

อเมริกาเหนือ 4 

ออสเตรเลีย 3 

อาเซียน 2 
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จํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบันที่รวมประชุมหารือแสวงหาพันธมิตร  

  
การสงเสริมความเปนสากลของนักศึกษาและบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตร มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีโอกาสเพ่ิมพูนวิสัยทัศน
และประสบการณการทํางานและการศึกษาในระดับสากล ทําใหผูที่มัศักยภาพในสาขาตางๆ ของคณะฯ ใหมี
โอกาสไดไปเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณในระหวางท่ีไปศึกษา วิจัย ฝกอบรม หรือประชุมวิชาการใน
ตางประเทศ  

คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนสากลของนักศึกษาและบุคลากรดวยการจัดประชุม 
สัมมนา โดยวิทยากรชาวตางประเทศ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันในตางประเทศ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งอเมริกา ยุโรป 
ออสเตรเลีย และเอเชีย  ไดแก 

1. Loyola University Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา 
4. Kyushu University ประเทศญ่ีปุน 
5. Osaka University ประเทศญ่ีปุน 
6. Kyoto Sangyo University ประเทศญ่ีปุน 
7. University of Natural Resources ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
8. University of Technology Sydney ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 
9. University of Regensburg ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
10. University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร 
11. University of Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร 

ประเทศ  จาํนวน  
ญี่ปุน 5 
สหรัฐอเมริกา 3 
เครือรัฐออสเตรเลยี 3 
สหราชอาณาจักร 2 
ไตหวัน 1 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1 
สาธารณรัฐเกาหล ี 1 
สาธารณรัฐอิตาล ี 1 
สาธารณรัฐสก็อตแลนด 1 
ราชอาณาจักรเบลเยียม 1 
      รรวม 19 
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12. University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร 
13. MIT Alliance for Research and Technology ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 
14. Center of Immunology SigN ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 
15. National Tsing Hua University ประเทศไตหวัน 

 

 
Prof. Paola Castagnoli 

Center of Immunology SigN ประเทศสาธารณรัฐอติาล ี
2 พฤศจิกายน 2553 

 
คณะจาก University of Bristol 

ประเทศสหราชอาณาจักร 
11 มกราคม 2554 

 
คณะจาก Kyushu University 

ประเทศญี่ปุน 
2 กุมภาพันธ 2554 

 
Mr.Mathew Holley และ Ms. Krista Hoffman-Longtin 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการศึกษา 
จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระหวางวันท่ี 9-17 มิถุนายน 2554 

 
Prof. Matthew Philips 

จาก University of Technology Sydney 
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 21 มิถุนายน 2554 

 
คณะจาก University of Liverpool 

ประเทศสหราชอาณาจักร 
28 มิถุนายน 2554 
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 คณะวิทยาศาสตร ไดสงเสริมความสากลใหแกนักศึกทุกระดับชั้น ไดมีโอกาสเขาศึกษาเปนนักศึกษา
แลกเปล่ียน การเดินทางไปทําวิจัยระยะสั้น ในปงบประมาณ 2554 มีนักศึกษาไดเดินทางไปมหาวิทยาลัยและ
สถาบันตางๆ ในตางประเทศทั่วทุกภูมิภาค 
 
จํานวนและรอยละของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาและทําวิจัยในตางประเทศ 
     

ประเทศ  จาํนวน  
ญี่ปุน 6 
สหรัฐอเมริกา 6 
สหราชอาณาจักร 5 
สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ี 2 
เครือรัฐออสเตรเลยี 2 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 2 
ฮังการี 1 
รวม  24  

 

 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาเอก (Mahidol-Liverpool Stang Mongkolsuk Ph.D. Scholarship)  
ณ มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศสหราชอาณาจักร 

คณะวิทยาศาสตร ไดจัดใหมีพิธีลงนามในสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย 
ลิเวอรพูล ประเทศสหราชอาณาจักร โดยตกลงรวมกันจัดโครงการความรวมมือดานวิชาการและการวิจัย รวมท้ัง
สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย ไดเห็นพองกันในการรวมใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลิ เวอรพูลในสาขาท่ีเกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตรการแพทย และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยคณะวิทยาศาสตร และ
สวนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล จะรวมสนับสนุนคาใชจาย และคาเดินทางตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ป สวน
มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล สนับสนุนโดยยกเวนคาศึกษาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการวิจัย ภายใตโครงการ 
Mahidol-Liverpool Stang Mongkolsuk Ph.D. Scholarship เพ่ือเปนเกียรติแก ศาสตราจารย ดร.สตางค 
มงคลสุข ผูเปนศิษยเกาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยลิเวอรพูล และเปนคณบดีทานแรกของคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัมหิดลและมหาวิทยาลัยลิเวอรพูล เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาใหไดรับทุนนี้ ซึ่งปจจุบันมี
นักศึกษา 2 คน ไดแก  

1) นายสิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล  ไดรับคัดเลือกประจําป 2553  
2) น.ส.ธัญชนก รัตนวิจิตตเวช  ไดรับคัดเลือกประจําป 2554 
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ขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ MOU  
 
ลาํดบั  สถาบนั  ประเทศ  ระยะเวลา 

1 The University of Arizona สหรัฐอเมริกา 21 เม.ย.49 - 20 เม.ย.54 
2 University of Illinois สหรัฐอเมริกา 22 พ.ค.49 - 22 พ.ค.54 
3 Kitasato University ญี่ปุน 15 ม.ิย.50 - 14 ม.ิย.55 
4 University Montpellier 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 25 ก.ย.50 - ก.ย.55 
5 Royal Botanic Gardens Kew สหราชอาณาจักร 1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.54 
6 The Academy of Science of Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 27 ก.พ.51 - 27 ก.พ.54 
7 Curtin University of Technology เครือรัฐออสเตรเลยี 1 เม.ย.51 - 30 เม.ย.56 
8 Universite’ de Bourgogne สาธารณรัฐฝรั่งเศส 25 ม.ิย.51 - 25 ม.ิย.54 
9 University of Iceland ไอซแลนด 25 ม.ิย.51 - 25 ม.ิย.56 
10 Kyushu Institute of Technology ญี่ปุน 21 ก.ค.51 -21 ก.ค.56 
11 NSRRC ไตหวัน 1 ม.ค.52 – 1 ม.ค.54 
12 University of North Texas สหรัฐอเมริกา 12 ม.ค.52 – 12 ม.ค.55 
13 University of Queensland เครือรัฐออสเตรเลยี 25 พ.ย.52 – 24 พ.ย.57 
14 Chiba University: Double Doctoral Degree program ญี่ปุน 3 มี.ค.52 – 2 มี.ค.57 
15 Oxford Brookes University สหราชอาณาจักร 1 ก.ย.52 – 1 ก.ย.55 
16 State University of Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 17 ก.ย.52 – 17 ก.ย.57  
17 Universiti Kebangsan มาเลเซีย 23 พ.ย.52 – 22 พ.ย.57 
18 University of Oslo ราชอาณาจักรนอรเวย 29 ธ.ค.52 – 29 ธ.ค.57  
19 The University of Liverpool สหราชอาณาจักร 11 ม.ค.53 – 11 ม.ค.58 
20 Karolinska Institutet ราชอาณาจักรสวีเดน 19 ม.ค.53 – 18 ม.ค.58 
21 University of Shizuoka (Faculty of Pharmacuetical) ญี่ปุน 5 มี.ค.53 – 5 มี.ค.58 
22 Nara Institute of Technology and Science ญี่ปุน 1 เม.ย.53 – 31 มี.ค.58 
23 Chiba University: International Exchange Center ญี่ปุน 10 ม.ีค.53 – 10 ม.ีค.58 
24 Seoul National University สาธารณรัฐเกาหล ี 22 ม.ีค.53 – 22 ม.ีค.58 
25 Tokyo Institute of Technology ญี่ปุน 10 ม.ิย.53 – 9 มิ.ย.58 
26 Niigata University ญี่ปุน 22 ก.ค.53 – 21 ก.ค.58 
27 Michelin Research Asia (Thailand) Co.,Ltd. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 29 ก.ย.53 –  29 ก.ย.55 
28 Kyoto University ญี่ปุน 16 ธ.ค.53 – 15 ธ.ค.58 
29 Chungnum National University สาธารณรัฐเกาหล ี 20 ม.ค.54 – 31 ธ.ค.58 
30 Gunma University ญี่ปุน 22 ก.พ.54 – 21 ก.พ.57 
31 Osaka University: International Center for 

Biotechnology 
ญี่ปุน 1 เม.ย.54 – 31 มี.ค.55 

32 Chiba University (Faculty of Horticulture & Graduate ญี่ปุน 11 เม.ย.54-10 เม.ย.59 
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ลาํดบั  สถาบนั  ประเทศ  ระยะเวลา 
School) 

33 University of Wisconsin Madison สหรัฐอเมริกา 31 พ.ค.54 – 30 พ.ค.59 
34 University of Pau and Pays de I’Adour สาธารณรัฐฝรั่งเศส 15 ม.ิย.54 – 14 มิ.ย.57 
35 University of Technology Sydney เครือรัฐออสเตรเลยี 29 ส.ค.54 – 29 ส.ค.59 

 
มหาวทิยาลัยและสถาบนัทีร่วมประชุมหารือแสวงหาพันธมติร 

1. School of Medicine ประเทศญี่ปุน 
2. Niigata University ประเทศญ่ีปุน 
3. Chiba University ประเทศญ่ีปุน 
4. Kyushu University ประเทศญ่ีปุน 
5. Kyoto Sangyo University ประเทศญ่ีปุน 
6. Taipei Medical University ประเทศไตหวัน 
7. Chungnum National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
8. National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
9. Bureau of Oceans and International Scientific and Environments ประเทศสหรัฐอเมริกา 
10. Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
11. University of Technology Sydney ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 
12. Ministry of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
13. University of New South Wales ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 
14. University of Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร 
15. University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร 
16. Centre of Immunology sign ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี 
17. University of Burgundy ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
18. University of Glasgow ประเทศสก็อตแลนด 
19. University of Ghent ประเทศราชอาณาจักรเบลเยียม 

 
รายชื่อชาวตางประเทศ 
อาจารย 

1. Dr. John R. Milne  Australia 
2. Mr. Philip David Round  UK 
3. Dr. Laran Tharan Jensen  USA 
4. Dr. Warren Y. Brockelman  USA 



รายงานประจําป 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    107  
 

5. Dr. Nguyen Van Sanh  Vietnam 
ผูเชีย่วชาญ 

1. Mr. Alejandro Saiz Rivera  Spain 
2. Prof. I Ming Tang   USA 
3. Prof. David John Ruffolo  USA 
4. Ms. Dominique Buchillet  France 
5. Prof. Wayne Lawton   USA 
6. Dr. Michael Antony Allen  UK 

อาจารยสมทบ/อาจารยพเิศษ/อาจารยรบัเชญิ 
1. Dr. David A. Blyler  USA 
2. Dr. Andrea De Gaetano  Italy 
3. Dr. Christian Litcht  France 

นักวทิยาศาสตร/นกัวจิยั 
1. Dr. Jean Pierre Dujardin    Belgium 
2. Dr. Marc Souris     France  
3. Dr. Sebastian CP Bhakdi    Germany 
4. Prof. Tatsuji Seki     Japan 
5. Prof. Takuya Nihira     Japan 
6. Mr. Kenneth Gregory Anthony van Driel  Netherland  
7. Dr. Bruce A. Wilcox     USA 

ผูรบัทนุวจิยัหลงัปริญญาเอก  
1. Dr. Andrew Peter Snodin    UK 
2. Mr. Jumpei Hoshino    Japan 
3. Dr. Fabien Zavier Loison    France 

นักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
1. Mr.Nguyen Nhat Quang  Vietnam  

นักศึกษาระดบัปริญญาโท 
1. Mr. Md. Golam Rizvee Ahmed  Bangladesh 
2. Mr. Tshering Phuntsho  Bhutan 
3. Ms. Maita Subba  Bhutan  
4. Mrs. Uma Acharya  Bhutan  
5. Ms. Chanrith Phoeurk  Cambodia 
6. Ms. Laingshun Huoy  Cambodia 
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7. Mr. Mongkolsery Sin  Cambodia 
8. Mr. Ming Chen  Canada  
9. Mr. Cheong Khai Khuang  Malaysia 
10. Ms. Ngu War Aung  Myanmar 
11. Mr. Kyaw Zwar Myint  Myanmar 
12. Ms. Zon Mie Khin Aung  Myanmar 
13. Mr.Ye Win Oo  Myanmar 
14. Mr. Narayan Bahadur Karki  Nepal 
15. Mr. Madhura Bhashaka De Silva  Sri Lanka 
16. Mr. James Scott Steward  UK 
17. Mr. Eric Pak Hang Chu  UK 
18. Mrs. Carrie Younkin Tarazi  USA 
19. Mr. Nolan Betterley  USA 
20. Mr. Cordova Luis  USA 
21. Ms. Tran Kiem Khanh Hoa  Vietnam 
22. Ms. Truong Thi Hien  Vietnam 
23. Mr. Pham Phuong Phi  Vietnam  

นักศึกษาระดบัปริญญาเอก 
1. Mrs. Ferdause Ara  Bangladesh 
2. Mr. Md. Yeakub Ali  Bangladesh 
3. Mr. Ujjwal Kumar Deb  Bangladesh 
4. Mr. Haque Md. Fazlul  Bangladesh 
5. Mrs. Selenic Minet Dubravka  Belgium 
6. Mr. Clement Chedza Magwamba  Botswana 
7. Mr. Mohammad Aly Othman Yousef  Egypt 
8. Mr. Arega Gashaw Yiman  Ethiopia 
9. Mr. Frederic Jaffrennou  France  
10. Ms. Solene Janique  France 
11. Mr. Johanness Philipp Mensing  Germany 
12. Mr. Stefan Schreier  Germany 
13. Mr. Mario Lutz  Germany 
14. Mrs. Heny Budi Utari  Indonesia 
15. Mr. Hossein Javid  Iran 
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16. Mr. Mansour Ranjbar Kahkha  Iran 
17. Ms. Hind Hameed Khudhair  Iraq 
18. Mr. Aung Bannya  Myanmar 
19. Ms. Thin Thin Wah  Myanmar 
20. Ms. Win Win Mar  Myanmar 
21. Mr. Pankaj Baral  Nepal 
22. Mr. Ajayi Abayomi  Nigeria 
23. Ms. Olabisi Oluwabukola Coker  Nigeria 
24. Mr. Shahid  Waseem  Pakistan 
25. Mr. Nguyen Dang Hoa Nghiem  Vietnam 
26. Mr. Phan Le  Vietnam 
27. Mrs. Doung Thi Hong Diep  Vietnam  

นักศึกษาแลกเปลีย่น  
ลาํดบั  รายชือ่  ประเทศ  ภาควชิา  ระยะเวลา 

1 Ms. Kathryn Doornbos USA Biology 1 ก.ย.53-30 ส.ค.54 
2 Mr. Musaab Habber Ali Al-Ameer Iraq Physiology 27 ม.ค.-28 ก.พ.54 
3 Mr. Jabbar Jassim Hamady Al-Kemee Iraq Physiology 27 ม.ค.-28 ก.พ.54 
4 Mr. Mohammad S. Alwan Iraq Physiology 27 ม.ค.-28 ก.พ.54 
5 Mr. Mohammad A. Yaseen Iraq Physiology 27 ม.ค.-28 ก.พ.54 
6 Ms. Brook Vittinberga USA Physics 21 ก.ค.-28 ส.ค.54 
7 Ms. Katherine Shin USA Microbiology 21 ก.ค.-28 ส.ค.54 
8 Ms. Nicky Arlene Verver Netherland Forensic Science 1 ก.ย.54-31 ม.ค.55 
9 Ms. Bushra Muni Pakistan Pharmacology 1 พ.ย.54-31พ.ค.55 
10 Mr. Kyle Arend USA Forensic Science 17 พ.ค.-3 ส.ค.54 
11 Ms. Alisa King USA Forensic Science 17 พ.ค.-3 ส.ค.54 
12 Mr. Justin Zik USA Forensic Science 17 พ.ค.-3 ส.ค.54 
13 Ms. Amy Kemen USA Forensic Science 17 พ.ค.-3 ส.ค.54 
14 Ms. Nadine Wallace USA Forensic Science 17 พ.ค.-3 ส.ค.54 
15 Ms. Brook Vittiberga USA Physics 21 ก.ค.-28 ส.ค.54 
16 Ms. Katherine Shin USA Microbiology 21 ก.ค.-28 ส.ค.54 
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ดานการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมและการกีฬา 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหความสําคัญดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางให
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีสวนรวมใน
การอนุรักษ สืบสาน ประเพณี ศิลป และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ นอกจากนี้ยังดําเนินงานกิจกรรมดานการกีฬา 
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและสงเสริมความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรภายในองคกร โดยการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับแผนกลยุทธของท้ังมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาศาสตร 
โดยปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 3 ขอ ไดแก 

1. สงเสริมการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทย 
2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
3. สงเสริมความรวมมือและความรัก สามัคคี และความผูกพันใหประชาคมในคณะวิทยาศาสตร 

สวนการดําเนินงานในดานกีฬา ไดปฏิบัติตามแผนงาน 2 ขอ ไดแก 
1. สรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา อาจารย บุคลากร ใหมีความแข็งแรง 
2. สงเสริมความสามัคคี ความรัก และผูกพันในองคกร โดยใชกีฬาเปนสื่อกลาง 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬามี
จํานวน 58 โครงการ โดยแบงเปนแผนงานตางๆ ดังนี้  
 
สงเสริมการสบืสานการทาํนบุาํรุงศลิปวฒันธรรมทีดงีามของชาวไทย  
จํานวน 26 โครงการ  ดังนี้ 

1. วันที่ 19 ตุลาคม 2553  ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนโยธ ี
พิธีถวายพานพุมและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “พระบิดาแหง
เทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวัน “เทคโนโลยีของไทย”  

2. วันที่ 21ตุลาคม 2553  ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร 
พิธีทําบุญคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร (ครบรอบ 50 ป)  

3. วันที่ 3 ธันวาคม 2553  ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร 
พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ พนักงานท่ีดี และพลังของแผนดิน วันเฉลิมพระชนม
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

4. วันที่ 8 ธันวาคม 2553  ณ บริเวณใตตึกกลม คณะวิทยาศาสตร 
พิธีเทศนมหาชาติ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อสมทบทุนสราง
พระพุทธรูปประจําคณะวิทยาศาสตร  

5. วันที่ 22 ธันวาคม 2553  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร 
พิธีทําบุญเลี้ยงพระ ทําบุญตักบาตร งานวันขึ้นปใหม ประจําป 2554  
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6. วันที่ 25 มกราคม 2554  ณ บริเวณตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร 
พิธีเททองหลอพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ  

7. วันที่ 2 มีนาคม 2554  ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
พิธีวางพานพุม ถวายราชสักการะ ในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 42 ป             

8. วันที่ 2 มีนาคม 2554  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
พิธีรดน้ําแสดงมุทิตาจิตผูอาวุโส งานพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 42 ป 

9. วันที่ 18 มีนาคม 2554  ณ วัดตรีทศเทพ 
พิธีทําบุญแดผูอุทิศรางกายเพ่ือการศึกษา  

10. วันที่ 19 มีนาคม 2554  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน 
พิธีทําบุญพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ  

11. วันที่ 28 มีนาคม 2554  ณ ภาควิชาเคมี 
พิธีทําบุญภาควิชาเคมี 

12. วนัที่ 7 เมษายน 2554  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร 
พิธีทําบุญเลี้ยงพระ ทําบุญตักบาตรพระสงฆ รดน้ําอาจารยผูอาวุโส และประกวดรองเพลงลูกทุง 
เนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2554  

13. วันที่ 7 เมษายน 2554  ณ สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5  
โครงการบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร บริจาคอาหารแหง/เครื่องอุปโภคบริโภค ใหผูประสบ
อุทกภัยน้ําทวมภาคใต  

14. วันที่ 12 เมษายน 2554  มอบผานสภากาชาดไทย 
โครงการบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร บริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยที่ประเทศญี่ปุน 
จํานวน 28,400 บาท  

15. วันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา 
พิธีทําบุญภาควิชาเภสัชวิทยา 

16. วันที่ 29 เมษายน 2554  ณ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
พิธีทําบุญภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

17. วันที่ 21 พฤษภาคม 2554  ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร 
พิธีสวดมาติกา บังสกุล อาจารยใหญ  

18. วันที่ 16 มิถุนายน 2554  ณ หอง L01 คณะวิทยาศาสตร  
พิธีไหวครู (พญาไท) 

19.  วันที่ 28-30 มิถุนายน 2554  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
กิจกรรม Mahidol University International Week 2011  

20. วันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร  
พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศล และนอมรําลึกถึงพระคุณศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ครบรอบ 92 ป  
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21. วันที่ 11 สิงหาคม 2554  ณ บริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2554  

22. กิจกรรมวันแมมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
23. วันที่ 18 สิงหาคม 2554  ณ กระทรวงวิทยาศาสตร 

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย ”  
24. วันที่ 7 กันยายน 2554  ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข  

พิธีกตัญุตา คารวะ ขอบคุณ และอําลา อาลัยผูเกษียณอายุงาน ประจําป 2554  
25. วันที่ 24 กันยายน 2554  ณ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะสาธารณสุข

ศาสตร และ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล  

26. วันที่ 11 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวชั่น กรุงเทพฯ 
การแสดง นาฏศิลป รําอวยพร รําขวัญขาว และแสดงหุนละครเล็ก ในงานการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37(วทท.37)  

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร สงเสริมการสืบสานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมทีดีงามของชาวไทย ผลการดําเนินงาน
จากแบบประเมินสวนใหญอยูในเกณฑ ดีมาก  

 
สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และยกยองเชดิชเูกยีรตนิักศกึษา อาจารย และบุคลากร  
จํานวน 7 โครงการ  ไดแก  

1. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดี รศ.ดร.พิมพใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร รับรางวัล 
2010 TRE-CHE-SCOPUS Researcher Award สาขา Life Science จาก สกว.  

2. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2554   ณ โรงแรมปารคนายเลิศ 
พิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจําป 2553        
แก  รศ.ดร.พิมพใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา ภาควิชาเคมี  

3. วันที่ 2 มีนาคม 2554   ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
พิธีมอบรางวัลผูปฏิบติงานคณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 คน ในงานวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหดิล 

4.  วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ หอง L01 (ตึกกลม) การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย เพื่อใหมีความ
กตัญุตาตออาจารย และอาจารยใหญ  

5. วันที่ 11 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร กรุงเทพฯ 
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งานปาฐกถา ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ครั้งที่ 19 หัวขอ “ปญหาของวัณโรค : คําตอบจะมา
จากไหน ?” โดย นายแพทย Peter M Small, Deputy Director, TB, Global Health Program 
Senior Program Officer and Team Leader for Tuberculosis at the Bill & Melinda Gates 
Foundation  

6. วันที่ 21 ตุลาคม 2554  ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข 
พิธีมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน นักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน และผูปฏิบัติงานทุกสายงานของ        
คณะวิทยาศาสตร  ในงานวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร  

7. โครงการมอบทุนการศึกษาเพ่ือเด็กกําพราสึนามิ  
 
กิจกรรมสงเสริมความรวมมอืและความรัก สามัคค ีและความผกูพนัใหประชาคมในคณะวทิยาศาสตร  
จํานวน 18 โครงการ ไดแก 

1. วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ หอง L01 (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร 
งาน Meet the Dean ตอน “รวมใจประสานพลังเพื่อ MUSC ของเรา” 

2. วันที่ 19 มกราคม 2554 ณ สนามหญาขางตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร  
กิจกรรมสงเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล แขงขันกีฬาสานสันพันธ เครือขายพญาไท ครั้งที่ 3 
ประจําป 2554 (8 สถาบัน) มีผูมารวมงาน 500 คน 

3.  วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 
งานปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ของภาควิชาคณิตศาสตร  

4. วันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2554 ณ รอแยลฮิลล กอลฟ รีสอรท & สปา จังหวัดนครนายก 
การสัมมนาผูปฏิบัติงานประเภทวิชาการ Mahidol Core Values  

5. วันที่ 4 มีนาคม 2554  
งานปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ของภาควิชาเคมี  

6. วันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ หอง L01 (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร 
งานปจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี  

7. วันที่ 28 มีนาคม 2554 
งานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหมของภาควิชาสรีรวิทยา  

8. วันที่ 30 มีนาคม 2554  
งานปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 4 ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

9. วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2554  ณ คณะวิทยาศาสตร ศาลายา 
กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสัมพันธ  

10. วันที่ 15 มิถุนายน 2554   
พิธีมอบเสื้อรุนแกนักศึกษาวิทยาศาสตรชั้นปที่ 2  

11. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และสนามหญาขางตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร   
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งานปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมถายรูปภาพหมูบัณฑิตใหมประจําป
การศึกษา 2553  

12. วันที่ 27–29 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท แอนด รีเจนทบีช จ.เพชรบุรี 
การสัมมนาผูปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน Mahidol Core Values ประจําป 2554  

13. วันที่ 2 กันยายน 2554 ณ หอง L01 (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร 
กิจกรรม  “ 4 ปกับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ”โดย ศาสตราจารยศกรณ มงคลสุข คณบดี      
คณะวิทยาศาสตร  

14. วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข  
กิจกรรมจัดงานคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร  

15. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 
กิจกรรม “พาลูกน้ํากลับบาน(เกา)” จิตอาสา บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
เตรียมผลิตภัณฑจุลินทรียลูกนํ้ายุงรําคาญ  

16. กิจกรรม Thanks พ่ีของนักศึกษา  
17. การเปดเพลงชาติ เพลงมหาวิทยาลัย และเพลงคณะวิทยาศาสตร เวลา 08.00 น. และ เวลา 18.00 

น. ทุกวันทําการ 
18. Newsletter “สื่อสารถึงกัน MUSC” สําหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตรทุกทาน ออกทุกสิ้นเดือน

จํานวน  630 ฉบับ (จํานวน 12 เดือน)    
 
โครงการสรางเสริมสขุภาพของนักศกึษา อาจารย บคุลากร ใหมคีวามแขง็แรง สุขภาพด ี 
จํานวน  7 โครงการ ไดแก 

1. กิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 
2. กิจกรรมเตาเตอเพ่ือสุขภาพ 
3. กิจกรรมการแขงขันกีฬาสรางความสามัคคีบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สงทายปเกา 

ตอนรับปใหม 
4. จัดสวนสุขภาพในแมกไมที่รมรื่น 
5. สนามฟุตซอล สนามกีฬา/หองออกกําลังกาย/สระวายน้ํา/สนามเทนนิส 
6.  การแขงขันกีฬาเคมีสัมพันธ 
7. กิจกรรมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ : ทุกยุทธศาสตร ผลการดําเนินงานจากแบบประเมินสวนใหญอยูในเกณฑ ดีมาก  
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สวนที ่4 บทสรปุ 

 
รายงานประจําปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา ดังตอไปน้ี 
 
แนวทางการดาํเนนิงาน 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการตามนโยบายของคณะฯ ทั้ง 7 
ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานการศึกษา ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ดานความ
รวมมือกับตางประเทศ และดานการประชาสัมพันธ โดยกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระยะสั้น (1 ป) ที่มีความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 
2552-2555 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2553) 
 
ระบบและกลไกในการบรหิาร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 12 ภาควิชา และสํานักงานคณบดี โดยแบงเปน 12 
งาน การดําเนินงานมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนายุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัย กลาวคือ สรางความเปนเลิศ
ในการวิจัย สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ สรางความเปนสากล ประสานความ
หลากหลาย และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
ผลการดาํเนนิงาน 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 14 ดาน และมีผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

 
1. ดานการบริหาร 

คณะวิทยาศาสตร  มีการดําเนินการเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานท้ังสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานป 2554 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ไดแก การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) การกําหนดแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ลวงหนา (Performance Agreement) การกําหนดสมรรถนะหลัก (Competency) และการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) 

 
2. ดานทรัพยากรบุคคล 

คณะวิทยาศาสตร ไดสงเสริมใหบุคลากรทุกสายงานไดมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความกาวหนาในสาย
อาชีพ ในปงบประมาณ 2554 มีขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย ขอเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหนง 
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จํานวน 4 ราย มีผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาและมีคําสั่งแตงต้ัง 2554 ผูชวย
ศาสตราจารยเพ่ิมข้ึน จํานวน 6 คน รองศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 คน ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรมีผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย 20 คน รองศาสตราจารย 64 คน ผูชวยศาสตราจารย 73 คน และอาจารย 
117 คน ทั้งนีค้ณะวิทยาศาสตรไดมอบรางวัลสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเดนประจําป 2554  โดยอาศัยหลัก 3 
ประการ คือ การครองตน ครองคน ครองงาน จํานวน 2 รางวัล 

 
3. ดานนโยบายและแผนงาน 

คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการตามนโยบาย และมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
2554 พบวา โครงการที่สนองตอประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ ที่ตองดําเนินการ 56 โครงการ มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.57 และเมื่อประเมินผลความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมาย พบวา จาก
ตัวชี้วัดความสําเร็จจํานวน 50 ตัวชี้วัด มีการเก็บ/ติดตามท้ังหมด พบวา มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายจํานวน 
32 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 64 

 
4. ดานการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร (หลักสูตรปกติ 6 หลักสูตร หลักสูตรพิสิฐ
วิธาน 6 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 20 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ 
18 หลักสูตร และหลักสูตรปกติ 2 หลักสูตร) และระดับปริญญาเอก จํานวน 21 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ
ทั้งหมด) โดยในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตรมีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 2 ,266 คน จําแนกตามระดับ
ปริญญาดังนี้  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,006 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 1,260 คน แยกเปนระดับปริญญาโท 717 
คน และปริญญาเอก 543 คน และมีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษา จํานวน  1,053 คน ดังนี้ ทุนการศึกษาภาคตน ป
การศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี จํานวน 402 ทุน คิดเปนรอยละ 38.18 ทุนไปศึกษา/วิจัยระยะส้ัน ณ 
ตางประเทศ ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ทุน คิดเปนรอยละ 0.85 และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 
642 ทุน คิดเปนรอยละ 60.97  

 
5. ดานการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรมีจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2553 จํานวน 
390 บทความ อาจารย นักวิทยาศาสตร และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 395 โครงการ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 216,632,683 บาท (สองรอยสิบ
หกลานหกแสนสามหม่ืนสองพันหกรอยแปดสิบสามบาทถวน) แบงเปนแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 
62,619,628 บาท คิดเปนรอยละ 28.91 แหลงทุนภายในประเทศ(หนวยงานของรัฐ/เอกชน)  จํานวนเงิน 
127,686,582 บาท คิดเปนรอยละ 58.94 และแหลงทุนตางประเทศ จํานวน 26,326,473 บาท คิดเปนรอยละ 
12.15 นอกจากน้ี คณะวิทยาศาสตรมีระเบียบจัดสรรเงินรายไดของคณะฯ สบทบเงินเดือนประจํา เพ่ือสนับสนุน
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การทําวิจัยของบุคลากรทั้งที่เปนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5,081,661.29 บาท (หาลานแปด
หมื่นหนึ่งพันหกรอยหกสิบเอ็ดบาทย่ีสิบเกาสตางค)  

 
6. ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตรไดรับเงินงบประมาณแผนดินและต้ังงบเงินรายไดเพ่ือเปน
คาใชจายรวมจํานวนเงิน 593,854,100 บาท (หารอยเกาสิบสามลานแปดแสนหาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) ใช
จายจริงจํานวนเงิน 559,689,440.79 บาท (หารอยหาสิบเกาลานหกแสนแปดหมื่นเกาพันสี่รอยสี่สิบบาทเจ็ดสิบ
เกาสตางค) และไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพันธกิจหลักของคณะ 

 
7. ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และดานกําจัดขยะและน้ําเสีย ทั้งยังคํานึงถึงสิ่งแวดลอมโดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการรานคา
และสิ่งแวดลอม เพ่ือดูแลการตรวจหาเชื้อจุลินทรียและสารบอแรกซในอาหาร มีกรรมการประเมินผลดานความ
สะอาดรานคา ทั้งยังมีโครงการนํานํ้ามันใชแลวเพ่ือผลิตไบโอดีเซล โครงการตลาดนัดสีเขียว โครงการกลองวิเศษ 
และโครงการถังขยะ 3 สี เปนการคัดแยกขยะเปนประเภทตางๆ ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตรไดรับ
พระราชทานรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ 
การมุงเนนพื้นที่สีเขียว (Green Campus) ทําใหไดรางวัลหนาบานนามอง 

 
8. ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย 

เพ่ือรองรับการใชงาน internet ของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารและไรสายเพ่ิมเติมอีก 35 จุด จุดกระจายสัญญาณระดับเครือขายสื่อสารพ้ืนฐานอีก 193 จุด และ
ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมกับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ
เชื่อมโยงและบริหารจัดการ จึงทําใหขอมูลในแตละสวนงานมีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและถูกตอง ไดแก 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร MUERP ระบบสารสนเทศคณะฯ MUFIS ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS และระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารดานการศึกษา 
(MU student)   

 
9. ดานประกันคุณภาพและจัดการความรู 

การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาและจัดการความรู ในปงบประมาณ 2554 ประกอบดวยการ
ประเมินผลในหลายมิติ เพ่ือใหไดรับขอมูลอยางรอบดาน โดยประสงคใชขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง อันไดแก การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและกระบวนการบริหาร การสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากร เรื่อง ผลประเมินประสิทธิผลเรื่องการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร มีการสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากร เรื่อง ความเขาใจและการรับรู เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
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ประสิทธิผลเรื่องการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตรไดจัด
โครงการเยี่ยมสํารวจภาควิชา งาน และหนวยดานการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร โดยผูเยี่ยมสํารวจ
ประกอบดวยผูที่ผานการอบรมการเปนผูเยี่ยมสํารวจจากมหาวิทยาลัยมหิดล  

 
10. ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตรไดรายงานการบริหารความเส่ียง ตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยกําหนดตามภารกิจ และบริบทของคณะวิทยาศาสตร รวม 10 ดาน ดังนี้ 1) ดานการศึกษา 
2) ดานกิจการนักศึกษา 3) ดานวิจัย 4) ดานการรักษาพยาบาล (คณะไมมีการดําเนินการ) 5) ดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร 6) ดานการสรรหาผูบริหาร 7) ดานการคลังและทรัพยสิน 8) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดาน
ทรัพยากรบุคคล 10) ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม มีการติดตามและสงรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง
ตอศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ปละสองคร้ัง โดยรอบแรก ระยะเวลาการรายงาน วันท่ี 1 
ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 รอบสอง ระยะเวลาการรายงาน 1 เมษายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 
และสรางแนวทางปฏิบัติและสรางความเขาใจรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย มุงมั่นที่จะดําเนินการดานการบริหาร
ความเสี่ยงใหทั่วทั้งองคกร ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเปนสากล โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมแกคณะวิทยาศาสตร มีการส่ือสารใหผูบริหารและ
บุคลากรทุกคนจะตองตระหนัก และใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณความเสี่ยง และทบทวน
เหตุการณความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกติ และไดพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถกําหนดยุทธและ
แนวทางเพ่ือตอบสนองความเส่ียงไดอยางถูกตองทันกาล 

 
11. ดานบริการวิชาการ 

สืบเนื่องจากปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรไดมีการพัฒนาดานการวิจัยอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลใหเกิดงานวิจัย
ในลักษณะที่เปนองคความรูใหมในรูปแบบของส่ิงตีพิมพในวารสารนานาชาติ อยางไรก็ตามการนําผลงานวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตรไปใชในเชิงพาณิชยยังมีจํานวนนอย ซึ่งตองการการสงเสริม คณะวิทยาศาสตรจัดต้ังหนวยพัฒนา
ธุรกิจขึ้นเพ่ือดําเนินการดังกลาวรวมทั้งอํานวยความสะดวกโครงการบริการวิชาการที่เคยกํากับดูแล เพ่ือสงเสริม
พันธกิจการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งในปงบประมาณ 2554 มีรายไดจากการใหบริการวิชาการ 
จํานวนทั้งสิ้น 19,841,281.00 บาท (สิบเกาลานแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) 

 
12. ดานการประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 

ในปงบประมาณ 2554 มีผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้  การ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเผยแพรผานสื่อมวลชน ดวยการจัดทําขาว บทความทางวิชาการและสกูปขาว โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย โดยการเผยแพรผานสื่อมวลชน จํานวน 20 ขาว  เพ่ือใหความรูทางวิชาการ 
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โดยการเผยแพรผานส่ือมวลชน จํานวน 50 ขาว เพ่ือเผยแพรกิจกรรมและผลงานของผูปฏิบัติงานท่ีไดรับรางวัล โดย
การเผยแพรผานสื่อมวลชน จํานวน 135 ขาว และมีการประชาสัมพันธเผยแพรความรูทางวิชาการ และสนับสนุน
ขอมูลทางดานวิทยาศาสตรดวยการจัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสต างๆ เชน งานชีววิทยาโอลิมปก งาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12 งานวันรักนกเงือก การจัด
แถลงขาว เพ่ือสรางประเด็นใหเกิดความสนใจในกิจกรรมและผลงานทางวิชาการในวงกวาง การสรางเครือขายกับ
สื่อมวลชนในรูปแบบของสื่อมวลชนสัมพันธ  โครงการแนะแนวการศึกษาเพ่ือการประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียน
การสอนของคณะฯ การสื่อสารองคกร โดยไดเพ่ิมชองทางในการสื่อสารในหลายชองทาง เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเขาถึง
ขอมูลการจัดกิจกรรม นโยบายของคณะฯ ในชองทางตางๆ ไดแก  จดหมายขาว สื่อสารถึงกัน MUSC บอรด
ประชาสัมพันธ  เครื่องคีออส  เว็บตไซต www.sc.mahidol.ac.th อินทราเน็ต เสียงตามสาย และถายทอดสดผาน 
IPTV  

 
13. ดานวิเทศสัมพันธ 

คณะวิทยาศาสตรจัดประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบการ Road show และจัดนิทรรศการแนะนํา
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ จํานวน 5 ครั้ง จัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย องคกร 
และหนวยงานตางๆ จํานวน 27 แหง สําหรับในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ และการวิจัย กับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพ่ิมอีก 8 แหง รวมทั้งสิ้น 35 แหง จัดทํา
ความรวมมือดานการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันกับสถาบันในตางประเทศท้ังระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 3 แหง และลงนามสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย          
ลิเวอรพูล ประเทศสหราชอาณาจักร โดยตกลงรวมกันจัดโครงการความรวมมือดานวิชาการและการวิจัย รวมท้ัง
สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย ในปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาไดรับคัดเลือกจํานวน      
2 คน 

 
14. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

ในปงบประมาณ 2554 คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาจํานวน 
58 โครงการ โดยแบงเปนแผนงานตางๆ ดังน้ี สงเสริมการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทย 
จํานวน 26 โครงการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร จํานวน 7 โครงการ กิจกรรมสงเสริมความรวมมือและความรัก สามัคคี และความผูกพันใหประชาคมใน
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 18 โครงการ และโครงการสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา อาจารย บุคลากรใหมีความ
แข็งแรง สุขภาพดี จํานวน 7 โครงการ 
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สวนที ่5 ภาคผนวก 

 
ขอมลูบคุลากร 
 
ตารางที ่1  จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภท และสายงาน    

หนวยงาน 
ขาราชการ 

พนกังาน
มหาวทิยาลยั  

พนกังาน  
สวนงาน  ลกูจาง 

ประจาํ  

ลกูจาง
ชัว่คราว  
(เงนิงบ/
รายได)) 

รวม 
วชิา  
การ  

ทัว่ไป** วชิาชพีเฉพาะ// 
เชีย่วชาญเฉพาะ*** 

วชิา  
การ  

สนบั  
สนนุ  

วชิา  
การ  

สนบั  
สนนุ 

งานการศึกษา - - 1 - 6 - 3 3 1 14 
งานคลังและพัสดุ - - 2 - 16 - 2 3 - 23 
งานตรวจสอบและความเส่ียง - - - - 1 - 3 - - 4 
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ - - - - - - 4 - - 4 
งานบริหารและธุรการ - 2 3 - 6 - 15 16 3 45 
งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษและวเิทศ

สัมพันธ 
- - 1 - 5 - 6 2 - 14 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี - - - - 4 - 6 1 - 11 
งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา - 1 3 1 6 - 13 7 - 31 
งานวิจัย - - - - 2 - 7 7 - 16 
งานศาลายา - - - - 5 - 7 5 2 19 
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข - - - - 15 - 5 2 - 22 
งานพันธกิจพิเศษ - - - 2 3 - 19 - 1 25 
ภาควิชากายวภิาคศาสตร 6 - 2 13 4 - 5 4 1 35 
ภาควิชาคณิตศาสตร 17 - - 13 3 - 1 2 1*** 37 
ภาควิชาเคม ี 19 3 7 27 6 - - 2 3*** 67 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 9 - 5 10 3 - - 1 1*** 29 
ภาควิชาชีวเคมี 10 1 3 7 3 - 3 1 1 29 
ภาควิชาชีววิทยา 9 2 1 20 3 - 3 5 4*** 47 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 17 - 4 7 1 - 3 2 - 34 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 5 - - 7 - - 4 - - 16 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา - 1 4 8 3 - - 6 - 22 
ภาควิชาฟสิกส 12 4 1 18 1 - 1 - 5*** 42 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 7 - 2 11 2 - 1 - 1 24 
ภาควิชาสรีรวิทยา 3 - 3 17 1 - 1 4 - 29  
รวม  114  14  42  161  99  -  112  73  24  639 
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554   
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ            
หมายเหตุ: *   ตําแหนงบรรจุสําหรับผูปฏบิัติงานทีม่ีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  

**  ตําแหนงบรรจุสําหรับผูปฏิบัติงานทีม่ีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   
*** ลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณ (ลกูจางชาวตางประเทศ/ผูมีความรูความสามารถพิเศษ) 
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ตารางที ่2  จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามอาย ุ

หนวยงาน 
สายวชิาการ  สายสนบัสนนุ  

<330 31--40  41--50  51--60  >60  <30  31--40  41--50  51--60  >60  
งานการศึกษา - - - - - 6 3 4 1 - 
งานคลังและพัสดุ - - - - - 7 6 7 3 - 
งานตรวจสอบและความเส่ียง - - - - - 3 1 - - - 
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ   - - - - - 2 2 - - - 
งานบริหารและธุรการ   - - - - - 5 14 14 12 - 
งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ   - - - - - 3 5 3 3 - 
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี - - - - - 5 4 2 - - 
งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   1 - - - - 6 10 9 4 1 
งานวิจัย   - - - - - 4 4 5 3 - 
งานศาลายา   - - - - - - 8 5 6 - 
งานสารสนเทศและ หองสมุดสตางค มงคลสุข - - - - - 7 9 4 2 - 
งานพันธกิจพิเศษ 1 1 - - - 9 12 2 - - 
ภาควิชากายวภิาคศาสตร   1 4 5 5 4 4 4 1 7 - 
ภาควิชาคณิตศาสตร   2 11 7 10 * 1 3 1 2 - - 
ภาควิชาเคมี   4 24 9 9 1 * 1 3 7 9 - 
ภาควิชาจุลชีววิทยา   - 5 6 5 4 * 2 2 4 1 - 
ภาควิชาชีวเคมี   1 5 5 5 1 1 2 3 5 1 
ภาควิชาชีววิทยา   - 14 2 10 * 3 2 1 5 7 - 
ภาควิชาเทคโนโลยี ชวีภาพ   - 11 6 6 1 1 2 4 3 - 
ภาควิชาพฤกษศาสตร   - 4 6 2 - - 3 1 - - 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา   1 3 1 2 1 1 2 4 7 - 
ภาควิชาฟสิกส   1 16 * 13 * 3 1 - 3 1 4 - 
ภาควิชาเภสัชวิทยา   4 4 1 6 3 - 3 1 2 - 
ภาควิชาสรีรวิทยา   2 8 1 5 4 1 - 3 5 - 

รวม  18  110  62  68  24  73  104  91  84  2 
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554    
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ  
หมายเหตุ: * รวมชาวตางประเทศและผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
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ตารางที ่3  จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

หนวยงาน 

วฒุกิารศกึษา  (รระดบัปรญิญา)  
สายวชิาการ  สายสนบัสนนุ  ลกูจาง  

เอก  
เอก        

+ พพ.บบ.  
โท  ตร ี เอก  โท  ตร ี 

ต่าํกวา
ตร ี 

ตร ี 
ต่าํกวา
ตร ี

 

งานการศึกษา - - - - - 5 4 1 - 4  
งานคลังและพัสดุ - - - - - 5 15 - - 3  
งานตรวจสอบและความเส่ียง - - - - - 1 3 - - -  
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ   - - - - - 2 2 - - -  
งานบริหารและธุรการ   - - - - - 3 14 9 - 19  
งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ - - - - - 5 7 - 1 1  
งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี - - - - - 3 7 - - 1  
งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   - 1 - - - 4 18 1 1 6  
งานวิจัย   - - - - - 4 5 - - 7  
งานศาลายา   - - - - - 1 10 1 - 7  
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค  มงคลสุข - - - - - 5 13 2 - 2  
งานพันธกิจพิเศษ 1 - 1 - - 8 14 - - 1  
ภาควิชากายวภิาคศาสตร   14 2 3 - - 2 5 4 - 5  
ภาควิชาคณิตศาสตร   27 * - 4 - -  4 - - 2  
ภาควิชาเคมี   46 * - 1 - - 3 11 2 - 4  
ภาควิชาจุลชีววิทยา   16 * 3 1 - 1 5 1 1 - 1  
ภาควิชาชวีเคมี   16 1 - - - 3 4 3 1 1  
ภาควิชาชวีวิทยา   28 * - 3 - - 1 5 3 - 7  
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   24 - - - 1 3 3 1 - 2  
ภาควิชาพฤกษศาสตร   12 - - - - - 4 - -   
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา   6 - 2 - - 1 6 1 1 5  
ภาควิชาฟสิกส   28 * - 5 1 - - 6 1 - 1  
ภาควิชาเภสัชวิทยา   12 5 1 - - 2 2 1 - 1  
ภาควิชาสรีรวิทยา   13 2 3 2 - - 4 1 - 4  

รวม  243  14  24  3  2  66  167  32  4  84  
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
หมายเหต:ุ  * รวมชาวตางประเทศและผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
 
ตารางที ่4  จํานวนอาจารยคณะวทิยาศาสตรที่สังกัดหนวยงาน และภาควิชาตางๆ จําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 

หนวยงาน 
ตาํแหนงทางวชิาการ  

สดัสวน ศ. : รศ. : ผศ. : อ.. 
ศ.. รศ.. ผศ.. อ.. รวม 

สํานักงานคณบดี - - 1 2 3 0.00 : 0.00 : 0.33 : 0.67 
ภาควิชากายวภิาคศาสตร 3 7 4 4 18 0.17 : 0.39 : 0.22 : 0.22  
ภาควิชาคณิตศาสตร 1 7 7 15 30 0.03 : 0.23 : 0.23 : 0.50  
ภาควิชาเคม ี 2 10 14 20 46 0.04 : 0.22 : 0.30 : 0.43  
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หนวยงาน 
ตาํแหนงทางวชิาการ  

สดัสวน ศ. : รศ. : ผศ. : อ.. 
ศ.. รศ.. ผศ.. อ.. รวม 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 4 4 5 6 19 0.21 : 0.21 : 0.26 : 0.32 
ภาควิชาชีวเคมี 2 9 2 4 17 0.12 : 0.53 : 0.12 : 0.24 
ภาควิชาชีววิทยา 2 6 8 13 29 0.07 : 0.21 : 0.28 : 0.45 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 5 6 11 24 0.08 : 0.21 : 0.25 : 0.46 
ภาควิชาพฤกษศาสตร - 2 4 6 12 0.00 : 0.17 : 0.33 : 0.50  
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา 1 2 1 4 8 0.13 : 0.25 : 0.13 : 0.50  
ภาควิชาฟสิกส - 2 12 16 30 0.00 : 0.07 : 0.40 : 0.53 
ภาควิชาเภสัชวิทยา - 5 5 8 18 0.00 : 0.28 : 0.28 : 0.44 
ภาควิชาสรีรวิทยา 3 5 4 8 20 0.15 : 0.25 : 0.20 : 0.40 

รวม  20  64  73  117  274  0.077 :: 0.23  : 0.227: 0.443 
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
หมายเหตุ : ชาวตางประเทศ  (ศ.พิเศษ  2,  ผศ.พิเศษ 3, อ. 1)  ผูมีความรูความสามารถพิเศษ  ศ.  2 
 
ตารางที ่5  จํานวนบุคลากรทีไ่ดรบัอนุมัติลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ทั้งในและตางประเทศ    

ประเภทการลา 
ประเภทบคุลากร  

รวม 
สายวชิาการ  สายสนบัสนนุ  ลกูจางประจาํ  

ศึกษาตอ ในประเทศ 1 3 - 4 
ศึกษาตอ ตางประเทศ 4 - - 4 
ฝกอบรม ในประเทศ 47 122 16 185 
ฝกอบรม ตางประเทศ 26 - - 26 
ประชุมวิชาการ/สัมมนา ในประเทศ  560 269 56 885 
ประชุมวิชาการ/สัมมนา ตางประเทศ 104 1 - 105 
ดูงาน เจรจาความรวมมือ และอื่นๆ ณ ในประเทศ 13 40 - 53 
ดูงาน เจรจาความรวมมือ และอื่นๆ ณ ตางประเทศ 1 1 - 2 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล : งานบริหารและธุรการ 
 
ตารางที ่6  ขอมูลบุคลากรที่เปนลกูจางชาวตางประเทศ    

ภาควชิา จาํนวน 
วฒุกิารศกึษา  ตาํแหนง  

B.A.  M.S.  Ph.D  อาจารย// ผศ..พเิศษ  ผูเชีย่วชาญ// ศ..พเิศษ 
คณิตศาสตร 2 - - 2 1 - 
ชีววิทยา 2 1 - 1 2 - 
ฟสิกส 4 - - 4 1 3 
รวม  8  1  -  7  4  3  

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล : งานบริหารและธุรการ 
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ตารางที ่7  รายชื่อบุคคลภายนอกท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยสมทบของคณะวิทยาศาสตร   

ที ่ ชือ่ - สกลุ 
ภาควชิา//หนวยทีส่งักดั      คณะ

วทิยาศาสตร  
ตนสงักดัปจจบุนั 

1 Dr. Christain  Licht คณิตศาสตร Director of Research / University Montpellier 2, France 
2 ศ.ทิมโมที  วิลเล่ียม เฟลเกล เทคโนโลยีชีวภาพ ผูอํานวยการหนวยวิจยัเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง/

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
3 ดร.แสงจันทร  เสนาปน เทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจยั /ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
4 ดร.กัลยาณี  แดงต๊ิบ เทคโนโลยีชีวภาพ นักวิจยั /ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
5 Dr. Sebastian Chakrit 

Punyaratabandhu Bhakdi 
พยาธิชีววิทยา กรรมการบริหาร / X-Zell Biotech ltd. INC1 

6 แพทยหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร /สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
กระทรวงยุติธรรม 

7 พลตํารวจโทอัมพร  จารุจินดา งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

ขาราชการบํานาญ 

8 พลตํารวจโทตรีประพัฒน  คนตรง งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

ขาราชการบํานาญ 

9 ดร.วิลสา  วจิิตรวาทการ งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

นักวิจยัอาวุโส / บริษัทสยามวจิัยและนวัตกรรม จํากัด 

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

11 ศ.ปยะรัตน  โกวิทตรพงศ เภสัชวิทยา ศาสตราจารย /สถาบันชวีวิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 Dr.Peter John Hanna กายวิภาคศาสตร Adjunct Professor in Gennetics and Molecular Biology 
/ Dean Office, Faculty of Science and Technology, 
Deakin University 

13 ศ.ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว สรีรวิทยา เลขาธิการฯ/สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

14 ดร.มล.เสารส  สวัสดิวัตน ชีวเคมี อาจารย / สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
 
ตารางที ่8  แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเปนวิทยากร/นําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมทั้งในและตางประเทศ 

ประเภท  จาํนวนบคุลากรสายวชิาการ 
เปนวิทยากรในประเทศ 191 
เปนวิทยากรตางประเทศ 2 
นําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมในประเทศ 10 
นําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมตางประเทศ 34 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
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ขอมูลการศกึษา 
 

1. ระดบัปรญิญาตร ี
ตารางที ่9  จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรระดับปรญิญาตร ีภาคปลาย ปการศึกษา 2553 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

ประเภทนกัศกึษา  ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44  รวม 
ปริญญาตรี  (หลักสูตรปกติ) 302 - - - 302 
   (สาขาเคมี) - 74 75 75 224 
   (สาขาคณิตศาสตร) - 24 22 19 65 
   (สาขาฟสกิส) - 13 13 21 47 
   (สาขาชีววิทยา) - 58 33 41 132 
   (สาขาพฤกษศาสตร) - 11 8 21 40 
   (สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ) - 52 50 60 162  

รวม  302  232  201  237  972 
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
ตารางที ่10  จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรระดับปริญญาตร ีภาคตน ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

ประเภทนกัศกึษา  ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44  รวม 
ปริญญาตรี  (หลักสูตรปกติ) 305 - - - 305 
   (สาขาเคมี) - 72 73 77 222 
   (สาขาคณิตศาสตร) - 31 24 22 77 
   (สาขาฟสกิส) - 18 13 13 44 
   (สาขาชีววิทยา) - 60 58 35 153 
   (สาขาพฤกษศาสตร) - 17 10 9 36 
   (สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ) - 61 58 50 169  

รวม  305  259  236  206  1,,006 
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
ตารางที ่11  จํานวนและสถานะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไทและศาลายา ระดับปรญิญาตรี ช้ันปท่ี 1  

ภาคตน ปการศึกษา 2554 จําแนกตามระบบการคัดเลือก 
ระบบคดัเลอืก  จาํนวนเรยีนจรงิ  ลาพกั  ลาออก  คงอยู 

โควตากาญจนบุร ี 12 - - 12 
โควตานครสวรรค 6 - - 6 
โควตาอํานาจเจริญ 1 - - 1 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 4 - 1 3 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 - - 9 
โควตาความถนัดทางวิชาชพี 142 - 11 131 
แอดมิชช่ันกลาง สกอ. 87 - 3 84 
JSTP 2 - 1 1 
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ระบบคดัเลอืก  จาํนวนเรยีนจรงิ  ลาพกั  ลาออก  คงอยู 
ทุน พสวท. 8 - 2 6 
ทุน พสวท. (สามเสน)  -  - - - 
ทุนศรีตรังทอง 24 - 2 22 
โครงการ สวทช. - - - - 
มหาดไทย - - - - 
ทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดี) 10 - - 10  

รวม  305  0  20  285 
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
ตารางที ่12  จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ที่สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีปการศึกษา 2553 

สาขาวชิา 
เกรดสะสมเฉลีย่  ((เกยีรตนิยิมอนัดบั)) 

รวม 
2.00––2.49  2.50--2.74  2.75--2.99  3.00--3.24  3.25--3.49(2)  3.50--4.00(1) 

เคมี 2 10 27 13 10 14 76 
คณิตศาสตร 5 - 2 3 6 5 21 
ฟสิกส - 1 3 3 1 4 12 
ชีววิทยา 4 4 5 6 5 10 34 
พฤกษศาสตร 2 1 - 4 - 1 8 
เทคโนโลยีชีวภาพ 4 12 12 10 9 4 51  

รวม  17  28  49  39  31  38  202 
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
ตารางที ่13  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คณะวิทยาศาสตรใหบริการสอน ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

หลกัสตูร  ปที ่11  ปที ่22 ปที ่33 รวม 
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 301 - - 301 
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรรพโรงพยาบาลรามาธิบด ี 182 178 161 521 
แพทยศาสตรบัณฑิต กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 78 80 80 238 
แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก 144 104 107 355 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 15 - - 15 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 146 - - 146 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 57 - - 57 
วทบ. สาขาเทคนิคการแพทย 97 49 - 146 
วทบ. สาขารังสีเทคนิค 62 73 - 135 
วทบ. สาขาสาธารณสุขศาสตร/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 55 57 - 112 
วท.บ. สาขากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด 15 13 - 28 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 281 286 - 567 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 239 212 - 451 
แพทยแผนไทยประยกุตบัณฑิต 55 - - 55 
กายอุปกรณบัณฑิต 17 - - 17 
เทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษาบัณฑิต 24 - - 24 
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หลกัสตูร  ปที ่11  ปที ่22 ปที ่33 รวม 
วทบ. สาขาความผิดปกติการส่ือความหมาย 27 36 - 63 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 333 - - 333 
วิศวกรรมศาสตรชีวการแพทย 40 23 - 63 
วทบ. สาขาวิทยศาสตรสิ่งแวดลอม 61 53 - 114 
วทบ. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกีฬา 43 - - 43 
ศศบ. การออกกําลังกายและการกีฬา 42 - - 42 
ศศบ. ฟุตบอล 30 - - 30 
เวชศาสตรการธนาคารเลือด - - - - 
วทบ. วิทยาศาสตรการเกษตร 43 - - 43 
วทบ. ธรณีศาสตร 35 - - 35 
วทบ. ชีววิทยาเชิงอนุรักษ 47 - - 47 
วทบ. เทคโนโลยีการอาหาร 50 - - 50 
การจัดการบัณฑิต - - - - 
บัญชีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) - - - -  

รวม  2,,519  1,,164  348  4,,031 
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
2.  ระดบับัณฑติศึกษา 
ตารางที ่ 14   จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคปลาย ปการศึกษา 2553 จําแนกตามหลกัสูตรและชั้นป 

หลกัสตูร 
ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44 ขึน้ไป  รวม  

โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก 
กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 5 7 2 16 4 7 3 17 14 47 
คณิตศาสตร** - 9 - 7 - 4 - 3 - 33 
คณิตศาสตรประยุกต* 6 - 13 - 4 - 3 - 26 - 
เคมีเชิงฟสิกส 4 - - 2 3 1 2 1 9 4 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* 21 - 18 - 10 - 11 - 60 - 
เคมีวิเคราะห** - 6 - 3 - - - 8 - 17 
เคมีอนินทรีย** - 4 - 2 - 7 - 4 - 17 
เคมีอินทรีย 12 - 12 2 6 3 7 11 37 16 
จุลชีววิทยา 14 2 2 6 3 4 6 8 25 20 
ชีวเคมี 9 10 12 4 7 4 4 29 32 47 
ชีววิทยา** - 2 - 5 - 10 - 25 - 42 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* 20 - 7 - 3 - 7 - 37 - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 24 6 23 11 19 8 22 31 88 56 
พยาธิชีววิทยา 4 2 1 4 - - 1 3 6 9 
พิษวิทยา 11 1 1 2 2 3 3 6 17 12 
นิติวิทยาศาสตร* 20 - 16 - 13 - 9 - 58 - 
ฟสิกส 12 5 15 5 5 3 8 18 40 31 
ฟสิกสเชิงเคมี 1 - - 1 - 4 - 1 1 6 
เภสัชวิทยา 10 - 5 4 7 2 - 7 22 13 
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หลกัสตูร 
ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44 ขึน้ไป  รวม  

โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก 
วิทยาการพืช* 11 - 11 - 6 - 5 - 33 - 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - 2 - 3 - 2 - 8 - 15 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ 7 5 17 6 9 14 - 5 33 30 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 28 3 28 7 10 6 8 15 74 31 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - 14 - 6 - 7 - 3 - 30 
สรีรวิทยา 4 5 4 5 1 3 3 5 12 18 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* 5 - 1 - - - - - 6 -  

รวม  228  83  188  101  112  92  102  218  630  494 
ขอมูล ณ วันที ่24 พฤศจิกายน 2553 
ที่มาของขอมูล: บัณฑิตวิทยาลัย   
หมายเหตุ : * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท   

** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 
ตารางที ่ 15  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคตน ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตรและชั้นป 

หลกัสตูร 
ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44 ขึน้ไป  รวม  

โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก 
กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 2 7 3 6 2 16 5 24 12 53 
คณิตศาสตร** - 8 - 8 - 7 - 10 - 33 
คณิตศาสตรประยุกต* 13 - 6 - 12 - 5 - 36 - 
เคมีเชิงฟสิกส 4 - 3 1 - 2 1 2 8 5 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* 16 - 20 - 17 - 9 - 62 - 
เคมีวิเคราะห** - 4 - 6 - 3 - 8 - 21 
เคมีอนินทรีย** - 1 - 4 - 3 - 11 - 19 
เคมีอินทรีย 12 1 11 - 12 2 7 14 42 17 
จุลชีววิทยา 15 7 12 3 2 6 8 10 37 26 
ชีวเคมี 15 3 8 10 11 4 5 28 39 45 
ชีววิทยา** - 5 - 2 - 5 - 32 - 44 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* 14 - 22 - 7 - 6 - 49 - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 18 - 18 6 23 10 26 36 85 52 
พยาธิชีววิทยา 3 3 3 2 1 4 - 2 7 12 
พิษวิทยา 7 2 10 1 1 2 3 8 21 13 
นิติวิทยาศาสตร* 13 - 18 - 13 - 9 - 53 - 
ฟสิกส 22 8 7 7 13 5 10 18 52 38 
ฟสิกสเชิงเคมี - - - - - 1 - 5 - 6 
เภสัชวิทยา 6 1 9 - 5 4 3 7 23 12 
วิทยาการพืช* 12 - 10 - 11 - 9 - 42 - 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - 1 - 3 - 3 - 9 - 16 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ 12 4 5 6 16 7 9 19 42 36 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 19 2 24 5 27 8 12 21 82 36 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - 11 - 11 - 6 - 9 - 37 
สรีรวิทยา 8 5 3 5 4 4 2 8 17 22 
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หลกัสตูร 
ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44 ขึน้ไป  รวม  

โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* 3 - 4 - 1 - - - 8 -  

รวม  214  73  196  86  178  102  129  282  717  543 
ขอมูล ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2554 
ที่มาของขอมูล: บัณฑิตวิทยาลัย   
หมายเหตุ : * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท   

** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 
ตารางที ่16  จาํนวนนักศึกษาชาวตางชาติระดับปรญิญาโทและเอก ภาคปลาย ปการศึกษา 2553  จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

หลกัสตูร 
ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44 ขึน้ไป  รวม  

โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก 
กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง - - - - - - - 1 - 1 
คณิตศาสตร** - - - 3 - - - 2 - 5 
คณิตศาสตรประยุกต* 1 - - - - - - - 1 - 
เคมีเชิงฟสิกส - - - - - 1 - - - 1 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* - - - - - - - - - - 
เคมีวิเคราะห** - - - - - - - - - - 
เคมีอนินทรีย** - - - - - 1 - - - 1 
เคมีอินทรีย 1 - - - - - - - 1 - 
จุลชีววิทยา - 1 1 2 - 1 - - 1 4 
ชีวเคมี - 2 2 - 1 - 1 - 4 2 
ชีววิทยา** - - - 1 - 1 - 2 - 4 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* 3 - - - - - 2 - 5 - 
เทคโนโลยีชีวภาพ - 1 1 - 1 1 - - 2 2 
พยาธิชีววิทยา - - - 1 - - - - - 1 
พิษวิทยา - - - - - - - - - - 
นิติวิทยาศาสตร* - - 1 - - - - - 1 - 
ฟสิกส - - - - - - - - - - 
ฟสิกสเชิงเคมี - - - - - - - - - - 
เภสัชวิทยา 1 - - - - - - - 1 - 
วิทยาการพืช* - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ - - - 1 - 1 - - - 2 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร - - - - - - - - - - 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - - - - - - - - - - 
สรีรวิทยา - - - - - 1 1 - 1 1 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* - - - - - - - - - - 

รวม  6  4  5  8  2  7  4  5  17  24 
ขอมูล ณ วันที ่ธันวาคม 2553 
ที่มาของขอมูล : บัณฑิตวิทยาลัย   
หมายเหตุ : * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท   

** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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ตารางที ่17   จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติระดบัปริญญาโทและเอก ภาคตน ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

หลกัสตูร 
ปที ่11 ปที ่22 ปที ่33 ปที ่44 ขึน้ไป  รวม  

โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  โท  เอก  
กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง - - - - - - - 1 - 1 
คณิตศาสตร** - - - - - 3 - 2 - 5 
คณิตศาสตรประยุกต* 1 - 1 - - - - - 2 - 
เคมีเชิงฟสิกส - - - - - - - 1 - 1 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* - - - - - - - - - - 
เคมีวิเคราะห** - - - - - - - - - - 
เคมีอนินทรีย** - - - - - - - 1  1 
เคมีอินทรีย - - 1 - - - - - 1 - 
จุลชีววิทยา 2 2 - 1 1 1 - 2 3 6 
ชีวเคมี 2 - - 2 1 - 1 - 4 2 
ชีววิทยา** - 1 - - - 1 - 3 - 5 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* - - 3 - - - 1 - 4 - 
เทคโนโลยีชีวภาพ - - - 1 1 - - 1 1 2 
พยาธิชีววิทยา - 1 - - - 1 - - - 2 
พิษวิทยา - - - - - - - - - - 
นิติวิทยาศาสตร* - - - - - - - - - - 
ฟสิกส - - - - - - - - - - 
ฟสิกสเชิงเคมี - - - - - - - - - - 
เภสัชวิทยา 1 - 1 - - - - - 2 - 
วิทยาการพืช* - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ - - - - - 1 - 1 - 2 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร - - - - - - - - - - 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - - - - - - - - - - 
สรีรวิทยา - - - - - - - 1 - 1 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* - - - - - - - - - - 

รวม  6  4  6  4  3  7  2  13  17  28 
ขอมูล ณ วันที ่ 19 กรกฎาคม 2554    
ที่มาของขอมูล: บัณฑิตวิทยาลัย   
หมายเหต:ุ * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 
ตารางที ่18    จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 

หลกัสตูร  ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  รวม 
กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 2 7 9 
คณิตศาสตร** - 12 12 
คณิตศาสตรประยุกต* 9 - 9 
เคมีเชิงฟสิกส 2 - 2 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* 20 - 20 
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หลกัสตูร  ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  รวม 
เคมีวิเคราะห** - 2 2 
เคมีอนินทรีย** - - - 
เคมีอินทรีย 7 1 8 
จุลชีววิทยา 4 3 7 
ชีวเคมี 6 6 12 
ชีววิทยา** - 6 6 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* 7 - 7 
เทคโนโลยีชีวภาพ 19 3 22 
พยาธิชีววิทยา 1 1 2 
พิษวิทยา 2 2 4 
นิติวิทยาศาสตร* 16 - 16 
ฟสิกส 10 5 15 
ฟสิกสเชิงเคมี - - - 
เภสัชวิทยา 5 2 7 
วิทยาการพืช* 3 - 3 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - 1 1 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ - 1 1 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 12 - 12 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - 1 1 
สรีรวิทยา 2 - 2 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* 3 - 3  

รวม  130  53  183 
ขอมูล ณ วันที ่17 พฤษภาคม 2555 
ที่มาของขอมูล: บัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเหต:ุ *  มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท   

** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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คณะกรรมการจดัทาํหนงัสอืรายงานประจาํปงบประมาณ 2554 
 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
4. หัวหนางานบริหารและธุรการ      กรรมการ 
5. หัวหนางานคลังและพัสดุ      กรรมการ 
6. หัวหนางานการศึกษา      กรรมการ 
7. หัวหนางานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
8. หัวหนางานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
9. หัวหนางานวิจัย       กรรมการ 
10. หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข   กรรมการ 
11. หัวหนางานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี    กรรมการ 
12. หัวหนางานตรวจสอบและความเสี่ยง     กรรมการ 
13. หัวหนางานศาลายา       กรรมการ 
14. นายอภิชัย  อารยะเจริญชัย      กรรมการ 
15. นางสาววลัยพันธ  ฉลาดอักษรสิทธิ์     กรรมการ 
16. หัวหนางานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 
17. นางศศิมา  มามีใหญ       ผูชวยเลขานุการ 
18. นางสาววันวิสา  เจริญยศ      ผูชวยเลขานุการ 




