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สารจากคณบดี 

 

"รายงานประจําปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล" จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอ            

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 หรือปที่ 60 แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

นับตั้ งแตไดรับการประกาศจัดต้ังในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยมี                      

ความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงานประจําปฯ เลมนี้ ประกอบไปดวย 

ประวัติความเปนมา แนวทางการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการบริหาร ผลการดําเนินงานของภาควิชาและ

งานตางๆ ในสํานักงานคณบดี รวมถึงหนวยงานอ่ืนของคณะฯ ตามยุทธศาสตรคณะวิทยาศ าสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560-2564 ท้ังนี้เพื่อใหสังคมประจักษถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและบรรลุตาม

วิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตรที่มุงมั่น "เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล (อันดับที่ 1 ใน 3 ของ 

ASEAN ในป 2020)" 

คณะวิทยาศาสตรหวังเปนอยางย่ิงวา "รายงานประจําปงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล" จะเปนเอกสารท่ีแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง

สาธารณชนท่ัวไปไดทราบความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะฯ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได

ตามสมควร 

 
      (รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน  เลิศศิริ) 

              คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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  ประวัติความเปนมา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการประกาศจัดตั้งในพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศ ณ วันที่ 

21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ใหเปน "โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย" โดยมีศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข เปน

ผูดําเนินการจัดตั้ง และดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงคเบื้องตน เพื่อจัดการศึกษาเตรียมแพทย 

และเตรียมประเภทวิชาอ่ืนๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยใชสถานท่ีที่ตึกเทคนิคการแพทย โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ ในปแรก และยายมายังอาคารเรียนใหม ณ ถนนศรีอยุธยา ในปตอมา 

ในป พ.ศ. 2503 ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน คณะวิทยาศาสตรการแพทย เปดหลักสูตรการศึกษาในสาขา

ตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ถึงระดับปริญญาตรี -โท (และเอก ในเวลาตอมา) โดยมี 

ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข ดํารงตําแหนงคณบดีทานแรก 

พ.ศ. 2507 เริ่มดําเนินการกําหนดนโยบายในการเตรียมจัดตั้งภาควิชาปรีคลินิก ท่ีคณะวิทยาศาสตร

การแพทย ความแตกตางจากคณะวิทยาศาสตรที่อ่ืนๆ คือมุงหมายใหนักศึกษาที่เขาเรียนวิทยาศาสตรการแพทย

พื้นฐาน 2 ป ไดเรียนปรีคลินิก 2 ป แลวไดปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรการแพทย โดยหวังวาจะมีสวนหนึ่งเรียนตอให

จบถึงปริญญาเอก เพ่ือเปนอาจารยทางปรีคลินิกตอไป และสวนหนึ่งเรียนตอทางแพทยที่คณะแพทยศาสตร ซึ่งจะมี

การกอตั้งใหม (คือ คณะแพทยศาสตร ร.พ. รามาธิบดี) นโยบายเรื่องนี้ไมประสบผลสําเร็จ เพราะนักศึกษาเรียนตอ

แพทยที่คณะแพทยกันหมด แตนโยบายในการจะใหคณะเปนสถาบันชั้นนําในภูมิภาคไดรับความสําเร็จอยางดียิ่ง 

ใน พ.ศ. 2508 รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณและท่ีดินที่ถนนพระรามที่ 6 ใหกอสรางคณะวิทยาศาสตร

การแพทยขึ้นใหมคือ สถานที่ปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราช

ดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508 การกอสรางเปนตึก 6 ชั้น อาคาร 5 หลัง และมี

อาคารเรียนรวมเปนตึกชั้นเดียวทรงกลมรูปรางแปลกตา เปนจุดสนใจสําหรับคณะสรางใหม เรียกกันวา ตึกกลม หรือ 

ตึกจานบิน ใชเวลากอสราง 3 ป ถึง พ.ศ. 2510 

ในป พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตรฯ ไดยายสถานท่ีตั้งมาพ้ืนที่บนถนนพระรามที่ 6 ตรงขามกระทรวง

อุตสาหกรรม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพิธี

เปดตึกทดลองวิทยาศาสตร เมื่อวันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 ซึ่งรัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนที่ดิน 40 ไร 

และงบประมาณรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร กอสรางอาคารบรรยาย และอาคารทดลองวิทยาศาสตร พรอมอุปกรณ

วิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข ยังไดติดตอขอความชวยเหลือ จากองคกรตางประเทศ

อ่ืนๆ เพ่ือขอความสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย จนทําใหคณะวิทยาศาสตรฯ เปนฐานปฏิบัติการวิจัย

ที่สําคัญท่ีสุดของประเทศ และของภูมิภาคในขณะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ              

โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหใชพระนามาภิไธย "มหิดล" เปนนามใหมของมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ                   

พ.ศ. 2512 และประกาศเปน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512" ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 1 

มีนาคม พ.ศ. 2512 และตอมาไดมี "ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล" ใน                

ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 คณะวิทยาศาสตรฯ จึงไดใชชื่อใหมเปน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน 
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ในดานการเรียนการสอนและการวิจัย มูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร ไดสงผูเชี่ยวชาญมาประจําภาควิชาปรีคลินิก 

ทั้ง 6 สาขา ในชวงเวลาตางกันภาควิชาที่กอตั้ง ตั้งแตคณะอยูที่ถนนศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2507 - 2509 คือ ภาควิชา              

กายวิภาคศาสตร จุลชีววิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยา สวนภาควิชาเภสัชวิทยา และพยาธิชีววิทยา กอตั้งใน พ.ศ. 2511 

และ 2512 เม่ือคณะไดยายมาอยูที่ถนนพระราม 6 ทุกภาควิชาจะมีผูเชี่ยวชาญทําหนาที่หัวหนาภาค และเปนอาจารย

ผูสอนอีกภาคละ 3 คน เมื่อถึง พ.ศ. 2513 มูลนิธิฯ เริ่มทยอยสงผูเชี่ยวชาญกลับสหรัฐอเมริกายกเวนหัวหนาภาควิชา

เมื่ออาจารยชาวไทยที่จบการศึกษาปริญญาเอกทยอยกลับมาทําหนาที่สอน จนถึง พ.ศ. 2518 ผูเชี่ยวชาญจึงเดินทาง

กลับทั้งหมด อาจารยไทยไดรับหนาที่หัวหนาภาคตอไป 

มูลนิธิฯ ไดใหความชวยเหลือในการจัดตั้งหองสมุด ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการเปนหนวย

สนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอก ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานระดับสากล             

ความชวยเหลือดานหองสมุดเปนจํานวนหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ เพื่อจัดหาอุปกรณครุภัณฑ หนังสือตําราวารสาร 

หนังสืออางอิง สิ่งพิมพประเภทคูมือชวยคน (Indexing & Abstracting Journals) ซึ่งมีราคาแพงและมีความจําเปน 

เนื่องจากชวงเวลานั้นยังไมมีเทคโนโลยีสมัยใหมชวยการคนควา เพื่อใหการดําเนินงานของหองสมุดไดมาตรฐานสากล 

มูลนิธิฯ ไดใหทุนการศึกษาทางบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา รวม 5 คน ซึ่งอยูปฏิบัติงานระยะ

ยาวเพียง 3 คน และไดสงผูเชี่ยวชาญมาเปน Visiting Librarian 2 คน ในเวลาตอเนื่องกัน เพื่อกําหนดนโยบายการ

ดําเนินงาน จัดระบบปฏิบัติงานและการใหบริการ ซ่ึงมีผลใหหองสมุดคณะวิทยาศาสตรมีชื่อเสียงท้ังดานบริการ และ

ในการเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตรที่มีความพรอมมากที่สุดในชวงเวลานั้น 

หนวยงานสนับสนุนท่ีทานอาจารยไดกอตั้งขึ้นอีกหนวยงานหนึ่งใน พ.ศ. 2511 คือ หองปฏิบัติการ

อเนกประสงค (Multi-Disciplinary Laboratory, MDL) เพื่อใหเปนศูนยกลางในการจัดเตรียมการทดลองสําหรับการ

เรียนการสอน นักศึกษาปรีคลินิกและนักศึกษาปริญญาโท – เอก 

หัวหนาภาควิชา และอาจารยผูเชี่ยวชาญจากมูลนิธิฯ ได มาวางรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา  

ปรีคลินิก และวางแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแบบอยางการศึกษาในตางประเทศ นักศึกษาเลาวา สิ่ง

ประทับใจตั้งแตวันแรกของการเรียน คือ วิชาแนะนําการใชหองสมุด การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองศึกษา

คนควาชวยตนเองใหมีความคิดแบบวิจารณญาณ เปนแบบ active learning ไมมีการแจกชีท มีการปลูกฝงระบบ 

honour system ในภาควิชาตางๆ นอกจากนักศึกษาชาวไทยแลว ยังมีชาวตางชาติจากประเทศตางๆ มาศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ พมา และยังมีนักศึกษาหลังปริญญาเอก (post doctoral 

fellows) จากหลายประเทศมาศึกษาดวย ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฟลิปปนส ออสเตรเลีย ปากีสถาน 

ญี่ปุน สิงคโปร และอินโดนีเซีย บรรยากาศที่คณะวิทยาศาสตรจึงเปนบรรยากาศการศึกษานานาชาติ มีผลตอนักศึกษา

ไทยใหมีความรูภาษาอังกฤษดี สามารถศึกษาคนควาจากตําราภาษาอังกฤษได พรอมทั้ งมีประสบการณการติดตอ

ความสัมพันธกับชาวตางประเทศ ทําใหเปนประโยชนในการไปศึกษาตอในตางประเทศ แตภายหลังนักศึกษาปรีคลินิก 

เรียกรองใหเปลี่ยนการสอนเปนภาษาไทย ตั้งแต พ.ศ. 2518 เปนตนมา 
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คณะวิทยาศาสตรเปนผูนําในการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกทางสาขาวิทยาศาสตร เริ่มจากภาควิชา                

จุลชีววิทยาเปนหนวยงานแรกของประเทศท่ีไดรับผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก เมื่อ พ.ศ. 2515 ภาควิชาอ่ืนๆ ก็ได

ผลิตบัณฑิตปริญญาโท – เอก ออกมาอยางตอเนื่อง บัณฑิตเหลานั้นไดรับใชสังคม ในการเปนอาจารยสอนใน

มหาวิทยาลัยที่เกิดใหม ทั้งในสวนกลาง เชน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และในสวนภูมิภาค เชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนท่ียอมรับกันวาผลผลิตจากคณะวิทยาศาสตรคุณภาพสูงเทียบเทามาตรฐานสากล 

ผลงานวิจัยก็เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เปนการสรางชื่อเสียงของประเทศไทยในวงการวิทยาศาสตรนานาชาติ  

 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
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แนวทางการดําเนินงาน 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือที่จะมุงเปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับ

สากล (อันดับท่ี 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020) มีพันธกิจ (Mission) ในการสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูคู

คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล กอประโยชนตอสังคม โดยมีคานิยมหลัก MUSC (Core Values) 

ประกอบดวย เชี่ยวชาญวิชา (Mastery) สามัคคีรวมใจ (Unity) ใฝสัมฤทธ์ิ (Success) คิดสรางสรรค (Creativity) 

พันธกิจที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอการเรียนการสอนทุกระดับ ตั้งแตวิชา

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชั้นปที่ 1 ของคณะตางๆ การสอนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและ 

ปรีคลีนิกใหกับนักศึกษาแพทยและวิทยาศาสตรการแพทยหลักสูตรตางๆ การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับสูง 

การวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแตงานวิจัยพื้นฐานจนงานวิจัยประยุกต เพ่ือตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและการผลิตใหสังคม

ประจักษถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร บริการวิชาการเพื่อเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร และเพื่อเปนสวนหนึ่งใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 

คณะวิทยาศาสตรประกอบดวยหนวยงานในระดับภาควิชา 12 ภาควิชา ไดแก กายวิภาคศาสตร เคมี ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร พฤกษศาสตร และ    

1 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง 2 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑฐานชีวภาพ

อัจฉริยะ กลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนวัตกรรมวัสดุ  

โครงสรางสวนสนับสนุนองคกร ภายใตสํานักงานคณบดี 14 งาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานนโยบาย

และพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งานการศึกษา งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา งานศาลายา งานส่ือสารองคกร  

งานความรวมมือระหวางประเทศ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี  งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข  

งานคลังและพัสดุ งานตรวจสอบภายใน งานพันธกิจพิเศษ และโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา 

นอกจากนี้ยังมี Center of Excellence: COE จํานวน  5 ศูนย ดังนี้ ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี 

(PERCH-CIC) ศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพิษวิทยา (EHT) ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

(CEM) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย (CEMB) และศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส (ThEP) 

(รวม) 
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วิสัยทัศน พันธกจิ คานิยมหลัก 

 

 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2560-2564 
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ระบบและกลไกการบริหาร
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แผนภูมิการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน รองหัวหนาภาควิชา 

ประธานหลักสูตร 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 

หัวหนาหนวย 
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รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ 

คณบดี 

  

รองศาสตราจารย ดร.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน 

     รองคณบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด อมรสมานกุล 

       รองคณบดีฝายบริหาร 

  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐินี พันธวิศวาส 

      รองคณบดีฝายคลังและพัสดุ 

ศาสตราจารย ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูน 

         รองคณบดีฝายแพทยศาสตรและบัณฑติศึกษา 

  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร โอสถจันทร 

       รองคณบดีฝายวิจัย 

รองศาสตราจารย ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธิ ์

       รองคณบดีฝายบริการการศึกษา ศาลายา 

คณะผูบริหาร Administrative Board 
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ดร.ณัฐพล ออนปาน 

รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 

ดร.ระพี บุญเปลื้อง 

       รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ 

  

ดร.ณภัศศรณ ปญญาสุข 

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกนก บุญวงษ 

          ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 

  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร ณัฐวุฒิ 

ผูชวยคณบดีฝายศาลายา 

นายคํารณ โชธนะโชต ิ

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 

คณะผูบริหาร Administrative Board 
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หัวหนาภาควิชา 

หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร    รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล 

 หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร    รศ.ดร.ชนมทิตา รัตนกุล 

 หัวหนาภาควิชาเคมี     รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ 

 หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา    ผศ.ดร.ผดุงศรี ดับส 

 หัวหนาภาควิชาชีวเคมี     รศ.ดร.จิรันดร ยูวะนิยม 

 หัวหนาภาควิชาชีววิทยา     ดร.ศิรวิทย สิตปรีชา 

 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    รศ.ดร.สิริพงษ ฐิตะมาดี 

 หัวหนาภาควิชาพยาธิชีววิทยา    ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ 

 หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร    รศ.ดร.พวงผกา อัมพันธจันทร 

 หัวหนาภาควิชาฟสิกส     ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล 

 หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา    รศ.ดร.ดาราวรรณ ปนทอง 

 หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา     รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ 

 หัวหนาศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง    รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห 

 รักษาการหัวหนากลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรม   รศ.ดร.กัณยารัตน สุไพบลูยวัฒน 

และผลิตภัณฑฐานชีวภาพอัจฉริยะ 

 รักษาการหัวหนากลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตร   ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร 

และนวัตกรรมวัสดุ  

 

คณะกรรมการสภาอาจารย 

   ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง 10 กุมภาพันธ 2559 – 31 มกราคม 2561  

ประธานสภาอาจารย     รศ.ดร.ช่ืนจิตต บุญเฉิด 

รองประธานสภาอาจารย     รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โตะทอง 

เลขาธิการสภาอาจารย     ดร.ฐิตินันท สําราญวานิช 

เหรัญญิก      ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ 

ประธานกรรมการฝายวิชาการ    รศ.ดร.เทวัญ จันทรวิไลศรี 

ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ   ผศ.ดร.อุษณีษ พิชกรรม 

 

 

 



รายงานประจําป 2561 คณะวิทยาศาสตร 
  
 

12 

 

  ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง 1 กุมภาพันธ 2561 – 31 มกราคม 2563 

ประธานสภาอาจารย     รศ.ดร.ช่ืนจิตต บุญเฉิด 

รองประธานสภาอาจารย     รศ.ดร.สมลักษณ อสุวพงษพัฒนา 

เลขาธิการสภาอาจารย     ดร.พรรณวจี พยงคศรี 

เหรัญญิก      ดร.ทิพาลัคน กฤตยาเกียรณ 

ประธานกรรมการฝายวิชาการ    รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โตะทอง 

ประธานกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   รศ.ดร.ช่ืนจิตต บุญเฉิด 

ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ   ผศ.ดร.อุษณีษ พิชกรรม 

 

กรรมการประจําคณะฯ ประเภทคณาจารยประจํา 

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง 1 กุมภาพันธ 2559 – 31 มกราคม 2561  

รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โตะทอง 

รศ.ดร.ช่ืนจิตต บุญเฉิด 

ผศ.ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม 

ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์

ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง 1 กุมภาพันธ 2561 – 31 มกราคม 2563  

ศ.ดร.เดวิด จอหน รูฟโฟโล 

รศ.ดร.ช่ืนจิตต บุญเฉิด 

ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์

รศ.ดร.สมลักษณ อสุวพงษพัฒนา 

 

ผูแทนสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร ที่เปนผูแทนในกรรมการตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน  รศ.ดร.ช่ืนจิตต บุญเฉิด 

สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไป   ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์
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หัวหนางาน 

หัวหนางานการศึกษา     นายณัฐพล แนวจําปา 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ     นางสาวมลฤดี ธรรมรงค 

หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ   นางสาวนองนชุ ประสมคํา 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน    นางสาวปพิชญา สุขสะอาด 

หัวหนางานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ   นางสาวลีลศร พวงศรี 

หัวหนางานบริหารและธุรการ    นายคํารณ โชธนะโชติ 

หัวหนางานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี   นางสมสุข นาคะพฒันกุล 

หัวหนางานพันธกิจพิเศษ     นางสาววลัยพันธ ฉลาดอักษรสทิธิ์ 

หัวหนางานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   นายสมวิทย อาชาคุณากร 

หัวหนางานวิจัย      นางสาวรุงระวี แทนวนัชัย 

หัวหนางานศาลายา     นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท 

หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข  นางสาววรัษยา สุนทรศารทลู 

รักษาการหัวหนางานสื่อสารองคกร    นางสาวปนิดา พยุหกฤษ 

รักษาการหัวหนาโครงการจัดตัง้งานแผนและพัฒนา  นางสาวนันทนิี กลิน่จันทร 
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งานบริหารและธุรการ 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ประจําป 2561 

ในป พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร มีการทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเพื่อเปนสวัสดิการชวยเหลือดาน

คารักษาพยาบาลของผูปฏิบัติงาน โดยขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีจํานวนสมาชิกผูทําประกันทั้งสิ้น 568 คน 

รวมคาเบี้ยประกันเปนเงินทั้งสิ้น 2,319,210.00 บาท โดยมีมูลคาการเบิกสิทธิประโยชนรวม 1,419,795.39 บาท คิด

เปนรอยละ 61.22 ของทุนประกัน  มีการย่ืนขอเบิกจายทั้งสิ้น 572 รายการ เปนการขอเบิกจายประกันสุขภาพจํานวน 

571 รายการ และ เสียชีวิต 1 รายการ โดยมีการอนุมัติเบิกทั้งสิ้น 595 และ 1 รายการ ตามลําดับ 

ผลการสํารวจความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานประจําป 2561 พบวา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในสวนการใช

บริการประกัน อยูที่ 3.88 จัดอยูในเกณฑ ดี  ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในสวนความสะดวกในการติดตอปญหา อยูที่ 

3.53 จัดอยูในเกณฑ ดี  ระดับความพึงพอใจเฉล่ียในสวนเจาหนาที่ประสานงาน อยูที่ 3.96 จัดอยูในเกณฑ ดี โดย 

รอยละ 92  ตองการใหคณะฯ คงระบบการทําประกันสุขภาพกลุมและอุบัติเหตุเอาไว  รอยละ 80  ของผูตอบ

แบบสอบถามไมมีประเด็นปญหา และพึงพอใจกับโครงการทําประกันสุขภาพกลุมและอุบัติเหตุ ขณะท่ี รอยละ 0.05 

ระบุวาไมพอใจ  และ รอยละ 19.05 ไมออกความเห็น 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 

 งบประมาณพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 เปนเงิน จํานวน 3,141,802.65 บาท 

 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสรางสรรคผลงานวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานประเภท

สนับสนุน (Routine to Research : R2R)  

ระหวางวันท่ี 3 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ไมแกวดําเนิน รีสอรท จังหวัดราชบุรี ผูเขารับการฝกอบรมเปน

ผูปฏิบัติงานประเภทสนับสนุนภายในคณะวิทยาศาสตร จํานวน 25 คน งบประมาณท่ีใชรวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 

213,689.50 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกรอยแปดสิบเกาบาทหาสิบสตางค) 
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 สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2561 ภายใตโครงการ ตามรอยพระบาท  

: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ตนแบบการพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตที่ยั่งยืน ระหวางวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม            

คุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวมงาน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 8 คน หัวหนาภาควิชา จํานวน 1 คน กรรมการ

คณะฯ ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 1 คน ผูปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน จํานวน 226 คน ผูปฏิบัติงานประเภท

วิชาการ จํานวน 8 คน ที่ปรึกษา จํานวน 3 คน และผูติดตาม จํานวน 17 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 264 คน โดยมี

คาใชจายในการจัดงาน เปนเงิน จํานวน 2,001,889.81 บาท (สองลานหนึ่งพันแปดรอยแปดสิบเกาบาทแปดสิบเอ็ด

สตางค) 

 

 
 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคการ และความรับผิดชอบตอสังคม : 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคมที่ย่ังยืน  

1.  กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํา ระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 12 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และระยะที่ 2 ชวง

ดําเนินการกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําระหวางวันที่ 23 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บานองจุ ตําบลนาสวน 

อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

2.  กิจกรรมแบงรอยยิ้ม ปนความสุขสูสังคม วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บานองจุ ตําบลนาสวน อําเภอ

ศรีสวัสดิ์  

3.  กิจกรรมเตรียมนองสูมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 6 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์                

พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี  

4. กิจกรรมปนหนังสือใหนองอาน วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บานองจุ ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี และวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ผูเขารวม

โครงการ จํานวน 547 คน งบประมาณ จํานวน 1,077,647 บาท (หนึ่งลานเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบเจ็ด

บาทถวน) 
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ปงบประมาณ 2561 ฝายชะลอน้ําแบบกึ่งถาวร จํานวน 1 ฝาย และฝายชั่วคราว จํานวน 6 ฝาย 

กิจกรรมเตรียมนองสูมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2561 ณ รร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม จ.กาญจนบุรี 

 

 
กิจกรรมแบงรอยย้ิม ปนความสุขสูสังคม ปงบประมาณ 2561 ณ บานองจุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
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กิจกรรมปนหนังสือใหนองอาน ปงบประมาณ 2560-2561 ณ รร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม และ รร.บานองจุ จ.กาญจนบุรี 

  

  กิจกรรมการใหบริการตรวจสุขภาพ  

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ หองประชุมอาคารสตางค  มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

 

ดําเนินกิจกรรม จํานวน 3 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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การรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและใหความสําคัญเรื่องการดําเนินการดานความปลอดภัยใน

การทํางานท้ังของนักศึกษา ผูปฏิบัติงาน และผูเขามารับบริการภายในคณะฯ ดังนั้นจึงเขารวมกิจกรรมกับกระทรวง

แรงงานจัดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจําป พ.ศ. 2561” และคณะฯ ไดรางวัลดีเดน

เปนปแรก  
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งานการศึกษา 

โครงการนักศึกษาช้ันป 1 พบอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2560 

นักศึกษาชัน้ปที่ 1 พบอาจารยทีป่รึกษา (คร้ังที่ 1/2560) 

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอง L2 - 101 คณะวิทยาศาสตร ศาลายา 

นักศึกษาชัน้ปที่ 1 พบอาจารยทีป่รึกษา (คร้ังที่ 2/2560) 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอง L2 - 101 คณะวิทยาศาสตร ศาลายา 

นักศึกษาชัน้ปที่ 1 พบอาจารยทีป่รึกษา (คร้ังที่ 3/2560) 

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561  เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอง L2 - 101 คณะวิทยาศาสตร ศาลายา 
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Junior Science Club 

Junior Science Club คร้ังที่ 2/2560 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.  

ณ หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

Junior Science Club คร้ังที่ 3/2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.  

ณ หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

Junior Science Club คร้ังที่ 4/2560 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.  

ณ หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

Junior Science Club คร้ังที่ 5/2560 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.  

ณ หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

Junior Science Club คร้ังที่ 1/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.  

ณ หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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งานมหิดลวิชาการ ประจําป 2561 คณะวิทยาศาสตร 

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560   

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

  
  

  
 

โครงการเสริมสราง Entrepreneurial Skill 

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.00 – 15.00 น. 
ณ หองบรรยายรวม L2 - 101 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
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นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรคร้ังที่ 19 (Science Project Exhibition 2018) 

วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2561   

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

  
  

  
 

เสริมสรางวิชาการ รุนที่ 14 

สําหรับนักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561 

ระหวางวันท่ี 16 - 20 กรกฎาคม 2561 

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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โครงการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาดาน “Basic Counseling” 

วันศุกรที่ 17  สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น 

ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยามหิดล พญาไท 

 

  
 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตรช้ันปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 12.30 - 15.30 น. 

ณ หอง L2 - 101 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษาแพทย  

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561  

จัดขึ้นวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 

พิธีมอบของที่ระลึกตอนรับสูการเปนนักศึกษาแพทย ชั้นปที่ 2 โดยคณาจารย รองคณบดีฝายแพทยศาสตรและ

บัณฑิตศึกษา กลาวตอนรับ และแนะนํากฎระเบียบ วินัย อันพึงมีและการใชชีวิตในรั้วของคณะวิทยาศาสตร พรอมทั้ง

แนะนําวิธีการเรียน ความตระหนักรูในบทบาท และหนาที่ ของนักศึกษาแพทย  เรื่องเลา-เลาเรื่อง ประสบการณจาก

รุนพี่  “เรียน Pre-clinic อยางไรใหมีความสุข และเรียนอยางไรใหไดไปตอ” โดย อ.ดร.นพ.พรรษกร ตันรัตนะ 

 

  
 

พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา  

จัดขึ้นวันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 

- จัดพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูบริจาครางกายเพื่อการศึกษา 

- พิธีมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทย 

- นักศึกษาพาญาติอาจารยใหญ เขาทําการเคารพรางอาจารยใหญ ณ ตึกกายวิภาคศาสตร 
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กิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 

โครงการอบรมความรูภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

จัดขึ้นในระหวางวนัที่ 11 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2561 และระหวางวนัที่ 5 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 

2561  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ พัฒนาและสงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา โดยทั้ง

สองครั้งมีผูเขารวมจํานวนท้ังหมด 71 คน 

โครงการ "คลีนิคแลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA & OBE" 

จัดขึ้นวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 

โดยไดเชิญ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเปน

วิทยากร และ ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเปนผูชวยวิทยากร 

มีผูเขารวมอบรม จํานวน 22 ทาน 

 

  
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 

จัดขึ้นวันท่ี 15 สิงหาคม 2561  

เพื่อใหนักศึกษาที่เขาใหมไดรูจักเพื่อนรวมหลักสูตร รวมสถาบัน รับรูและเขาใจถึงกระบวนการเรียนการสอน

บัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร และสามารถปรับตัวเตรียมความพรอมสูเสนทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ผูเขารวมจํานวน 113 คน 
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โครงการปจฉิมนิเทศแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ประจําปการศึกษา 2560 

จัดขึ้นวันท่ี 15 กันยายน 2561  

เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  มีความรัก ความผูกพัน ความสัมพันธอันดีตอสถาบนั คณาจารย และ

นักศึกษารุนนอง รวมทัง้ถายภาพหมูรวมกัน มีผูเขารวมจํานวน 69 คน 

 

  
 

โครงการอบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                        

คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2561  

จัดขึ้นในวันที่ 14 และ 21 พฤศจิกายน 2561  

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้

เพื่อใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เขาใหมไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอยาง

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ พรอมแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติตนอยางปลอดภัยในหองปฏิบัติการกับ

คณาจารย และนักวิจัย  

ตรวจเช็ค/ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของอุปกรณดับเพลิงของคณะฯ จากการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

เปนการอบรมเชิงวิชาการ มีการบรรยายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอ “Training Course on Biosafety : BSL 

1 & BSL 2” มีการเชิญ รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท มาเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “Regulations on Biosafety 

and MU –  IBC, Risk Management, Risk Group, Biosafety Levels and protective equipments”  แ ละ 

“Laboratory Acquired Infection & Prevention” นอกจากน้ันไดเชิญ ผศ.ดร.ปญจภัทร โสจิกุล มาบรรยายใน

หัวขอ “Safe Laboratory Practices” และไดเชิญ รศ.ดร.เพิ่มพันธุ ธรรมสโรช มาบรรยายในหัวข อ “Waste 

Disposal” มีผูเขารวมอบรมจํานวน 152 คน 

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  

การอบรมเชิงวิชาการ มีการบรรยายเปนภาษาอังกฤษ พรอมปฏิบัติการ ในชวงแรกเปนการบรรยายในหัวขอ 

"Chemical Safety in Laboratory" โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข หลังจากนั้นแบงเปน 5 กลุมยอย มาเรียนรูดวย

วิธีการปฏิบัติในหัวขอตอไปนี้ 1) Chemical Handling I (Na) 2) Chemical Handling II (Acetone + Dryice 3) 
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Emergency Responses 4) Waste Management  5) Fire Extinguisher  ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากร

จากภาควิชาเคมี จํานวน 8 ทาน มีผูเขารวมอบรมจํานวน 147 คน 
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งานศาลายา 

ดานการศึกษา 

การจัดทําขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนในเครือขาย   

การจัดทําขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนในเครือขาย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน  

 

 

 

1. โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาด หัวหิน  8. โรงเรียนสารสาสนเอกตรา 

2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   9. โรงเรียนสารสาสนพทิยา 

3. โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห   10. โรงเรียนสารสาสนวิเทศสายไหม 

4. โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย บุรีรัมย  11. โรงเรียนสารสาสนวิเทศนครปฐม 

5. โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย เลย   12. โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน 

6. โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย ลพบุรี   13. โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 

7. โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย สตูล   14. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

15. โรงเรียน International Pioneers School 
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ดานบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

โครงการเปดโลกทัศนและฝกทักษะเพ่ือการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 : สนุกคิดสัมฤทธ์ิเรียนรูดวย

สะเต็ม 

เปนการบริการวิชาการใหแกโรงเรียนในเครือขายและสถาบนัดานการศึกษา  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยรีะหวางคณะวิทยาศาสตรกับสถาบันการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 

 

ลําดับ

ที่ 
      โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ระดับช้ัน    วันที่จัดกิจกรรม 

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม(คน) 

1 ร.ร.วิสุทธิรังษี ม.ปลาย 11 - 12 ม.ค. 61 42 

2 ร.ร.ศึกษานารี ม.ตน 17 ม.ค. 61 116 

3 ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร ประถมศึกษา 22 ม.ค. 61 126 

4 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.ปลาย 29 - 31 ม.ค. 61 158 

5 ร.ร.บีคอนเฮาสแยมสอาด หัวหิน ม.ตน 7 ก.พ. 61 69 

6 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุร ี ม.ตน 17 ก.พ. 61 40 

7 บ.เกิดปญญา จํากัด(ร.ร บานครูมด) ประถมศึกษา 24 - 25 เม.ย. 61 64 

8 ร.ร.บีคอนเฮาสแยมสอาด หัวหิน ม.ตน 13 ก.ค. 61 97 

9 ร.ร.สารสาสนพทิยา ม.ปลาย 25 ส.ค. 61 84 

10 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.ปลาย 3 - 5 ต.ค. 61 54 

11 ร.ร.บีคอนเฮาสแยมสอาด รังสติ ม.ปลาย 8 - 10 ต.ค. 61 28 

12 บ.เกิดปญญา จํากัด(ร.ร บานครูมด) ประถมศึกษา 24 ต.ค. 61 66 

13 ร.ร.สองภาษาระยอง ม.ปลาย 23 พ.ย. 61 45 

14 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย(Pre College) ม.ปลาย 10 - 24 พ.ย. 61 70 

15 ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ม.ปลาย 14 พ.ย. 61 127 

16 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย(สมาคม ผปค.) ม.ตน 15 ธ.ค. 61 92 

17 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย(สมาคม ผปค.) ม.ตน 16 ธ.ค. 61 93 

18 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ม.ปลาย 22 - 24 ธ.ค. 61 78 
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การจัดโครงการ “การแขงขัน STEM BOT Challence 2018”  

ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ท่ีคณะวิทยาศาสตร ศาลายา 

 

  
  

  
 

การปรับปรุงดานกายภาพของคณะวิทยาศาสตร  ศาลายา 

 ปรับปรุงหองปฏบิัติการกายวิภาคศาสตร 
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งานวิจัย 

หนวยสัตวทดลอง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล

จาก AAALAC International 
หนวยสัตวทดลอง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSC-CAF) เปนหนวยงานสําคัญที่มีหนาที่

สนับสนุนและสงเสริมงานการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานและเปน ไปตามหลัก

จรรยาบรรณการใชสัตวทดลองท้ังในระดับประเทศและสากล โดยเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 MUSC-CAF ไดสง 

program description เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวจาก The Association for Assessment 

and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International) และไดมีการตรวจ

ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญของ AAALAC International ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงหนวยสัตวทดลองไดผานการ

ตรวจประเมินไปไดดวยดี ไดรับการรับรองมาตรฐานในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 โดยคณะวิทยาศาสตรถือเปน             

คณะแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล และเปนหนวยงานลําดับที่ 8 ของประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลนี้ 

ดวยกระบวนการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากลจาก AAALAC International ของหนวยสัตวทดลอง                

คณะวิทยาศาสตร ทําใหการเล้ียงและใชสัตวมีคุณภาพสูง เปนที่นาเชื่อถือ ยึดตามหลักเกณฑจาก The Guide for 

the Care and Use of Laboratory Animals โดย National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การพิจารณาโครงการวิจัยที่เก่ียวกับสัตวเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักจริยธรรม โดย

คณะกรรมการกํากับและดูแลการใชสัตวทดลอง หรือ Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) 

และชวยใหนักวิจัยและบุคลากรท่ีเก่ียวของทํางานไดอยางปลอดภัยภายใตการดูแลของ Occupational Health and 

Safety (OHS) program สงผลใหนักวิจัยและผูใชสัตวอื่นๆ สามารถสรางผลงานวิจัยเพ่ือนําไปสูนวัตกรรม และพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ ในขณะนี้ หนวยสัตวทดลองใหบริการเล้ียงดูแลสัตวแก

อาจารย นักศึกษา และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร รวมท้ังบุคลากรจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใน

อนาคตอันใกลนี้จะพัฒนาขีดความสามารถใหเกิดความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
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การสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน (Industrial Linkage) ของ              

คณะวิทยาศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับการนําความเชี่ยวชาญและความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของคณะวิทยาศาสตร รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม วิจัยและพัฒนา องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต คุณภาพผลผลิต ตลอดจนการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิต ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบสนอง

นโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ การทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรมของคณะวิทยาศาสตรยังเปนโอกาส ให

อาจารยและนักศึกษาไดรับประสบการณการทํางานวิจัยที่เกิดจากปญหาและความตองการจริงของภาคอุตสาหกรรม 

สรางแนวคิดงานวิจัยที่ตอบสนองตอการเพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ นอกจากนี้

คณะยังไดสรางความรวมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนเพื่อแลกเปล่ียนเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน 

เชน เคร่ืองมือวิทยาศาสตรข้ันสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นักศึกษา และพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของคณะให

กวางขวางยิ่งขึ้นอีกดวย 

 

SCG Chemicals - MUSC Collaborative Research Unit for SCG PetroChem MUSC 

คณะวิทยาศาสตรไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับบริษัท เอสซีจี เคมีคอล จํากัด เพื่อสรางความ

รวมมือดานการวิจัยและการพัฒนาดานการศึกษา ภายใต “SCG Chemicals-MUSC Collaborative Research 

Unit for SCG PetroChem MUSC” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยในเฟสแรกไดดําเนินโครงการ MUSC Chem –

Project ซึ่งเปนความรวมมือดานวิจัยและพัฒนาระหวาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร กับ บริษัท เอสซีจี เคมีคอล 

จํากัด ในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑดานพอลิเมอร ดวยระบบหองปฏิบัติการตนแบบที่ไดมาตรฐาน

ประกอบดวยระบบเตรียมพอลิเมอรจํานวน 3 ชุด บนพื้นที่  141 ตารางเมตร  

 

การจัดอบรม International Training Course หัวขอ “Biology and Pathobiology of 

The Penaeid Shrimp  

หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จัดอบรม 

International Training Course ใ น หั ว ข อ  “ Biology and Pathobiology of The Penaeid Shrimp 2018” 

ระหวางวันที่ 10 – 21 กันยายน 2561 ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อได

ศึกษาจากสถานท่ีจริงที่มีระบบการเล้ียงที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงในประเทศไทย 

การอบรมดังกลาวเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ผูสนใจเขาอบรมประกอบดวยนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และ

ผูสนใจทั่วไปจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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งานพันธกิจพิเศษ 

ดานบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผูรับบริการที่เปนคูสัญญา โดยงาน

พันธกิจพิเศษมีภารกิจหลัก ในการประสานงานการใหบริการวิชาการภายใตโครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ 

ในทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล  และประสานงานการยื่นขอจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตางๆ ของผูปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร โดยมีการจัดกิจกรรม และผลการ

ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

การสงเสริมการเช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอกในการนําองคความรู และผลงานวิจัยไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย  
 จัดแสดงผลงานทางวิชาการ  

งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานงานการเขารวมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

“งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัด

นครนายก ระหวางวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2560  โดยคณะฯ และนักวิจัยนําผลงานไปจัดแสดงจาํนวน 5 เรื่อง ไดแก 

1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคมที่ยั่งยืน (คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล)  2) ระบบไสกรองจาก 

ZnOnanorods และ Nanofiber (ดร.กิตติทัศน สุบรรณจุย และคณะ หนวยสหสาขาวิชา งานพันธกิจพิเศษ) 3) แผน

กรองสารปนเปอนในอากาศจากเสนใยธรรมชาติ (รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ศูนยพลังงานย่ังยืนและวัสดุสีเขียว 

ภาควิชาเคมี และศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี)  4) การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานเพ่ือพัฒนา

เภสัชภัณฑจากสมุนไพร สําหรับการปองกันและรักษาสภาวะเสื่อมของรางกาย (ดร.ศุภฤกษ บวรภิญโญ และคณะ 

ศูนยความเปนเลิศดานการคนหาตัวยา)  และ 5) ไร อัจฉริยะและเกษตรแมนยําสูง (ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 

ภาควิชาฟสิกส) 
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The@Venture Day เปดบานนวัตกร 

งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันงานวิจัย ในการจัดกิจรรม The@Venture Day 

เปดบานนวัตกร วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคาร VentureClub@MUSC โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรม 

Pitching Idea: Open Innovation Meet&Greet ผูประกอบการ และนักลงทุน จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

VentureClub@MUSC เปนศูนยบมเพาะธุรกิจ "สตารทอัพ" สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย-นวัตกรรมของ

ผูประกอบการรุนใหม รวมท้ังภาคธุรกิจ นักลงทุน ใหสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ 
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พิธีเปด Kokoku Innovative Technology (KIITy) and Kokoku-MUSC Center for Rubber 

Innovation 

 งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ Kokoku Innovative Technology (KITy) 

และศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง จัดพิธีเปด Kokoku Innovative Technology (KIITy) and Kokoku-MUSC Center 

for Rubber Innovation เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเปนความรวมมือเพ่ือสรางนวัตกรรมการนําเอายางพาราซึ่งเปนพืช

เศรษฐกิจของประเทศไทย มาใชในการผลิตภัณฑสุขภาพและอุปกรณการแพทย รวมถึงคิดคนผลิตภัณฑใหม ผานการ

ทําวิจัยรวมกัน แลกเปล่ียนองคความรูบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนสําหรับนักศึกษาและการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสรางความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกสถานศึกษาในเครือขาย  

งานพันธกิจพิ เศษ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานงานการจัดอบรม STEM โดย                       

รศ.ดร.วรรณพงษ  เตรียมโพธ์ิ รองคณบดีฝายบริการการศึกษา ศาลายา โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการขยาย

กลุมเปาหมาย และสรางเครือขายดานวิชาการ ระหวางสถานศึกษา ใหแกครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

และพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ผานโครงการ “เปดโลกทัศนวิทยาศาสตร เพื่อการเรียนรูแหง

ศตวรรษที่ 21: สนุกคิด สัมฤทธิ์เรียนรูดวยสะเต็ม”  จํานวน 12 คาย  
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กิจกรรม 
จํานวน

คาย 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 
จํานวน/รายชื่อสถานศึกษา (จํานวนคาย) 

จัด ณ คณะวิทยาศาสตร ศาลายา  

1 Day Camp 7 535 4  อัสสัมชัญ (1)  ศึกษานารี (1)  อนุบาลสมุทรสาคร (1)              

สารสาสนพทิยา (1) 

บีคอนเฮาสแยมสะอาด (หัวหิน) (2)  อัสสัมชัญ (ธนบุรี) (1)   

2 Day Camp 3 171  3  สุรศักดิ์มนตรี (1)   วิสุทธรังสี (1)  บ.เกิดปญญา จก. (1) 

3 Day Camp 1 53 1  สวนกุหลาบวิทยาลัย (1) 

STEM สัญจร  

3 Day Camp 1 148 1  สวนกุหลาบวิทยาลัย 

รวม 12 907     
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การใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาท่ีไดรับเลขท่ีคําขอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ชื่อผลงาน เลขที่คําขอ 

ประเภท 

สิท
ธิบ

ัตร
กา

รป
ระ

ดิษ
ฐ 

อน
ุสิท

ธิบ
ัตร

 

คว
าม

ลับ
ทา

งก
าร

คา
 

เค
รื่อ

งห
มา

ยท
าง

กา
รค

า 

สิ่ง
บง

ชี้ท
าง

ภูม
ิศา

สต
ร 

แผ
นผ

ังร
ะบ

บว
งจ

รร
วม

 

คุม
คร

อง
พั

นธ
ุพืช

 

ภูม
ิปญ

ญ
าท

อง
ถิ่น

 

1. กรรมวิธีสังเคราะหสารตานอนุมลูอิสระ 

 (ศ.ดร.พิมพใจ  ใจเย็น/ภาควิชาชีวเคมี) 

1701003063 /        

2. วิธีการและสูตรเพื่อการผลิตพอลิแลคติกเอซิด 

 (รศ.ดร.กัลยาณี  สิริสิงห/ภาควชิาเคมี) 

1801000340 /        

3. วิธีการเตรียมสารสกัดจากพริกไทย 

 (รศ.ดร.ฉัตรชัย  เหมือนประสาท/ภาควิชา

สรีรวิทยา) 

1803000553  /       

รวม 2 1 0 0 0 0 0 0 
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งานความรวมมือระหวางประเทศ 

ดานความรวมมือตางประเทศ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ไดจัดทาํขอตกลงความรวมมือ (MOU) Active ในปงบประมาณ 2561 

ทั่วโลกมี 14 ประเทศ เปนจาํนวน 49 สถาบนั / มหาวิทยาลัย ไดแก 

ประเทศ สถาบัน / มหาวิทยาลัย 

Australia 1. Curtin University  

 2. Deakin University  

 3. Macquarie University 

 4. Queensland University of Technology  

 5. University of Queensland 

 6. University of Technology Sydney 

China 7. Hong He University 

 8. Kunming Medical University 

 9. Xishuangbanna Tropical Botanical Garden 

France 10. Le Mans Universite 

 11. Universite du Maine 

Iceland 12. University of Iceland 

India 13. Alagappa University 

 14. K.S.R. Group of Institute 

Indonesia 15. Institut Teknologi Bandung  

 16. Universitas Surabaya (UBAYA)  

 17. University of Brawijaya 

 18. University of Muhammadiyah Purwokerto 

 19. Yogyakarta State University 

Italy 20. University of Pavia 

 21. University of Trento 

Japan 22. Chiba University 

 23. Gunma University 

 24. Japan Advanced Institute of Science and Technology 

 25. Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 

 26. Jichi Medical University 
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ประเทศ สถาบัน / มหาวิทยาลัย 

 27. Kanazawa University 

 28. Kitasato University 

 29. Kyoto Institute of Technology 

 30. Kyushu Institute of Technology 

 31. Nara Institute of Science and Technology (NAIST) 

 32. Niigata University 

 33. Osaka University 

 34. RIKEN 

 35. SOKENDAI 

 36. SOKA University 

 37. Tokyo Institute of Technology 

 38. Tokyo Metropolitan University 

 39. University of Tokyo 

Malaysia 40. Universiti Kebangsaan Malaysia 

 41. University of Malaya 

Mexico 42. Instituto Tecnologico de Sonora (ITSON) University 

Taiwan 43. National Chung Cheng University 

 44. National Health Research Institutes 

UK 45. University of Sussex 

USA 46. Royal Botanic Gardens  

 47. The State University of New York 

 48. University of Wisconsin-Madison 

Vietnam 49. Nguyen Tat Thanh University 
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การจัดอบรมวิชาการใหนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ รวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยน                  

ในปงบประมาณ 2561 มีจํานวน 29 คน 

 

 
Inbound students 

 

นักศึกษาซ่ึงไปศึกษาหรือทําวิจัยในสถาบันการศึกษาในตางประเทศภายใตกิจกรรมแลกเปล่ียน

นักศึกษาโดยมีสถานภาพเปน Exchange Student และ Student Mobility โดยมีระยะเวลา 

ตั้งแต 8 สัปดาหขึ้นไป  

ปการศึกษา 2561  มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 44 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 43 คน 

 

                                                 

 
Outbound students 
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กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2561 

การตอนรับอาคันตุกะ ผูมาเยี่ยมชม ประชุมหารือ และศึกษาดูงาน 

 

The Visit of the Delegation from Gadjah Mada 

University, Indonesia to MUSC, Seeking for 

Collaboration on Academic and Research 

 on 2 November 2017 

MUSC Welcomed a Delegation from Bogor 

Agricultural University (IPB), Indonesia  

on 23 November 2017 

The Visit of Delegation from National Taiwan 

University, Taiwan – Discussion on Academic 

Partnership and Research Exchange 

 on 7 December 2017 

 
Euro-Asian Collaboration for Enhancing STEM 

Education (EASTEM) – an Official Visit to MUSC 

of EASTEM’s Representative,  

Uppsala University, Sweden  

on 16 January 2018 

MUSC Promotes ECDD as an Outstanding 

Center for further Multi-organization 

Collaboration Feasibility  

on 25 January 2018 

MUSC Collaborated with Chiba University for 

the Joint Symposium 2018 “Toward the 

Researches & Innovations for Food and Global 

Health  

on 26 January 2018 
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Nobel Laureate Lecture “My Journey to 

Stockholm” By Prof. Sir James Fraser Stoddart 

for Celebration of 60th Anniversary of the 

Faculty of Science, Mahidol University  

on 12 February 2018 

 

 

MUSC Welcomed Delegation from  

Osaka University, Japan  

on 5 March 2018 

 

 

 
Mahidol University Visit at University in 

southern china  

on 4-7 June 2018 

International Symposium on Neuroscience and 

Global Health 2018  

on 8 August 2018 

 
The visit of Delegate from Osaka University  

on 20 August 2018 

 

 

The Visit of Delegates from Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences, University of 

Indonesia, to the Faculty of Science,  

Mahidol University  

on 27 August 2018 
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งานตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่

ดี โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารทําใหมั่นใจวามี

การควบคุมภายในที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในถือเปนกลไกอยางหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมมีการกํากับดูแลท่ีดี คณะวิทยาศาสตรมีการสรางกระบวนการการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีมาตรฐานโดยมีคณบดี คณะวิทยาศาสตรเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง  และรองคณบดีเปนผูกํากับดูแล

แผนการดําเนินงานของงานตรวจสอบภายใน  ภายใตการประสานงานตามเกณฑและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ของศูนยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว โดยงานตรวจสอบ

ภายในไดยึดแนวทางการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตามกรอบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐาน ตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายในซ่ึงรับ

นโยบายจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร และจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานดานการตรวจสอบให

บรรลุวัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตรทางดานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing)  การตรวจสอบการดํา เนินงาน ( Performance Auditing)                       

การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Auditing)  การตรวจสอบการบริหาร 

(Management Auditing) 

เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) การบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) และการควบคุมภายใน (Control) ภายในองคกร และเปนอีกกลไกหนึ่งในการถวงดุลอํานาจ ระหวาง

ฝายบริหารกับผูปฏิบัติงาน (Check and Balance) ใหเกิดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มุงประโยชนและเปาหมายในการบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม ชวยลดโอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาด บกพรอง

หรือเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนและ

เพิ่มระบบการควบคุมภายในในจุดที่หละหลวม การตรวจสอบภายในยังสามารถเปนสื่อหรือชองทางในการเสนอ

ความเห็นหรือขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติงานใหผูบริหารระดับสูงพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค

ตางๆ ในการดําเนินงาน อีกทั้งเปนการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและ

ปรับปรุงการดําเนินงาน มีการรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารและมีกระบวนการติดตาม เพ่ือใหมั่นใจวา

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแกไขเพียงพออยางเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค 
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-  มีการวางกรอบแผนการตรวจสอบ ปตอทุกวงรอบ โดยตรวจสอบทุกหนวยงาน 

-  มีการจัดทําแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Based) เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของ 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร 

- มีการแจงแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ และแจงผังการทํางาน และความกาวหนาในการ 

ทํางานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ปงบประมาณ 2561  ดําเนินการตรวจสอบ 14 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยรับตรวจ

ที่ไดรับความเห็นชอบตามแผน  ภายหลังจากการตรวจสอบภายในปงบประมาณ 2561 พบวามีปริมาณขอตรวจพบท่ี

ถูกตองลดลง และขอตรวจพบที่มีความเสี่ยงทั้งในระดับต่ํา ปานกลาง และสูง มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นจากปงบประมาณ 

2560 เนื่องจากอยูในชวงเวลาที่ปรับใชพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในชวงสิงหาคม 2560 ท่ีผานมา 
 

 

ประเด็นขอตรวจพบแบงออกเปน 4 ประเภท คือ  

ถูกตอง: ขอตรวจพบที่ยืนยนัไดวามีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

ความเสี่ยงต่ํา: ขอตรวจพบท่ีตองแกไขปรับปรุง โดยมีลักษณะตามที่กําหนดในระดับความสาํคัญ P3* 

อยางนอย 1 ขอ 

ความเสี่ยงปานกลาง: ขอตรวจพบท่ีตองแกไขปรับปรุง โดยมีลกัษณะตามที่กาํหนดในระดบัความสําคัญ 

P2* อยางนอย 1 ขอ 

ความเสี่ยงสูง: ขอตรวจพบท่ีตองแกไขปรับปรุง โดยมีลักษณะตามท่ีกําหนดในระดับความสาํคัญ P1* 

อยางนอย 1 ขอ โดยวัดระดับความสําคัญของประเด็นขอตรวจพบนัน้ตองมีลักษณะอยางนอย 1 ขอ ตาม

โอกาสและความเสี่ยงหรือเกณฑทางคุณภาพที่กําหนดไว 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.sc.mahidol.ac.th/scia/ 
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งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

 การพัฒนาบุคลากรดานคุณภาพ ในปงบประมาณ 2561 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN - QA ประจําป 2561 

วันจันทรที่ 10 กันยายน 2561 และนําเสนอผลการประเมินดวยวาจา  

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการพืช (หลักสูตรนานาชาต)ิ โครงการรวมภาควิชา

พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร และภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร            

คณะวิทยาศาสตร 
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วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และนําเสนอผลการประเมินดวยวาจา วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)               

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร 

 

  
  

  
 

การตรวจประเมินสวนงานตามเกณฑ EdPEx ประจําป 2561  

จากคณะกรรมการเย่ียมสํารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 - วันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561 

ระดับเหตุการณความเส่ียง 

จํานวนเหตุการณความเส่ียง 

กอนบริหาร 
หลังบริหาร 

ลดลง คงที่ เพิ่มข้ึน 

สูงมาก 6 4 2 - 

สูง 16 9 7 - 

ปานกลาง 61 * * * 

ต่ํา 9 * * * 

รวมเหตุการณความเสี่ยง 92 13 9 0 

 

หมายเหตุ 

* ในสวนของเหตุการณความเสี่ยงท่ีมีระดับปานกลางและระดับต่าํ ภาควิชา/งาน มีแนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยง และ

รายงานผลเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2561 คณะวิทยาศาสตร 
  

50 

 

การเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร ปงบประมาณ 2561 

กระบวนการ 

หัวขอ (4M) ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

Man: จํานวนกรรมการ 67 คน   62 คน (ลดลง) 

Man: จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

(เฉพาะกรรมการ) 

621 ช่ัวโมง             576 ช่ัวโมง (ลดลง) 

Money: คาใชจาย 69,000 + 20,000 บาท 

(คาตอบแทน + ประชุม) 

       64,000 + 15,600 (ลดลง) 

Materials: ทรัพยากร 

(กระดาษ) 

1,576 แผน (ควรตองใช4,150 แผน) 1,987 แผน (ควรตองใช 3,865  

แผน) 

Materials: ทรัพยากร 

(กระดาษ) 

ประหยัดกระดาษได 2,574 แผน 

(62%) 

ประหยัดกระดาษได 1,878 แผน 

(48.6%) (นอยกวา) 

Methods: กระบวนการ 

(ระยะเวลา) 

85 วัน 102 วัน (นานกวา) 

 

หมายเหตุ 

จํานวนคณะกรรมการไมรวมเจาหนาท่ีสายสนับสนุน 

จํานวนช่ัวโมงทํางาน 64 คน (บางคนไปมากกวา 1 ท่ี) * 9 ช่ัวโมง (กอน 3 เยี่ยม 3 หลัง 3 ช่ัวโมง) 

จํานวนแผนกระดาษ = จํานวนหนา/2 

ระยะเวลา = วันช้ีแจงภาควิชาถึงวันทํา AAR 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล                

พ.ศ. 2560-2564 (5 ป) 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  Excellence in research with global and social impact 

รหัส ตัวช้ีวัด (หนวยนับ) เปาหมาย 

ป 2560 

ผล 

ป 2560 

เปาหมาย 

ป 2561 

ผล 

ป 2561 

SC26 ตัววัดประสทิธิภาพการวิจัย เงินวิจัย/

สายวชิาการ (บาท/คน) 
600,000 1,081,679.29 650,000 1,238,527.40 

SC01 ผลงานตีพิมพนานาชาตติอสาย

วิชาการ ตอป (ชิน้/คน) 
1.6 1.5 1.7 1.2 (352/299) 

SC03 การอางอิงเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป             

(ครั้ง/ชิ้น) 
5.5 9.21 5.6 

10.7 

(21,301/1,984) 

SC02 
รอยละผลงานใน Q1+Q2 (รอยละ) 72 88 74 

84 

(298 จาก 352) 

 ผลงานเขาสูกระบวนการเชงิพาณิชย 10 5 12  

SC04 ผลงานเขาสูกระบวนการเชงิพาณิชย: 

บริษัทจดทะเบียน (บริษัท) 
 5  5 

SC27 ผลงานเขาสูกระบวนการเชงิพาณิชย: 

ผูเขารวมเวนเจอรคลับ (บริษัท) 
 0  6 

SC28 จํานวน industrial linkage (บริษัท) 5 3 6 5 

ยุทธศาสตรที่ ๒  Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates 

รหัส ตัวช้ีวัด (หนวยนับ) เปาหมาย 

ป 2560 

ผล 

ป 2560 

เปาหมาย 

ป 2561 

ผล 

ป 2561 

SC29 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพระดับสากล (รอยละ) 
0.5 0 1.0 1 

SC30 

รอยละของรายวิชาที่สอนแบบ 21st C 

และ STEAM (รอยละ) 
2.5 

ป.ตรี 100 

(559/559) 

ป.โท/ป.เอก 

47 (94/200) 

5 

ป.ตรี 100 

(558/558) 

ป.โท/ป.เอก 78.7  

(255/324) 

      

KPI 
 

>= เปาหมาย < เปาหมาย 

จํานวน (36) 24 13 

รอยละ 67 33 
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ยุทธศาสตรที่ ๒  Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates 

รหัส ตัวช้ีวัด (หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ป 2560 

ผล 

ป 2560 

เปาหมาย 

ป 2561 

ผล 

ป 2561 

SC07 
รอยละ น.ศ. ที่ไดงานทําใน 1 ป          

(รอยละ) 
70 

ป.ตรี 82.55 

ป.โท 93.13 

ป.เอก 80.26 

75 

ป.ตรี 74.18 

ป.โท 100.0 

ป.เอก 78.21 

SC31 
ความพึงพอใจอาจารยผูสอน (ระดับ
เต็ม 5) 

3.51 

ป.ตรี 4.0 

ป.โท/ป.เอก 

4.31 

3.51 
ป.ตรี 4.09 

ป.โท/ป.เอก 4.40 

SC32 

จํานวนหลักสูตรรวม (ภายใน/

ภายนอก/อุตสาหกรรม) (หลักสตูร) 
5 

ป.ตรี ภายใน 

6 

ภายนอก 1  

ป.โท/ป.เอก 

ภายใน 2 

ภายนอก 3 

5 

ป.ตรี 6 

ป.โท/ป.เอก 

ภายใน 2 

ภายนอก 3 

SC33 จํานวนกลุมสาขา (กลุมสาขา) 2 0 2 2 

SC05 น.ศ. ไดรับรางวัล ระดับชาติ (รางวัล) 25 65 25 116 

SC06 น.ศ. ไดรับรางวัล ระดับนานาชาติ 

(รางวัล) 
12 12 14 14 

SC34 

รอยละของรายวิชาที่ใช E-learning 

(จํานวนรายวิชา 919) (รอยละ) 
0.4 

ป.ตรี 1.13 

(6/533) 

ป.โท/ป.เอก 

4.0 (8/200) 

0.5 

ป.ตรี 1.08 

(6/558) 

ป.โท/ป.เอก 

12.04 (39/324) 

SC8 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต           

(ระดับเต็ม 5) 
3.51 

ป.ตรี 4.42 

ป.โท 4.41  

ป.เอก 4.67 

3.60 

ป.ตรี 4.79 

ป.โท 4.34  

ป.เอก 4.36 

SC9 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ

การศึกษา (ระดับเต็ม 5) 
3.51 4.09 3.51 4.09 

SC16 จํานวน น.ศ. ตางชาติ (ป.ตรี, ป.โท +    

ป.เอก) (คน) 
6, 66 6,59 6, 66 7,97 

SC17 บุคลากรชาวตางชาติตอบุคลากรสาย

วิชาการ (รอยละ) 
4 

4.5 

(13/289) 
4 

4.5 

(13/290) 

SC18 รอยละ Active MOU 80 100 80 100 
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ยุทธศาสตรที่ ๓  Excellence in professional services and social engagement 

รหัส ตัวช้ีวัด (หนวยนับ) เปาหมาย 

ป 2560 

ผล 

ป 2560 

เปาหมาย 

ป 2561 

ผล 

ป 2561 

SC35 จํานวนหนวยบริการที่ไดมาตราฐาน

สากล (หนวย) 
1 1 1 

1 

(หนวยสัตวทดลอง) 

SC10 รายไดจากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

ตอป (รอยละ) 
2.5 31.83 2.5 ลดลง 39.5 

SC11 

ความพึงพอใจผูใชบริการวิชาการ 

(ระดับเต็ม 5)  
3.51 

BDU 4.04 

CIF 4.75 

เคมีบริการ 

4.65 

3.51 

BDU งานพันธกิจ

พิเศษ : 3.31 

CIF 4.71 

SC12 โครงการท่ีมีพันธกิจสัมพันธกับสังคม 

(โครงการ) 
5 3 5 6 

ยุทธศาสตรที่ ๔  Excellence in management for sustainable organization 

รหัส ตัวช้ีวัด (หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ป 2560 

ผล 

ป 2560 

เปาหมาย 

ป 2561 

ผล 

ป 2561 

SC36 รอยละของหนวยบริการที่ไมขาดทุน 

(รอยละ) 
100 100 100 100 

SC21 รอยละของงบประมาณที่ใชเพื่อให

พันธกิจหลักสัมฤทธิ์ผล (รอยละ) 
60 48.21 60 80 

SC12 รอยละของ ศ. + รศ.  (รอยละ) 35 33.58 35 31.19 

SC13 ความพึงพอใจผูปฏบิัติงาน           

(ระดับเต็ม 5) 
3.51 3.50 3.51 3.46 

SC14 ความผูกพันของผูปฏิบัติงานโดยรวม 

(ระดับเต็ม 5) 
3.51 3.72 3.51 3.76 

SC15 รอยละการไดรับการพฒันาของ

ผูปฏิบัตงิาน (รอยละ) (ครั้ง/คน) 
0.8 0.9 1.0 

0.8 

(542/680) 

SC19 
คะแนน EdPEx (คะแนน) 300 

2B/ 1A 

(เลมป 2559) 
310 

2B/ 1A 

(เลมป 2560) 

SC20 

ความพึงพอใจการบริหาร                  

(ระดับเต็ม 5) 
3.51 3.66 3.51 

ผูบริหาร 2.98 

หัวหนาภาค/กลุม

สาขา 2.88 

หัวหนางาน 2.93 
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ยุทธศาสตรที่ ๔  Excellence in management for sustainable organization 

รหัส ตัวช้ีวัด (หนวยนับ) 
เปาหมาย 

ป 2560 

ผล 

ป 2560 

เปาหมาย 

ป 2561 

ผล 

ป 2561 

SC22 

รอยละกระบวนการหลักที่มีระบบ IT 

สนับสนนุ (รอยละ) 
100 100 100 

67 

พันธกิจการศึกษา 

-  มี (กศ/แพทย/

ศาลายา) 

พันธกิจวิจัย 

- มี (วิจัย/สารสนเทศฯ) 

พันธกิจบริการวิชาการ

- ไมมี 

SC23 ความพึงพอใจตอการอบรมสารสนเทศ  

(ระดับเต็ม 5) 
4.48 4.69 4.48 4.55 

SC25 

ตัวชี้วัด Green Campus (รอยละ)  
- ไฟฟา (รอยละ) 

- น้ํา (รอยละ) 

- น้ํามัน (รอยละ) 

- กระดาษ (รอยละ) 

เพ่ิมข้ึน <=

10% 

- ไฟฟา เพ่ิม 

1.81% 

- น้ํา เพ่ิม 

0.69% 

- น้ํามัน 

ลดลง 

19.96% 

- กระดาษ 

เพ่ิม 

1.68% 

เพ่ิมข้ึน <=

10% 

- ไฟฟา ลด 

1.84% 

- น้ํา เพิ่ม 

49.88% 

- น้ํามัน ลดลง 

9.43% 

- กระดาษ เพิ่ม 

16.29% 

     ขอมูล 1 เมษายน 2562 
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งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ไดกําหนดแนวทางและวางแผนดําเนินการสํารวจและบํารุงรักษาอุปกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายสื่อสาร อุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบ

สารสนเทศ ใหสามารถรองรับเทคโนโลยีปจจุบันและใหบริการแกผูปฏิบัติงานและนักศึกษา อยางท่ัวถึง รวดเร็ว มี

เสถียรภาพ และปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาขีด

สมรรถนะการเรียนการสอนดวยระบบ e-learning ของคณะวิทยาศาสตร 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานดานตางๆ รวมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร MUERP 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการดําเนนิงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS 

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา MU Student 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร                   

(สวนงานพัฒนาขึ้นเอง) 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ไดรับมอบหมายใหดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร

จัดการภายในคณะ ไดแก ระบบลาปวย ลากิจ ลาพักผอนออนไลน , ระบบแจงซอมออนไลน SCMMS, ระบบขอมูล

บุคคล, ระบบสืบคนสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร, ระบบประชุมออนไลน เปนตน และไดทําการวิเคราะหและวางแผน

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปสูระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร รวมท้ัง

การสืบคนขอมูลตางๆ ภายในคณะ ทําใหการดําเนินการและการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร สามารถ

สนองความตองการของผูใชงานในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังยังสามารถนํามาทําเปน

สถิติตางๆ ในการวิเคราะหสถานการณภายในคณะวิทยาศาสตร 

 

ระบบ คําอธิบาย 

ระบบขอตกลงการปฏบิัติงานตาม

โครงการใน PA ของภาควิชา/งาน 

เพื่อใชในการบริหารจัดการโครงการตามขอตกลงการปฏบิัติงานของ

ภาควิชา และงาน ในสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร เพ่ือให

สามารถประเมนิสถานการณในการดําเนินงานตามโครงการ และ

การเงินของคณะฯ 

ระบบจองหองประชุม เพื่อใชในการขอใชบริการหองประชุม โสตทัศนปูกรณ เคร่ืองครัว และ

การจัดสถานที่ตางๆ  

ระบบการจัดการรับสงไปรษณีย สําหรับการบนัทึกการรับสงไปรษณีย และพสัดุภัณฑ 
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ระบบ คําอธิบาย 

ระบบบริจาครางกาย สําหรับการบนัทึกประวตัิผูขอบริจาครางกาย ภาควชิากายวิภาคศาสตร 

และออกบัตรผูบริจาครางกาย 

ระบบประชุมออนไลน (SC-Meeting) เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร, ประชุม

คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบด ีและประชุมคณบดี รองคณบดี ผูชวย

คณบดี และหัวหนางาน 

ระบบบันทึกเวลา (Time Attendant) เพื่อบันทึกเวลาเขา-ออก คํานวณลวงเวลา และรายงานการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสังกัดคณะฯ 

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส พัฒนาเพ่ือใชในการสงใบลาปวย ลากิจ ลาพักผอนของบุคลากรในสังกัด

คณะฯ 

ระบบบริหารจัดการหองเรียน พัฒนาเพ่ือใชในการจองหองเรียนและจัดการหองเรียนของนักศึกษา 

อาจารย และเจาหนาที่ในสังกัดคณะฯ 

ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร พัฒนาเพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารสําคัญ และเพื่อการสืบคนเอกสาร 

ระบบขอมูลบุคลากร พัฒนาเพ่ือแสดงขอมูลสวนตวัของบุคลากร การไปประชุม อบรม 

สัมมนา  ท้ังในและตางประเทศ 

ระบบแจงซอมออนไลน (SCMMS) พัฒนาเพ่ือแจงซอมอุปกรณตางๆ ของคณะฯ และเบิกวัสดสุํานกังาน 

ระบบจองรถออนไลน (Car booking) พัฒนาเพ่ือใชในการขอใชบริการรถของคณะฯ ติดตามอัตราการ

สิ้นเปลือง และภาระงานของพนักงานขับรถ 

 

 

 

ความพึงพอใจการใชบริการระบบเครือขาย บริการคอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณ 

 

3.57 3.23
3.81 3.62 3.70 3.59 3.59 3.81

4.92

3.72 
3.17

2.8

3.48

4.5

3.49 
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2
3
4
5

ระ
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าม

พ
ึงพ

อใ
จ

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561
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ความพึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17 4.06 4.03 4.20 
4.41

3.93 3.84
3.63

4.18 4.11 4.05 3.86

1

2

3

4

5

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ระบบจองรถออนไลน ระบบแจงซอมออนไลน ระบบประชุมออนไลน

ระ
ดับ

คว
าม

พึ
งพ

อใ
จ

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561
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งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 

ดานการศึกษา 

หองสมุดสตางค มงคลสุข เปนหองสมุดประจําคณะวิทยาศาสตร เปนหนวยงานทําหนาที่ใหบริการสารสนเทศ

ทางวิชาการทุกประเภท ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงการสอนและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ

เสริมสรางทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information & Computer Literacy) ตางๆ เพื่อเปนการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent graduates ชวย

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย การเรียนรูดวยตนเอง สําหรับคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา ใน

ปงบประมาณ 2561 ไดใชงบประมาณในการดําเนินการดังนี้ 

 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน 

ปงบประมาณ 2561 

ลําดับที ่ งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาวารสารฉบับพิมพและฉบบัอิเล็กทรอนิกส   18,232,517.41 

2 คาหนังสือ 1,644,409.54 

3 คาหนังสือ (เงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย)  294,119.50 

 รวมท้ังสิ้น 20,171,046.45 

 

ทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการ 

ลําดับที ่ ทรัพยากร จํานวน 

1 หนังสือท่ีใหบริการยืมออกและใชภายในหองสมุด 53,389 เลม 

2 วารสาร (รูปแบบ e-journals) ท่ีใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 8,870 ช่ือ 

3 จํานวนฐานขอมูล (รูปแบบ e-database) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 126 ฐาน 

4 การดาวนโหลดบทความจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ACS AIP/APS RSC 

และ IOP   

160,013 ครั้ง 

5 การบริการตรวจสอบคุณภาพบทความวารสาร 88 บทความ 

6 การบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลดวยตนเอง  3,025 ครั้ง 

7 การบริการสําเนาบทความวารสาร  489 ฉบับ 

8 การบริการตอบคําถามชวยคนควา (Research Helpdesk)  798 คร้ัง 

9 บริการ Stang Co-Working Space 2,087 ราย/ 

8,412 คร้ัง 

10 จํานวนผูเขาใชหองสมุดผานทางเว็บไซต 311,183 Page Views 
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ลําดับที ่ ทรัพยากร จํานวน 

11 สมาชิกของหองสมุด 2,794 ราย 

12 จํานวนผูเขาใชหองสมุด  115,504 ราย 

จากการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ ในป 2561 บริการ Stang Co-Working Space ไดรบัความนยิมเปน

อยางมาก เนื่องจากเปนพื้นที่สําหรับการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และเปดโอกาสใหนักศึกษาใชพืน้ที่เพ่ือการทํางานอยาง

สรางสรรค 

 

  
  

นอกจากนี้ ในป 2561 หองสมุดสตางค มงคลสุข จัดทํา

โครงการความรวมมือกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี 

จํากัด ในโครงการ “Double A Fast Print” บริการพิมพเอกสาร

สี/ขาว-ดํา ดวนดวยตัวเอง ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถส่ังพิมพผาน

แอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต ตอบโจทยชีวิตคนยุคใหม ทั้งการ

เรียนและการทํางานไดอยางอิสระ สั่งพรินตแลวเลือกไปรับงานได

ท่ีจุดบริการ ท้ังบริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3 ภายในหองสมุด สําหรับ

คาบริการสามารถเติมเงินผานบัตรเครดิต หรือ บัตร Rabbit line 

pay ไดดวยตนเอง 

 

ดานการวิจัย 

งานสารสนเทศฯ ไดรวบรวม จดัเก็บ ติดตาม วิเคราะหแนวโนมจํานวนผลงานวิจัยของคณะฯ เทียบเคียงกับ

สถาบนัคูเทียบ จัดทาํคลังขอมูล ทําเนียบคณาจารยและผลงานวิจัยของคณะฯ เพื่อเปนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ที่ 1 Excellence in research with global and social impact ในป 2561 หนวยสารสนเทศงานวิจัย ไดรวบรวม

และวิเคราะหผลงานของคณาจารย ดังนี้  
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จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2561 (จําแนกตาม

ภาควิชา) 

ภาควิชา จํานวนบทความ จํานวนอาจารยประจํา 
จํานวนบทความ/

อาจารยประจํา 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร  38 17 2.24 

ภาควิชาชีวเคมี  41 21 1.95 

ภาควิชาชีววิทยา 33 27 1.22 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  29 27 1.07 

ภาควิชาเคมี  84 43 1.95 

ภาควิชาคณิตศาสตร  28 37 0.76 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  40 21 1.90 

ภาควิชาพยาธชิีววิทยา  15 10 1.50 

ภาควิชาเภสชัวิทยา  22 13 1.69 

ภาควิชาฟสิกส  40 37 1.08 

ภาควิชาสรีรวิทยา  60 17 3.53 

ภาควิชาพฤกษศาสตร  15 13 1.15 

ศูนยวิจัยยางฯ 6 5 1.20 

กลุมสาขาวชิาชีวนวัตกรรมฯ 0 4 - 

กลุมสาขาวชิาวสัดุศาสตร 6 5 1.20 

หนวยนิติวิทยาศาสตร 0 1 - 

คณะวิทยาศาสตร 429 298 1.44 

  

 หมายเหตุ   สืบคนขอมูลบทความ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 

    ขอมูลบุคลากรจากงานบริหารและธุรการ ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
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รอยละของจํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรป 2018 จําแนกตามภาควิชา/กลุมสาขา และ

คุณภาพวารสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรเปรียบเทียบกับสถาบันคูเทียบ 
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ดานการบริการวิชาการ 

กิจกรรมฝกอบรมทักษะความรูดานสารสนเทศและไอที (Information & ICT Literacy)  

งานสารสนเทศฯ ไดรับมอบหมายใหจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานและ

การศึกษาวิจัยสําหรับนักศึกษาและบุคลากร อาทิ  การสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยและการใช  e-book ท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ เทคนิคการใชโปรแกรม EndNote X7 เบ้ืองตนและข้ันสูง การตรวจสอบและปองกันการ

คัดลอกวิทยานิพนธดวย Turnitin (สําหรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร) การใช MS Word สําหรับเขียนรายงาน

และวิทยานิพนธ สรางสรรค Poster ผลงานวิจัย ดวย Photoshop ในป 2561 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

วิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการฝกอบรมสารสนเทศรวมทั้งสิ้น 24 หัวขอ 65 คร้ัง 

 

  
Wiley's Author Workshop:  Publishing with 

Success    

การใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิส Springer Nature 

 

กิจกรรมศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสารหองสมุดสตางค มงคลสุข                                                

(Stang Mongkolsuk Donation Center)  

ศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสารหองสมุดสตางค มงคลสุข มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือโรงเรียน 

สถาบันการศึกษา หนวยงานในชุมชนท่ีขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนตางๆ  อีกทั้งยังเปนศูนยกลางหรือ                    

เขารวมกับโครงการสรางเครือขายทางสังคมระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับหนวยงานเพ่ือสังคม 

ชุมชนใกลเคียง ในป 2561 ศูนยรับบริจาคฯ ไดสงมอบหนังสือ จํานวน 29,730 เลม วารสาร จํานวน 3,371 เลม รวม

เปน 33,101 เลม ใหแกโรงเรียนและชุมชนตางๆ เพื่อใชเปนประโยชนตอไป 
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โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด รวมงาน “ส่ิงไรคา อาสาทําดี” 

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ครบ 66 พรรษา ณ อาคารอาเหนกปาสง ชางชุย 

 

กิจกรรมหนวยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ (Archives and Museum Unit)  

 ในป 2561 หนวยจดหมายเหตุฯ ไดจัดทําชุดนิทรรศการออนไลน เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ                

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ และขอมูลความรูที่นาสนใจเกี่ยวกับประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย เผยแพรทางสื่อออนไลนจํานวน 4 ชุด เขาถึงไดจาก  

https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum/E_Exhibition.php  

 

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ผูกอตั้งและคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร 
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ครุย สัญลักษณแสดงวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
กิจการพิพิธภัณฑในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔ - ๕ 
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งานสื่อสารองคกร 

ดานสื่อสารองคกร  

งานส่ือสารองคกรมีการดําเนินงานแบงออกเปน 3 หนวยดังนี้ 

1. หนวยประชาสัมพันธ    

   หนวยประชาสัมพันธมีหนาที่ประชาสัมพันธเผยแพรนโยบาย กิจกรรมและผลงานตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร 

ดวยวิธีการและชองทางตางๆ ไปยังกลุมเปาหมายภายในคณะฯ สรางการรับรูตอเอกลักษณ ภาพลักษณ และชื่อเสียง

ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมท้ังสรางความสัมพันธ ความเขาใจ และความรวมมือภายในคณะฯ  โดยมีชอง

ทางการสื่อสารภายในระหวางหนวยงานไดแก โปสเตอรประชาสัมพันธ วิดีทัศน เสียงตามสาย จอ LED ประชาสัมพนัธ 

ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธหลักสูตร (Road Show) ดังนี้ 

1.1   ประชาสัมพันธหลักสูตร ในกิจกรรมแนะแนวทางสู รั้วมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

นครสวรรค และ กาญจนบุรี 

 1.2   นิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 1.3   นิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโลโลยี (วทท.) เพื่อเยาวชน  

1.4   งานเปดบาน คณะวิทยาศสตร มหาวิทยลัยมหิดล (Open House)  

1.5   นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ประชาสัมพันธและแนะนําหลักสูตร ตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย ท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัดทั่วประเทศ 

รวมกับภาควิชาและหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 

  
ภาพตัวอยางการประชาสัมพันธหลักสูตร (Road Show) 

 

และในสวนของการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายภายนอก เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร กิจกรรม

และผลงานตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรใหสังคมและมวลชนรับทราบ สรางความสัมพันธกับส่ือมวลชน สราง

ภาพลักษณของคณะวิทยาศาสตร ประสานงานกับคณาจารยของภาควิชาและหนวยงานตางๆ ในการนําเสนอผลงาน
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ทั้งทางดานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและเปนเอกลักษณของคณะวิทยาศาสตรสู

สาธารณชน โดย 

ดําเนินการผานสื่อกระแสหลัก ท้ังทางสถานีวิทย ุโทรทัศน หนังสือพิมพ และสื่อออนไลนโดยมีการรายงานการนาํเสนอ

ขาวที่เก่ียวของกับคณะวิทยาศาสตร ผานทางที่ประชมุกรรมการบริหาร และกรรมการประจําคณะเปนประจําทุกเดอืน 

นอกจากนั้นมีการนําเสนอขาวผานทาง Facebook และ Website ของคณะฯ ดวยเชนกัน  

Facebook : https://www.facebook.com/MahidolSC/  

Website : http://science.mahidol.ac.th/th/news.php 

 

  

ภาพตัวอยางขาวที่นําเสนอผานส่ือมวลชน 

 

2. หนวยกิจกรรมพิเศษ  

หนวยกิจกรรมพิเศษรับผิดชอบและประสานงานในการดาํเนินกิจกรรมในโอกาสพิเศษและวันสําคัญตางๆ              

แบงออกไดดังนี ้

2.1   กิจกรรมสืบสานประเพณี ทํานบุํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสงเสริมความรักและ

ความผูกพันไดแก  

 -  พิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ถวายอาลัยจากดวงใจราษฎร แดองคมหาราชแหงแผนดนิ"  

-  พิธีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคลายวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ 

  ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพอแหงชาติ และวันชาต ิ

-  งานกีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 พญาไท Fun Fair Games 
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-  คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) : กาวสู 60 ปแหงการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร 

-    งานสงกรานตบานฉ่ํา ประจาํป 2561 รับวันสงกรานต เทศกาลปใหมไทย 

  -    พิธีทําบญุ 99 ป ชาตกาล ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข 

-  พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

-   ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

-  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน 

เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

นอกจากกิจกรรมดังกลาว คณะฯ ยังรวมพิธีวางพานพุมเนื่องในวันสําคัญตางๆ ของมหาวทิยาลยัมหิดล และ

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

  
งานกีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดลพญาไท คร้ังท่ี 9 ในวันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

  

  
คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) : กาวสู 60 ปแหงการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร 

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 ณ หองบรรยายรวม L01 ตึกกลม  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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จัดงานสงกรานตบานฉํ่า ประจําป 2561 รับวันสงกรานต เทศกาลปใหมไทย                      

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

  
พิธีทําบุญ 99 ป ชาตกาล ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561             

ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

  
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9                    

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561                           

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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2.2 จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ (science café) และปาฐกถาพิเศษในโอกาสตาง ๆ 

 

  
เสวนาพิเศษ Science Café ตอน จันทรุปราคาและความกาวหนาทางฟสิกสดาราศาสตร 

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ หอง N101  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
 

  
Nobel Laureate Lecture “My Journey to Stockholm” เสนทางสูรางวัล Nobel 

ในวันจันทรที ่12 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม หอง L01  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

  
กิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Café ตอน A Brief History of the Greatness: Stephen Hawking  

ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ หอง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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เสวนาพิเศษ Science Cafe ตอน "ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร ถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน" 

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ หอง L05 อาคารเรียนรวม ตึกกลม  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน มองรอบดานกับ Trans Fat 

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ หอง L05 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Nobel Laureate Lecture  

โดย ศาสตราจารย ดร.โรเบิรต กรับส 

ในวันศุกรที ่14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารบรรยายรวม หอง L01  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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2.3 กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ รวมกับพันธมิตร 

  
  

 
วันรักนกเงือก ประจําป 2561 ตอน "รวมใจใหนกเงือก" 

วันอังคารท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

 

  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจัดนิทรรศการในงานมหิดล-วันแม  

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. 

 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 
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2.4 ประสานงานการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเขารับรางวัลตางๆ ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ขอมูลรางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2561 

http://science.mahidol.ac.th/th/award-s2009.php#Y2561) 

 

3. หนวยศิลปกรรม  

หนวยศิลปกรรมเปนหนวยท่ีดําเนินงานเพ่ือสนบัสนุนการทํางานดานกิจกรรมพิเศษภายใตงานสือ่สารองคกร 

และใหบริการแก หนวยงาน ภาควิชา นักศึกษา บุคลากร และบคุคลท่ัวไป ไดแก 

3.1 ออกแบบกราฟก ผลิตสื่อและสิ่งพิมพเพ่ือการประชาสัมพนัธ เชน โปสเตอร สูจบิัตร สิ่งตพีิมพ แผนพบั  

สติกเกอร ปายผา ปายไวนิล ปายงานพิธี (back drop) ปายบอกทาง และปายจราจร  

 3.2 ออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑตางๆ และปายคัตเอาท โดยใชวัสดุอุปกรณประเภทไม เหล็ก แผน

อะคริลิค ฯลฯ ประกอบการจัดทําปายประชาสัมพันธขนาดใหญ การจัดนิทรรศการ การตกแตงเวทีและสถานท่ี 

 3.3 ออกแบบ จับจีบผา เย็บสเกิรต สําหรับจัดทําเวที ตกแตงสถานท่ี และจัดดอกไมประดับสําหรับกิจกรรม

พิเศษที่จัดขึ้นในโอกาสตางๆ 

 3.4 ออกแบบและจัดทาํบอรดประชาสัมพันธภายในคณะ 

 3.5 ออกแบบและจัดทาํบอรดนทิรรศการทั้งในและนอกสถานท่ี 

 3.6 ถายภาพ บันทึกภาพเพื่อการประชาสัมพันธทั้งในและนอกสถานท่ี ถายภาพบุคคลในสตูดิโอ 

 3.7 ใหบริการทางวิชาการดานศิลปกรรม บริการออกแบบ ปร้ินทโปสเตอร ปายไวนิล แกคณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษาของคณะ 
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งานคลังและพัสดุ 

งบประมาณรายจายและรายรับจากเงินงบประมาณและเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2561 

ประเภทเงิน รายรับ รายจาย 

เงินงบประมาณ 839,729,900.16 879,442,883.62 

เงินรายได 572,407,095.19 513,531,713.66 

รวม 1,412,136,995.35 1,392,974,597.28 

ขอมูลจาก MU-ERP ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 

 

สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภทสวัสดิการ ประจําปงบประมาณ 2561 

ลําดับ ประเภท 
จํานวน 

(คน) 
จํานวน (บาท) 

1 การยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2559 - - 

2 เงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2557 17 135,000.00 

3 เงินสวัสดิการสนบัสนุนชมรมตางๆ พ.ศ. 2553 1 17,013.11 

4 รางวัลสาํหรับผูปฏิบัติงานท่ีลาออก โอนยาย เกษียณอายุงาน   

ไมตอสัญญาจาง หรือถึงแกกรรม พ.ศ. 2553 

21 73,800.00 

5 เงินสงเคราะหผูปฏิบัติงานกรณปีระสบอุบัติภัย พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 3 15,000.00 

6 เงินสวัสดิการการเจ็บปวย พ.ศ. 2558 16 19,000.00 

7 เงินสวัสดิการคายานพาหนะแกผูปฏิบัตงิาน คณะวิทยาศาสตร   

พ.ศ. 2553 

48 24,000.00 

8 การยืมเงินสวัสดิการสโมสรขาราชการและบุคลากร                      

คณะวิทยาศาสตร (ประเภทไมเสียดอกเบี้ย) 

34 510,000.00 

9 เงินสวัสดิการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2557                        

(ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 

60 1,794,000.00 

 รวมท้ังสิ้น 200 2,587,813.11 
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โครงการจัดต้ังงานแผนและพัฒนา 

 การดําเนินงานในป 2561  คณะวิทยาศาสตร  มุงเนนและผลักดันการปฏิรูปการสอนอยางตอเนื่อง อํานวย

ประโยชนใหเกิดแกนักศึกษาทั้งของคณะวิทยาศาสตร และคณะฯ อ่ืนใดที่เรียนวิทยาศาสตรพื้นฐาน เสนอขอ

งบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน  และงบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยสนับสนุนสวนงาน ภายใต

โครงการดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตรและส่ือการสอน 3 มิติ  

ดวยเทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม  มีวัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงกายภาพหองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ใหมี

ระบบดูดไอฟอรมาลีนที่ไดมาตรฐานสําหรับสอน Basic Anatomy ใหแกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  และผูสอนมิให

ไดรับผลกระทบตอระบบหายใจ จํานวนกวา 400 คน ในการจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง และสําหรับการ

ดําเนินงานระยะถดัจากนี้จะเปนการพัฒนาสื่อการสอนเปนแบบ 3 มิติ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สําหรับเปนพ้ืนฐานของผูเรียน

ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21   

มีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบทปฏิบัติการ รูปแบบบทเรียนปฏิบัติการและการวัดผล ใหเปน 

electronic เพ่ิมจํานวนครุภัณฑการเรียนปฏิบัติการไดแกสิ่งมีชีวิต (specimen) สไลดเซลลและเนื้อเยื่อถาวร  หุน

และแบบจําลองที่ทันสมัย ตลอดจนเพิ่มจํานวนกลองจุลทรรศนใหเพียงพอ พัฒนาการเรียนการสอนโดยติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอนปฏิบัติการและรองรับ digital biology laboratory  

โดยเพิ่มจอภาพ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรประจําโตะ ระบบถายทอดและส่ือสารแบบ 2 ทาง และอุปกรณและจุดเชื่อม

ตอภาพจากกลองจุลทรรศนกับ smartphone หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา 

3. โครงการ Teaching Excellence เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 (21st century 

competencies) และสงเสริมการศึกษาขามพรมแดน (cross-border education) 

 ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรการแพทย  มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะการ

เรียนการสอนดวยระบบ e-learning ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใหบริการการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน และ  วิทยาศาสตรการแพทย  และพัฒนาระบบ Long distance teaching-learning เพ่ือ

สงเสริมการศึกษาขามพรมแดน (cross-border education) ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

การแพทย ระหวางเครือขายมหาวิทยาลัย/โรงเรียนวิทยาศาสตรในประเทศและในอาเซียนสําหรับการดําเนินงาน

ระยะตอไป 
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

1. การศึกษา ปการศึกษา 2560 
1.1 นักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยจุฬาภรณราชวิทยาลัย                     

คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโครงการผลิตแพทย เพื่อชาวชนบท 

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปที่ 2 จํานวน 377 คน 

- รายวิชา SCID 241, 242, 243, 244, 245 และ SCID 251 

1.2 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการแพทยอื่นๆ ไดแก นักศึกษาชั้นป 2 คณะเทคนิคการแพทย สาขาเทคนิค

การแพทย, คณะเทคนิคการแพทย สาขารังสีเทคนิค, คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ,                

คณะสาธารณสุขศาสตร และนักศึกษาชั้นป 1 คณะพยาบาลศาสตร , คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี                  

สาขาพยาบาลศาสตร, คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ, 

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตนครสวรรค, คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิทยาศาสตรสื่อความหมาย

ฯ และหลักสูตรเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมจํานวน 1,154 คน 

- รายวิชากายวิภาคศาสตรพื้นฐาน (SCAN 101) 

1.3 นักศึกษาวิทยาศาสตรชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปที่ 2 จํานวน 27 คน ดังรายวิชา 

- รายวิชา SCBM 211, 212, 213, 214 และ 215 

1.4 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขากายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 8 คน 

ดังรายวิชา 

- รายวิชา SCAN 502, 520, 521, 522, 604, 607, 613-614, 616, 621, 622, 623, 617-619 

 

2. งานวิจัย ป พ.ศ. 2561 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ณ ปจจุบัน 19 คน 

งานวิจยั จํานวน รายละเอยีด 

Publication 43 เรื่อง เฉลี่ยตอคน 2 เรื่อง 

ทุนวิจัย 10 โครงการ ภายนอก 9 โครงการ ภายใน 1 โครงการ 

 

3. บริการวิชาการ 
3.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผาตัดโดยใชรางอาจารยใหญแบบน่ิม (Soft Cadaver) จากสถาบัน

ดังน้ี 

-   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

-   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

-   ชมรมการผาตัดกระดูกสันหลังแบบ Minimally Invasive แหงประเทศไทย 

-   โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผาตัดโดยใชรางอาจารยใหญแบบน่ิม (Soft Cadaver) 

 

3.2 เรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตรพื้นฐาน แกสถาบันภายนอก ไดแก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ,

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

3.3 กิจกรรมมหิดลวิชาการ ที่ศาลายา วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 จํานวนผูเขารวม 3,124 คน 

3.4 งานบริการวิชาการแกนักเรียนโรงเรียนตางๆ จํานวน 9 แหง ไดแก 

- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 

- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  

- โรงเรียนอัญสัมชัญธนบุร ี

- โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสะอาดรังสิต 

- โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบรุี 

- โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

- โรงเรียนอัญสัมชัญ ม.1 

- โรงเรียนอัญสัมชัญ ม. 2 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 งานทําบุญอุทิศสวนกุศลแดผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา (นักศึกษาแพทย)  

4.2 งานทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ (ศาลายา) นักศกึษาวทิยาศาสตรการแพทยอื่นๆ  

4.3 งานพระราชทานเพลิงศพผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา (นักศึกษาแพทย)  
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งานทําบุญอุทิศสวนกุศล และงานพระราชทานเพลิงศพ แกผูอุทิศรางกายเพ่ือการศึกษา 
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ภาควิชาคณิตศาสตร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรโดยมีผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวชิาการและตําแหนงประเภทสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน ณ ตนปงบประมาณ 

จํานวน 35 และ 10 คน ตามลําดับ (ในจํานวนนี้ มีผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการลาไปศึกษาตอตางประเทศ 

จํานวน 1 คน) รับผูปฏิบัติงานใหมระหวางปงบประมาณ จํานวน 6 และ 1 คน (ในจํานวนนี้ มีผูปฏิบัติงานตําแหนง

ประเภทวิชาการลาไปศึกษาตอตางประเทศ จํานวน 1 คน) และมีผูปฏิบัติงานลาออกในปงบประมาณ/เกษียณอายุงาน

เมื่อสิ้นปงบประมาณ จํานวน 3 และ 1 คน ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ ณ ตนปงบประมาณ 

เปนผูปฏิบัติงานที่รับภาระงานสอน จํานวน 33.80 คน ซึ่งปฏิบัติงานสอนจริงเทียบเทาผูปฏิบัติงานท่ีรับภาระงานสอน

เต็มเวลา จํานวน 63.58 คน (ผูปฏิบัติงานสอนเต็มเวลา 1 คน หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานสอน 40% ของชั่วโมง

ปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา หรือ 685.69 ชั่วโมง) และมีการเชิญอาจารยพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศรวมสอน

และควบคุมวิทยานิพนธในปงบประมาณอีก จํานวน 33 คน เทียบเทาผูปฏิบัติงานที่รับภาระงานสอนเต็มเวลา จํานวน 

7.38 คน โดยมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

1. มีโครงการวิจัยที่มีผูปฏิบัติงานของภาควิชาฯ เปนผูดําเนินการหลัก จํานวน 29 โครงการ รวมจํานวนเงินทุน

วิจัยที่ไดรับ ในปงบประมาณ 22,613,476.- บาท (คิดเฉลี่ยจากงบประมาณของโครงการ ตามระยะเวลาท่ีดําเนินการ

ในปงบประมาณ) แบงเปนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากคณะฯ 971,134.- บาท จากมหาวิทยาลัย 868,060.- บาท และจาก

หนวยงานภาครัฐในประเทศ 20,774,282.- บาท      

2. มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 21 เรื่อง ประกอบดวยผลงานใน

กลุม Q1 และ Q2 จํานวน 1 และ 2 เรื่อง ตามลําดับ (ขอมูลปปฏิทิน 2561)  

3. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปรวมประชุมวิชาการ 

และเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 57 คร้ัง คิดเปนเงินสนับสนุน จํานวน 1,089,691.19 

บาท และสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทสนับสนุนริเริ่มโครงการวิจัยในลักษณะ R2R จํานวน 7 โครงการ 

4. ผูปฏิบัติงานประจําภาควิชาฯ ไดรับประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเดน ประจําป 2561 (2018 

Editor's certificates) จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) จํานวน 1 คน  

5. จัดใหมีสัมมนาวิชาการประจําเดือน ตอเนื่องจากที่ไดดําเนินการในปงบประมาณกอน 

6. ผูปฏิบัติงานประจําภาควิชาฯ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ                

ผูเกษียณอายุงานไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 1 คน 
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ผูปฏิบัติงานไดรับประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเดน ประจําป 2561 

จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally-competent 

graduates 

1. จัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรในความรับผิดชอบ ตอเนื่องจากที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ

กอน จํานวน 5 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรไทย 1 หลักสูตร (หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร) หลักสูตร

นานาชาติ ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร (หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย และสาขาวิชาคณิตศาสตร

อุตสาหการ) ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร (หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต) และระดับปริญญาเอก    

1 หลักสูตร (หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร) รวมนักศึกษาแตละหลักสูตร ณ ตนปงบประมาณ จํานวน 92 , 

246, 44, 40 และ 40 คน ตามลําดับ ในจํานวนนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคอรตินใน

หลักสูตรรวมสองปริญญาในปงบประมาณ จํานวน 27 คน รับนักศึกษาใหมในปงบประมาณ จํานวน 34 , 91, 36, 16 

และ 7 คน ตามลําดับ และผลิตบัณฑิตใหมในปงบประมาณ จํานวน 27, 78, 0, 12 และ 11 คน ตามลําดับ (นักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตรอุตสาหการรุนแรกยังอยูในระหวางการศึกษา) คิดเปนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท า ณ ตน

ปงบประมาณ จํานวน 547 คน (นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 1 คน หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน             

17 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทเต็มเวลา 1 คน เทียบเทานักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 

2 คน และนักศึกษาระดับ ปริญญาเอกเต็มเวลา 1 คน เทียบเทานักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 4.5 คน โดยเฉลี่ย) 

และคิดเปนภาระงาน 68% ของภาระงานสอนทั้งหมดของภาควิชา 

2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาศึกษาทั่วไป  ใหแกหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร จํานวน 57 หลักสูตร รวม 38 รายวิชา 53 กลุมเรียน นักศึกษา 6 ,727 คน 

คิดเปนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน 1,126 คน และคิดเปนภาระงาน 32% ของภาระงานสอนทั้งหมดของ

ภาควิชา 

3. เชิญวิทยากรผูมีประสบการณการทํางาน บรรยายใหความรู แบงปนประสบการณ และใหแรงบันดาลใจใน

การทํางานแกนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร ที่ใกลสําเร็จการศึกษา 
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วิทยากรใหคําบรรยายและแบงปนประสบการณ แกนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีใกลสําเร็จการศึกษา 

 

4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัยระดับตางๆ จํานวน 70 คน 

โดยสอบผานระดับ Associate  of  the  Society  of  Actuaries จํานวน 1 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับ

รางวัลชนะเลิศในการนําเสนอผลงานระดับปริญญาตรีที่ใกลสําเร็จการศึกษา ประเภท Oral Presentation ในการ

ประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรประยุกต ครั้งที่ 7 (The 7th Undergraduate 

Applied Mathematics Conference (UAMC 2018)) จํานวน 1 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทไดรับรางวัล 

Excellent Oral Presentation Papers ในการประชุมวิ ชาการ  8 th International Conference on Applied  

Physics and Mathematics 2018 (ICAPM 2018) จํานวน 1 คน 

 

  
รางวัลชนะเลิศ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการ UAMC 2018 

และรางวัล Excellent Oral Presentation Papers ในการประชุมวิชาการ ICAPM 2018 

 

5. ผูแทนภาควิชาฯ และหลักสูตรของภาควิชาฯ เดินทางไปยัง Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ

เจรจาความรวมมือระหวางสถาบันในประเด็นตางๆ ตลอดจนความเปนไปไดในการเปดสาขาวิชา Data Science 

รวมทั้งเปนการติดตามการศึกษาและความเปนอยูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาอยู ณ 

Curtin University 

6. จัดใหมีกิจกรรมมหกรรมตลาดงานตอเนื่องจากปการศึกษากอน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเปด

โลกทัศนทางความคิดและเตรียมความพรอมสูโลกแหงการทํางาน นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีโอกาสสมัคร



ภาควิชาคณิตศาสตร Department of Mathematics   
 

81 

 

งานตามสถานประกอบการทางธุรกิจที่สนใจ และเพ่ือเสริมสรางเครือขายและความรวมมือระหวางหลักสูตรกับ

ภาคเอกชน มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 123 คน โดยมีสถานประกอบการทางธุรกิจสนใจมารวมงานจํานวน 7 แหง 

 

 
การตดิตามการศึกษาและความเปนอยูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ  

ที่ศึกษาอยู ณ Curtin Universtiy 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

1. จัดใหมีโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมดานตางๆ จํานวน 5 ดาน ไดแก สอนรายวิชา วิทยากรบรรยาย 

จัดอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ปรึกษาดานวิชาการ/วิจัย และสราง/กลั่นกรอง/ที่ปรึกษาในการสรางแบบทดสอบทาง

วิชาการ มีผูรับบริการจํานวน 87 คร้ัง จาก 38 สถาบัน/หนวยงาน 

 

  
การแสดงของภาควิชาคณิตศาสตร 

ในงาน “วิทยากษีณานุสรณ 61” 

พิธีไหวครู ภาควิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2560 
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การบริการวิชาการ: โครงการอบรม STEM Education สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

1.  พัฒนาอาจารยโดยสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการไดศึกษาในระดับปริญญาเอก และรับ

การอบรมดาน Data Science 

2. จัดใหมีแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA เพื่อเตรียมความพรอมในการรับ

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑดังกลาว ในปงบประมาณ 2563 

3. เปดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ตอเนื่องจากปงบประมาณกอน เพื่อเปนแหลงรายไดของภาควิชาฯ 
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ภาควิชาเคม ี

1. งานนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ช้ันปที่ 4 (Seniors Project Symposium 2017) 
21 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมสตางค มงคลสุข 
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2. โครงการกีฬาเคมีสัมพันธ (Bonding Game) ครั้งที่ 17 
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
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3. การจัดประชมุระดมความคิดเพื่อพัฒนาภาควิชาเคมี นอกสถานท่ี 
วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริเวอรไซด กรงุเทพฯ 
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ภาควิชาจุลชีววิทยา 

พันธกิจดานการศึกษา 

 ศาสตราจารย ดร. ศุขธิดา อุบล ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2560 

ประเภทวิชาการ/วิจัย เมื่อวันเสารที่ 17 มีนาคม 2561 ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ของสมาคมศิษยเกา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หองกรุงธนบอลลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

พันธกิจดานบริการวิชาการ 

 จัดการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง วิวัฒนาการจีโนมของโรคติดตอสําคัญ 2017 

(Genome Evolution of Important Infectious Diseases 2017)  

ระหวางวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยการบรรยายภาค

ความรู และการปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ของเชื้อกอโรค 
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จัดการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety Risk Assessment and Standard 

Operating Procedures (SOP) Development  

ระหวางวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยผูรวมประชุมไดเห็นถึงความสําคัญของ Risk Assessment และสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน

และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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พันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

พิธีไหวครู ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 

27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาควิชาชีวเคมี 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

1. โครงการ IUBMB Summer School: Frontiers in Infection-associated Cancer 

 ระหวางวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 

  
  

 
 

2. โครงการอบรมความปลอดภัยทางดาน Biosafety, Chemical Safety and Instrumentation  

 

  
BC Annual Training Instrument and Safety 

8 สิงหาคม 2561 

BC's Instruments Cleaning Day 

12 กันยายน 2561 
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3. โครงการสัมมนาศิษยเกาชีวเคมี (BC Alumni Seminar) 

4. โครงการสัมมนาโดยคณาจารยภาควิชาชีวเคมี (BC Faculty Seminar) 

5. โครงการใหทุนสนับสนุนการเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศอาจารยและนักศึกษา 

(Biochemistry Departmental Travel Fellowships for BC staffs) 

 

  
  

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome - based education for globally - 

competent graduates 

1. โครงการปจฉิมนิ เทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเคมี หลักสูตรนานาชาติ                     

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 18 กันยายน 2561 

  
 

2. โครงการอบรมเทคนิคทางดานชีวเคมีและอณูชีววิทยาสําหรับนักศึกษาภาคฤดูรอน

(Biochemistry and Molecular Biology Summer Internship Program (BSIP)) 

ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 
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3. โครงการฟอรัมนักศึกษา (Student Forum) 

 

  
 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (BC Student Orientation) 

5. โครงการ จัดสรรทุนการ ศึกษา สําหรับนั ก ศึกษาที่ มี ผลการ เ รียน ดี  ( Departmental 

Scholarship) 

6. โครงการสรางความรวมมือและพัฒนาหลักสูตรชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล (BC strengthening and curriculum development trip) 

ระหวางวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 BC Trip 2018 ณ เมอรริโตบีช รีสอรท หาดเจาสําราญ จ.เพชรบุรี 
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7. โครงการการประชาสัมพันธภาควิชาชีวเคมีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

- “มหิดลวิชาการ 2561 (Mahidol Open House 2018)” เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2561 ณ    

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

- 21 มิถุนายน 2561 อาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาศึกษาดูงานและเย่ียมชม

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Biochem Open Day 2018 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 

 

  
  

  
 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in professional services and social engagement  

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- จัดงานปใหมภาควิชาชีวเคมี (BC New Year Celebration) 24 ธันวาคม 2561 

- จัดงานปใหมคณะวิทย 27 ธันวาคม 2561 
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- จัดงานเกษียณอายุสําหรับผูปฏิบัติงานภาควิชาชีวเคมี 

- BC retirement party 18 ก.ย. 2561 

 

  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

1. โครงการปรับปรุงดานกายภาพ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. โครงการบริหารจัดการของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2561 คณะวิทยาศาสตร 
  

94 

 

ภาควิชาชีววิทยา 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรสําหรับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก ในดานชีววิทยา และชีววิทยาสภาวะแวดลอม ท้ังหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ มีคณาจารยที่มีความ

ชํานาญในหลากหลายแขนงวิชาจํานวน 28 ทาน รวมดูแลนักศึกษากวา 150 คนในแตละป รวมทั้งการดูแลนักศึกษา

ชั้นปที่ 1 ที่ศาลายาอีกกวา 3,000 คน ดําเนินการเรียนการสอนท้ังภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ การวิจัยทั้งในสถานที่และ

นอกสถานที่ การเก็บตัวอยางภาคสนาม และการเขาหาชุมชน เนนความเปนเลิศในการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอม ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากท้ังแหลงทุนในประเทศและตางประเทศ มี

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ อยูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 ทั้งนี้ภาควิชาฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการตางๆ ในป 2561 ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร โดยมีโครงการ

ในระดับสําคัญซ่ึงคณะวิทยาศาสตรไดทําเปนขอตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สําหรับเปนพื้นฐานของผูเรียนระดับ

มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2561 รหัสโครงการ 2-1 (MU-N) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา จัดทําข้ึนสําหรับเปนพื้นฐานของผูเรียนระดับ

มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง 3 ป (2561 – 2563) และเปนโครงการตามแนวยุทธศาสตรที่  

2  Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates  มีจุดประสงคเพื่อพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย และปรับปรุงหองเรียนใหรองรับเทคโนโลยีในปจจุบัน เนนการปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคล และเพ่ิมความคิดเชิงวิพากษ 

 สําหรับในปงบประมาณ 2561 ภาควิชาชีววิทยา ไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

ปรับปรุงระบบแสง ระบบเสียง ระบบการนําเสนอแบบ 2 ทิศทาง  และจัดหาอุปกรณการสอนท่ีทันสมัย สําหรับ

หองปฏิบัติการจํานวน 2 หอง ไดแก หองปฏิบัติการ SC3 - 304 และหองปฏิบัติการ SC3 - 308 อาคารวิทยาศาสตร 3 

ชั้น 3 ดังนี้ 

1. พัฒนาและวางระบบควบคุมการนําเสนอสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 ระบบ      

2. กลองจุลทรรศนชนิด 2 กระบอกตา พรอมชุดถายภาพดิจิตอล และอุปกรณประกอบ จํานวน 40 ชุด กลอง

จุลทรรศนฯ สามารถเช่ือมตอTablet และจอแสดงผลขนาดใหญประจํากลุม อุปกรณเหลานี้เชื่อมตอผานระบบ

เครือขายควบคุมการแสดงผลจากกลองจุลทรรศนผานจอประจํากลุม หรือถายทอดไปยังจอของกลุมอื่นได  

3. สไลดถาวรเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอกบ เมนทะเล และระบบสืบพันธุของคนจํานวน  40 ชุด 

เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนเพิ่มความชัดเจน ทดแทนของเดิมที่ใชงานมาเปนเวลานาน   
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นอกจากนี้เนื้อหา และรายงานบทปฏิบัติการไดถูกพัฒนาสูรูปแบบออนไลน ผูเรียนสามารถแนบไฟลภาพและ

วิดีโอคลิปพรอมกับรายงานผานแอปพลิเคชัน  ซึ่งสนับสนุนมาตรการลดการใชกระดาษในมหาวิทยาลัยไดเปนจํานวน

มาก อีกทั้งภาควิชาไดทําการจําลองผูเรียนกลุมยอยพบวา  

- ผูเรียนมีความกระตือรือรนเพิ่มขึ้น 94 % 

- การเรียนมีความสนุกนาสนใจ ไมนาเบื่อ 91 % 

- บทเรียนทําใหมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น  89 % 

- กระตุนใหอยากศึกษา คนควาดวยตัวเองเพิ่มขึ้น 86 % 

- อยากใหมีบทเรียนแบบนี้ในเรื่องอื่นๆ อีก 98 % 

ผลการดําเนินงานในปแรกสามารถรองรับนักศึกษาได จํานวน 1,000 คน จากจํานวน 3,000 คน ท่ีลงทะเบียน

เรียนปฏิบัติการชีววิทยา ในปการศึกษา 2561 และเม่ือไดรับการสนับสนุนงบประมาณในป 2562 ภาควิชาชีววิทยาจะ

ดําเนินการในระยะท่ี 2 ซึ่งจะดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการของหองปฏิบัติการ SC3-300, 

SC3-400, SC3-404, SC3-408 และ SC-406 ตอไป 
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ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

 ภาควิชาฯ จัดกลุมการศึกษา-วิจัย ออกเปน 4 สาขา ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ( Agricultural 

Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร (Food Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมและวิศวกรรม               

ชีวกระบวนการ (Industrial Biotechnology and Bioprocess Engineering) และ เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและ

การแพทย (Molecular and Medical Biotechnology) ที่ตอบโจทยของความตองการของสังคม ผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญา ตรี โท และ เอก ผลิตผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นําเสนอผลงาน มีภาควิชาฯ บุคลากร 

และนักศึกษา ไดรับรางวัลตางๆ ในปงบประมาณ 2561 

 ผลงานเดนภาควิชา 

1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการประเมินระดับ 5 (ระดับดี

เยี่ยม) ในสาขาวิชา Biotechnology จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4 ครั้งตอเนื่องกันนับจาก ป 

2560 (ลาสุด) 2557 2554 และ 2552 ตามลําดับ  

2. ภาควิชาฯ ทําใหเกิดการกอตั้งศูนยนวัตกรรม Global Innovation Incubator (Gii) รวมกับบริษัท                  

ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) ภายในพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดยบุคลากรของภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ และศิษยเกาของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

3. ภาควิชาฯ มีความรวมมือการวิจัย (International Collaborative Research Center) ไดแก หนวยความ

รวมมือการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพแหงมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโอซากา 

(MU-OU:CRC)/หนวยรวมมือการวิจัยสําหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใต ศูนยนานาชาติดานเทคโนโลยีชีวภาพแหง

มหาวิทยาลัยโอซากา (OU:CRS)/หนวยความรวมมือการวิจัยระหวาง มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยชิบะ         

/ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย (ศทพ.) หรือ Center of Excellence for Medical   

Biotechnology (CEMB)/ศูนยยอยของศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนแกนนํา) (AG-BIO)  

4. หลักสูตร Double Doctoral Degree (Biotechnology – Horticulture) รวมกับมหาวิทยาลัยชิบะ

ประเทศญี่ปุน/โครงการหลักสูตรเรงรัด ปริญญาตรี (เทคโนโลยีชีวภาพ) – ปริญญาโท (การจัดการธุรกิจ)                    

(B.Sc.-M.M.) รวมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล/หลักสูตรพิเศษ Double degree program ในระดับ

ปริญญาโทรวมกับมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน และขณะน้ีกําลังดําเนินการเจรจาเปดหลักสูตร Joint Degree 

Program กับมหาวิทยาลัยโอซากา เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศในกลุมอาเซียน 

5. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับรางวัลการพัฒนางานดานวัคซีนของประเทศประจําป 2560 ประเภท

องคกร จากสถาบันวัคซีนแหงชาติ/ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร 

ประเทศไทย คร้ังที่ 24 ประจําป พ.ศ. 2560 
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6.  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2561 งานประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 30 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง

ประเทศไทย (The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, TSB 2018) เนนเกี่ยวกับเรื่อง  

Bridging Research and Society's Needs (ความเช่ือมโยงจากงานวิจัยสูประโยชนแทแกสังคม) ระหวางวันที่               

22 - 23  พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร การประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ

เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงานประชุม  นักวิชาการ นักวิทยาศาสตรจากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง

นักศึกษา ทั้งในและตางประเทศ ไดพบปะกัน ไดเผยแพร และแลกเปล่ียน ความรู แนวความคิด ผลงานวิชาการ  

งานวิจัยดานเทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาการใหมๆ ทั้งดานความกาวหนา และการใชประโยชน ไดแลกเปล่ียนมุมมอง และ

สรางความรวมมือการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ   

 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally-competent 

graduates

1. ภาควิชาฯ ไดผลักดัน AUNQA Accreditation หลักสูตรปริญญาโท และ เอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ใน

ระดับมหาวิทยาลัย และ กําลังเตรียมการสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 

2. ผลักดัน 21st Century Education ให นักศึกษาป 1/ปรับเน้ือหา service teaching ใหสอดคลองกับ

คณะฯ ปลายทาง/STEM Education / E-learning เพิ่มประสิทธิภาพการสอน โดยมีบุคลากรของภาควิชาฯ เขารวม

สอนในบางรายวิชาที่ดําเนินการในสวนกลาง และพัฒนาบทเรียน online (MOOC) ในรายวิชาของหลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพเอง 

3. สงเสริม transnational education  และ industrial link (ดูจากผลงานเดนในยุทธศาสตรที่ 1) 

4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมใหนักศึกษานําความรูไปเผยแพรกับโรงเรียน ผานทางการจัดคายพัฒนา

ศักยภาพและเสริมสรางความสัมพันธ Seed BT เปนประจําทุกป 
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5.  สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาควิชาฯ โดยภาควิชา มีบุคลากรรวมกับหนวยวิจัยและเครือขายวิจัย 

ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คือ หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง (Centex Shrimp) 

(ผศ.สิริพงษ ฐิตะมาดี, ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ) /หนวยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม (CPET) (ผศ.เปรมวดี วงศ

แสงจันทร)/ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) (รศ.จรัญญา ณรงคะชวนะ)/ศูนยความเปนเลิศดานการคนหาตัวยา  

(Excellent Center for Drug Discovery, ECDD)  (ดร.ศุภฤกษ บวรภิญโญ)/ศูนยวิจัยพัฒนาและอบรมดาน

เทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (Regional R&D Training Center for Insect Biotechnology, RCIB) 

(ผศ.สุจินดา ธนะภูมิ )/มีผลงานวิจัยรวมระหวางบุคลากรของภาควิชาฯ ภายในคณะวิทยาศาสตร ภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดล และ ระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

ภาควิชาฯ สงเสริมการใหการบริการวิชาการที่มีมาตรฐานสากล และทําการบริการวิชาการท่ีสะทอนตนทุนใน

การดําเนินการอยางถูกตอง โดยภาควิชาฯใหบริการวิชาการทั้งดานใหคําปรึกษาและรับวิเคราะห ใหใชเครื่องมือ รับทํา

วิจัยรวม นอกจากน้ันยังมีอาคารโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ (ต้ังที่วิทยาเขตศาลายา ดูแลโดยคณะวิทยาศาสตร) ที่ติดตั้ง

ครุภัณฑดานวิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีอาหารสําหรับใชเปนสถานท่ีปฏิบัติการของนักศึกษา และการวิจัย

และพัฒนาระดับก่ึงอุตสาหกรรมโดยรวมมือกับภาคเอกชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

1. ภาควิชาฯ มีกรรมการพัฒนาบุคลากร มีการจัดอัตรากําลังบุคลากรท่ีเหมาะสม และพัฒนาบุคลาการอยาง

มีประสิทธิภาพ/มีกรรมการประกันคุณภาพ ที่ไดรับการเสนอชื่อจากบุคลากรในภาควิชาฯ มีระบบประเมินการทํางานท่ี

โปรงใส มีธรรมาภิบาล เชื่อถือได มีกิจกรรมการสรางกําลังใจระหวางผูปฏิบัติการสรางความผูกพันองคกร/มีกรรมการ

การเงิน ทําหนาที่วิเคราะหการใชงบประมาณ วางแผนชัดเจน/มีกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย/มีกรรมการ

สื่อสารองคกร และยินดีสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทย/มีกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยการพัฒนาระบบเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน 

2. ภาควิชาฯ สนับสนุน Green campus/Eco University ในหลายๆ กิจกรรม ทั้งกิจกรรม 5ส การลดการใช

กระดาษ สนับสนุนการ recycle การจัดการขยะเคมีและชีวภาพอยางถูกตองเหมาะสม
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ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

 งานวิจัย  ภาควิชาฯ มีกลุมงานวิจัยหลัก 4 กลุม ประกอบไปดวย 

1. กลุมงานวิจัยดาน Infectious Diseases  

2. กลุมงานวิจัยดาน Cancer, Aging and Stem cell  

3. กลุมงานวิจัยดาน Toxicological Pathology  

4. กลุมงานวิจัยดาน Genetic Diseases 

 ในป พ.ศ. 2561 ภาควิชาฯ มีผลงานตีพิมพจํานวน 18 เร่ือง คิดเปนคาเฉลี่ยตอบุคลากรสายวิชาการ 2 เร่ือง/

คน และมีบุคลากรไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน ทุนพัฒนานักวิจัยและ

งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

นอกจากน้ี ยังมีความรวมมือดานวิจัยกับตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 ตลอดจนสงเสริมใหคณาจารย และบุคลากรภาควิชาฯ ผลิตผลงานวิจัย เพ่ือขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

ทรัพยสินทางปญญา และนวัตกรรม 

 

  
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally-competent 

graduates 

 การเรียนการสอน ปจจุบันภาควิชาพยาธิชีววิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้ง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากน้ียังรับผิดชอบ

การเรียนการสอนในรายวิชาพยาธิวิทยาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และหลักสูตร                

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (นานาชาติ) 
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ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต ภาควิชาฯ จึงมีการจัดประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนา

หลักสูตรฯ พรอมท้ังเตรียมความพรอมรับการรบัรองตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล (AUN - QA)  

 

  
  

  
โครงการพัฒนาหลักสูตร ในหัวขอ “การสราง Branding หลักสูตรพยาธิชีววิทยา” 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุม Pr.101 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนใหแกนักศึกษาบัณฑิต เพ่ือสงเสริมการ

สรางและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนทักษะและประสบการณนอกหองเรียนผานโครงการประชาสั มพันธ - สราง

เครือขายทางวิชาการและเรียนรูนอกหองเรียนกับคูความรวมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  
กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน ณ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ MTEC
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กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน ณ บริษัทเดิรมสแกน เอเชีย จํากัด 

กิจกรรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

การบริการวิชาการ ภาควิชาฯ มีอัตลักษณทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคทางพยาธิวิทยาที่มุงเนนสนับสนุนการ

เรียนการสอนและงานวิจัย ผานงานคลังขอมูลและศูนยการเรียนรูทางพยาธิวิทยา เพื่อเปนศูนยกลางของการศึกษา 

การวิจัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาใหแกบุคคลทั้งภายในและภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน งาน

บริการวิชาการทาง Histopathology ซึ่งมีผูรับบริการจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากกวา 3,819 ตัวอยาง ในป 2561 

การจัดฝกอบรม Workshop ดาน Histopathology ใหแก คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ

ผูสนใจดานพยาธิวิทยา ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการออกรานแสดงสินคาดานพยาธิวิทยาจากผูสนับสนุน ซึ่งมี

ผูรวมงานมากกวาปละ 100 คน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจําและงานวิจัย ครั้งที่ 7” 

(Workshop On Histopathological Techniques In Routine And Research VII) 

วันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 

 

  
  

  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเชิงวิจัยดานการตานความชราและฟนฟู ครั้งที่ 1 

Workshop on Techniques in Research for Anti - Aging and Regenerative Aspects I 

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 

  

 บริการวิชาการดานการฝกงานทางดาน Histopathology และงานวิจัยทาง Pathobiology ใหแกนักศึกษา 

นักวิจัยและผูสนใจดานพยาธิวิทยา จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , ภาควิชาวิทยาการ

เภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ภาควิชาเภสัชวิทยา                      
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คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรวิทยาศาสตรชีวการแพทย 

(นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

 ภาควิชาฯ มีการจัดการองคความรูผานโครงการ “Patho วิชาการ” ท่ีเนนถายทอดประสบการณ ทักษะทาง

วิชาการ และมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหบุคลากร และนักศึกษา ไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามขององคกร ตลอดจนสนับสนุนหรือเชิดชูเกียรติ/ยกยองบุคลากร ที่สรางชื่อเสียงใหกับภาควิชาฯ 

 

  
โครงการ Patho วิชาการ  

เรื่อง “Immunofluorescence Techniques” 

โครงการ Patho วิชาการ  

เรื่อง “Diagnosis of Leptospirosis” 
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ภาควิชาพฤกษศาสตร 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

 ภาควิชาพฤกษศาสตร ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร  ไดแก วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(พฤกษศาสตร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืช) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พฤกษศาสตร) โดย ภาควิชาฯ ไดจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานตางๆ รวมถึงเชิญอาจารยพิเศษชาวไทยและชาวตางชาติมา

บรรยายในรายวิชาหรอืบรรยายพิเศษอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษานี้ไดเรียนเชิญ Prof. Dr. Kesara Anamthawat-

Jonsson จาก University of Iceland บรรยายในรายวิชาบัณฑิตศึกษา Dr. Tim Utteridge จาก Royal Botanic 

Gardens, Kew และ Dr. Joyce White จาก Institute for Southeast Asian Archaeology – ISEAA บรรยายพิเศษ

สําหรับนักศึกษาและผูสนใจ และในปนี้ทั้ง 3 หลักสูตรที่ภาควิชาพฤกษศาสตรดําเนินการไดผานการตรวจประเมิน 

AUN-QA โดยคณะกรรมการ AUN - QA assessors จากมหาวิทยาลัยมหิดล และไดรับความรวมมือจาก 

Stakeholders คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกาและผูใชบัณฑิตเปนอยางดี 

 

 
 

 
 

ดานการวิจัย 

 ภาควิชาพฤกษศาสตรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม

ทั้งสิ้นกวา 13 ลานบาท มีทั้งโครงการวิจัยที่ไดรับทุนตอเนื่องและโครงการวิจัยระยะส้ัน มีการเผยแพรผลงานวิจัยในรูป

ของการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 15 เรื่อง และมีกิจกรรมทางดานการวิจัยภายใตความรวมมือ

ทางวิชาการกับนานาชาติอีกหลายโครงการ ภาควิชาพฤกษศาสตรไดใหความสําคัญและสงเสริมกิจกรรมวิจัยของ

คณาจารย นักวิทยาศาสตร และนักศึกษา ทั้งนี้คณาจารยในภาควิชาฯ ไดรับเชิญไปในสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
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เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 6 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน  

ไดรับทุนสําหรับทําวิจัยระยะส้ันในตางประเทศ ไดแก ญี่ปุน ออสเตรเลีย อังกฤษ เดนมารก ฝรั่งเศส และ เนเธอรแลนด 

นอกจากนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไดนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ และไดรับรางวัล Outstanding Award or Oral/Poster Presentation รวม 10 รางวัล ซึ่งกิจกรรมตางๆ 

ดังกลาว สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสสรางเสริมประสบการณในการทําวิจัยและนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ รวมถึง

สรางเครือขายงานวิจัยตอไปในอนาคต 

 

 
 

ดานการบริการวิชาการ 

ภาควิชาพฤกษศาสตรมีบริการวิชาการผานการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

การวาดภาพทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงกลวยไม ซึ่งเปนการสรางเครือขายที่มีความเขมแข็ง 

กอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และสามารถนําไปใชประโยชน รวมถึงสรางรายไดไดจริง นอกจากน้ันบุคลากรใน

ภาควิชายังไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษบรรยายใหแกมหาวิทยาลัย รวมถึงบรรยายในงานประชุมวิชาการ ทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ  ในป 2561 ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับเครือขาย

วิทยสานศิลป และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดงาน "สานพฤกษพรรณผานงานพฤกษศิลป" โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                

สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดนิทรรศการ ภาควิชาพฤกษศาสตรและสมาคมพืชสวนนานาชาติ 

รวมกันจัดการประชุมวิชาระดับนานาชาติ The 3rd International Symposium on Plant Cryopreservation 

(CryoSymp 2018) ภาควิชาพฤกษศาสตรเปนเจาภาพจัด การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานพืชและ                   

พันธุศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับเยาวชนดานพืชและพันธุศาสตรแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 1 ซ่ึงการประชุมวิชาการดังกลาวเปนประโยชนอยางยิ่งในการแลกเปล่ียนความรูประสบการณ ระหวางอาจารย 

นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจในสาขาที่เกี่ยวของกับพฤกษศาสตร ตลอดจนกอใหเกิดความรวมมือทาง

วิชาการระหวางสถาบันและบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของงานวิจัยดานพฤกษศาสตรและเพื่อการพัฒนาที่
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ยั่งยืนของประเทศไทย และในป 2561 ภาควิชาพฤกษศาสตรไดรวมการจัดทศันศึกษาเพื่อการเรียนรูทรพัยากรชีวภาพ

เขตรอนสําหรับนักศึกษาจาก University of Iceland จํานวน 30 คน  ภาควิชาฯ ยังรวมจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาไดแก การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอนมหัศจรรยเรณูและโครโมโซม ซ่ึง                 

คณะวิทยาศาสตรเปนผูสนับสนุน และยังจัดกิจกรรม "เดินแรลลี่นักพฤกษศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 15" ณ โรงเรียน             

สาธิตเกษตร โดยเปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่องมาเปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2547 
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-  

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชาพฤกษศาสตรไดกําหนดนโยบายและเปาหมายที่สอดคลองกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มี

การดําเนินการเพื่ออนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย ผานการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก พิธีไหวครู พิธีรดน้ํา     

ดําหัวเนื่องในวันสงกรานต จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธและความสามัคคีของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

ในภาควิชาอยางตอเนื่อง ไดแก งานสังสรรคปใหม งานปฐมนิเทศ งานปจฉิมนิเทศ กิจกรรมคืนสูเหยา งานทัศนศึกษา

นอกสถานที่และจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยในปนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร ไดนําคณาจารยและนักศึกษารวมแรงรวมใจ

ศึกษาการปลูกปาและอนุรักษปาชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาควิชาฟสิกส 

 ความเปนมา ของ “ภาควิชาฟสิกส” พ.ศ. 2503 เปน แผนกฟสิกสและคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ตอมา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2512 ไดเปลี่ยนเปน ภาควิชาฟสิกสและคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ พ.ศ. 2532 แยก ออกเปน “ภาควิชาฟสิกส” และ “ภาควิชาคณิตศาสตร”เปน

ตนมา ซ่ึงมีพันธกิจหลัก ดังนี้ 

 

ดานการศึกษา 

 ภาควิชาฟสิกส การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาฟสิกส 3 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน)  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรนานาชาติ)  

และ ยังไดจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟสิกสพื้นฐานใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 และช้ันปที่ 2 ของ

มหาวิทยาลัยมหิดลทุกประเภทวิชา รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ ดวย นอกจากจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนแลว     

ภาควิชาฯ จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชวยในการเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษา เชน โครงการคายเสริม

ศักยภาพทางฟสิกส โครงการภาคสนาม รวมถึงการจัดสัมมนาพิเศษในเรื่องที่นาสนใจ 

 

  
 

ดานการวิจัย 

 ภาควิชาฟสิกสไดดําเนินงานวิจัยทั้งในดาน “ฟสิกสพื้นฐาน” และดาน “ฟสิกสประยุกต” เพ่ือพัฒนาองคความรู

ใหมที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ รวมทั้งสรางสรรค ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานซ่ึงมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ปจจุบันภาควิชาฟสิกสมีกลุมวิจัย 9 กลุม ไดแก 
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1. ทัศนศาสตรประยุกต 2. ฟสิกสเชิงชีววิทยา 3. ธรณีฟสิกส 

4. ฟสิกสของสสารควบแนน 5. ฟสิกสไมเชิงเสน 6. นาโนเทคโนโลยี 

7. ทัศนศาสตรและควอนตัมฟสิกส 8. ฟสิกสศึกษา 9. ฟสิกสอวกาศและอนุภาคพลังงานสูง 

สามารถดูขอมูลท่ี : http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/research.htm# 

 

และมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

ป 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

จํานวนผลงานวิจัย 48 44 35 40 32 35 53 40 48 

สามารถดูขอมูลท่ี : http://science.mahidol.ac.th/research/analysis2018.php 

 

ดานวิชาการ 

 อาจารยและบุคลากร ของภาควิชาฯ เปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชน สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

(สอวน.) และ การเผยแพรความรูใหแก “สาธารณชน” เชน โครงการฟสิกสเพื่อชุมชน การใหความรูผานสื่อตางๆ 

รวมทั้งรวมจัดเสวนาเพื่อใหความรูแกสาธารณชนในประเด็นที่กําลังเปนที่สนใจ  

 

  
 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บุคลากรของภาควิชาฟสิกส ไดเขารวมกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดย คณะวิทยาศาสตร อยาง

ตอเน่ือง เชน งานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร งานเกษียณอายุ งานทําบุญปใหมคณะวิทยาศาสตร ฯลฯ 
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ภาควิชาเภสัชวิทยา 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ 

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอ 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  

จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 

(บาท) 

1,007,460.00 บาท/ 11 คน  

1. จํานวนเงินรายไดสวนงานทีใ่หเปนทุนวิจัย 200,000.00 

2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐภายในประเทศ 520,000.00 

3. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานภาครัฐตางประเทศ 287,460.00 

 

 
จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ประจําปงบประมาณ 2561 

จํานวน 1,0007,460.00 บาท (บุคลากรสายวิชาการ 11 คน) 

 

จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 จํานวนบทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับตอจํานวนบุคลากรสายวิชาการใน ป 

พ.ศ.2561 อัตราสวน (ชิ้น/คน =23/11) เทากับ  2.1 

ป พ.ศ. จํานวน No. Q1 papers (SJR) No. Q2 papers (SJR) 

2561 23 (ปจจุบัน) 9 5 

2560 34 12 19 

2559 32 14 9 

2558 22 11 9 

2557 11 6 4 

 

1

200,000

20%

2

520,000

52%

3

287,460

28%

(1) = จํานวนเงินรายไดสวนงานที่ใหเปนทุนวิจัย 

(2) = จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงาน

ภาครัฐภายในประเทศ 

(3) = จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจากหนวยงาน

ภาครัฐตางประเทศ 
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย 11 คน 

จําแนกตามตําแหนงวิชาการ จํานวน (คน) 

อาจารย 4 

ผูชวยศาสตราจารย 3 

รองศาสตราจารย 4 

สัดสวนรอยละ  อาจารย : ผศ. : รศ. : ศ. 36.36: 27.27: 36.36 

 

งานครบรอบ 50 ป ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร จัดงานครบรอบ 50 ป เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 

16.00 - 20.40 น. ณ อาคารสตางคมงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

จัดงานประชุมวิชาการประจําปสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 

 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร รวมกับ สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย รวมจัดงานประชุมวิชาการ

ประจําปสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทยครั้งที่  40 หัวขอ “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา ( Innovation in 

Pharmacology)” วันที่  26 - 27 เมษายน พ.ศ.2561 หองบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

การเขาเยี่ยมเพื่อสรางความรวมมือจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 22 Jan 2018 from 10.00 to 16.00 Department of Pharmacology, Faculty of Science 

Visitation from staff and students at Faculty of Natural Science, Dankook University, Korea  

-  Meeting with chairperson (Assoc. Prof. Darawan Pinthong) 

-   Visit cell culture's laboratory (Assist. Prof. PornpunVivithanaporn) 

-  Visit Laboratory for nitric oxide and malaria research (Assoc. Prof. NathawutSibmooh) 
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-  Visit Laboratory for iron and free radical research ( Assoc.  Prof.  Noppawan Phumala 

Morales) 

-  Laboratory demonstration by Mrs. PiyaneeRatanachamnong and pharmacology students 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally – competent 

graduates 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

 ภาควิชาเภสัชวิทยารับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ผลการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยของทั้งสองหลักสูตร เทากับ 4.00 

อัตราการไดงานทําภายใน 1 ป ระดับปริญญาโท (คน) ระดับปริญญาเอก (คน) 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสายวิชาชีพ 2 4 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 1 

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 3 0 

รวม 5 5 

*ใชขอมูลนักศึกษาจบป 2560 

 

การตรวจประเมินภายในโดยสวนงานและมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดรับการตรวจประเมินภายในโดยสวนงาน และตรวจประเมินภายในโดย

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ผลการประเมิน “ผาน” 

Internationalization 

- อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร เขาอบรม Simcyp Workshops Busan ระหวางวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 

พ.ศ.2560 เรื่อง Model-informed drug development: Incorporating population variability into 

mechanistic prediction of PK and modelling PK-PD ณ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต 

- ผศ .ดร .พรพรรณ วิ วิ ธนาภรณ  เ ข า ร วมประชุ ม  18 th World Congress of Basic and Clinical 

Pharmacology และนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ระหวางวันที่ 1–6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองเกียว

โต ประเทศญี่ปุน  

- อ.ดร.นพ.กรานต สุขนันทรธะ เปนอาจารย สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่เดินทางไปสถาบันการศึกษาตางประเทศเพ่ือฝกอบรม(วิจัย) ณ University of Wisconsin ระหวางวันที่ 

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 



ภาควิชาเภสัชวิทยา Department of Pharmacology 
  

113 

 

จํานวนนักศึกษาตางชาติที่มาลงทะเบียนเรียนโดยไดรับปริญญาของหลักสูตร 

 ในป 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาตางชาติ 

ลงทะเบียนเรียน จํานวน 2 คน ไดแก Miss Diana (Myanmar) และ Miss Qian Chen (Chinese) 

รางวัล/กิจกรรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา 

- รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประกาศมูลนิธิ ดร.แถบฯ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560)  

1. ทพ.กฤษฎิ์ รัตนวรรณสกุล 

2. ภ.ญ.ทิพรัตน ปาระแกว 

3. น.ส. ศุทธินี เผือกขาวผอง 

- งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 26 จัดโดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับ มูลนิธิ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ระหวางวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนยการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม 

เมืองทองธานี 

1. Miss Qian Chen (ระดับปริญญาโท)  ไดรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร 

สาขานวัตกรรมดานโรค 

2. ผศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ (อาจารย) ไดรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการนําเสนอผลงานดวย

วาจา สาขา Medical Science Symposium 

3. น.ส. รื่นฤทัย แกวป (ระดับปริญญาโท) ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 

- ในงานประชุมวิชาการประจําปสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 วันที่ 26 - 27 เมษายน                

 พ.ศ.2561 หองบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 

1. Miss Qian Chen (ระดับปริญญาโท) ไดรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร 

2. น.ส.กนกพรรณ เครือประเสริฐ (ระดับปริญญาโท) ไดรับคัดเลือกใหเขานําเสนอผลงานแบบปากเปลา 

- รางวัลเกียรติยศแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจําปการศึกษา 2559 

(ประกาศบัณฑิตฯ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561) 

1. ภ.ญ. ทิพรัตน ปาระแกว (ระดับปริญญาโท) 

2. น.ส. ศุทธินี เผือกขาวผอง (ระดับปริญญาโท) 

- รางวัลวิทยานิพนธดีเดน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําป 2561 (ประกาศ ม.วลัยลักษณ 7 กันยายน 

พ.ศ.2561) 

น.ส. ศุทธินี เผือกขาวผอง (ระดับปริญญาโท) 

- งานประชุมวิชาการ Chulabhorn Royal Academy International Conference (CRAIC) เมื่อวันที่ 18-

20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ CRI Convention Center กรุงเทพ 

1. น.ส.รื่นฤทัย แกวป (ระดับปริญญาโท) นําเสนอผลงานแบบ oral presentation 

2. น.ส.กนกพรรณ เครือประเสริฐกุล (ระดับปริญญาโท) นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 

- โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงานนอกสถานที่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงานนอก

สถานที่ ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทรที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 9 ช้ัน 1 

อาคารวิจัยและพัฒนา 2 ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (วว.) คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี สําหรับคณาจารย บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผูเขารวมโครงการ 

ไดมีโอกาสศึกษาดูงานและเชื่อมโยงงานวิจัยพื้นฐานและงานนวัตกรรม เปนการเพ่ิมพูนประสบการณและไดเรียนรู

ความตองการของแหลงงาน สามารถเตรียมตนเองใหพรอมตอการทํางานในอนาคตได 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและกิจกรรมสานสัมพันธระหวางคณาจารย บุคลากร 

 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและกิจกรรม

สานสัมพันธระหวางคณาจารย บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง 

คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และศิษยเกา ไดรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลตางๆ ผานกิจกรรมการเสวนาระดม

ความคิดนํามาซึ่งขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมสานสัมพันธยังสงเสริม

ใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนและภายในภาควิชาฯ ระหวางวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนยฝก

ศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

บริการวิชาการดานการเรียนการสอน 

- อาจารยพิเศษ รายวิชาเภสัชวิทยาการแพทย (Medical Pharmacology) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร 

- อาจารยพิเศษ รายวิชาภูมิคุมกันคลินิกและโรคติดเชื้อไวรัส (Clinical Immunology and Viral Diseases) 

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

- อาจารยพิเศษ รายวิชาเภสัชวิทยา (Pharmacology) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

- อาจารยพิเศษ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

- อาจารยพิเศษ รายวิชาหลักเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

- อาจารยพิเศษ รายวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย 1 ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร                   

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

- อาจารยพิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

- อาจารยพิเศษ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)  

- วิทยากรสอนเสริมการเรยีนรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (ชั้นปรีคลินิก) สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นป

ที่ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

- อาจารยพิเศษ รายวิชาเภสัชวิทยา สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย           

วลัยลักษณ 
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- อาจารยพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- อาจารยพิเศษ หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

- อาจารยพิเศษ หลักสูตรจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

- ติว National License Test Step 1 นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 RA/PI/BM 

- บริการตรวจสุขภาพที่หนวยบริการสุขภาพของคณะวิทยาศาสตร และหนวยบริการสุขภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะทันตแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- วิทยากร บรรยายในงานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 

- ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ Journal ตางประเทศ   

- ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินตําแหนงวิชาการ 

- กรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ  

- กรรมการตัดสินการประกวดโปสเตอร งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 

 -   ท่ีปรึกษาโครงการเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยในสัตวทดลองตามแนวทาง 

      ปฏิบัติ OECD-GLP  

- อาจารยผูควบคุมการเขาฝกปฏิบัติงานวิจัย ทางเภสัชวิทยา นิสิตคณะเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

โครงการตามยุทธศาสตรที่ 4 ของภาควิชาเภสัชวิทยาที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2561 

ภาควิชาเภสัชวิทยาดําเนินการดังตอไปนี้  

- โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน การวิจัย ของภาควิชาเภสัชวิทยา 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ภายในภาควิชาเภสัชวิทยา 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโถงหนาภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร 

ภาพกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2560 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา             

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมข้ันวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 

2560 จาก มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นิละนิธิ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จํานวน 3 คน ดังนี้                       

1.ทพ.กฤษฏ์ิ รัตนวรรณสกุล 2.ภ.ญ.ทิพรัตน ปาระแกว 3. น.ส.ศุทธินี เผือกขาวผอง 
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งานประชุมวิชาการ Chulabhorn Royal Academy International Conference (CRAIC) เมื่อวันที่ 18-20 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ CRI Convention Center กรุงเทพ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงาน ดังนี้  1. น.ส.รื่นฤทัย แกวป  นําเสนอแบบ oral presentation                

2. น.ส.กนกพรรณ เครือประเสริฐกุล นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 
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นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุนใหม ประจําปงบประมาณ 2561 (วช.)  

น.ส.รื่นฤทัย แกวป นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร โดย

มี ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ไดเขารับมอบเกียรติบัตรแกผูรับทุน แผนพัฒนา

ศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุนใหม ประจําปงบประมาณ 2561 ในวันอังคารท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ Convention 

Hall @ Rama Garden Hotel 
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เขารวมงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 26  

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย  ครั้ งที่  26 Medical Sciences Innovation for healthy 

Thailand; Thailand 4.0 จัดโดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตรการแพทย ระหวาง

วันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนยการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีผูเขารวมงานดังนี้  

1. ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ อาจารยของภาควิชาเภสัชวิทยา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการ

นําเสนอผลงานดวยวาจา สาขา Medical Science Symposium 

2. Miss Qian Chen นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการ

นําเสนอผลงานดวยโปสเตอร สาขา นวัตกรรมดานโรค 

3. น.ส. รื่นฤทัย แกวป นักศึกษาสาขาวิชาเภสัชวิทยา ระดับปริญญาโท ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานแบบ

โปสเตอร 

 

   
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําป 2561 คณะวิทยาศาสตร 

คณาจารยและบุคลากร ของภาควิชาเภสัชวิทยา เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําป 2561 คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตโครงการ ตามรอยพระบาท: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตนแบบพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตที่ยั่งยืน ระหวางวันที่ 1-5 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุมภูคํา จ.เชียงใหม 
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เปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการประจําปสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร รวมกับ สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย รวมจัดงานประชุมวิชาการ

ประจําปสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทยครั้งที่  40 หัวขอ “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา ( Innovation in 

Pharmacology)” วันที่  26-27 เมษายน พ.ศ.2561 หองบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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Special Seminar  

หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยลัยมหิดล จัดสัมมนาพิเศษแก 

นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจทั่วไป โดยขอเชิญวิทยากร Professor Samuel H.H. Chan Director, Institute for 

Translational Research in Biomedicine, Taiwan มาบรรยาย เรื่อง “How to Trive as an Academic” ในวันที่ 

25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ หอง Pr. 501  
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งานครบรอบ 50 ป ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร จัดงานครบรอบ 50 ป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 

เวลา 16.00 - 20.40 น. ณ อาคารสตางคมงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 

เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนและลงทะเบียนเรียน เม่ือวันอังค ารท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา                     

13.00 - 15.00 น. ณ หอง Pr. 501 ตึกปรีคลินิก ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร พญาไท 

 

   
   

   
 

ประชุม 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 

ผศ.ดร.พรพรรณ วิวิธนาภรณ เขารวมประชุม 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 

และนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ระหวางวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน  
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วิทยากร 

รองศาสตราจารย ดร.พญ.ณัฎฐินี จันทรรัตโนทัย อาจารยประจําภาควิชาเภสัชวิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากร

รวมใน เสวนาพิเศษ Science Cafe ตอน “ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร ถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน” ในวันพุธท่ี 11 

กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ หอง L05 อาคารเรียนรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

พญาไท  

 

   

  
 

โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงานนอกสถานที่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ ทัศนศึกษาและเย่ียมชมดูงานนอก

สถานที่ ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันจันทรที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุม 9 ชั้น 1 

อาคารวิจัยและพัฒนา 2 ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (วว.) คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี สําหรับคณาจารย บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผูเขารวม

โครงการ ไดมีโอกาสศึกษาดูงานและเช่ือมโยงงานวิจัยพื้นฐานและงานนวัตกรรม เปนการเพิ่มพูนประสบการณและได

เรียนรูความตองการของแหลงงาน สามารถเตรียมตนเองใหพรอมตอการทํางานในอนาคตได 
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งานมหกรรมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2561 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขา

รวมจัดบูธกิจกรรมยอยๆ ในสวนท่ี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2561 ณ บูธ 3 ฮอลล 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยจัดสาธิตการทํา

เจลทาผิววานหางจระเข โดยใหนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ รวมชมสาธิตการทําเจลและไดทดลองนําเจลทาลงบน

ผิวจริงเพื่อทดสอบความชุมชื้นซึ่งเปนสรรพคุณอยางหน่ึงของวานหางจระเข นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสนุกๆ ในการรวม

ตอบคําถามหลังจบการสาธิตเพื่อจับฉลากลุนรับของรางวัล 
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งานทําบุญประจําปภาควิชาเภสัชวิทยา ป พ.ศ. 2561 

เมื่อวันอังคารท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา ต้ังแต 07.30 - 13.00 น. บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 5 และ หอง 

Pr. 501 ตึก Pr. ช้ัน 5 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและกิจกรรมสานสัมพันธระหวางคณาจารย บุคลากร นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และศิษยเกา 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและกิจกรรม

สานสัมพันธระหวางคณาจารย บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษยเกา เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง 

คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และศิษยเกา ไดรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลตางๆ ผานกิจกรรมการเสวนาระดม

ความคิดนํามาซ่ึงขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมสานสัมพันธยังสงเสริม

ใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนและภายในภาควิชาฯ ระหวางวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนยฝก

ศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง 
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SC Open House ในงานมหิดลวิชาการ  

ในงาน SC Open House ในงานมหิดลวิชาการ เปดบานมหิดล 2561 ระหวางวันที่ 2- 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2561 ณ หอง SC4 - 200 คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล ศาลายา ภาควิชาเภสัชวิทยาเขารวมกิจกรรมจัดแสดงบอรด

ความรูและสาธิตการทดสอบสารตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH รวมถึงมีของรางวัลใหผูเขารวมงานที่ตอบคําถาม

เกี่ยวกับบอรดที่จัดแสดงดวย  

 

   

 
 

Special Seminar  

หลักสูตรเภสัชวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยลัยมหิดล จัดสัมมนาพิเศษแก 

นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจทั่วไป เร่ือง “Blood-Brain Barrier Function in Alzheimer’s Disease Novel 

Strategies to improve Aß Clearance” โดยขอเชิญวิทยากร Associate Professor Anika M. Hartz, University 

of Kentucky, USA ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ หอง Pr. 501  
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ภาควิชาสรีรวิทยา 

ภาควิชาสรีรวิทยามีการดําเนินงานเ พ่ือใหสอดคลองกับแนวทางยุทธศาสตร  คณะวิทยาศา สตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560–2564 โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

งานวิจัยของภาควิชาฯ ครอบคลุมการศึกษาทางสรีรวิทยาและสรีรวิทยาประยุกตในเซลลเพาะเล้ียง สัตวทดลอง 

และมนุษย บุคลากรของภาควิชาฯ สวนใหญทํางานรวมกันเปนกลุมวิจัย และมีความรวมมือกับนักวิชาการภายนอก

ภาควิชาฯ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการองคความรูในสาขาที่หลากหลาย นอกจากนี้ ภาควิชาฯ จัดใหมี

คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และกําหนดใหคณะกรรมการฯ รายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานของโครงการในที่ประชุมทุกเดือน พรอมทั้งใหผูปฏิบัติงานและนักศึกษาเขารวมอบรมการประชุมที่เกี่ยวของ

กับจริยธรรมการวิจัย เชน Chemical safety, Biosafety และจริยธรรมการใชสัตวทดลอง กลุมวิจัยในภาควิชาฯ แบง

ออกไดเปน 5 กลุม ดังนี้ 

1. Calcium and Bone Physiology      

2. Cancer and Degenerative Diseases  

3. Cardiac Muscle Physiology   

4. Epithelial Transport & Drug Discovery  

5. Exercise Physiology and Metabolism  

จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของภาควิชาฯ ที่เผยแพรในป พ.ศ. 2561 มี

จํานวนทั้งสิ้น 60 เรื่อง โดยมีผลงานจํานวน 40 เรื่อง ตีพิมพในวารสารที่ถูกจัดอยูใน Quartile ท่ี 1  

จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของภาควิชาฯ นับเปนรอยละ 13.98 ของ

จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร 
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เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยกับสถาบันคูเทียบ พบวา ผลงานวิจัยของภาควิชาฯ อยูเปนลําดับที่ 1 เมื่อเทียบกับ

สถาบันอื่นในประเทศ และยังเปนรองสถาบันชั้นนําในตางประเทศ เชน National University of Singapore 

 

Name Staff Paper Paper/Staff 

1. Chiang Mai University, Faculty of Medicine 21 53 2.52 

2. Chulalongkorn University    

2.1 Faculty of Medicine 17 7 0.41 

2.2 Faculty of Pharmaceutical Sciences 13 24 1.85 

3. Mahidol University    

3.1 Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 19 8 0.42 

3.2 Faculty of Science 16 60 3.75 

3.3 Faculty of Pharmacy 7 5 0.71 

4. Khon Kaen University, Faculty of Medicine 18 22 1.22 

5. University of Malaya, Faculty of Medicine 12 14 1.17 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally-competent 

graduates 

 ภาควิชาฯ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร 

ไดแก 

หลักสูตร ไดรับความเห็นชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล  

วันที่ (คร้ังที่) 

ปที่ปรับปรุง 

หลักสูตรลาสุด 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา 15 พ.ย.60 (526) พ.ศ. 2561 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา 15 พ.ย.60 (526) พ.ศ. 2561 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 21 ม.ิย.60 (521) พ.ศ. 2560 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 21 ม.ิย.60 (521) พ.ศ. 2560 

 

 ภาควิชาฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ตาม

วงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับหลักสูตรใหเปน outcome-based education ที่

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษาของ TQF ซึ่งไดรับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2560 นอกจากน้ี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา ไดผานการ

เยี่ยมสํารวจตามเกณฑคุณภาพ MU AUN - QA เมื่อวันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2561 
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 นักศึกษาที่ศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยในภาควิชาฯ บางสวน ไดรับการเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการทํา

วิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ เชน University of Illinois, Loyola University Chicago, University of 

Iowa, University of Michigan, University of Bristol และ Emory University เปนตน 

 ภาควิชาฯ จัดใหมีโครงการ Competency Development for Graduate Students ในรูปแบบของกิจกรรม

เพื่อใหนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไดรับการพัฒนาและเสริมทักษะนอกหลักสูตรที่มีความสําคัญ ไดแก การ

บรรยายพิเศษ/สัมมนา เรื่อง Paths from a scientist to an entrepreneur และ Tips for publishing in American 

Journal of Physiology: Endocrinology & Metabolism section 

 ภาควิชาฯ มีพันธกิจที่เก่ียวของกับการบริการการสอนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล

และคูความรวมมือของมหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รายวิชา SCID 261 และ SCID 262 รวม

จํานวนนักศึกษา 389 ราย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต (NSNS, NRNS, RAER, RACD, 

MTMT, PHSD, PHOS, MTRT, PTOP, EGBE, AMPH รวมจํานวนนักศึกษา 1,085 ราย) และ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาชีววิทยาศาสตรการแพทย (รายวิชา SCBM 221 SCBM 222 และ SCBM 223 รวม

จํานวนนักศึกษา 27 ราย) 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

 ภาควิชาฯ สงเสริมและใหบริการวิชาการผานการดําเนินกิจกรรมและจัดทําโครงการบริการวิชาการ ไดแก  

1. โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูสังคมในวงกวางผานการเขียนบทความเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ

และสื่อออนไลน 

2. การจัดอบรมวิชาการในโครงการ Functional Anatomy, Movement, and Posture Analysis เพื่อ

เผยแพรความรูแกบุคคลท่ัวไป 

3. การใหบริการตรวจวัดสมรรถภาพรางกายและการใหคําแนะนําในการออกกําลังกายในโครงการ Healthy 

Life เพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรของคณะวิทยาศาตรโดยไมคิดคาใชจาย 

 นอกจากนี้ บุคลากรของภาควิชาฯ ยังใหบริการวิชาการทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ไดแก ปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผูเชี่ยวชาญ อาจารยพิเศษในสถาบันอื่นทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ รวมทั้งคณาจารยบางสวนของภาควิชาฯ ไดเขารวมโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

 ภาควิชาฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในดานตาง ๆ โดยใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมใน

สวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และ โครงการสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรเขารวมประชุม

วิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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2. โครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับและจัดทําแผนกลยุทธประจําปของภาควิชาฯ โดยกําหนดให

นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีสวนรวม เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดการส่ือสารแบบสองทาง ทําการสํารวจความพึงพอใจ

และความไมพึงพอใจ เพื่อนําไปสูการปรับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

3. โครงการหองปฏิบัติการสรีรวิทยาปลอดภัย เปนกิจกรรมจัดอบรมและประชุมเพื่อหาแนวทางปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางานวิจัยใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน Lab Safety, Biosafety, Chemical Safety และ 

COSHEM 

4. โครงการสรีรวิทยาวิชาการ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางกลุมวิจัยภายในภาควิชาฯ และใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธงานวิจัยและหลักสูตรของภาควิชาฯ แก

บุคคลภายนอก 

 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 
272 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
http://physiology.sc.mahidol.ac.th 
https://th-th.facebook.com/muscps 
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ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง 

RTEC จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา

ทางดานยางในมหาวิทยาลัยมหิดลกับหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะอยางย่ิงการวิจัยและพัฒนาดานยางธรรมชาติ  

RTEC พัฒนามาจากการรวมตัวของ  

1. หนวยวิจัยยางและเทคโนโลยี (หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศของคณะวิทยาศาสตรจัดตั้งเม่ือ พ.ศ. 2545)  

2. โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย (โครงการบริการวิชาการยาง สังกัดหนวยพัฒนาธุรกิจ                

คณะวิทยาศาสตร)  

3. กลุมวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพของคณะวิทยาศาสตร 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยวิจัยและบริการวิชาการดานยางช้ันนําของประเทศ สามารถเปนที่พึ่งหลักใหแกอุตสาหกรรมยางไทย

ในการพัฒนาตัวเอง เพื่อใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ผลการดําเนนิการดานงานวิจัย 

ในการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง ไดดําเนินงานวิจัยรวมกับภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ ซึ่งงานวิจัยดังกลาวสงผลกระทบทั้งในดานการชวยเพ่ิมศักยภาพใน

การแขงขันดวยการผลิตผลิตภัณฑใหมเพื่อชวยขยายฐานสินคา พัฒนาสามารถดําเนินงานและแขงขันกับคูแขงทางการ

คาท้ังในและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถสรุปงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมได 

ตารางรายการรบัเงินทนุวิจัยประจําป 2561 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 
งบประมาณ (บาท) 

ภาคเอกชน 

1 การปรับปรงุการสมบัติของพอลิเมอร

ผสมระหวางพอลิโพรพิลีนคารบอเนต

คอมโพสิตกับยางธรรมชาติ โดยการ

ปรับเพิ่มอันตรกิริยาระหวางวฎัภาค 

บริษทั ปตท.

จํากัด (มหาชน) 

6 เดือน 632,000.000 

2 การปรับปรงุสมบัติความทนทานตอ

การเสื่อมสภาพ เน่ืองจากความรอน

ของยางธรรมชาติและการปรับปรุงคา

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใชงานของ

พอลิโพรพิลีนคารบอเนตใหมีคาเพิ่ม

สูงขึ้น 

บริษทั ปตท.

จํากัด (มหาชน) 

5 เดือน 

(ม.ค. - พ.ค. 2561) 

344,500.000 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ แหลงทุน ระยะเวลา 
งบประมาณ (บาท) 

ภาคเอกชน 

3 Potential use of 

Peroxide/Coagent as an 

Alternative to Sulphur Curing 

System for Clutch Facing 

Applications 

บริษทั เอก็

เซดดี้ ฟริคชั้น 

แมททีเรียล 

จํากัด 

1 ป 

(15 ธ.ค. 2560 - 

14  ธ.ค. 2561) 

450,000.000 

4 Improverment of Production of 

Rubber from/Fabrics Laminate 

 3 เดือน 

(15 ก.พ. –  

14 เม.ย. 2561) 

240,000.000 

 

ผลการดําเนนิการดานงานบริการเทคนิค 

หนวยบริการเทคนิคของศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง  เปนหนวยท่ีใหบริการทดสอบโดยเนนหนักในการวิเคราะห

และตรวจสอบสมบัติพื้นฐานของวัสดุทั้งดานเคมีและเชิงกล  โดยงานบริการเทคนิคในชวงเดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ได

ใหการบริการทดสอบแกภาคเอกชนและหนวยงานราชการท้ังหมดจํานวน 1 ,198 งาน โดยมีบริการทดสอบตาม

มาตรฐาน ISO, ASTM, DIN หรือ BS และบริการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 สมบัติกายภาพ 

- ความหนาแนน  

- ความทนตอของเหลว (การเปล่ียนแปลงน้ําหนัก, ปริมาตร, ความแข็งหรือความแข็งแรง) 

สมบัติการไหล 

- Shear viscosity, Die swell, Extrudate surface quality ท่ีอัตราไหลตางๆ 

- Shear viscosity ของของเหลว 

- Mooney viscosity, Mooney relaxation                                                                                             

- Storage modulus, Loss modulus, tan delta 

สมบัติการวัลคาไนซของยางคอมพาวด 

- Scorch time, Vulcanization time, Vulcanization rate 

สมบัติเชิงกล 

- ความแข็ง (Shore A, Shore C, IRHD)  

- สมบัติการรับแรงดงึ (Modulus, Tensile strength, Elongation at break) 

- สมบัติการรับแรงกด (Compressive strength, Compression set)  

- สมบัติการรับแรงฉีก (Tear strength)  

- ความทนตอการขัดถู (Akron , DIN)  

- ความยืดหยุน (Resilience โดย Dunlop tripsometer) 
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สมบัติเชิงพลวัต 

- Storage modulus, Loss modulus, tan delta โดย Dynamic mechanical analyzer  

- ความรอนสะสม โดย Goodrich flexometer 

- การขยายตวัของรอยแตก (crack growth) โดย De Mattia flexing machine 

สมบัติการเสื่อมสภาพ 

- ความทนตอความรอนและออกซิเจน  

- ความทนตอโอโซน 

บริการวิเคราะห 

- ชนิดของยางและยางผสม  

- น้ําหนักโมเลกลุและการกระจายตัวของน้ําหนักโมเลกุลยาง   

- ชนิดของสารเคมียาง ความบริสุทธิ ์  

- ขนิดและปริมาณขององคประกอบของผลิตภัณฑยาง  

- สารเจือปน  

- สารตกคาง  

- สารที่กอใหเกดิการบลูมที่ผิว 

- ขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคยางและสารแขวนลอย  

- ขอมูลจําเพาะ (specification) ของยางและน้ํายาง 
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ตัวอยางรูปเคร่ืองมือ 

  
เคร่ืองทดสอบวัดแรงดึง เครื่องท่ีใชทดสอบสมบัติการไหล 

และคาความหนืดของยางและพลาสติก 

 

 

 

เครื่องทดสอบความรอนสะสมของยาง เครื่องวิเคราะห Pyrolysis-GC/MS 

แนะนําเครื่องวิเคราะหและเคร่ืองทดสอบ 

  

เครื่องวิเคราะหการเปล่ียนแปลงความรอนของสาร 

• อุณหภูมิทดสอบ: 30 - 300 oC 

• ความถูกตองของอุณหภูมิ: ±1 oC 

(30 -100 oC) หรือ ±2 oC (100 – 200 oC) 

• ความเร็วในการหมุนชิ้นงานทดสอบ: 5 - 10 rpm 

• ระยะเวลาทดสอบสูงสุด: 9,999 ชั่วโมง

เครื่องทดสอบ Aging Oven 

• อุณหภูมิทดสอบ: 30 - 300 oC 

• ความถูกตองของอุณหภูมิ: ±1 oC 

(30 -100 oC) หรือ ±2 oC (100 – 200 oC) 

• ความเร็วในการหมุนชิ้นงานทดสอบ: 5-10 rpm 

• ระยะเวลาทดสอบสูงสุด: 9,999 ชั่วโมง 
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ผลการดําเนนิการดานงานฝกอบรม 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรในรอบป 61 ที่ผานมาสามารถสรุปการอบรมไดดังนี้ 

การอบรม จุดมุงหมายการฝกอบรม 
จํานวนคร้ังที่

อบรม 

1. การอบรมเชงิทฤษฎี  

ดานพื้นฐานเทคโนโลยียาง 

เพื่อใหบุคลากรทางภาครัฐและเอกชนมีความรูเขาใจทฤษฎีดาน

เทคโนโลยียางพ้ืนฐานมากข้ึน 

4 

2. การอบรมเชิงทฤษฎีดาน

เทคโนโลยียางเฉพาะดาน 

เพื่อใหบุคลากรทางภาครัฐและเอกชนมีความรูความเขาใจดาน

เทคโนโลยียางที่มีรายละเอียดเจาะจงเฉพาะดานมากขึ้น 

6 

3. การอบรมเพื่อสงเสริมความรู

เฉพาะสําหรับความตองการของ

แตละบริษัท 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละบริษัทใหมีความรูความเขาใจ

ทางดานทฤษฎีใหสามารถนําไปประยุกตใชกับงานและ

เทคโนโลยีที่ใชไดและสรางความสัมพันธอันจะกอใหเกิดการวิจัย

รวมกันในอนาคต 

4 

4. การสัมมนาเชิงวิชาการ

รวมกับบริษทัเอกชนเกี่ยวกับ

การประยุกตใชเทคนิคการ

วิเคราะหสมบัตขิองยางโดยใช

เครื่องมอืเฉพาะดานที่ทันสมัย 

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางภาครัฐและเอกชนรวมถึงนกัวิจัยใหรูวิธี

วิเคราะหสมบัตขิองยางดวยเทคโนโลยีใหมและทันสมัย และ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเกดิประโยชนได 

1 

 

หลักสูตรอบรมชวงเดือน ต.ค.60 – ก.ย.61 ดังนี ้

1. การฝกอบรมหลักสูตรบรรยาย 

หลักสูตรที่  1    เรื่อง  Principle and Understanding of RPA            

หลักสูตรที่  2    เรื่อง  เทคโนโลยียางสําหรับบุคคลท่ัวไป 

หลักสูตรท่ี  3    เรื่อง  เทคโนโลยียางพื้นฐาน 

หลักสูตรที่  4    เรื่อง  เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบตัิเฉพาะของยาง 

หลักสูตรท่ี  5    เรื่อง  เทคโนโลยีน้ํายางพ้ืนฐาน 

หลักสูตรที่  6    เรื่อง  เทคโนโลยีการผสมยาง            

หลักสูตรที่  7    เรื่อง  ศาสตรการไหลของยาง 

หลักสูตรที่  8    เรื่อง  เทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาของเศษยาง 

หลักสูตรที่  9    เรื่อง  เทคโนโลยีการตดิของยาง 

หลักสูตรที่ 10   เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑยางดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
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2. หลกัสูตรฝกอบรมบรรยายเฉพาะกลุม (In-house Training) 

หลักสูตรท่ี 1    เรื่อง  Rubber  Compounding  

หลักสูตรท่ี 2    เรื่อง  เทคโนโลยียางพื้นฐาน 

หลักสูตรที่ 3    เรื่อง  วิศวกรรมยอนรอยผลิตภัณฑยาง 

 

3. สัมมนาเชงิวิชาการ 

 หลักสูตรที่ 1   เรื่อง  Rubber  Testing 
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กลุมสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 

อัจฉริยะ     

ดานบริการวชิาการ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกนักเรียน

โรงเรียนตางๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ ภายใตโครงการเปดโลก

ทัศนและฝกทักษะเพื่อการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู ความสนุกสนานและความเขาใจในการเรียนรู รวมทั้งยัง

เปนการตอยอดความรูทางดานวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความเหมาะสมกับการศึกษาสําหรับเด็กไทยในยุค

ไทยแลนด 4.0 ไดอีกทางหน่ึง รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหกาวไกลและมีคุณภาพในอนาคต โดยทางกลุม

สาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑฐานชีวภาพอัจฉริยะไดมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม STEM           
STEM 1 Day Camp 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธ์ิ รองคณบดีฝายบริการการศึกษา 

ศาลายา และหัวหนาโครงการฯ ไดจัดกิจกรรมการอบรมภายใตโครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ "STEM 1 

DAY CAMP ม.ปลาย" ใหกับโรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และ

โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดหัวหิน 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

STEM 2 Day Camp   
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STEM 2 Day Camp 
เม่ือวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ท่ีผานมา ไดจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ ภายใตโครงการเปด

โลกทัศนและฝกทักษะเพื่อการเรียนรู แหงศตวรรษท่ี 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรูดวยสะเต็ม กิจกรรม "STEM 2 DAY 

CAMP" ใหกับโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี และเม่ือวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 มีกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนเปนผูเขารวมกิจกรรม จากการประสานงานของ บริษัท เกิดปญญา จํากัด โดยผูเขารวมกิจกรรมมีความตั้งใจ

ในการเรียนรู ตามฐานกิจกรรมที่กําหนดให ดังนี้ Inspiring Science Show, Engineering Focused STEM, STEM 

career, STEM Math for Run STEM Math for Life, STEM +  DRUG :  Iodine for Life และ  Walk Rally- Lab 

Tour. กิจกรรมจะเนนการสงเสริมการเปนผูนําดานการเรียนรู ตรงตามความตองการของผูเรียน 
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STEM 3 Day Camp 
เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา ไดจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ ภายใตโครงการ

เปดโลกทัศนและฝกทักษะเพื่อการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21: สนุกคิดสัมฤทธ์ิเรียนรูดวยสะเต็ม กิจกรรม “STEM 3 

Day Camp” ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และไดจัดกิจกรรม “สะเต็ม

ทามกลางขุนเขาและสูดโอโซนเต็มปอดของเมืองไทย” ใหกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (หองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) เขารวมกิจกรรม ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา 
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กลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนวัตกรรมวัสด ุ

แนวทางตามยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 - 2564 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in research with global and social impact 

 -  
2. ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally - 

competent graduates 

2 - 31 (SC - N) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2561 

ในการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ) จําเปนตองใหนักศึกษาไดมีประสบการณ

เรียนรูจากสถานที่ประกอบกิจการทางวัสดุ หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาวัสดุในสถานที่จริง 

เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจกระบวนการท่ีใชในการผลิตพัฒนาและตรวจสอบวัสดุ ในโรงงานอุตสาหกรรมน้ันๆ ซึ่งจะมี

ขนาดการผลิตในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับสิ่งที่นักศึกษาไดพบเจอในหองปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัย จึงจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใหนักศึกษาบัณฑิตในหลักสูตรฯ ไปดูงานกระบวนการพัฒนาวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม การท่ีไดไป

ศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด (สํานักงานใหญ) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

และ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ ในการดูครั้งนี้ทําใหไดความรูเกี่ยวกับข้ันตอนใน

ขบวนการผลิตตางๆ การทํางานรวมกันเปนทีม 
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3. ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

 3 - 6 (SC - N) โครงการเปดโลกวัสดุ วนัที่ 10 ตุลาคม 2561 
 เนื่องดวยกลุมสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการถายทอดความรูใหแกสังคม จึงไดจัดทําโครงการเปดโลกวัสดุประจําปการศึกษา 2561 ข้ึนเพื่อ

แนะนํางานวิจัย และการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยัง

เปนการสงเสริมใหนักศึกษาคิดเปนทําเปน มีทักษะการบริหารจัดการ มีภาวะผูนํา รวมทั้งมีจิตอาสาและสํานึก

สาธารณะอีกดวย 
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4. ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

 4 - 72 (SC - N) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศกึษาประจําป 
 โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษาผลการเรียนดี และงานวิจัยเดน เปนโครงการที่สงเสริมและ

สนับสนุนเพื่อใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของตนเองและ           

ผลของการเปนนักศึกษาผลการเรียนดี และงานวิจัยเดนขึ้น โดยคาดหวังวาจะทําใหนักศึกษาทุกคนมีการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคของตนเองไดอยางภาคภูมิใจ 
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สภาอาจารย 

 สภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร มีบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณบดี คณะกรรมการ 

ประจําคณะในกิจกรรมตางๆ ของคณะ ปฏิบัติภารกิจของคณะตามที่คณบดี หรือคณะกรรมการประจําคณะ

มอบหมาย เปนตัวแทนอาจารยในการติดตอสัมพันธกับองคกรอื่นในกิจการของสภาอาจารย สงเส ริมความสามัคคี 

คุณธรรม จริยธรรมของผูปฏิบัติงานและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สงเสริมเสรีภาพอันชอบธรรมตามหลัก                  

ธรรมาภิบาลของผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร 

สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปงบประมาณ 2561 

โครงการเสวนาสภาอาจารย เรือ่ง “ผลกระทบประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 ตอการขอตําแหนงทางวิชาการ” 

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 -  11.30 น. ณ หองประชุมสตางค มงคลสุข ชั้น 1 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 เพ่ือใหคณาจารยไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

และเสนอแนะแนวทางเพ่ือเอื้ออํานวยการขอตาํแหนงของคณาจารย และเพ่ือใหคณะ และมหาวิทยาลัยไดนาํ

ขอเสนอแนะไปวางแผนเพื่อเอือ้อํานวยการขอตําแหนงของคณาจารย วิทยากร ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิง รวงผึ้ง 

สุทเธนทร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจริยา ปญญา ผูอํานวยการกองทรัพยากร

บุคคล ศาสตราจารย ดร.นทีทิพย กฤษณามระ ประธานคณะอนุกรรมการกลัน่กรองขอตําแหนงทางวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร ผูดําเนินการ รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย เอือ้วิทยาศุภร ภาควิชาเคมี และรองศาสตราจารย              

ดร.ชวูงศ เอือ้สุขอารี ภาควิชาชีววิทยา จํานวนผูเขาประชุม 126 คน 
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โครงการสัมมนาสภาอาจารย (Retreat) เร่ือง “บทบาทสภาอาจารยในการสนับสนุนการขอตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยคณะวิทยาศาสตร”  วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2561 

ณ ไอธารา รีสอรทแอนดสปา ตาํบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

วัตถุประสงค เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันของคณะกรรมการสภาอาจารยเกี่ยวกับ

บทบาทของสภาอาจารยในการสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการและปรับปรุงการกําหนดภาระงานของ

ผูปฏิบัติงานตําแหนงวิชาการ เพ่ือสรุปขอเสนอแนะตอผูบริหารคณะ และเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

คณะกรรมการสภาอาจารย 

 

  

โครงการประชมุคณะกรรมการสภาอาจารย 12 คร้ัง โครงการตอเนื่อง ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561 

มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการดําเนินงานของสภาอาจารยและวางแผน และเพ่ือสงเสริมการบริหารงานของ

คณะ มีการประชุม 12 ครั้ง (ใชหองประชุมคณะ 10 ครั้ง ภาควิชา 1 ครัง้ นอกสถานที่ 1 ครัง้) 

โครงการสภาอาจารยพบสมาชกิสภาอาจารย 12 ภาควิชา 

มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําบทบาทสภาอาจารย และกรรมการสภาอาจารยแกสมาชิกสภาอาจารย  ดําเนินงาน

จัดประชุม 9 ครั้ง กับภาควิชากายวิภาคศาสตร ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พยาธิชีววิทยา จุลชีววิทยา 

พฤกษศาสตร เภสัชวิทยา และคณิตศาสตร ระหวางเดือนธันวาคม ถึง พฤศจิกายน 2560 
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โครงการคัดเลือกอาจารยตัวอยาง ประจาํป พ.ศ.2561 

 

 
 

มีวัตถุประสงคเพื่อประกาศเกียรติคุณอาจารยผูที่มีความสามารถดีเดนทางดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

พรอมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ และการครองตนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหเปนที่ประจักษ  เพื่อสรางขวัญ

และกําลังใจแกอาจารยที่เสียสละมุงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอยางดี

ยิ่ง และเพ่ือเสริมสรางศรัทธา ความภาคภูมิใจในการเปนอาจารยของคณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานคัดเลือกอาจารย

ตัวอยาง 2 ระดับ ดําเนินการคัดเลือกระหวาง 15 มิถุนายน - 7 กันยายน 2561 และเสนอใหคณะจัดพิธีมอบรางวัลใน

วันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยผลการคัดเลือกมีดังนี้ 

- ระดับ รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ไดแก รองศาสตราจารย ดร.พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี 

- ระดับอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพรรณ วาณิชวิริยกิจ ภาควิชา    

กายวิภาคศาสตร 

 รวมถึงการเสนอช่ือ รองศาสตราจารย ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย อาจารยตัวอยางป พ.ศ. 2560 เพ่ือรับการยก

ยองอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป พ.ศ. 2561 ประสานงานจัดสถานที่ ตอนรับ และจัดบุคลากร

ภาควิชาเคมีเพื่อรับการสัมภาษณ โดยใชหองประชุม P101 ท้ังนี้ รองศาสตราจารย ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ไดรับการ

คัดเลือกใหไดรับรางวัลตัวอยางของสภาอาจารย ป 2561 และมีการมอบรางวัลในวันคลายวันพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา 

 สภาอาจารยยังไดเย่ียมชมงานสภาอาจารย คณะแพทยศิริราชพยาบาล เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2561 เพื่อเปน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของสภาอาจารยที่มีการดําเนินงานยาวนานที่สุดในมหาวิทยาลัยมหิดล 
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 สภาอาจารยเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา 3 เร่ือง และเร่ืองแจงเพื่อทราบ 7 เร่ืองในการประชุมกรรมการประจํา

คณะ โดยเรื่องเพื่อพิจารณามีดังนี้ 

1. วาระการดํารงตาํแหนงของกรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทนคณาจารย ที่จะเลือกตั้งใหม วัตถุประสงค 

เพื่อแกไขใหวาระตรงกับวาระของกรรมการสภาคณาจารย มหาวิทยาลัย (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึง 5 

พฤศจิกายน 2562) วาระของกรรมการประจําคณะ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 ถึง 31 มกราคม 2561 โดย

เสนอใหเลือกตัง้เร็วขึ้น 2 เดือน 25 วัน เพื่อปรับวาระใหตรงกับวาระการดํารงตําแหนงของสภาคณาจารย 

ในป พ.ศ. 2562 

2. เรื่องปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน นย.01-1 และ นย. 01-2 

3. ขอสรุปจากการสัมมนาสภาอาจารย (Retreat) 2 เร่ือง ไดแก การปรับปรุงภาระงานของอาจารย (ภาระ

งานดานการเรียนการสอน และ ภาระงานดานผลงานวิชาการ) และการสงเสริมการขอตําแหนงทาง

วิชาการ ผลการพิจารณา: คณะรับไปพิจารณา 

สงเรื่องใหรองคณบดีฝายบริหารพิจารณา ในเรื่องผลกระทบของมาตรการรักษาความปลอดภัยในการผานเขา

ออกอาคารโดยการสแกนบัตร เรื่องจากการรับเรื่องผานตูรับเรื่องรองเรียนสภาอาจารย จํานวน 6 เร่ือง ไดแก การ

จอดรถหนาอาคารชีววิทยาใหม ราคาอาหาร การใชเสียงในคณะฯ การขึ้นรถ shuttle bus การทําความสะอาดที่จอด

รถใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ และการเล้ียงสัตวในคณะ  

นอกจากน้ีประธานสภาอาจารย ไดเขารวมเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร 

3. คณะกรรมการสวัสดิการรานคาและส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 

4. คณะกรรมการดําเนินงานดานการลด คัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม (Reduce, Recycle, 

Reuse: 3Rs) คณะวิทยาศาสตร 

5. คณะกรรมการบริหารกองทุนกีฬาและสรางสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร 

6. คณะกรรมการคัดเลือกราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย  
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สโมสรผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร 

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ภารกิจหลัก 

งานพิธีทําบุญตักบาตร พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ป วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ                 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 ต.ค. 60 ณ หองประชุม K102 และ K103 และจัดใหมีการรวมทําบญุตักบาตร อาหารแหง 

-  เพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

-  มีพิธีสงฆ และถวายภัตตาหารเชา พรอมถวายปจจัยไทยทานแดพระสงฆวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

จํานวน 10 รูป  

-  เชิญผูบริหารวางตนดาวเรืองถวายความอาลัยหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณดานหนาของคณะวิทยาศาสตร 

งานวันสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2561 

27 ธ.ค.60 ณ หองประชุม K102 และ K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร (พญาไท) ตึกกลม 

-  มีพิธีสงฆและถวายภัตตาหารเชาพรอมถวายปจจัยไทยทานแดพระสงฆ จํานวน 9 รูป ณ หองประชุม K 

102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)  

-  รวมทําบุญตักบาตรอาหารแหง บริเวณดานหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

-  กีฬาฮาเฮ เพื่อสรางความสามัคคี และงานเล้ียงสังสรรควันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561 บริเวณ  ตึก

กลม   

งานประเพณีสงกรานต 

11 เม.ย. 61 ณ หองประชุม K102 และ K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร (พญาไท) หอง L01 

-  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  

-  มีพิธีสงฆและถวายภัตตาหารเชา พรอมถวายปจจัยไทยทานแดประสงฆ จํานวน 9 รูป ณ หองประชุม 

K102 และ K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร (พญาไท)  

-  ทําบุญตักบาตรอาหารแหง บริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ    

-  พิธีรดน้ําขอพรอาจารยอาวุโส ณ หองประชุม K102 สรงน้ําพระพุทธรูปเพื่อเปนสิริมงคล   

-  ประกวดรองเพลงไทยลูกทุงและประกวดเทพีสงกรานต เพ่ือสะทอนศิลปะอันดีงามของประเพณีไทย 

ทุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2561 

1 มิ.ย. 61 หองประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

-  สโมสรผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาบุตรของ

ผูปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินสโมสรผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร สนับสนุน
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ใหทุนการศึกษาบางสวน และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินทุนการศึกษาบุตรผูปฏิบัติงานภายในคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561 

-  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561 เม่ือวันศุกรที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561  เวลา 14.30 – 15.30 น.  

มีมติเห็นชอบการใหทุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร โดยพิจารณาตามประกาศ

สโมสรผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับ

ทุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานภายในสังกัด คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 ระดับ

อนุบาล - ประถม จํานวน 8 ทุนๆ ละ 1,200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน - ตอนปลาย/ปวช. จํานวน                  

7 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ระดับ ปวส. – มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเปนเงิน จํานวน 

30,100 บาท (สามหมื่นหนึ่งรอยบาทถวน) 

สรุปผลการดําเนินงานสโมสรผูปฏิบตัิงานคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2561 

ภารกิจสนบัสนุน 

ที ่ กิจกรรม วันที ่ สถานที ่

1 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 12 ก.ค. 61 วัดเบญจมบพิตรดุสิต

วนารามราชวรวิหาร 

2 งานเกษียณอายุราชการ ป 61 30 ก.ย. 61 อาคารเรียนรวม ตึกกลม 

3 งานเดิน-วิ่งครบรอบ 60 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 25 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา  

4 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะวิทยาศาสตร ทําฝายชะลอน้ํา ป 2560 สถานที่ที่กําหนดใน

โครงการฯ  

5 ทําบุญงานฌาปณกิจ ตลอดป สถานที่ที่กําหนด 

6 เยี่ยมไข ตลอดป สถานที่ที่กําหนด 

7 กิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะวิทยาศาสตร กําหนดวันจัดกิจกรรม  ตลอดป สถานที่ที่กําหนด 

 

หมายเหตุ 

ภารกิจทั่วไปของสโมสรผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล      

1. การจัดกิจกรรมตามวันประเพณีตางๆ เชน วันสงกรานต วนัลอยกระทง และวันสงทายปเกาตอนรับปใหม  

2. การใหทุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงาน  

3. การสนับสนนุคาเยี่ยมไขผูปฏิบัติงานที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล  

4. การสนับสนนุคาทําบุญงานฌาปนกิจผูปฏบิัติงานและครอบครัว  

5. การสนับสนนุงบประมาณ/รวมจัดกิจกรรม/เขารวมกิจกรรม ของคณะวทิยาศาสตรและมหาวิทยาลัยมหดิล อาทิ  

-  กิจกรรมสรางฝาย ณ จ.กาญจนบุรี 

-  งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป  
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-  งานวิทยากษีณานุสรณผูปฏิบัติงาน  

-  งานวันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร  

-  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  

-  กิจกรรมถวายกฐินพระราชทาน  

-  กิจกรรมบริจาคโลหิต  

-  กิจกรรมเดิน-วิง่ครบรอบสถาปนาคณะวิทยาศาสตร 60 ป  

-  พิธีทําบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศล และถวายราชสดุดี  
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สมาคมศิษยเกา 

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการดวยรกัและผูกพันสานฝนนักศึกษาวิทยาศาสตร 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 

ปการศึกษา 2560 

- ชั้นปที่ 1 จํานวน 3 ทุน 

- ชั้นปที่ 2 จํานวน 3 ทุน 

- ชั้นปที่ 4 จํานวน 1 ทุน 
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แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งงานแผน                  

และพัฒนา 

สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล กลาวปจฉิมโอวาส และมอบของท่ีระลึก 

 

 
 

งานปจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2560  

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
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พิธีมอบเสื้อรุน SC60  สมาคมศิษยเกาคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ันปที่ 2 

 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
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พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2561 

สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 

กลาวตอนรับ 
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สโมสรนักศึกษา 

สรุปกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปการศึกษา 2561 

1. อบรมหลักสูตรผูนํานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล รุนที่ 9 

2. งานตอนรับนักเรียนที่สอบผานระบบ TCAS ครั้งที่ 1 - 4 

3. งานประชุมอะตอมเกมสคร้ังที่ 28 “ฮักกัลปเกมส” รอบท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. กิจกรรม แนะแนวชมรมคณะวทิยาศาสตรใหแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 ท่ีศาลายา ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 

5. กิจกรรม แนะแนวชมรมคณะวทิยาศาสตรใหแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 ท่ีพญาไท ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 

 

 

 

 

6. กิจกรรมพิธีไหวครู วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอง L01 ประจําปการศึกษา 2561 

7. กิจกรรม Major Game จัดขึ้นเปนระยะเวลา 3 เดือน 

8. งานกิจกรรมการถายภาพรวมหมูแกนักศึกษาทีก่ําลังจะเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร ในวันอาทิตยที่            

15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ สนามฟุตบอล หนาอาคารสตางค มงคลสุข 

9. กิจกรรม Mas Camp 30th Light Up! ระหวางวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล            

พญาไทและศาลายา 

10. ชมรมดนตรีสากลจัดกิจกรรม Insomnia concert live in salaya ณ สนามฟุตบอลรามา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

11. งานประชุมอะตอมเกมสคร้ังที่ 28 “ฮักกัลปเกมส” รอบท่ี 3 ระหวางวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562                 

ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 ช้ันที่ 2 อาคารสิรคิุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

12. ชมรมสันทนาการจัดโครงการ สอนนองสันทนาการ 

13. กิจกรรมดาว-เดือน ประจําปการศึกษา 2561 

14. กิจกรรมบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารยผูมีคุณูปการ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 60 ป คณะวิทยาศาสตร 

ณ บริเวณอนุสรณสถานลานตกึกลม 

15. กิจกรรม SC Paradise in Wonderland 

16. งานประชุมมูลนิธิสะออน ปทุมเทวาภิบาล 




