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สาสนจากคณบดี 

 
 
 
 
“รายงานประจําปงบประมาณ  2555 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดทําขึ้นเพ่ือเปนการนําเสนอผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2555 หรือปที่ 54 แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแตไดรับการประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 โดยมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงานประจําปฯ เลมนี้ ประกอบไปดวย 
ประวัติความเปนมา แนวทางการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการบริหาร ผล
การดําเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ ทั้งดานการบริหาร การศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือกับตางประเทศ 
และการประชาสัมพันธ ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานท้ังหมดดังกลาวสามารถ
บรรลุตามวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตรที่มุงมั่น “เปนคณะวิทยาศาสตรชั้น
นําในระดับสากล” 

 
คณะวิทยาศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานประจําปงบประมาณ 

2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” นี้จะเปนเอกสารสิ่งพิมพที่
แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในปงบประมาณ 2555 เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งสาธารณชนท่ัวไป ไดรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงาน
ของคณะฯ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดตามสมควร 
 
 
 

 
ศาสตราจารยศกรณ  มงคลสุข 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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ประวัติความเปนมา 
 

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

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

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

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ตั้งอยูเลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5000 มีอาคารเดิม 11 หลัง พ้ืนที่รวม 66,792 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของ
ภาควิชาตางๆ และใชสําหรับการเรียน การสอน การวิจัย และอาคารซ่ึงไดรับพระราชทานนามวา "อาคารเฉลิม
พระเกียรติ" อีกหนึ่งหลัง เปดทําการตั้งแตป พ.ศ. 2544 พ้ืนที่รวม 23,845 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของสํานักงาน
คณบดี หองปฏิบัติการของนักศึกษาพรีคลินิก และใชสําหรับปฏิบัติงานวิจัย ของหนวยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ 
(Center of Excellence) หนวยสงเสริมงานวิจัยอื่นๆ งานการเรียนการสอนและงานบริหาร และในปงบประมาณ 
2549 คณะฯ ไดสรางกลุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย ประกอบดวยอาคาร 3 
หลัง พ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 14,550 ตารางเมตร ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข เพ่ือสนับสนุนนโยบายและการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา สันทนาการ และเปนสํานักงานและหองปฏิบัติการของศูนยตรวจสอบสาร
ตองหามในนักกีฬา พื้นที่ 10,700 ตารางเมตร อาคารสัตวทดลอง เพ่ือสนับสนุนการวิจัยคุณภาพระดับสากล พ้ืนที่ 
2,300 ตารางเมตร และอาคารชีวภาพการแพทย พ้ืนที่ 1,550 ตารางเมตร เฉพาะตัวอาคารกอสรางแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ 2552 
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นอกจากน้ี ยังมีที่ตั้ง ณ วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170 โทร. 0-2441-9323 ประกอบดวยอาคาร 4 หลัง พ้ืนที่รวม 32,114 ตารางเมตร ใชสําหรับการเรียนการ
สอนวิชาพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-2 และใชเปนสถานที่ปฏิบัติการวิจัยดวย 

เม่ือเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2501 จนถึงป พ.ศ. 2535 คณะวิทยาศาสตรประกอบดวย 14 ภาควิชา จัดตั้ง
เรียงตามลําดับดังนี้ กายวิภาคศาสตร เคมี ชีววิทยา ภาษาตางประเทศ จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา  ฟสิกส  
เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และพฤกษศาสตร แตปจจุบัน
ประกอบดวย 12 ภาควิชา เนื่องจากในป พ.ศ. 2549 ภาควิชาภาษาตางประเทศไดโอนยายไปสังกัดคณะศิลป-
ศาสตร และในป พ.ศ. 2552 ภาควิชาคอมพิวเตอรยายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

แผนที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
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แผนที่ภายในคณะวิทยาศาสตร พญาไท 
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สวนที่ 1 แนวทางการดําเนินงาน 
 

โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

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

ปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 12 ภาควิชา ไดแก กายวิภาคศาสตร เคมี 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร และ
พฤกษศาสตร และโครงสรางสวนสนับสนุนองคกร ภายใตสํานักงานคณบดี 13 งาน ไดแก งานบริหารและธุรการ 
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งานการศึกษา งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา งานศาลายา  
งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ งานความรวมมือระหวางประเทศ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี  
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข งานคลังและพัสดุ งานตรวจสอบภายใน และงานพันธกิจพิเศษ 

นอกจากน้ียังมีหนวยวิจัยและเครือขายวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 12 หนวย ความ
รวมมือการวิจัย (International Collaborative Research Center) 4 กลุม ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
แหงชาติ (National Centres of Excellence) 3 ศูนย และ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก (The Hornbill Research 
Foundation) 
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นโยบาย ความทาทายของคณะวิทยาศาสตร 2555-2559 
 

ยุทธศาสตร 
MUSC 

นโยบาย ความทาทายของคณะวิทยาศาสตร 2555-2559 ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตรที่ 1 Research Excellence  
ความทาทายท่ีสําคญั เพิ่มผลผลติงานวิจัยคุณภาพ เพื่อสามารถแขงขันไดบนเวทีโลก 
นโยบาย การวิจยัเปนพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งมุงสูการสรางองคความรูที่
สามารถนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1. Research Excellence  
สรางความเปนเลิศในการวิจัย 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 Teaching and Learning Excellence 
ความทาทายท่ีสําคญั พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีคณุภาพระดับสากล เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในปจจุบันและในอนาคต 
นโยบาย การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน 
พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร เพื่อผลิตบณัฑติที่มีคณุภาพ ตอบสนองความตองการ
ของประเทศ และสามารถแขงขันกับนานาชาติ  

2. Transformative Education 
สรางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 Academic Services Excellence 
ความทาทายท่ีสําคญั มีระบบงานและการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อธํารง 
รักษาความสาํเรจ็ในภารกิจสําคญั ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 
นโยบาย สนับสนุนการใหบริการวชิาการ และการบริการสูสังคม ดวยศักยภาพหลักดาน
การเรียนการสอนและการวิจัยและคานิยมของคณะวิทยาศาสตร 

3. Healthcare and Services 
Excellence สรางความเปนเลิศในการ
บริการสุขภาพและบริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 People Excellence   
ความทาทายที่สําคัญ  
1 เพิ่มผลผลติงานวิจัยคณุภาพ เพอื่สามารถแขงขันไดบนเวทีโลก 
2 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มคีุณภาพระดับสากล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ในปจจุบันและในอนาคต 
3 มีระบบงานและการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือธํารง รักษาความสาํเรจ็ใน
ภารกิจสําคัญ ทามกลางการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในระดับภูมภิาคและระดับโลก 
นโยบาย บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถและ
ผลงาน และมีระบบท่ีเช่ือถือไดในการประเมิน 

9. Human Resource Excellence 
สรางความเปนเลิศดานทรัพยากร
บุคคล 

ยุทธศาสตรที่ 5 Internationalization 
ความทาทายท่ีสําคญั  
1 เพิ่มผลผลติงานวิจัยคณุภาพ เพือ่สามารถแขงขันไดบนเวทีโลก 
2 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มคีุณภาพระดับสากล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ในปจจุบันและในอนาคต 
3 มีระบบงานและการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือธํารง รักษาความสาํเรจ็ใน
ภารกิจสําคัญ ทามกลางการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในระดับภูมภิาคและระดับโลก 
นโยบาย สรางและขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศอยางเปน

4. Internationalization          
สรางความเปนสากล 
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ยุทธศาสตร 
MUSC 

นโยบาย ความทาทายของคณะวิทยาศาสตร 2555-2559 ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รูปธรรม และตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence 
ความทาทายท่ีสําคญั 
มีระบบงานและการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อธํารง รักษาความสําเร็จใน
ภารกิจสําคัญ ทามกลางการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในระดับภูมภิาคและระดับโลก 
นโยบาย บรหิารจัดการและการควบคุมกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกดิ
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล ทําใหเกิดความสะดวก และปลอดภัย ใชระบบคุณภาพ
ระดับสากลท่ีเปนท่ียอมรับ เปนเครื่องมือในการรวมกับการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อให
ภาพลักษณของคณะวิทยาศาสตรเปนท่ีรูจักในระดับชาติและนานาชาติ 

8. Management for  
Sustainability  
การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 7 ICT Excellence  
ความทาทายท่ีสําคญั  
1 เพิ่มผลผลติงานวิจัยคณุภาพ เพือ่สามารถการแขงขันไดบนเวทีโลก 
2 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มคีุณภาพระดับสากล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ในปจจุบันและในอนาคต 
3 มีระบบงานและการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือธํารงรักษาความสาํเรจ็ใน
ภารกิจสําคัญทามกลางการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในระดับภูมภิาคและระดับโลก 
นโยบาย 
สงเสริมการใชระบบ ICT ในการวิจัย การเรียนการสอน การสื่อสาร และเพื่อการบริหาร
จัดการ 

6. ICT-based University        
สรางมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 8 MUSR (Mahidol University Social Responsibility 
ความทาทายท่ีสําคญั  มีระบบงานและการจัดการทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อธํารง 
รักษาความสาํเรจ็ในภารกิจสําคญั ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 
นโยบาย 
สงเสริมกิจกรรมดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและกีฬาโดยมีการบูรณาการเขากับ
พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร 
อนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมการรกัษาความเปน Green Campus และรับผิดชอบตอ
สังคมสวนรวม 

5. Social Responsibility       
ความรับผิดชอบตอสังคม 
7. Harmony in Diversity       
ความกลมกลืนในความหลากหลาย 
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องคประกอบกลยุทธของคณะวิทยาศาสตร 
 
วิสัยทัศน (Vision)  เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล 

To be a World Class Science Faculty 
พันธกิจ (Mission)  สรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล 

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

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

 

แผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตร 2555-2559 
 
ความทาทายท่ีสําคัญของคณะวิทยาศาสตร  

1. เพ่ิมผลผลิตงานวิจัยคุณภาพ เพื่อสามารถการแขงขันไดบนเวทีโลก 
2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีคุณภาพระดับสากล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในปจจุบันและ 

ในอนาคต 
3. มีระบบงานและการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพ่ือธํารง รักษาความสําเร็จในภารกิจสําคัญ 

ทามกลางการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ยุทธศาสตร 
MUSC 

นโยบาย ความทาทาย
ของคณะวิทยาศาสตร 

2555-2559 
เปาประสงค (Goals) ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 Research 
Excellence  
ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 1 
นโยบาย 
การวิจัยเปนพันธกิจหลักของคณะ
วิทยาศาสตร ซึ่งมุงสูการสรางองค
ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและระดบันานาชาติ 

เปนเลิศทางดานวิชาการและวิจัยคุณภาพระดับ
นานาชาติ 
สรางองคความรู ผลติภณัฑ เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาสังคมหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย  
มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัรในระดบัชาติและนานาชาติ 
สรางนักวิจัยใหมและกลุมนักวิจัยเพ่ือความย่ังยืน 

รองคณบดฝีายวิจัย 
งานวิจัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 Teaching and 
Learning Excellence 

บัณฑิตมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การสื่อสาร มีทักษะของศตวรรษที่ 21 

รองคณบดฝีายการศึกษา 
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 
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ยุทธศาสตร 
MUSC 

นโยบาย ความทาทาย
ของคณะวิทยาศาสตร 

2555-2559 
เปาประสงค (Goals) ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 2 
นโยบาย 
การจัดหลักสตูรและการเรยีนการสอน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร เพื่อ
ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพ ตอบสนอง
ความตองการของประเทศ และสามารถ
แขงขันกับนานาชาติ  

สามารถสนองตอบตอการพัฒนาของประเทศ  
บัณฑิตมีการเรียนรูตลอดชีวิต พ่ึงพาตนเองได มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  
รักษากลุมผูเรียน โดยใชหลักสตูรท่ีมีความเปน
นานาชาติ ยืดหยุนและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
สรางผลงานวิจัยดานการศึกษาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร 

ผูชวยคณบดีฝายกิจกรรม
นักศึกษา 
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑติศึกษา 
งานการศึกษา 
งานแพทยศาสตรและ
บัณฑิตศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 3 Academic Services 
Excellence 
ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 3 
นโยบาย 
สนับสนุนการใหบริการวิชาการ และ
การบริการสูสังคม ดวยศักยภาพหลัก
ดานการเรียนการสอนและการวิจยัและ
คานิยมของคณะวิทยาศาสตร 

ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการระดับองคกร ชุมชน  
สงเสริม พัฒนา ศักยภาพดานการวิจัย  การเรียนการ
สอน โดยการบูรณาการ 

รองคณบดฝีายวิจัย 
รองคณบดฝีายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

ยุทธศาสตรที่ 4 People Excellence   
ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 1-2-3 
นโยบาย 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดย
คํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถและ
ผลงาน และมีระบบที่เช่ือถือไดในการ
ประเมิน 

ศักยภาพของคณาจารยและผูปฏบิัติงานสายสนับสนุน
เขาสูมาตรฐานสากลในดานการปฏิบัติงาน และการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
คณาจารยและผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตในระดับที่ด ี
คณาจารยและผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ไดรับการ
ตอบแทนท่ีคุมคา ทํางานในส่ิงแวดลอมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย  
มีแนวทางการประเมินบุคลากรเพื่อการพัฒนา 

รองคณบดฝีายบริหาร 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากร
บุคคล 

ยุทธศาสตรที่ 5 Internationalization 
ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 1-2-3 
นโยบาย 
สรางและขยายเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศอยางเปน
รูปธรรม และตอเนื่อง 

เครือขายและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันที่มี
คุณภาพระดับสูงในตางประเทศ 
หลักสตูร การอบรม เรียนการสอน การวิจัย และการ
บุคลากรคณุภาพมาตรฐานสากล 

รองคณบดฝีายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 
งานความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 6 Management 
Excellence 

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ สมดลุ
โปรงใส ตรวจสอบได  

รองคณบดฝีายบริหาร 
รองคณบดฝีานนโยบายและ
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ยุทธศาสตร 
MUSC 

นโยบาย ความทาทาย
ของคณะวิทยาศาสตร 

2555-2559 
เปาประสงค (Goals) ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 3 
นโยบาย 
บริหารจัดการและการควบคุมกํากับ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหเกิด
ความสะดวก และปลอดภัย ใชระบบ
คุณภาพระดับสากลท่ีเปนท่ียอมรบั  
เปนเครื่องมือในการรวมกับการ
ประชาสมัพันธเชิงรุกเพื่อใหภาพลักษณ
ของคณะวิทยาศาสตรเปนที่รูจักใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ใชทรัพยากรคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุดทุกภาคสวน
ไดรับความสะดวก และปลอดภัย 
ผูบริหารและบุคลากรสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ  
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  
คณะวิทยาศาสตรเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล 

พัฒนาคุณภาพ 
รองคณบดฝีายการคลัง 
รองคณบดฝีายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากร
บุคคล 
งานบริหารและธุรการ 
งานนโยบายและพัฒนา
คุณภาพ 
งานพันธกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตรที่ 7 ICT Excellence  
ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 1-2-3 
นโยบาย 
สงเสริมการใชระบบ ICT ในการวิจัย 
การเรียนการสอน การสื่อสาร และเพื่อ
การบริหารจัดการ 

ระบบ ICT ที่ตอบสนองและสงเสรมิพันธกิจหลักของ
คณะวิทยาศาสตร 
คลังและฐานขอมลูที่สามารถนํามาใชเพื่อการบริหาร
จัดการอยางทันทวงทีและสามารถเช่ือมโยงกับระบบ
ฐานขอมูลสถาบัน 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบ 
ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 8 MUSR (Mahidol 
University Social Responsibility 
ความทาทายท่ีสําคญั ขอ 3 
นโยบาย 
สงเสริมกิจกรรมดานการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาโดยมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจหลักของคณะ
วิทยาศาสตร 
อนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมการรกัษา
ความเปน Green Campus และ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
 

มีโครงการและกจิกรรมตามศักยภาพของคณะฯ ท่ีมี
การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม และมีผลกระทบในเชิง
บวกตอสังคม ซึ่งบูรณาการกับพันธกิจหลัก 
สรางจิตสํานึกของนักศึกษาและบุคลากร มีความ
สามัคคี รักองคกร และสังคมสวนรวม และตระหนักถึง
ความสําคญัศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยและนานา
ประเทศตอการดํารงชีวิต  
รวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวมเพื่อ Green Campus ที่ยั่งยืน 
การจัดการสารเคมี ของเสีย ขยะ และการนาํกลับมา
ใชที่มีประสิทธิภาพ 

คณบดี  
ผูชวยคณบดีฝาย
ประชาสมัพันธและกิจกรรม
พิเศษ 
ผูชวยคณบดีฝายกายภาพและ
สิ่งแวดลอม 
งานประชาสัมพันธและ
กิจกรรมพิเศษ 
งานบริหารและธุรการ 
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นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับระบบและกระบวนการ 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เพ่ือใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มุงไปสูการบรรลุเปาประสงคตามกลยุทธหลักของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งคณะฯ แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ 
3. ใหมีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 
4. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ  

วัตถปุระสงค 
1. เพ่ือใหผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรเปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายที่วางไว 
2. เพ่ือใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเส่ียงดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึน และสามารถจัดการกับความ

เส่ียง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
3. เพ่ือสรางแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร เพ่ือบริหารจัดการความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้นไดอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนนิการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมๆ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5. เพ่ือสงเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลตนเองที่ดีในองคกรอยางเปนรูปธรรม 

 
นโยบายและแผนการพัฒนาผูบริหาร คณะวิทยาศาสตร  
(งบประมาณแผนดิน / งบประมาณรายได / หรือแหลงงบประมาณอ่ืน ๆ) 
 
นโยบาย  เพ่ือพัฒนาผูบริหารระดับตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร  
กลยุทธ   สนับสนุนใหผูบริหารไดเขารวมประชุม  อบรม  สัมมนา  กิจกรรม ที่เพิ่มพูนศักยภาพในการ
บริหาร ซึ่งจัดขึ้นทั้งภายในคณะและสวนงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล    
วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการบริหารงาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเตรียมบุคลากร 
รุนใหมเพ่ือพัฒนาไปสูการเปนผูบริหารในอนาคต 
เปาหมาย  

1. มีบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาระดับสูง ไมนอยกวารอยละ 2 ตอป 
2. มีบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาระดับสูง ไมนอยกวารอยละ 2 ตอป 
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กลไกการดําเนินงาน   
1. คัดสรรตัวบุคคล เสนอโดยกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร หรือผูบริหารที่เกี่ยวของ 
2. จัดงบประมาณสนับสนุนโดยใชเงินรายไดสวนงาน 

 
กลไก/ลักษณะการพัฒนา/การอนุมัติ จํานวนคน/คร้ังท่ีสง/ป วงเงินไมเกิน 

1. สงบุคคลรวมการประชุม อบรม สัมมนาดาน
วิชาการ วิจัย และอื่นๆ ที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน
และเพิ่มพูนศักยภาพของผูบริหาร  ทั้งที่จัดโดยสวน
งาน นอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัย  

 เสนอโดยรองคณบดี ผูชวยคณบด ีหัวหนา
ภาควิชา 

 คณบดเีปนผูอนุมตั ิ

คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา
ภาควิชา ผูที่มีศักยภาพ (ประธานหลักสตูร 
ประธานกรรมการอื่นๆ) 
หัวหนางาน หัวหนาหนวย เจาหนาที่
รับผิดชอบระบบงานหลัก 
จํานวนคน ตามความเหมาะสม 
จํานวนคร้ัง ตามความเหมาะสม 

10,000 บาท / คน 
 

2. สงบุคคลรวมการประชุม สมัมนาผูบริหาร
มหาวิทยาลยั ประจาํป  

 เสนอโดยรองคณบดี ผูชวยคณบด ีหัวหนา
ภาควิชา 

 คณบดเีปนผูอนุมตั ิ

คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี 
หัวหนาภาควิชา  
สงตามจํานวนที่มหาวิทยาลยักําหนด 

10,000 บาท / คน 
 

3. สงบุคคลรวมการอบรมการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลยั ปละ 1 รุน และการศึกษาดูงานในและ
ตางประเทศ 

 เสนอโดยรองคณบดี ผูชวยคณบด ีหัวหนา
ภาควิชา 

 คณบดเีปนผูอนุมตั ิ

รองคณบดี ผูชวยคณบดี 
หัวหนาภาควิชา  
หัวหนางาน 
รุนกลาง  สงรุนละ 2 คน/ป 

ตามที่มหาวิทยาลัย หรือ
หลักสตูรกําหนด 

4. สงบุคคลรวมการสัมมนาประจาํปสําหรบัผูบริหาร 
คณะ / การศึกษาดูงานตางสถาบันในประเทศ  

 เสนอโดยรองคณบดี ผูชวยคณบด ีหัวหนา
ภาควิชา 

 คณบดเีปนผูอนุมตั ิ

คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนา
ภาควิชา ผูที่มีศักยภาพ (ประธานหลักสตูร 
ประธานกรรมการอื่นๆ) 
หัวหนางาน หัวหนาหนวย เจาหนาที่
รับผิดชอบระบบงานหลัก 

10,000 บาท / คน 
 

5. การสัมมนาประจําปสําหรับผูบริหารคณะ / 
การศึกษาดูงานตางสถาบันตางประเทศ 

 เสนอโดยรองคณบดี ผูชวยคณบด ีหัวหนา
ภาควิชา 

 คณบดเีปนผูอนุมตั ิ

ผูบริหารคณะ กรรมการประจาํคณะฯ  
หัวหนางาน ผูที่มีศักยภาพ 
 
 

500,000 บาท / ป 
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นโยบายการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553-2554 
 
นโยบาย   สงเสริมการจัดการความรูภายใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร 
และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง  
กลยุทธ 

1. สรางเสริม และเผยแพรความรู ความเขาใจเร่ืองการจัดการความรู ใหแกบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร 
โดยการสื่อสารทุกชองทาง ทั้งทาง Website,  Newsletter แผนพับ ติดประกาศตามภาควิชา/งาน/
หนวย 

2. จัดทําแผนการจัดการความรูคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประจําทุกป กําหนดเปาหมาย
และเผยแพรใหบุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน 

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

4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset; KA) ของคณะวิทยาศาสตร ดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี Webpage /คลังความรูของคณะฯ และเชื่อมโยงเครือขายกับคลังความรูของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชา/หนวยงาน ซึ่งจะเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 

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

6. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน: งานประจํา
สูงานวิจัย  (Routine to Research)  

7. ติดตามการดําเนินการและประเมินประสิทธิผลเรื่องการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร แลวนําขอมูล
มาพัฒนาการจัดการความรูของคณะฯ ในปงบประมาณตอไป 

 
นโยบายการจัดการความรู คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล (เพ่ิมเติม พ.ศ. 2555-2556) 
 
นโยบาย  จัดลําดับความสําคัญการจัดการความรูภายใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ   
คณะวิทยาศาสตร เพ่ิมผลลัพธทั้งดานปริมาณและคุณภาพ มุงสูวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร  
กลยุทธ 

1. ใชชองทางสื่อสารเพ่ือความเขาใจเรื่องการจัดการความรู ใหแกบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร   
2. วิเคราะหความจําเปนของการจัดการความรูขององคกร จากพันธกิจและภาระงานหลัก 
3. สงเสริมใหเกิดกลุม เพื่อการจัดการความรู ในทุกระดับภาควิชา/หนวยงาน ในคณะวิทยาศาสตร จัดทํา

คูมือ แนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในสวนที่รับผิดชอบ 
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4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset ; KA) ของคณะวิทยาศาสตร ดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

5. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน : งานประจํา
สูงานวิจัย   

6. ติดตามการดําเนินการและประเมินประสิทธิผลเรื่องการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร เพื่อการ
พัฒนาการจัดการความรูในปงบประมาณตอไป 

 
ระบบธรรมาภิบาล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2555-2556 
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สวนที่ 2 ระบบและกลไกในการบริหาร 
 

โครงสรางและการบริหารงาน 
 

แผนภูมิการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน รองหัวหนาภาควิชา 

ประธานหลักสูตร 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 
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ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร มีผูปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 657 คน จําแนกตามประเภท ดังนี้ 
 

ประเภท ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตร 

รวม 

วิชาการ 101 172 - 273 
ทั่วไป 53 - - 53 
สนับสนุน - 106 132 238 
ลูกจางประจํา 69 
ลูกจางช่ัวคราว 16 
ลูกจางชาวตางประเทศ 8 
รวม 657 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  
ที่มาของขอมูล : งานบริหารและธรุการ 

 
สายวิชาการที่เปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 273 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ดังน้ี 

ปริญญาเอก 245 คน ปริญญาเอกและแพทยศาสตรบัณฑิต 5 คน ปริญญาโท 22 คน ปริญญาตรี 1 คน มีผูดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย 27 คน รองศาสตราจารย 61 คน ผูชวยศาสตราจารย 82 คน นอกนั้นเปนอาจารย จํานวน 
103 คน 

สายทั่วไปและสายสนับสนุน วุฒิปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 60 คน ปริญญาตรี 198 คน ต่ํากวา
ปริญญาตรี 31 คน 

ลูกจางประจํา วุฒิปริญญาตรี 3 คน ต่ํากวาปริญญาตรี 66 คน  
ลูกจางช่ัวคราว วุฒิสูงกวาปริญญาตรี 2 คน ต่ํากวาปริญญาตรี 14 คน 
ลูกจางชาวตางประเทศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 1 คน ปริญญาโท - คน และปริญญาเอก 7 คน เปน
ศาสตราจารยพิเศษ 2 คน ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 3 คน อาจารย 3 คน 
ในปงบประมาณ 2555 มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาตอในประเทศ - คน ตางประเทศ 7 คน สาย

สนับสนุนลาศึกษาตอในประเทศ 2 คน ตางประเทศ - คน 
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แผนภูมิที่ 1  รอยละของผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2555 
จําแนกตามประเภทของผูปฏิบัติงาน 

 
 

แผนภูมิที่ 2  จํานวนผูปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2555 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 3  รอยละของอาจารยคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2555 
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
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คณะผูบริหาร 
 

คณบดี 

 
ศาสตราจารยศกรณ มงคลสุข 

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

รองคณบดีฝายบริหาร 
และรักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายแพทยศาสตร 

รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

 
รองศาสตราจารยวัฒนา วีรชาติยานุกูล 

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

 
รองศาสตราจารยกรองทอง ยุวถาวร 

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

รองคณบดีฝายการศึกษา 
 

รองคณบดีฝายการคลัง 

 
ผูชวยศาสตราจารยเทยีนทอง ทองพันช่ัง 

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

 
ผูชวยศาสตราจารยศรีสดุา วรามติร 

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

 
ศาสตราจารยพิมพใจ ใจเย็น 

e-mail: pimchai.cha@mahidol.ac.th 

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

 
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 

 
ผูชวยคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา 

 
ผูชวยศาสตราจารยสุพีชา คุมเกต ุ

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

 
อาจารยระพี  บุญเปลื้อง 

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

ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 
 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 

  
ผูชวยศาสตราจารยสมลักษณ อสวุพงษพัฒนา 

e-mail: somluk.asu@mahidol.ac.th 
ผูชวยศาสตราจารยสมคดิ อมรสมานกุล 
e-mail: somkid.amo@mahidol.ac.th 
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ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา ผูชวยคณบดีฝายศาลายา 

  
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา 

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

e-mail: boriboon.nov@mahidol.ac.th 
 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
 

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 

  
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ แดงติบ๊ 

e-mail: somsak.dan@mahidol.ac.th 
นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 

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

ผูชวยคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 

ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

  
นายสุปรีชา จรูญศักดิ ์

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

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

ดานการบริหาร 
 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการดานบริหารท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 
การเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะส้ันและระยะยาวของคณะวิทยาศาสตร  

คณะฯ ดําเนินการเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวใหบุคลากรไดรับทราบโดยใช
ชองทาง ดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
2. ที่ประชุมรองคณบดี และผูชวยคณบดี  
3. ผูบริหารระดับภาควิชา/งาน รับขอมูลจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ นําไปถายทอดให

บุคลากรภาควิชา/งาน/หนวยไดรับทราบ เพ่ือใหปฏิบัติงานตามท่ีผูบริหารคณะฯ วางแนวทางไวตอไป 
โดยผานที่ประชุมภาควิชา/งาน/หนวยงาน 

4. การเผยแพรแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2555 ไปยังภาควิชา/
งาน/หนวย ผานทางเว็บไซตของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ที่ http://intranet.sc.mahidol/PN/ 
webpn/images/SC%20Plan2555/scplan2555.pdf 
ทั้งยังมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและกระบวนการบริหาร จาก

ผูปฏิบัติงานทุกภาคสวนภายในคณะ โดยในปงบประมาณ 2555 ไดผลการประเมินดานความสามารถของผูบริหาร
ในการสื่อสารและการจูงใจ อยูในระดับปานกลาง และดานกระบวนการการวางแผนและจัดระบบงาน อยูในระดับ
ปานกลางเชนกัน  

 
การสื่อสารถึงบุคลากร โดยพัฒนา webpage ของงานทุกงาน ภายใตสํานักงานคณบดี  

 
โดยเฉพาะงานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข ใน Intranet และ Internet ของคณะ

วิทยาศาสตรใหเปนแหลงสืบคนขอมูล และสื่อสารขอมูลท่ีสําคัญ อยางถูกตองครบถวนและทันสมัย ไปยังทุกภาค
สวน ไดแก ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศคณะวิทยาศาสตร และเรื่องที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานของคณะฯ และบุคลากรสามารถเชื่อมโยงไปหาขอมูลจากหนวยงานภายใน หรือ
หนวยงานอื่นได 
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 
การรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือการจัดสงเอกสารไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช

ระบบ Shared Information Service System หรือ MUSIS ยิ่งกวานั้น คณะวิทยาศาสตรไดพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูลไวในแหลงขอมูลกลาง เพ่ือลดการใชพ้ืนที่โดยไมจําเปน 
 
ระบบการจัดการดานสวัสดิการรานคาและส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย 

 
มีคณะกรรมการบริหารจัดการดานสวัสดิการรานคาและส่ิงแวดลอม โดยทําหนาที่ดูแลรานอาหาร ดาน

คุณภาพ ราคา และความปลอดภัยของสถานท่ีโดยรวม เพื่อใหผูปฏิบัติงานภายในคณะ นักศึกษา และผูมีสวนได
สวนเสียที่เก่ียวของมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
ระบบการอุทธรณรองทุกข  

 
ผูปฏิบัติงานสามารถยื่นอุทธรณรองทุกขไดโดยตรงตอคณบดี และมีชองทางการรับเรื่องขอรองเรียนจาก

การทํางาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร โดยนําประเด็นปญหาเขาที่
ประชุมคณบดีและรองคณบดีฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. Intranet ของคณะวิทยาศาสตรหัวขอ “Meet the Dean Online” “มีปญหา.....เชิญปรึกษาคณบดี” 
2. Webboard บน Internet Website ของคณะวิทยาศาสตร สามารถสงเรื่องรองเรียนไดโดยไมตองแจงชื่อ 
3. สงขอรองทุกขโดยตรงที่คณบดี รองคณบดี ทาง E-mail หรือจดหมายทางไปรษณีย 
4. รองเรียนหรือรองทุกขผาน กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน สภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร โดยผูแทนสภา

อาจารย เพ่ือแจงตอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนละ 1 ครั้ง 
5. กลองรับฟงความคิดเห็นจากการเสนอแนะการบริการ 
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ดานทรัพยากรบุคคล 
 

คณะวิทยาศาสตร ไดสงเสริมใหบุคลากรทุกสายงานไดมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความกาวหนาในสาย
อาชีพ ในปงบประมาณ 2555 มีผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการและมีคําสั่ง
แตงตั้งเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2554 ดังนี้ ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น จํานวน 9 คน ศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น จํานวน 
7 คน ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย 27 คน รองศาสตราจารย 61 คน 
ผูชวยศาสตราจารย 82 คน และอาจารย 103 คน  
 
 สําหรับผูปฏิบัติงานสายวิชาการไดมีการจัดประชุมวิชาการ และเข ารวมอบรม ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เปนกลุมและรายบุคคล ดังนี้ 
 
การประชุมวิชาการในประเทศ 
 
ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

1  6-7 ต.ค.54 ประชุม Symposium หัวขอ Social and Ecological dimension 
of Infectious diseases 

คณะเวชศาสตรเขตรอน  
ม.มหิดล 

2  10-12 ต.ค.
54 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  ครั้งท่ี  37 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 
กรุงเทพฯ 

3 19-21 ต.ค.54 "นักวิจัยรุนใหม..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส" สกว. โรงแรมฮอลิเดอินนรสีอรท  
รีเจนท บีช ชะอํา จ.เพชรบุรี 

4  25 ต.ค.54 จัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันนติิวิทยาศาสตร 4 ป (พ.ศ.2555-
2558) 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

5  26-28 ต.ค.
54 

ประชุมวิชาการ 8th Asian Congress for Microcirculation 
"Microcirculation Biology and Bioengineering towards 
Regenerative Medicine" 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด
กรุงเทพฯ 

6  27-28 ต.ค.
54 

ประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ประเทศไทย (TSB 2011) 

โรงแรมอิมพีเรียล  
ควีนสปารค กรุงเทพฯ 

7  31 ต.ค. -2 
พ.ย.54 

ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏบิัติงานทางวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 5 
"ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ" 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
จ.นครราชสีมา 

8  2-5 พ.ย.54 ประชุมวิชาการ APEC-Ubon Ratchathani international 
Symposium 2011 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

9  12 พ.ย.54 ประชุมใหญสามญัประจําป 2554 ของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทย 

โรงแรมทวินทาวเวอร  
รองเมือง กรุงเทพฯ 

10  2-5 ธ.ค.54 ประชุมเพื่อวางนโยบายการดําเน งานในชวงที่นิ  2  โรงแรม The Imperial 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

Mae Ping จ.เชียงใหม 

11  8-15 ธ.ค.54 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Financial RISKS. มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 

12  14 ธ.ค.54 ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งท่ี 5-4 / 2554 กรมปศุศัตว 

13  14-15 ธ.ค.
54 

ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2554 โรงแรมมุกดาหารแกรนด  
จ.มุกดาหาร 

14  19-21 ธ.ค.
54 

ประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ Tropical and 
Sub Tropical Fruits of Royal Flora Ratchaphruek 2011 

โรงแรมอิมพีเรียลแมปง 
จ.เชียงใหม 

15  6 ม.ค.55 ประชุมเครือขายผลิตแพทยของโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

16  11-12 ม.ค.
55 

ประชุมวิชาการ CU Stem Cells 4th Annual Meeting คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

17  11-13 ม.ค.
55 

ประชุมวิชาการนานาชาต ิPACCON 2012 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 

18  16 ม.ค.55 ประชุมเพื่อปรึกษางานวิจยัโครงการความรวมมือทางวิชาการดาน
เซลลเช้ือเพลิงและพลังงานทางเลอืก 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 

19  20-23 ม.ค.
55 

ประชุม Denfree Kick - off Meeting Sea View Resort & Spa 
เกาะชาง จ.ตราด 

20  20-22 ก.พ.
55 

ประชุมวิชาการ "เครือขายครูฟสิกสศึกษา" มหาวิทยาลยัพะเยา 
จ.พะเยา 

21 21-25 ม.ค.55 ประชุมวิชาการ Kickoff Meeting - DENFREE โรงแรมซีวิวรีสอรทเกาะชาง 
จ.ตราด 

22  23-26 ม.ค.
55 

ประชุมวิชาการนานาชาต ิ(ISHS) ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 
เฉลิมพระเกียรตฯิ ราชพฤกษ 2554 

โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จ.เชียงใหม 

23  24 ม.ค.55 ประชุมเร่ือง "Research and Development of Therapeutic 
Products against 

The Westin Grande 
Sukhumvit กรุงเทพฯ 

24  30 ม.ค. -1 
ก.พ.55 

ประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 29 ประจําป 2555 โรงแรมฮอลิเดย อินนรสีอรท 
รีเจนท บีช ชะอํา 

25  27 ม.ค.55 ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตในโครงการผลติ
แพทยเพื่อชาวชนบท 

คณะเวชศาสตรเขตรอน 
ม.มหิดล 

26 1-2 ก.พ.55 ประชุมวิชาการ The 23rd Annual Meeting of the Thai Society 
for Biotechnology (TSB 2011) Systems Biotechnology 

The Imperial Queen's 
Park Hotel กรุงเทพฯ 

27  2-3 ก.พ.55 ประชุมคณะทํางานไมผลเขตหนาวในโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลติเพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิตกีวีฟรุทคณุภาพสูง" 

มูลนิธิโครงการหลวง 
จ.เชียงใหม 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

28  6-8 ก.พ.55 ประชุมวิชาการ "Mahidol Interntional Conference on 
Infections and Cancers" 

โรงแรมแลนดมารค
กรุงเทพฯ 

29  7 ก.พ.55 ประชุมวิชาการประเพณ ี4 สถาบนั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
กรุงเทพฯ 

30  9 ก.พ.55 ประชุมเพื่อเตรียมการจดัประชุมสมั นานานาชาตเิครือขายนติิม
วิทยาศาสตรอาเซยีนฯ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

31  16 ก.พ.55 การบริหารความเสี่ยงสวนงาน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

32  22-24 ก.พ.
55 

ประชุมวิชาการ "เครือขายครูฟสิกสศึกษา" โรงแรมอิมพีเรียล แมปง 
จ.เชียงใหม 

33  22-24 ก.พ.
55 

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ "The First Asia-Oceania 
Space Weather Alliance (AOSWA) Workshop" 

โรงแรมอิมพีเรียล แมปง 
จ.เชียงใหม 

34  23-24 ก.พ.
55 

ประชุมวิชาการประจําปสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร 
หัวขอ "อาเซียนมหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติกับอนาคตประเทศไทย" 

โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพฯ 

35  29 ก.พ. -2 
มี.ค.55 

ประชุมใหญส ามญัประจําป 2555 สมาคมแพทยผ ิวหนังแหงประเทศ
ไทย 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
เซ็นทรัล เวลิด 

36  29 ก.พ.55 ประชุมคณะกรรมการประจําหอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 2/2555 

อาคารหอสมุดและคลัง
ความรูมหาวิทยาลยัมหิดล 

37 1 มี.ค.55 ประชุมเพื่อเตรียมการจดัประชุมสมัมนานานาชาตเิครือขายนติิ
วิทยาศาสตรอาเซยีนประจําปครั้งที่ 4 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

38  2 มี.ค.55 ประชุมวิชาการ หัวขอ "มหิดลรวมมือรวมใจสูภัยน้ําทวม" สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล 

39  9 มี.ค.55 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วัฒนาการจาก e-Learning สู  
we-learning 

สํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.เชียงใหม 

40  14 มี.ค.55 ประชุมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

41  20 มี.ค.55  ประจาํป 2554 ชมรมเลปโตสไปโรสิสแหงประเทศ
ไทย 

กรมควบคุมโรค 

42  21-22 มี.ค.
55 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Fronties Research in 
Experimental in Physics 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 

43  21 มี.ค.55 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนนักวิจัยรุนใหม 
ดานยาเสพติด 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 

44  22-23 มี.ค.
55 

ประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง The Oxidative Stress in Hereditary 
and Acquired Hemolytic Anemia 

The Garden Cliff resort& 
Spa พัทยา จ.ชลบุร ี

45  22-24 มี.ค.
55 

ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทยครั้งท่ี 34 คณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประชุมใหญส ามญั
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

46  23-25 มี.ค.
55 

ประชุมเพื่อวางแผนนโยบายการดาํเนินงานในชวงที่ 2 ครั้งท่ี 2 โรงแรม Ibis หัวหิน 
จ.ประจวบครีีขันธ 

47  23 มี.ค.55 คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารยประจํา 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

48  26 มี.ค.55 ประชุมเพื่อเลือกกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี  
ม.มหิดล ศาลายา 

49  27-28 มี.ค.
55 

ประชุมการเรียนการสอนตามรายวิชาในช้ันปท่ี1-2-3 (เพิ่มเติม) โรงแรมกรีนเนอรี ่ 
รีสอรทเขาใหญ  
จ.นครราชสีมา 

50  27-30 มี.ค.
55 

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 6 คณะวิทยาศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 

51  28 มี.ค.55 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อเยาวชน ครั้งท่ี 7 สถาบันสงเสรมิการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

52  28-30 มี.ค.
55 

ประชุมใหญสามญั ประจําป และประชุมวิชาการเร่ือง  
"กาวใหมของหองสมุด" 

โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ 
กรุงเทพฯ 

53  2 เม.ย.55 เรื่อง Introduction of Biological and Toxin Weapon 
Convention and Thai Legislation for Implementation of 
BTWC 

โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอน
เวนช่ัน กรุงเทพฯ 

54  3 เม.ย.55 Intermational Minisymposium เรื่อง Understanding Cancer 
Pathogenesis and Progression for Early Detection and 
Therapy 

อาคารมหาจุฬาลงกรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

55 4-6 เม.ย.55 APAIE Conference and Exhibition 2012 คณะแพทยศาสตรศิรริาช
พยาบาล 

56  5-8 เม.ย.55 ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งท่ี 13 โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช 
รีสอรท เมืองพัทยา  

จ.นนทบุร ี
57  10 เม.ย.55 แนวทางการดําเนินงานและการวจิัยที่เกี่ยวของกับโรคเลปโตสไบโรสิส สํานักโรคติดตอทั่วไป 

58  22-23 เม.ย.
55 

The Intemational Conference "Oxidative Stress in 
Congenital and Acquired Hemolytic Anemia" 

  

59  25-29 เม.ย.
55 

เรื่อง Plasma Thrombomodulin Leveis in Thai Patients of 
Large-Artery Atherosclerosis Subgroup Analysis ครั้งท่ี 28 

โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้
จอมเทียน จ.ชลบุร ี

60  29-30 เม.ย.
55 

ประชุมวิชาการสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งท่ี 1 ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกติิ ์

61  21-25 พ.ค.
55 

ประชุมวิชาการนานาชาต ิThe VII International Symposium on 
Mineral Nutrition of Fruit Crops 

โรงแรมมณีจันทร รีสอรท 
จ.จันทบุร ี
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วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

62  22 พ.ค.55 ประชุมตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  
(โครงการเกษียณอายรุาชการกอนกําหนด) ครั้งท่ี 1/2555 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

63  25-27 พ.ค.
55 

วางแผนนโยบายการดําเนินงานในชวงที่ 2 ครั้งท่ี 3 โรงแรม Ibis หัวหิน 
จ.ประจวบครีีขันธ 

64  30 พ.ค.55 โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด
กรุงเทพฯ 

65  30 พ.ค.55 ประชุมปฏิบตัิการเครือขายนักวิชาชีพ IT มหาวิทยาลัยมหิดล Mu 
Cyber Club ครั้งท่ี 1/2555 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม  ม.มหดิล 

66  17-18 พ.ค.
55 

ประชุมวิชาการสถิติและสถติิประยุกตระดับชาติ ครั้งท่ี 13 ประจําป 
2555 

โรงแรมสีดา รีสอรท 
อําเภอเมือง จ.นครนายก 

67  9-12 พ.ค.55 ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาต ิSiam Physics 
Congress 2012 (SPC 2012) 

โรงแรมกรุงศรีรเิวอร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

68  2-5 พ.ค.55 ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร  ครั้งท่ี 35 โรงแรมริเวอร ซติี ้
จ.มุกดาหาร 

69  18 พ.ค.55 ประชุมหัวหนาภาควิชาเคมีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 16  
"การจัดการและเกณฑการสอบเพือ่รับรองมาตรฐานความรูเคมีของ
บุคคลในสาขาวิชาชีพเคม"ี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

70  14-16 พ.ค.
55 

ประชุมระดับประเทศเพื่อนําเสนอนโยบายการสนับสนุนงานวิจัย
สมุนไพรไทย ในระยะเวลา 5 ป 

โรงแรมเมธาวลยั 
ชะอํา จ.เพชรบุร ี

71  3 พ.ค.55 ประชุมเครือขาย One Health คณะเวชศาสตรเขตรอน 
ม.มหิดล 

72  4 พ.ค.55 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อเยาวชน ครั้งท่ี 7 ศูนยประชุมไบเทค บางนา 

73  9-12 พ.ค.55 ประชุมวิชาการระดับชาติ "Siam Physics Congrees 2012" โรงแรมกรุงศรีรเิวอร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

74  2-4 พ.ค.55 ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ประจําป 
2555 Obesity: Size Dose Matter 

คณะแพทยศาสตรศิรริาช
พยาบาล 

75  2-4 พ.ค.55 ประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติดสแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี 2 

ขอนแกน 

76  30 มิ.ย. – 
4 ก.ค.55 

ประชุมปฏิบตัิการ  จ.ชลบุร ี

77  12 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรม "มหิดล-วันแม" มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

78 14 มิ.ย.55 ประชุมกรรมการวิชาการ (ฝายไทย) ในการจัดงาน 1th COsPAR 
Symposium 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ (องคการมหาชน) 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

จ.เชียงใหม 

79  15 มิ.ย.55 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศนูยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ ครั้งท่ี 1/2555 

สํานักงานศูนยวิจัยและ
พัฒนาสายพันธุกุง   
จ.สุราษฎรธาน ี

80  22 มิ.ย.55 ประชุมชี้แจงการบันทึกและตรวจสอบขอมูลเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว ในระบบ MUERP+HR 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

81  21 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการประจําหอสหมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคารหอสมุดและคลัง
ความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

82  28 มิ.ย.55 Module GL ระบบ MU-ERP มหาวิทยาลยัมหิดล 

83  6 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งท่ี 15-4/2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 

84  8 มิ.ย.55 ระบบ MUFIS  คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 

85  17-21 มิ.ย.
55 

ประชุมวิชาการ International Symposium on Business and 
Industrial Statistics : ISBIS 2012 

จุฬาลงกรณ และ 
โรงแรมแชงกลรีา กรุงเทพฯ 

86  11 - 12 มิ.ย.
55 

ประชุมวิชาการและสรุปงานวิจัยทีท่ํารวมกับ บริษัท ไออารพีซี จํากดั 
(มหาชน) 

ตําบลเชิงเนิน จ.ระยอง 

87  27-30 ก.ค.
55 

ประชุมวิชาการโครงการวิจยัและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชน 
ในเชิงพาณิชยระดับชาต ิประจําป 2555 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

88  25 ก.ค.55 ประชุมเพื่อรับฟงคําช้ีแจงและซักซอมความเขาใจการปฏิบตัิงาน  
ณ สิ้นป 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

89  28-29 ก.ค.
55 

ประชุมวิชาการนานาชาต ิครั้งท่ี 3 The Third TUK-KMITL Joint 
Symposium on Mathematics and Applied Mathematics 

โรงแรมแอมบาสเตอร ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา  จ.ชลบุร ี

90  29-31 ก.ค.
55 

รวมประชุมวิชาการการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร  
ครั้งท่ี 2 

ศูนยประชุมสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ 

91  18-19 ก.ค.
55 

ประชุมวิชาการเรื่อง Research and Development of 
Therapeutic Products against Infectious Diseases, Especially 
Dengue Virus Infection 

The Westin Grande 
Sukhumvit กรุงเทพฯ 

92  19 ก.ค.55 ประชุมรมิเจาพระยารีเสริ์ซฟอรัม่  ครั้งท่ี 4 โรงพยาบาลศิริราช  
ปยมหาราชการุณย 

93  31 ก.ค. -1 
ส.ค.55 

ประชุมวิชาการ เรื่อง The 6 th Conference on Fixed Point 
Theory and Applications (CFPTA 2012) 

ม.ราชภัฏอตุรดิตถ 

94  18-19 ก.ค.
55 

ประชุมวิชาการ เรื่อง Research and Development of 
Theraqeutic Products against Infectious Diseases, Especially 
Dengue Virus Infection 

The Westin Grande 
Sukhumvit กรุงเทพฯ 

95  20 ก.ค.55 รวมประชุมสญัจรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2555 ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี  
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ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

96  6 ก.ค.55 ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไบโรสสิ ประจาํป 2555 "เลปโตสไปโรสสิ
ในภาวะวิกฤต" 

สํานักโรคติดตอติดตอทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

97  17-19 ก.ค.
55 

ประชุมปฏิบตัิการทางดานเทคนิคหองปฏิบัติการ PCR และขอกําหนด
ระบบ ISO 15189 

สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง
กรมควบคุมโรค 

98  24-25 ก.ค.
55 

ประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคเลปโตสไปโรสิส กับ มหาอุทกภัยป 2554" โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
หลักสี่ กรุงเทพฯ 

99  3-4 ก.ค.55 ประชุมคณะทํางานไมผลหนาว มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง สภาวะธาตุ
อาหารในดินและในพืชที่มีผลตอการเจรญิเติบโตในรอบปและผลผลติ
ของกีวีฟรุทคุณภาพสูง 

จ.เชียงใหม 

100  24-26 ส.ค.
55 

ประชุมวิชาการน นาชาติา  เรื่อง Advanced Plasma Technology of 
Green Energy and Biomedical Applications (APT 2012) 

คณะวิทยาศาสตร  
ม.เชียงใหม 

101  6 ส.ค.55 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ ครั้งท่ี 2/2555 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัมหิดล 

102  14 ส.ค.55 ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  
ครั้งท่ี 2/2555 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

103  21 ส.ค.55 ประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบตัิการวิจยั
ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 

โรงแรมมารวยการเดน 
บางเขน กรุงเทพฯ 

104 7-9 ส.ค.55 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดาํเนินกิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา" ครั้งท่ี 25 (WUNCA25th) 

ศูนยประชุมนานาชาต ิ
ม.สงขลานครินทร 

105  30-31 ส.ค.55 ประชุมวิชาการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประจําป 2555 โรงแรมพูลแมน บางกอก  
คิงเพาเวอร 

106  31 ส.ค.55 ประชุมวิชาการ RGJ Seminar Series ครั้งท่ี 89 หัวขอ Research 
and Development in Pharmaceutical Products 

คณะเทคนิคการแพทย 
ม.เชียงใหม 

107  27-30 ส.ค.55 ประชุม เรื่อง การวิจยัคนควาพัฒนายา เครือขาย และยุทธศาสตร โรงแรมเอเซียราชเทวี  
กรุงเทพฯ 

108 22-24 ส.ค.55 ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยัขอนแกน  
ปการศึกษา 2554 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

109  5 ก.ย.55 HR Network สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม ม.มหดิล 

110  9-11 ส.ค.55 ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย์ ครั้งท่ี 4/2555 สํานักงานอธิการบด ี
ม.สงขลานครินทร 

111  16-18 ส.ค.
55 

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal 
Medicine2012 เรื่อง Metabolic and Systemic diseases in 
Internal Medicine 

หองประชุมอรรถสิทธ์ิ  
เวชชาชีวะ  

ศูนยการแพทยสริิกิตติ ์ 
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการในประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

112  25 ก.ย.55 ประชุมเครือขาย HR Policy เรื่อง How to achieve HR 
Excellence 

หองประชุม ศ.เกียรติคณุ 
นพ.นที รักษพลเมือง  

ม.มหิดล 
113  27 ก.ย.55 โครงการดานการจดัขอมูลเชิงยุทธศาสตรสนับสนุนการบริหารจัดการ

ของเสียเพื่อเปนแหลงทรัพยากรทดแทน 
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร 

กรุงเทพฯ 
114  27 ก.ย.55 ช้ีแจงการจัดทําขอตกลงการปฏิบตัิงานของสวนงาน 

(PA)ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
หองประชุม ศ.เกียรติคณุ 
นพนที รักษพลเมือง 

ม.มหิดล  
115  21 ก.ย.55 ประชุมวิชาการ ประจําป 2555 เครือขายสถาบันอดุมศึกษาเขตภาค

กลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอดุมคตไิทย เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา
นักศึกษาไทยใหกาวไกลสูประชาคมอาเซียน 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลยัสยาม 

116  10-11 ก.ย.55 ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดับสถาบัน ม.สงขลานครินทร 

117  7 ก.ย.55 สัมมนาวิชาการ RGJ Seminar Series ครั้งท่ี 90 ในหัวขอ Cutting 
Edge Technologies toward AEC 2018 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

118  18-22 ก.ย.55 เรื่อง การพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหดิล ดานการเรียนการสอน โรงแรมมณเฑียร พัทยา 
จ.ชลบุร ี

119 14 ก.ย.55 สัมมนาวิชาการ RGJ Seminar Series ครั้งท่ี 91 ในหัวขอ Cutting 
Edge Technologies toward AEC 2018 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
ม.สงขลานครินทร 

120  19 ก.ย.55 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2555 ม.บูรพา 

121  21-23 ก.ย.55 ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 7/2555 (ปอมท.) ม.มหาสารคาม 

122 4,23-24 ก.ย.55 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรบัปรุงแผนกลยุทธภาควิชาสรรีวิทยา โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอรท 
จ.ราชบุร ี
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การประชุมวิชาการตางประเทศ 
 
ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการตางประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

1 12 พ.ย.54 Quantum  Engineering  Design  Initiative  Workshop,  
The Fourth International Symposium on  Atomically 
Controlled Fabrication Technology, Visit Spring 8  
"The World Largest Synchrotron Radiation Facility",  
การนําเทคนิค KKR มาใชคํานวณคุณสมบัติ Transport 

Osaka  University  
ประเทศญี่ปุน 

2 12 พ.ย.55 เสนอผลงานในการประชุม 2011 CNU International  
Symposium on Natural Science 

Chungnum  National  
University 

3 6 ต.ค.54 เสนอผลงานในการประชุม 70 Th Annual Meeting of the 
Japanese Cancer Association 

Nagoya 

4 4 พ.ย.54 เสนอผลงานในการประชุม Frontiers in Cancer Science 2011 National University of 
Singapore 

5 3 ธ.ค.54 เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัรวมไทย-ฝรั่งเศส กรุงปารีส 

6 15 ธ.ค.54 เขารวมการประชุม The 4 Th Asian Symposium on 
Emulsion Polymerization and Functional Polymeric 
Microspheres 

ฮองกง 

7 9 ธ.ค.54 เขารวมประชุมวิชาการและเจรจาความรวมมือ University of Shizuoka 

8 23 พ.ย.54 ประชุมวิชาการ หัวขอ "TWAS 22 nd General Meeting" 
บรรยายในหัวขอ "Mechanistic Studies of Flavin- and PLP-
Dependent Enzymes" 

Trieste 

9 9 ธ.ค.54 เสนอผลงาน เรื่อง "Diarytheptanoid  mediates GSK-3b-
dependent activation of Wnt signaling pathway" 

เมือง Denver 

10 7 พ.ย.54 เสนอผลงานในการประชุม National Conference on Algebra, 
Topology and Geometry 

Institute of Mathematics, 
Thai Nguyen University 

11 8 ธ.ค.54 เขารวมการประชุม International Symposium on Catalysis 
and Fine Chemicals (C&F 2011) เสนอผลงาน 
เรื่อง "Self-initiation Radical Polymerization of Metha 

Tokyo Metropolitan 
University 

12 31 ต.ค.54 ประชุมวิชาการ The Third Asian Conference on Education 
2011(ACE 2011), เสนอผลงาน Enhancing Thai Student 
Learning of Chemical Kinetics by Eggshell Experiment 

The Ramada Osaka, 
Osaka, Japan 

13 11 ธ.ค.54 Catalysis and Fine Chemicals (C&FC2011) เขารวมประชุม 
International Symposium on Nano Science and 
Functional Materials 

Tokyo Metropolitan 
University Minami Osawa, 

Hachioji,Tokyo, Japan 
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14 9 ธ.ค.54 เขารวมประชุมวิชาการและเจรจาความรวมมือ University of Shizouka 
15 29 ม.ค.55 KEYSTONE SYMPOSIA เมือง Keystone 

16 19 เม.ย.55 Can Thai Community Business Management  Alleviate 
Poverty? And International Journal of Arts & Science 
(IJAS) conference for academic disciplines in Paris 

กรุงปารีส 

17 13 พ.ย.54 เสนอผลงานในการประชุม 2011CNU International 
Symposium on Natural Sciences 

Chungnam National 
University 

18 15 ธ.ค.54 ไดรับเชิญไปบรรยายในการประชุม 6th International 
Conference on Cutting-Edge Organic in Asia, Asian Core 
Program 

The Chinese University of 
Hong Kong 

19 15 ธ.ค.54 ประชุมวิชาการ 6th International Conference on Cutting-
Edge Organic Chemistry in  Asia (ICCEOCA-6), Asia Core 
Program (ACP) และเสนอผลงาน เรื่อง Copper-Click Catalyst: 
Controlled Radical Polymerization of  Methyl 
Methacrylates in the Presence of Air 

เมือง ฮองกง 

20 12 ธ.ค.54 เสนอผลงานในการประชุม American Society of Tropical  
Medicine and Hygiene 60 th Annual  Meeting 

มลรัฐเพนซิลวาเนีย 

21 5 ก.พ.55 เขารวมประชุมวิชาการดาน Resolution of Cryptic Species 
Complexes of Tephritid Pests to Overcome Constraints 
to SIT Application and International Trade 

เมืองบริสเบน 

22 4 ธ.ค.54 ไดรับเชิญเขารวมประชุมเพื่อศึกษา วิเคราะหและประเมิน
เทคโนโลยีสําหรับการผลิต Succinic acid ตลอดจนความเปนไป
ไดในการประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑดาน Biochemicals 

Massachusetts 

23 9 ก.พ.55 เปนวิทยากรรับเชิญในการประชุมวิชาการ ACMM22/ 
ICONN2012/APMC10 

เมือง PERTH, WESTERN 
AUSTRALIA 

24 2 ม.ค.55 เสนอผลงานในการประชุม The 16 th WSEA International 
Conference on APPLIED Mathematics (AMATH'11) 

Montreux 

25 1 พ.ย.54 เขารวมประชุม 42 nd Union The Lille Grand Palais in  
Lille 

26 3 พ.ย.54 เขารวมประชุมวิชาการ หัวขอ "Frontiers in Cancer Science 
2011" พรอมนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ในหัวขอเรื่อง  
"Role of transforming growth factor betal in 
cholangiocarcinomainvasion" 

UCC THEATRE NUS  at 
National University of 

Singapore 

27 12 พ.ย.54 เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานในฐานะ Plenary Speaker 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2011 CNU International 

Chungnam National 
University, Daejeon 
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Symposium on Natural Science" 
28 20 พ.ย.54 เสนอผลงานวิชาการ ประเภท Oral Presentation เรื่อง Ex situ 

Conservation of Thai Orchid Species ในการประชุม 20th 
World Orchid Conference 

20 th WOC Singapore 
2011 20 th World Orchid 

Conference 
29 30 มี.ค.55 เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Differential Neurologic Disease 

Burden Among Treated HIV/AIDS Persons Infected with 
HIV-1 Clade B and Clade C Viruses ในการประชุมวิชาการ 
19 th Conference on Retroviruses and Opportunistic 
Infections (CROI 2012) และ ไปดูงานเรื่อง ผลของยาตาน 

University of Alberta ที่
เมือง Edmonton รัฐ 

Alberta และ Washington 
State Convention center 
in Seattle, Washington 

30 31 ธ.ค.54 เขารวมประชุมวิชาการนานาชาต ิ"16th WSEAS International 
Conference on  Applied  Mathematics,( AMATH'11)" และ
เสนอผลงานวิจัย หัวขอ "An Impact of Taxation on a Fishery 
Bio-Economics Model" 

สมาพันธรัฐสวิส 

31 21 เ.ม.ย.55 เสนอผลงานในการประชุม International Journal of Arts & 
Science (IJAS) conference for academic disciplines in 
Paris 

Central Connecticut 
State University 

32 7 มี.ค.55 Congress of the Asia and Oceania Society for 
Comparative Endocrinology (AOSCE) 

เมืองกัวลาลมัเปอร 

33 27 ธ.ค.54 เสนอผลงานในการประชุม International Conference in  
Mathematics and  Applications และปรึกษางานวิจัยกับ
อาจารยที่ Hue University 

Hue University 

34 7 ต.ค.54 ประชุมวิชาการ "The AASPP-International Symposium on 
Citrin Deficiency" โดยไดเชิญใหเปน invited speaker ในหัวขอ
เรื่อง "Genetic Suppressors of Citrin Deficiency" 

เมือง  Matsumoto 

35 15 ธ.ค.54 เสนอผลงานวิชาการแบบ Poster  Presentation ในงานประชุม  
The International Symposium on Surface-Towards 
Nano-, Bio and Green Innovation -(ISSS-6) 

เมืองโตเกียว 

36 21 เม.ย.55 การประชุมนานาชาติ 11 Th WSEAS International 
Conference on APPLIED COMPUTER and APPLIED 
Computational Science ( ACACOS '12) ของ WSEAS 

เมือง Rovaniemi 

37 13 มี.ค.55 เสนอผลงานวิชาการดานแพทยศาสตรศึกษา ประเภทโปสเตอร 
เรื่อง Evaluation of a weighted scoring method in grading 
of Underperforming medical students on a medical 
neuroscience course ในการประชุม The 15 th Ottawa 
Conference: the Assessment of Competence in 

เมืองกัวลาลมัเปอร 
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38 5 ต.ค.54 เขารวมประชุมวิชาการ The first International Congress  
on Catalysis for Biorefineries และเสนอผลงานทางวิชาการแบบ
โปสเตอร เรื่อง Transesterification of soybean oil to 
biodiesel by solid base catalyst derived from mixing 
porassium fluoride and cal 

Instituto de Catalisis  y   
Petroleoquimica (CSIC) 

C/ Marie Curie,2 Campus 
de Cantoblanco Madrid 

39 4 พ.ย.54 เขารวมประชุมวิชาการ  Meeting of the Developing 
Countries Vaccine  Manufacturing Network (DCVM) 

เมือง Xiamen 

40 18 เม.ย –  
13 พ.ค.55 

เสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการ ในการประชุม 
Experimental Biology 2012 

เมืองซานดิเอโก  
มลรัฐแคลิฟอเนีย และ 
University of Utah 

41 24 มี.ค. –  
1 เม.ย.55 

เขารวมประชุมและบรรยายในหัวขอ "On the generalization of  
Anderson Theorem" 

University of Dalat 

42 18-20 เม.ย.
55 

ประชุมวิชาการ Singapore Neuroscience  Asiociation 
Symposium 2012 

Centre for Life Sciences, 
National University of 
Singapore, 28 Medical 

Drive, Singapore 
43 24 มี.ค. –  

1 เม.ย.55 
เขารวมประชุมและบรรยายในหัวขอ "On the generalization of  
Anderson Theorem" ในการประชุมวิชาการ "Topology of 
Singularities and Related Topics III" 

University of Dalat  
เมือง Dalat 

44 10-13 ก.ค.55 ไปประชุมวิชาการนานาชาติ  Malaysia International 
Biological Symposium 2012 (i - SIMBIOMAS 2012) 

the Residence Hotel 
Bangi, Selangor Dural 

Ehsan, Malaysia 
45 18 - 23 

เม.ย.55 
เขารวมประชุม "Scientific Advisory Committee" Best Western Hotel 

Rogges, Strangnas  
เมือง Stockholm 

46 24 ส.ค. - 
ก.ย.55 

14 th International Congress of Histochemistry and 
Cytochemistry 

Kyoto International 
Conference Center  
(ICC Kyoto), Kyoto  

ประเทศญี่ปุน 
47 10 - 14 

พ.ค.55 
เขารวมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 12 th International Conference on  Applied 
Computer Science ( ACS'12) 

สิงคโปร 

48 15 -28 เม.ย. 
55 

เขารวมประชุมและบรรยายในหัวขอ "Advanced Topics in 
Algebra" 

Institut Teknologi 
Bandung เมือง Bandung 

49 12 - 20 Role of pyruvate carboxylase in pancreatic islets กับ School of Medicine and 

1
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พ.ค.55 Professor  Michael  MacDonald Public Health, University 
of Wisconsin - Madsion 

รัฐ Wisconsin 
50 10 - 14 

พ.ค.55 
ไปเสนอผลงาน " Oral Presentation เรื่อง SEIQR - Network  
Model with Community Structure  ในการประชุม 12 th  
WSEAS International Conferences on APPLIED 
COMPUTER SCIENCE ( ACS'12) 

ประเทศสิงคโปร 

51 17 - 21 เม.ย. 
55 

เขารวมประชุมวิชาการนานาชาต ิIREG - 6 Conference Howard International 
House, Taipei 

52 20 - 23 เม.ย.
55 

เขารวมประชุม Editorial Board  Meeting 2012 ณ ซานดิเอโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

San Diego  Marriott  
Marquis Hotel & Marina 
333 West Harbor Drive 
San Diego, CA 92101 

53 29 ม.ีค. - 30 
พ.ค.55 

ปรึกษางานวิจัยดาน Physics Department of Physics 
and Astronomy, 

University of  Delaware 
54 3 - 8 มี.ค.55 เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยใน Seventh 

Intercongress Symposium of the Asia and Oceania 
Society for Comparative Endocrinology (AOSCE) 

เมืองกัวลาลมัเปอร 

55 20 เม.ย. - 1 
พ.ค.55 

เขารวมเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ Experimental 
Biology 2012 

University of Calofornia, 
San Francisco 

56 26 - 31 
มี.ค.55 

เขารวมประชุมวิชาการ 8 th International Colloquium on 
Heterogeneous Ziegler - Natta Catalysts held 

Kanazawa Theatre 

57 16 - 18 ก.พ. 
55 

เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ  
ครั้งท่ี 2/2555 

กรุงฮานอย 

58 22 - 26 พ.ค. 
55 

เขารวมประชุมวิชาการ  Conference Laboratory  Animal 
Science and Technology 2012 

Beppu International 
Convention Center, Oita 

59 16 - 19 เม.ย. 
55 

เสนอผลงานวิชาการ The scope of laboratory safety and 
security including policies, regulations and good safety 
practice in your institution. ในการประชุม The 2 nd 
National Conference of science officer PPSK 2010 

Matiara Hotel  
เมือง Johor Bahru 

60 17 - 23 พ.ค. 
55 

เขารวมประชุม เสนอผลงานวิจยัและบรรยายในหัวขอ "On FBN- 
modules, IFP- modules and Jacobson Conjecture"  
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference 
On Group Theory and Related Topic" 

Shanghai University  
เมือง Shanghai 
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61 15 - 28 เม.ย. 
55  

เขารวมประชุมและบรรยายในหัวขอ "Advanced Topics in  
Algebra" 

เมือง Bandung 

62 6 - 13 เม.ย.
55 

ประชุมวิชาการ เรื่อง Effect of COD Loading Rate on 
Hydrogen Production from  Alcohol Wastewater  
ในการประชุม International conference on Chemical, 
Biological and Environmental Engineering 

เมือง Venice Mestre 

63 2 - 7 ก.ค.55 ไปประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on 
Microelectronics and Plasma Technology 2012 ICMAP-
2012" 

โรงแรมรามาดา พลาซา 
เกาะเชจ ู

64 10 ม.ิย. - 6 
ก.ค.55 

ประชุมวิชาการและเสนอผลงาน เรื่อง Express of TREM - 2 
receptor in activated microglia  เรื่อง Cortisol - Induced 
microglia activation in major depressive disorder และ  
เรื่อง Expression of symptic proteins induced by 
activated microglia 

เมือง San Francisco,  
เมือง New Orleans,  
เมือง Las Vegas 

65 4 - 8 พ.ค.55 เขารวมประชุมวิชาการ "AOHUPO 6 th Congress"  
เรื่อง Proteomics: Better for life 

เมือง Beijing 

66 10 - 15 
พ.ค.55 

เขารวมประชุมวิชาการ Eliminate Dengue Program Annual 
Meeting 

เมืองฮอยอัน 

67 4 - 10 ม.ิย.55 เสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation  
ในการประชุม The 9 th Asia - Pacific Congress for  Medical 
Virology 2012 

เมือง  Adelaide 

68 1 - 15 ม.ิย.55 ปรึกษางานวิจัยดาน ชีวเคม ี Laboratory of  Molecular 
Biology (LMB) National 

Institute of  Digestive and 
Kidney Diseases and 

Kidney Diseases 
69 15 - 24 ม.ิย.

55 
เขารวมประชุมวิชาการนานาชาต ิThe 7 th International 
Symposium on High - Tech Polymer Materials  
(HTPM - VII) เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ 

เมือง Xi' an, Shanxi 

70 22 ม.ิย.- 2 
ก.ค.55 

ประชุมและเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral presentation  
ในการประชุมวิชาการ 5 th International Symposium on Bio 
sorption and Bioremediation 

เมือง Prague 

71 8 - 15 ก.ค. 
55 

ประชุมวิชาการ ICME - 12 และศกึษาดูงานแหลงเรยีนรู
วิทยาศาสตร 

Korea National University 
of Education Gangnae-

myeon, Cheongwon-gun, 



รายงานประจําป 2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

        38                         www.sc.mahidol.ac.th 

ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการตางประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

Chungcheongbuk-Do  
กรุง Seoul 

72 7 - 14 ก.ค.55 เขารวมประชุมวิชาการ CAT4BIO Conference - Advances in 
Catalysis for Biomass Valorization 

Classical  Makedonia  
Palace Hotel 5*, 

Thessaloniki 
73 17 - 28 ม.ิย.

55 
เขารวมประชุมและเจรจาความรวมมือดาน คณิตศาสตร เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัย 

The Korean Federation of 
Science and Technology 
Societies and Institute of  
Mathematical Science at 
Ewha Womans University 

and National Taiwan 
University 

74 12 - 17 
มิ.ย.55 

เขารวมประชุมวิชาการ The 2 nd Korea Indonesia  
Workshop &  International Symposium on Bioenergy 
from Biomass 

Graha Widya Bhakti, DRN 
Building, Kawasan 

PUSPIPTEK Serpong 
75 18 - 26 ส.ค.

55 
เขารวมประชุมดาน "Development and Evaluation of 
Improved Strains of  Insect  Pests for SIT 

เมือง Daegu (ผูจัดการ
ประชุม Food and 

Agriculture Organization 
of the United Nations 

(FAO) and The 
International  Atomic 
Energy Agency (The 

sponsoring Organizations) 
76 6-20 ก.ค.55 เขารวมประชุม Gordon Research Conferences Bio catalysis 

2012 
Bryant University 

Smithfield, RI 
77 24 ก.ย. –  

1 ต.ค.55 
เจรจาความรวมมือดานวิจัย วิชาการ ระดับปรญิญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

The University of Nice 
and University of Zurich 

78 17 - 21 
ส.ค.55 

เขารวมประชุมวิชาการในฐานะ Scientific Committee University of Hue and 
Vietnam Institute for 
Advanced Study in 

Mathematics (VIASM) 
79 19-22 ก.ย. 

55 
ติดตามความกาวหนาของนายชัยยศ สิริธนา นศ.ปริญญาเอก และ
นางสาวกมลแมน ชูแสงทอง นศ.ปริญญาโทท่ีเดินทางไปทําวจิัย 

University of Western  
Australia 

80 21 ส.ค- 3 
ก.ย.55 

AOHUPO 6 Congress มหาวิทยาลยัฮิบร ู
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81 11 - 19 
มิ.ย.55 

Organic solvent-tolerant whole-cell biocatalyst for 
epoxidation of the terminal alkenes 

Washington Hilton 

82 18 -23 ก.ย.
55 

Down regulation of CD24 is asssociated with impaired 
invasiveness and reduced expression of metastasis- 
associated gens 

ประเทศญี่ปุน 

83 10-18 ก.ย.55 The second EU-supported DengueTools Scientific 
Project Meeting 

Umea University 

84 7-27 ต.ค.55 Modelling immobilization of trypsin and lysozyme in 
silica gel pores and Modelling separation of fullerene 
structures using pentabromobenzyl 

University of Wollongong 

85 11- 18 ก.ย.55 Diabetes and Obesity symposium 2012 Heidelblerg 

86 19 -25 ส.ค.
55 

Vietnam  Mathematical Society University of Hue and 
Vietnam Institute for 
Advanced Study in 

Mathematics 
87 18 -26 ส.ค.55 XXIV Intrenational Congress of Entomology - New Era เมืองแทกทู 

88 28 ส.ค. -
ก.ย.55 

APEIA Proposal Developmennt Workshop -Wildife and 
Dengue 

โรงแรม Manoluck  
หลวงพระบาง 

89 17 - 21 ส.ค.
55 

เขารวมประชุมวิชาการในฐานะ Scientific Committee  
ในหัวขอ Vietnam Mathematical Society (VMS) 

University of Hue and 
Vietnam Institute for 
Advanced Study in 

Mathematics (VIASM) 
90 17-21 ส.ค.55  Vietnam Mathematical Society University of Hue and 

Vietnam institute  for 
Advanced Study in 

Mathematics 
91 12 -18 ส.ค.55 AOGS-AGU(WPGM)Joint Assembly Resorts World 

Convention Center 
92 20-27 ก.ค.55 Intrenational Association for food Protection Annual 

Metting 
 

93 19 - 25 ส.ค.
55 

Vietnam Mathematical Society University of Hue and 
Vietnam Insitute for 
AdvancedStudy in 

Mathematics 

2 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการตางประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

94 25 - 1 ต.ค.55 เจรจาความรวมมือดานวิจัยและวชิาการ ระดับปริญญาตรี และ 
ระดับบัณฑติศึกษา 

The University of Nice 
and University of Zurich 

95 12 - 18 ส.ค.
55 

AOGS-AGU Joint Assembly Resorts World 
Convention Center 

96 18 - 23 ก.ย.
55 

The 71 st Annual Meeting of the Japanese Cancer 
Association 

Sapporo 

97 10 - 18 ก.ย.
55 

 Umea University 

98 22 ส.ค. - 2 
ก.ย.55 

The 4 th EuChems Organic Division youg Investigator 
Workshop 

Viena, Prague 

99 18 - 22 ก.ย.
55 

Role of extracellur matric components in 
cholangiocarcinoma cell line ,HuCCA-1,invasion 

เมือง Sapporo 

100 2 -11 ก.ย.55 ประชุมวิชาการ 22 nd IUBMB-37 th FEBS congress From 
single molecules to systems biology 

เมือง Sevilla 

101 25 ส.ค. - 
ก.ย.55 

XXVI th International Biometric Conferrence The Kobe Convention 
Center Complex 

102 4 - 21 ต.ค.55 2012 Las Vegas International Academic Research 
ConFerence 

Boston 

103 9 – 16 ก.ย.
55 

เสนอผลงานในการประชุม Phytotechnologies Hasselt 

104 8 - 10 ก.ค.55 ประชุมวิชาการเรื่อง Prenatal Arsenic Exposure in 
Vietnam,Cellular and Molecular Rfsponses 

National  Institue of 
Occupational and 

Environmental Health  
ณ กรุงฮานอย 

105 26 มิ.ย. - 
ก.ค.55 

Efficacy of biomarkers and personalized canncer 
theraputics plas des congress 

Worldwide Innovative 
Networking in 

personalized cancer 
medicine, Paris 

106 7 ก.ค.55 เขารวมกิจกรรม การประชุมผูไดรบัรางวัลโนเบล สาขาฟสิกส 
ประจําป 2555 

เมืองลินเดา 

107 23 - 27 ก.ย.
55 

Hepatocyte Nuclear Factor -4alpha Regulates Pyruvate 
Carboxylase Genne Expression Through The Non-
Classical DR Motif Located in the Proximal Promoter 

Adelaide 

108 14-19 ต.ค.55 Eco-Health 2012 Kunming Institute of 
Botany 

1 

3 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป หัวขอการประชุมวิชาการตางประเทศ ป 2555 สถานทีจ่ัดประชุมวชิาการ 

109 22 - 24 ต.ค.
55 

เสนอผลงานในการประชุม 2012 UMAP Intrenational 
Conference 

Fu  Jen Catholic 
University 

110 23 - 29 เม.ย.
55 

ประชุมวิชาการ เรื่อง Childhood Cancer 2012 Church House Conference 
Centre,Westminster,  

London 
111 7 - 22 ก.ค.55 เขารวมประชุมความรวมมือหลักสตูรคณิตศาสตรประกันภัยและ

ปรึกษางานวิจัย 
Perth Western 

112 20-31 ต.ค.55 หารืองานวิจัยและเขารวมประชุมวิชาการ 90th Anniversary 
Meeting of Society for Biotechnology 

Osaka University 

113 22-27 ต.ค.55 90th Anniversary Metting of Society for Biotechnology Osaka University 

114 23-26 ต.ค.55 90th Anniversary Meeting of Society for Biotechnology Osaka University 

115 22- 24 ต.ค.
55 

เสนอบทคัดยอเรื่อง Student Activity Enhances the 
Student  Mobility  and Harmony in Diversity 

Fu jen Catholic University 

116 22 - 24 ต.ค.
55 

Student Activity Enhances the Student Mobility and 
Harmony in Diversity 

Fu Jen Catholic 
University 

 
ดานสวัสดิการ 

 
ในปงบประมาณ 2555 คณะฯ มีการดําเนินการสวนสวัสดิการดานการเงินในกรณีตางๆ ดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

ประเภท จํานวนคน จํานวนเงิน 

1 การยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2554 11 3,891,400 
2 เงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ.2552 28 136,500 
3 เงินสวัสดิการสนบัสนุนชมรมตางๆ พ.ศ.2553 7 210,000 
4 รางวัลสําหรับผูปฏิบตัิงานท่ีลาออก โอนยาย เกษียณอายุงาน ไมตอสัญญา

จาง หรือถึงแกกรรม พ.ศ. 2553 
23 553,000 

5 เงินสงเคราะหผูปฏิบัติงานกรณีประสบอุบัตภิัย พ.ศ.2553 ฉบับท่ี 2  202 3,457,599 
6 เงินสวัสดิการการเจ็บปวย พ.ศ. 2553 3 6,000 
7 เงินสวัสดิการคายานพาหนะแกผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2553 22 106,800 
8 การยืมเงินสวัสดิการสโมสรขาราชการและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร 

(ประเภทไมเสียดอกเบี้ย) 
27 405,000 

รวม  323      8,766,299  
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ดานนโยบายและแผนงาน 
 
 นโยบายและแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2555 ถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งใน
การพัฒนาองคกร เพ่ือใหมีความกาวหนา มีคุณภาพ และดํารงอยูอยางยั่งยืน คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการ
ทบทวน ศึกษา และวิเคราะหขอมูลตางๆ สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป ไดมีการปรับแผนยุทธศาสตรให
เหมาะสมกับสภาพทางการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน เพ่ือความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนแผนยุทธศาสตรของชาติ 
 การดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ไดระดมความคิดเห็นจากคณาจารย และบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร และไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร โดยมีกระบวนการวางแผน    
กลยุทธ ดังนี้  
 
ขั้นตอน กระบวนการดําเนินการ  /ผลของกระบวนการ ผูมีสวนรวม วัตถุประสงค 

1 ขอความเห็นชอบการจัดทําแผนกลยุทธใหม  
เห็นชอบ 

กรรมการประจํา
คณะฯ 

เริ่มกระบวนการ ทําแผน 
5 ป 

2 
 

ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม  
Vision “Determine to be a world class Science Faculty” 

Mission: To produce graduates with knowledge and 

virtue, and research of international quality 

Core values: Mastery, Unity, Success, Creativity 

กรรมการประจํา
คณะฯ  
คณะผูบริหารคณะฯ 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
ที่เปนปจจุบัน 

3 
 

คณบดี สื่อสารทิศทางการ นําองคกร โดยการใชนโยบายเพ่ือมุง
เปาหมายยุทธศาสตร 3 ดาน  : Research Excellence, 
Teaching and Learning Excellence, Internationalization  

คณบด ี
คณะวิทยาศาสตร 

นําองคกรสูวิสัยทัศนทีต่ั้ง
ไว 

4 
 

กระบวนการ วิเคราะหองคกร  
MUSC SWOT analysis  

ความพึงพอใจ (> 3.5)  ไมพึงพอใจ (< 3) ผลลัพธดานตางๆ  

นักศึกษา 
ผูปฏิบัติงาน  
ใหขอมูล 
งานนโยบายฯ
วิเคราะห 

จุดออน จุดแข็ง โอกาส
พัฒนา  
ภาวะคุกคาม  
ระดับความสําเร็จ 

5-6 
 

ระบุสมรรถนะหลัก ความทาทายทางกลยุทธ ความไดเปรียบทาง
กลยุทธ การเปรียบเทียบกับสถาบันคูเทียบ โดยมีกรอบและเกณฑ 
Core competencies: awards, outcome of key missions 

Strategic challenges: sustainability/ gaps towards 

MUSC vision  

Strategic advantages: competitive advantages until 

present 
Benchmarking: Thailand—sustainability; Outside 

Thailand—present situation analysis  

คณะผูบริหารคณะฯ เปนปจจัยนําเขาในการ
สรางแผนกลยุทธ และ
สรางแผนปฏิบัติการ 
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ขั้นตอน กระบวนการดําเนินการ  /ผลของกระบวนการ ผูมีสวนรวม วัตถุประสงค 
7 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรางแผนกลยุทธ โดยใช ปจจัยนําเขา 
และการวเิคราะห ใน 3- 6  
ประเด็นยุทธศาสตร 8 ดาน และแผนกลยุทธ เพื่อความสอดคลอง
กับนโยบายและเปาประสงคของคณะวิทยาศาสตร   
 

กรรมการประจํา
คณะฯ  
คณะผูบริหารคณะฯ 
หัวหนางาน  
ผูแทนสาย
คณาจารย/สนับสนุน 

รางแผนกลยุทธ ท่ี
ครอบคลมุ 
ตัวช้ีวัดหลักและรอง 

8 
 

สื่อสาร รางแผนกลยุทธ ตอกรรมการคณะฯ เพื่อการสื่อสารตอ  
 

กรรมการประจํา
คณะฯ 

ขอมูลปอนกลับ
การปรับแก 

/
เห็นชอบ 

9 
 

แปลงแผนกลยุทธที่ผานการเห็นชอบเปนแผนปฏิบตัิการ เสนอ
คณะวิทยาศาสตร เพื่อการจัดลําดบัความสําคญัโดยมีความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธใหมของมหาวิทยาลยัมหิดล  

คณะผูบริหารคณะฯ 
ภาควิชา / งาน / 
หนวย 

สราง process KPI การ
บริหารจัดการดานการเงิน
และงบประมาณ 

10 
 

ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ ตดิตาม  
 

ภาควิชา / งาน / 
หนวย / งาน
นโยบายฯ 

ประเมินกระบวนการ 
แกไขปญหา  

11 
 

วัดความสําเร็จของผลลัพธ รายงานคณะและมหาวิทยาลยั  
output, outcome, impact 

ภาควิชา / หนวย / 
งานนโยบายฯ 

ตรวจสอบความสาํเร็จ 
ปรับแผนกลยุทธ 

 
ปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนึ่งใน 9 คณะนํารองที่จะใช "เกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ" (EdPEx) ในการประกันคุณภาพ และวิเคราะหองคกร คณะฯ    
จึงไดดําเนินการปรับลดตัวชี้วัดของคณะฯ ลงจาก 50 ตัวชี้วัด เปน 25 ตัวชี้วัด โดยกําหนดทั้งตัวชี้วัดในระดับ
องคกรและตัวชี้วัดรอง เพ่ือใหสอดคลองตามพันธกิจหลักของสวนงาน ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร 

MUSC 
กลยุทธคณะวิทยาศาสตรป 2555-2559 

Corporate KPI  / 
KPI รอง (in italic) 

ยุทธศาสตรที่ 1 Research Excellence  Key Performance Indicators 
 1. ใชกลไก Steering Committee ติดตาม

สถานการณ วิเคราะหทิศทาง นโยบายดานการ
วิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับ
โลก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. สรางระบบบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผลงานวิจัย การนําไปใชประโยชน และ 
ความถูกตองตามจรรยาบรรณการวิจัย 

1.สัดสวนบทความวิจัยตีพมิพในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  
2.รอยละของผลงานวิจัยท่ีอยูใน Q1 & Q2  
3.จํานวนคร้ังท่ีการอางอิงบทความวิจัย (citation) 
ตอจํานวนบทความวิจัยทั้งหมด 
4.ผลงานสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ  
5.เงินอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจํา 
(400,000 บาท ตอ paper) 
 
Performance Indicator รอง 

/
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ยุทธศาสตร 
MUSC 

กลยุทธคณะวิทยาศาสตรป 2555-2559 
Corporate KPI  / 
KPI รอง (in italic) 

ก. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในการ
แกไขปญหา/พัฒนาชุมชน สังคมและหนวยงาน
ภาครัฐ การกาํหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
และเชิงพาณิชย 
ข. รอยละของอาจารยมีทุนสนับสนุนการวิจัย 

 (PI & Co) 

ยุทธศาสตรที่ 2 Teaching and Learning Excellence Key Performance Indicators 
 
 

1. พัฒนาหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และนานาชาติ ความตองการของสังคมไทย 
อาเซียนและสังคมโลก โดยตอบสนองความทา
ทายการนําไปสูความเปนสากล 

2. สรางและพัฒนาระบบการศึกษา บริการการศึกษา 
และการปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมุงเนน 
ผูเรยีน คูความรวมมือ และผูมสีวนไดสวนเสีย 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ และศักยภาพ 
ทางวิชาการ ความรู ทักษะ และเจตคติ 
คนควาวิจัยเรยีนรูดวยตนเอง ใหมทีักษะสูระดับ
สากล โดยไมละทิ้ง “อัตลักษณไทย”  

6.รอยละของนักศึกษาท่ีไดงานทําหรือศึกษาตอ
หลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 
7.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
(มาตรวัด 5 ระดับ) 
8.รอยละของ ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

9.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดานระบบการศึกษา 
บริการทางการศึกษา โดยผูเรยีน  
(มาตรวัด 5 ระดับ) 
10.% นักศึกษา SC  ปริญญาตรีที่คงอยู  
Performance Indicator รอง 
ก. รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาตามเกณฑ 
ข. อัตราสวนการตีพิมพเผยแพรผลงานตอจํานวน
บัณฑิตปริญญาโท 
ค. อัตราสวนการตีพิมพผลงานระดับนานาชาติตอ
จํานวนบัณฑติปริญญาเอก 

ยุทธศาสตรที่ 3 Academic Services Excellence Key Performance Indicators 
 1. สนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือสรางรายไดดวย

ศักยภาพ (ดานวิชาการและวิจัย) ของคณะ 
2. บูรณาการการใหบริการวิชาการกบัการเรยีนการ

สอน และการวิจัย 

11.เงินรายไดจากการบริการวิชาการใหแก
ภาคเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐ ที่เพ่ิมขึ้นตอป 

12.ระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการ
วิชาการ มาตรวดั 5 ระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 4 People Excellence   Key Performance Indicators 
 1. เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

เสริมสรางบรรยากาศและคณุภาพชีวิตการทํางาน
ที่มีความสุขอยางย่ังยืน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของผูปฎิบตัิงานทุกระดับ

13.ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานโดยรวม  
(มาตรวัด 5 ระดับ) 
14.ความผูกพันของผูปฏิบัติงานโดยรวม  
(มาตรวัด 5 ระดับ) 
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ยุทธศาสตร 
MUSC 

กลยุทธคณะวิทยาศาสตรป 2555-2559 
Corporate KPI  / 
KPI รอง (in italic) 

ใหมีศักยภาพสูงสูระดับสากล และมีทักษะการ
ทํางานของศตวรรษท่ี 21  

3. ยกยอง เชิดชู และตอบแทนแกผูปฏิบัติงานท่ีมี
ผลงานดีเลิศ 

4. จัดระบบสวัสดิการเพ่ือผูปฏิบตัิงานทุกกลุมอยาง
ทั่วถึงและทันทวงที 

15.อัตราสวนของจํานวนครั้งท่ีไดรบัการพัฒนากับ
จํานวนผูปฏิบตัิงานท้ังหมด 

Performance Indicator รอง 
ก.รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญา
เอก 

ข.Happinometer score 

ยุทธศาสตรที่ 5 Internationalization Key Performance Indicators 
 
 

1.  มี Mission Statement แสดงถึงปณิธานท่ีจะ
พัฒนาความเปนนานาชาต ิ

2.  สรางและพัฒนาระบบการเสรมิสรางความรวมมือ
ในระดับนานาชาติของทุกพันธกิจ 

 

16.รอยละของ Active MOU กับสถาบันวิจัย/
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
Performance Indicator รอง 
รอยละผูปฏบิัติงาน+นักศึกษาตางชาติ ตอ  
จํานวนผูปฏิบตัิงานและนักศึกษาท้ังหมด 
รอยละนักศึกษาท่ีไปศึกษา / วิจยั ท่ี
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence Key Performance Indicators 
 1. ใชธรรมาภิบาลนําองคกร กระจายอํานาจการ

บริหารจัดการ เพื่อใหกระบวนการทํางานมีความ
คลองตัว 

2.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองพันธกิจหลัก
ตามยุทธศาสตรของคณะฯ ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และตรวจสอบได 

3. ใชระบบประกันคณุภาพมาตรฐานสากลเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลศิ 

4. สงเสริมการสรางนวัตกรรม องคความรู เพื่อ
บริหารและพัฒนาองคกร 

5. มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในทุกพันธกิจ และมรีะบบเพื่อการเผชิญเหตุ
อุบัติภัย 

17.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดานการบริหารโดย
ผูปฏิบัติงานในองคกร (มาตรวัด 5 ระดับ) 
18.รอยละของงบประมาณใชเพื่อใหพันธกิจหลัก 
สัมฤทธ์ิผล 
19.การคงอยูของทรัพยสินของคณะวิทยาศาสตร 
โดยรวม 
20. การผานการประเมินการประกันคุณภาพดาน
การศึกษา (ปรับตามเกณฑ ในแตละป,  
สมศ เปา = 4.0, EdPEx เปา = 150) 
Performance Indicator รอง 
ก.รอยละของระบบบรหิารความเสี่ยงภายใน 
(ERM) ตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
ข.จํานวนคร้ังของการอุทธรณร องทุกขสาเหตจุาก
การบริหารจัดการของคณะ 

ยุทธศาสตรที่ 7 ICT Excellence  Key Performance Indicators 
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการดําเนินงานพันธกิจหลัก 
2. พัฒนาความรูสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี สงเสริมให

21.IT Backup system 
22.รอยละของ IT training ที่ดําเนินการ 
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ยุทธศาสตร 
MUSC 

กลยุทธคณะวิทยาศาสตรป 2555-2559 
Corporate KPI  / 
KPI รอง (in italic) 

ผูเรยีนและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 
21  

3. สงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกภาคสวน 

4. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ รักษาความม่ันคงและ
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

23.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอการอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินโดยผูปฏบิัติงานและนักศกึษา  
(มาตรวัด 5 ระดับ) 
Performance Indicator รอง 
1.จํานวนระบบสารสนเทศของคณะ หรือ 
มหาวิทยาลยัตอพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ  การเงิน การประกันคุณภาพ  
2.ผิด code of conduct ดาน IT 

ยุทธศาสตรที่ 8 MUSR (University Social Responsibility) Key Performance Indicators 
ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม / 
Green 
Campus 

1. สงเสริมและสรางจิตสํานึกเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 
2. สรางระบบการบริหารจัดการเพื่อมุงสู Green 

Campus ที่ยั่งยืน 

24.รอยละการลดการใชพลังงานไฟฟา นํ้าประปา 
โทรศัพท  
25. รอยละของเปาที่ดําเนินกิจกรรม /โครงการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
Performance Indicator รอง 
1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ผูปฏิบัติงาน
ตอกายภาพและสิ่งแวดลอม (มาตรวัด 5 ระดับ) 

ทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม  
การกีฬา และ
มุงเนนสังคม 
 

1. สงเสริมวัฒนธรรมไทย และสรางแรงดึงดูด
ชาวตางชาติ และ ยกยอง เชิดชู ผูที่ทําความดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

2. สงเสริมความมีน้ําใจนักกีฬา ของนักศึกษาและ
ผูปฎิบัติงาน 

3. สรางจิตสํานึกเสียสละเพ่ือสวนรวม ใหโอกาส
ทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส 

4. สงเสริมใหมีพันธมติรจากภาครัฐและเอกชนรวม
ทําประโยชนเพื่อสังคม 

5. สรางความตระหนักถึงความสําคญัของ
วิทยาศาสตรตอสังคมสวนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม ทํานุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (มาตรวัด 5 ระดับ) 
2.จํานวนกิจกรรมทีม่ีผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
นักศึกษารวมทํา ที่มีความตอเน่ืองวาเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ โดยไดรับ
ความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน 

 
ในขณะเดียวกัน งานนโยบายฯ ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน (ปฏิบัติงาน) ประจําป 2555 ซึ่ง

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ดังกลาว โดยแผนงานเปนไปตามโครงการ /กิจกรรมท่ีคณะฯ ได
ดําเนินการจัดทําตามขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ประจําปงบประมาณ 2555 
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ดานการศึกษา 
 
หลักสูตรที่เปดสอน 
หลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตรเปดสอน ไดแก 

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

2. ระดับปริญญาโท จํานวน 20 หลักสูตร เปนหลักสูตรนานาชาติ 19 หลักสูตร และหลักสูตรปกติ            
1 หลักสูตร  

3. ระดับปริญญาเอก จํานวน 21 หลักสูตร เปนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด 
ระดับปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ระดับปริญญาโท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
ระดับปริญญาเอก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
วิทยาเขตพญาไท 
หลักสูตรนานาชาติ 

1. คณิตศาสตรประกันภัย 
 
หลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิสิฐ
วิธาน (โครงการ B.Sc.-Ph.D.) 

1. เคม ี
2. ฟสิกส 
3. คณิตศาสตร 
4. ชีววิทยา 
5. พฤกษศาสตร 
6. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 

 
หลักสูตรนานาชาติ 

1. กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 
2. คณิตศาสตรประยุกต 
3. เคมีเชิงฟสิกส 
4. เคมีอินทรีย 
5. จุลชีววิทยา 
6. ชีวเคมี 
7. ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 
8. เทคโนโลยีชีวภาพ 
9. นิติวิทยาศาสตร 
10. พยาธิชีววิทยา 
11. พิษวิทยา 
12. ฟสิกส 
13. ฟสิกสเชิงเคม ี
14. เภสัชวิทยา 
15. วิทยาการพืช 

(รวมกับคณะเภสัชศาสตร) 
16. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ
17. สรีรวิทยา 
18. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 
19. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 

หลักสูตรภาคปกติ 
1. เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต 

 
หลักสูตรนานาชาติ 

1. กายวิภาคศาสตรและ 
ชีววิทยาโครงสราง 

2. คณิตศาสตร 
3. เคมีเชิงฟสิกส 
4. เคมีวิเคราะห 
5. เคมีอนินทรีย 
6. เคมีอินทรีย 
7. จุลชีววิทยา 
8. ชีวเคมี 
9. ชีววิทยา 
10. เทคโนโลยีชีวภาพ 
11. พยาธิชีววิทยา 
12. พิษวิทยา 
13. ฟสิกส 
14. ฟสิกสเชิงเคม ี
15. เภสัชวิทยา 
16. วิทยาการคอมพิวเตอร 
17. วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 
18. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ
19. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

พอลิเมอร 
20. เวชศาสตรระดับโมเลกุล 
21. สรีรวิทยา 
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หมายเหตุ :  คณะวิทยาศาสตรมสีวนรวมในการจัดการเรยีนการสอนและการวิจยัรวมกับหลักสตูรระดับปริญญาโทและเอก
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู  
 
จํานวนนักศึกษา 
 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  ปงบประมาณ 2555  มีจํานวนทั้งสิ้น 2,373 คน จําแนกตามระดับการศึกษา 
ดังนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,153 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 1,220 คน โดยแบงเปนปริญญาโท 654 คน และ
ปริญญาเอก 566 คน ดังนี้  

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ปงบประมาณ 2555 จําแนกตามระดับและช้ันป 
ระดับ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4* รวม (คน) 

ปริญญาตรี 337 310 276 230 1,153 
ปริญญาโท 170 170 169 145 654 
ปริญญาเอก 72 81 78 335 566 

รวม 579 561 523 710 2,373 
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555   ที่มาของขอมูล :  งานการศึกษา 

ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2555  ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบณัฑติศึกษา 
หมายเหตุ :  จํานวนนักศึกษาในตารางนี้เปนจํานวนนักศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2555 

* ระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมจํานวนนักศึกษาต้ังแตช้ันปท่ี 4 ขึ้นไป 
 
แผนภูมิที่ 4 รอยละของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2555 จําแนกตามระดับการศึกษา 
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จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ปงบประมาณ 2553-2555 
ระดับการศึกษา 2553 2554 2555 

ปริญญาตรี 972 1006 1,153 
ปริญญาโท 637 717 654 
ปริญญาเอก 515 543 566 
รวม 2,124 2,266 2,373 

ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555   ที่มาของขอมูล : งานการศึกษา 
ขอมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2555  ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบณัฑติศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 5 จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2553-2555 
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นักศึกษาที่ไดรับรางวัล / การยกยอง / เชิดชูเกียรติ ประจําปการศึกษา 2555 
 
ระดับปริญญาตรี 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ สาขา หนวยงานท่ีให 

1 นางสาวสุภัชญา เตชะชูเชิด รางวัล Plenary Talk  
ไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท  
พรอมโลและประกาศณียบตัร 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

2 นางสาวนภัค จิวประเสริฐ รางวัล Plenary Talk  
ไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท  
พรอมโลและประกาศณียบตัร 

พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

3 นางสาวจรรยา เลหอิ่ม รางวัล Plenary Talk  
ไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท  
พรอมโลและประกาศณียบตัร 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

4 นางสาวเพ็ญสินี หฤหรรษเริงรา รางวัล Plenary Talk  
ไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท  
พรอมโลและประกาศณียบตัร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

5 นางสาวลลิตวดี กวินวณิชกิจ รางวัล Plenary Talk  
ไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท  
พรอมโลและประกาศณียบตัร 

ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

6 นางสาวภัสพร เอกชัยวิวัฒนกุล รางวัล Plenary Talk  
ไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท  
พรอมโลและประกาศณียบตัร 

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

7 นางสาวอนัญญา โอภาสวตัชัย รางวัล Presentation Skill Award 
ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท  
พรอมประกาศนียบัตร 

วิทยาศาสตร
การแพทย 

คณะวิทยาศาสตร 

8 นางสาวธนาลัย พูลศิริ               รางวัล Presentation Skill Award 
ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท  
พรอมประกาศนียบัตร 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

9 นายเกษมพงศ ศรสีวัสดิ ์ รางวัล Popular Vote ไดรับเงินรางวัล 
500 บาท พรอมประกาศนยีบัตร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

10 นายฐาปกรณ โตมีชัย รางวัล Popular Vote ไดรับเงินรางวัล 
500 บาท พรอมประกาศนยีบัตร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

11 นางสาวอรวรรณ ตลุยประวัต ิ รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

12 นางสาวจริยา สิงหะ รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท

ชีววิทยาเชิง
อนุรักษ 

คณะวิทยาศาสตร 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ สาขา หนวยงานท่ีให 
พรอมประกาศนียบัตร 

13 นางสาวชวปญญ สุทธินนท รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

14 นายโชคนิธิ คงชุม                    รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไดรับเงินรางวัล 500 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

ชีววิทยาเชิง
อนุรักษ 

คณะวิทยาศาสตร 

15 นางสาวสายสุดา หนเูจรญิ  
นางสาวพิชชาพร สุวรรณพานิช 

รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไดรับเงินรางวัล 500 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

16 นางสาวหน่ึงนิตย วัฒนวิเชียร รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไดรับเงินรางวัล 500 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

17 นายปณณวิชญ  
จาตุกัญญประทีป 

รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรชีวภาพ 
ไดรับประกาศนยีบัตร 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

18 นางสาวจินตนา แสงศักดิ์ศรี  
นางสาวชนากานต ศรีพงษ 

รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรชีวภาพ 
ไดรับประกาศนยีบัตร 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

19 นางสาวรติยากร สิงหวสิุทธ์ิ รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตรชีวภาพ 
ไดรับประกาศนยีบัตร 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

20 นายนครินทร ทรัพยเจรญิด ี รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

21 นางสาวคนธพร พฤกษแกว
กาญจนา 

รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

22 นายฐาปกรณ โตมีชัย รางวัลโปสเตอรดีเลิศ วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

23 นางสาวศิโรรัตน สาครเจรญิกิจ รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับเงินรางวัล 500 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

ธรณีศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

24 นายเพชร ทองคํา รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับเงินรางวัล 500 บาท
พรอมประกาศนียบัตร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

25 นายศรณัย พงศกรนภดล รางวัลโปสเตอรดีเดน วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับเงินรางวัล 500 บาท

ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ สาขา หนวยงานท่ีให 
พรอมประกาศนียบัตร 

26 นายพีระพงษ ชุมแกว รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับประกาศนียบตัร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

27 นายปณิธาน โมทอง รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับประกาศนียบตัร 

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

28 นายกิตติศักดิ์ สรรพกิตกลุธร รางวัลโปสเตอรดี วิทยาศาสตร
กายภาพ ไดรับประกาศนียบตัร 

เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

29 นายเกรียงกมล สวางศร ี รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ 
และผูทําคุณประโยชนตอเด็กและ
เยาวชน วันเยาวชนแหงชาติ 

ฟสิกส สํานักสงเสรมิ
สวัสดิการภาพฯ 

30 นายพงศธร บุญรอด เปนตัวแทนเยาวชน (สาขาเคม)ี 

 เขารวมโครงการ Asian Science  
 Camp 2012 มหาวิทยาลยัฮิบร ู

เคม ี มูลนิธิสงเสรมิโอ
ลิมปค 

31 นายมงคล สะพานแกว รางวัลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรดีเลิศ 
ประจําปการศึกษา  รับรางวัลใน
งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร 

ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

32 นางสาวธนาลัย พูลศิร ิ รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม 

ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

33 นายประกิจ ไทรงาม รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม 

ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 

34 นางสาวคนธพร พฤกษแกว
กาญจนา 

รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม 

ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคม ี
เคม ี คณะวิทยาศาสตร 

35 นายคเณศ สุเมธพพิัธน รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม 

ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาคณิตศาสตร 

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

36 นางสาวนภัค จิวประเสริฐ รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม 

ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาพฤกษศาสตร 

พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

37 นางสาวลิตวดี กวิณวณิชกิจ รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม 

ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟกส 
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

ที่มาของขอมูล :  งานการศึกษา 
 
 
 
 

2554
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ หนวยงานท่ีให 

1 นายคณติ ภูไข รางวัลการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
ประเภทดีมาก สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษา เรื่อง 
"Estrogen rapidly activates Wnt/beta-
catenin signaling pathway in human 
breast cancer cells" ในการประชุม
วิทยาศาสตรวิจัยครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2 นายคณติ ภูไข รางวัลนักศึกษาดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม 
ของภาควิชาฯ ประจําป 2554 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นายคณติ ภูไข รางวัลนักศึกษาดีเดนดานกจิกรรม  
ของภาควิชาฯ ประจําป 2554 

 

4 น.ส.ณัฐชยาภรณ โทนะพันธ รางวัลนักศึกษาดีเดนดานกจิกรรม  
ของภาควิชาฯ ประจําป 2554 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

5 น.ส.วรญัญา วรนุช รางวัลการนําเสนอผลงานประเภท  
Poster ดีเดน เรื่อง “Physiological and 
Protective Roles of Androgen in 
Cardiac Contractile Activities in 
Normal and Diabetic-induced 
Cardiomyopathic Rats” 

สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 

6 น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทลู รางวัลนักศึกษาดีเดนดานกจิกรรม  
ของภาควิชาฯ ประจําป 2554 

ภาควิชาสรรีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 น.ส.ปาหนัน สุนทรสารทูล การนําเสนอผลงานวิจยัดีเดน (ปากเปลา)  / 
SCSTAR MUSC Grad Expo 2010 
Presentations 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

8 น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทลู  รางวัล Japanese Association for 
Laboratory Animal Science (JALAS) 
International Award 2011 ในการ
ประชุมวิชาการ "The 59th Annual 
Meeting of Japanese Association for 
Laboratory Animal Science"  
หัวขอ "Possible osteo regulatonry 
role of prolactin in lactating rats"  

ประเทศญี่ปุน 

9 นายณัฐภมู ิปฐมทองทวีชัย รางวัลนักศึกษาเรียนด ีของภาควิชาฯ 
ประจําป 2554 

ภาควิชาสรรีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 น.ส.พิศเรศ คุยตวน รางวัลการนําเสนอผลงานประเภท  สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ หนวยงานท่ีให 
Oral ดีเดน เรื่อง “Role of fibroblast 
growth factor-23 in the regulation of 
calcium transport across intestinal 
epithelium in mice”  

11 น.ส.กมลชนก ไกรดิษฐ รางวัลวิทยานิพนธ ระดับด ี  
เรื่อง "A Longitudinal Study of the 
Prolactin-Stimulated Transepithelial 
Calcium Transport in the Duodenum 
of Pregnant and Lactating rats" 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

12 น.ส.กมลชนก ไกรดิษฐ รางวัลวิทยานิพนธด ีจากบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล วันท่ี 30 มีนาคม 2555 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

13 นายฐิติวัฒน สังขวร รางวัลเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของ
นักศึกษา (ระดับปรญิญาเอก) ประจําป
การศึกษา 2554  

ภาควิชาสรรีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 นายศราวุธ ลาภมณีย รางวัลเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของ
นักศึกษา (ระดับปรญิญาโท) ประจําป
การศึกษา 2554  

 

15 นายวัลลภ คุณานุสรณชัย รางวัลนักศึกษาเรียนด ีของภาควิชาฯ 
ประจําป 2553 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

16 น.ส.ฐิติกานต ชูกิจรุงโรจน รางวัลนักศึกษาเรียนด ีของภาควิชาฯ 
ประจําป 2554 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

17 น.ส.ณัชชา  หลอสุวรรณรัตน โปสเตอร ยอดเยี่ยม สมาคมกายวิภาคศาสตร 
แหงประเทศไทย 

18 นายปธานิน  จันทรตรี โปสเตอร ยอดเยี่ยม สมาคมกายวิภาคศาสตร 
แหงประเทศไทย 

19 นายวีรวัฒน  แสนศร ี บรรยาย สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย 
รวมกับภาควิชาเภสัชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร   
ภาควิชาเภสัชวิทยา  

คณะทันตแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

20 น.ส.ธนพรรณ  เสียงแจม โปสเตอร ยอดเยี่ยม สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย 
รวมกับภาควิชาเภสัชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร   
ภาควิชาเภสัชวิทยา  

คณะทันตแพทยศาสตร  
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ หนวยงานท่ีให 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

21 น.ส. สุจิณณา เล็กมีชัย The Second Prize Presentation Award 
Winner (ในงานประชุมวิชาการสมาคม
เภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 34) 

สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย 

22 น.ส. พรทิพา กอประเสริฐถาวร The First Prize Presentation Award 
Winner (ในงานประชุมวิชาการสมาคม
เภสัชวิทยาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 34) 

สมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย 

23 นาย บุญญฤทธ์ิ  ฉัตรทอง รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจาํป 2554 
ระดับปริญญาโท  กลุมท่ี 2: วิทยาศาสตร
กายภาพและเทคโนโลย ีระดับปรญิญาโท  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

24 นายธวัช  รุงอรุณวรรณ รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจาํป 2554 
ระดับปริญญาโท  กลุมท่ี 2: วิทยาศาสตร
กายภาพและเทคโนโลย ีระดับปรญิญาโท  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

25 นายจรูญ  สินสวสัดิ์มงคล Outstanding Poster presentation 
awards (SPC 2012) 

Siam Physics Congress 2012 

26 นางสาวอินทิรา ไชยะ รางวัลการศึกษายอดเยย่ีมขั้นวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต)  

มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ  
นีละนิธ ิ

27 นางสาวชนากานต เกียรติอราม
กุล 

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มขั้นปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาคณติศาสตร) 

มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ  
นีละนิธ ิ

28 นางสาวธิติรตัน  แมนทิม           รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน (แบบ
ปากเปลา) จากงานประชุมวิชาการ วทท.37  

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทยฯ รวมกับ  

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 
29 นางสาวประดับ  มีสวสัดิ ์           รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน  

(แบบปากเปลา) จากงานประชุมวชิาการ 
วทท.37  

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทยฯ รวมกับ  

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 
30 นางสาวสุมนมาลย  จันทรเอี่ยม   รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดนแบบ

โปสเตอร  (Poster Presentation)   
จากงานประชุมวิชาการ วทท.37  

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทยฯ รวมกับ  

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 
31 นางสาวพรวิลาส  เอ็มเอ็ม          รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดนแบบ

โปสเตอร  (Poster Presentation) จาก
งานประชุมวิชาการ วทท.37  

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทยฯ รวมกับ  

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 
32 นางสาวนวลอนงค หาญลําพัง      The First Runner Up Poster 

Presentation Award ในการประชุม  
The Second Polymer Conference for 
Thailand (PCT-2)  

The Polymer Society of 
Thailand, Chulabhorn 

Research Institute, Bangkok 

33 นางสาววารณุี หาญทนงค          The Second Runner Up Poster The Polymer Society of 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ หนวยงานท่ีให 
Presentation Award ในการประชุม 
The Second Polymer Conference for 
Thailand (PCT-2) 

Thailand, Chulabhorn 
Research Institute, Bangkok 

34 นางสาววัชราภรณ  ทาหาร         Best Presentation Award (Excellence 
in Research and Presentation)  
งานประชุมวิชาการ The1st Junior 
International Conference on Cutting-
Edge Organic Chemistry in Asia, 
Xiamen, China 

China 

35 นางสาววนิดา  เพ็ชรสังข           The Best Oral Presentation Award 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ Pure and 
Applied Chemistry International 
Conference 2012 

Chiang Mai University and 
Chemical Society of Thailand 

36 นางสาวบุษรา  พัฒนศิริ            Third Honor Award (Oral 
Presentation) งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ The 7th Annual Conference 
of the Thai Physics Society,  

จ. พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 

37 นางสาววรรณิตา  เลิศชีวานันท    รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม ขั้นวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต จากมลูนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ  
นีละนิธ ิ

38 นายประทานพร ชวนประสิทธ์ิ     รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม ขั้นวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  จากมูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ  
นีละนิธ ิ

39 นางสาวอัจจนา  ขําทิพย            รางวัลการศึกษายอดเยีย่ม ขั้นวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  จากมูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ  
นีละนิธ ิ

40 นางสาวไพลิน  ศรีสุรตัิสริ ิ          รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน  
แบบโปสเตอร  จากงานประชุมวิชาการ 
The7th  International Symposium of 
the Protein of Thailand 

สมาคมโปรตีนแหงประเทศไทย 

41 นางสาวอุราวด ี ราชกิจ             รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน  
แบบโปสเตอร  จากงานประชุมวิชาการ 
The7th  International Symposium of 
the Protein of Thailand  

สมาคมโปรตีนแหงประเทศไทย 

42 นายสมชาต ิ แมนปน               รางวัลวิทยานิพนธระดับดเีดน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 
43 นางสาวจารุณี วานิชธนันกูล       รางวัลการเผยแพรผลงานวิทยานพินธของ

นักศึกษา กลุมวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต ระดับปริญญาเอก  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

44 นายกิตติศักดิ์ ทศพร                รางวัลการเผยแพรผลงานวิทยานพินธของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัลที่ไดรับ หนวยงานท่ีให 
นักศึกษา กลุมวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต ระดับปริญญาเอก  

45 นางสาวบังอรศิริ อินตรา            Outstanding poster presentation in 
RGJ-Ph.D. Congress XIII 

RGJ-Ph.D. Congress XII 

46 นายพรพล แสนปญญาไว           รางวัล มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ 
ประเภทที่ 3 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ  
นีละนิธ ิ

47 นางสาวมนัสว ี เลิศปญญา
สัมปทา       

Outstanding poster presentation in 
RGJ-Ph.D. Congress XIII 

RGJ-Ph.D. Congress XII 

48 นางสาวธิชากร  จิตตาวุฒิโภคา    รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ 
ประจําป 2554 (รางวัลระดับดี) สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา 

สภาวิจัยแหงชาติ 

49 น.ส.นวรัตน สมประสงค  รางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม "Dean's list" ประจําป
การศึกษา 2554  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

50 น.ส. สิรดา ศรหีิรัญ รางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม "Dean's list" ประจําป
การศึกษา 2554  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

51 น.ส. สุดารัตน ไชยเฉลิม รางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม "Dean's list" ประจําป
การศึกษา 2554  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

52 นาย ฐิติวัฒน สังขวร รางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม "Dean's list" ประจําป
การศึกษา 2554  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

53 น.ส. กนกวรรณ วิชัยวงศ รางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม "Dean's list" ประจําป
การศึกษา 2554  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

54 น.ส. วไลลักษณ กําปนทอง รางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม "Dean's list" ประจําป
การศึกษา 2554 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

55 น.ส. กุลวดี การอรชัย รางวัลเกียรติยศแกผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม "Dean's list" ประจําป
การศึกษา 2554  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
ที่มาของขอมูล : หลักสตูร งานประชาสัมพันธฯ และงานแพทยศาสตรฯ 
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ทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 
 
ระดับปริญญาตรี  

ระดับ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่  4 รวม 
ทุน พสวท. (สสวท.) 3 14 14 11 42 
ทุนศรีตรังทอง (คณะวิทยาศาสตร) 20 32 24 25 101 
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร (สกอ.) 10 28 19 23 80 
ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย (ทุนขาดแคลน)  1 21 6 28 
ทุนขาดแคลน (คณะวิทยาศาสตร) 17 23 44 20 104 
ทุนการศึกษา (โครงการดวยรักและผูกพัน จากสมาคมศิษย
เกา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล  )

2 1 1 2 6 

ทุนปารคเกอรไรซิ่ง - 1 1 1 3 
ทุนมูลนิธิไฟเซอรรประเทศไทย - - 1 - 1 
ทุน GE Foundation Scholar-Leaders Program - - 1 - 1 
ทุนชาวไทยนับถืออิสลาม - - 1 - 1 
ทุนมูลนิธิซิเมนตไทย 4 1  - 5 
ทุนองคการเภสัชกรรม - 2 3 - 5 
ทุนมูลนิธิเครือตราชู - 3 4 3 10 
ทุน ดร.สะออน - - 1 - 1 
ทุนมูลนิธิจูไก - - 1 - 1 

รวม 56 106 136 91 389 
ขอมูล ณ  วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 
ที่มาของขอมูล : งานการศึกษา 
 
ทุนไปศึกษา/วิจัยระยะสั้น  ณ  ตางประเทศ ระดับปริญญาตรี 

โครงการ เคมี ฟสิกส ชีววิทยา รวม 
ทุน พสวท. 1 - - 1 
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร 1 1 2 4 
ทุนศรีตรังทอง 2 2 - 4 
รวม 4 3 2 9 

ขอมูล ณ  วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 
ที่มาของขอมูล  : งานการศึกษา 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ปงบประมาณ 2555 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ของคณะวิทยาศาสตร ไดรับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 756 ทุน จากแหลงทุนตางๆ ดังนี้ 
Australian Federal Police (AFP) ผาน สถานฑูตออสเตรเลยีประจําประเทศไทย 
ทุน TA ประเภทรายเดือน  
ทุนเสริมสรางนักวิทยาศาสตรรุนใหมคณะวิทยาศาสตร 
ทุนเรียนดีคณะวิทยาศาสตร ม.มหดิล 
ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัต ิ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการฯ ภายในประเทศ 
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธบางสวนสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการฯ ตางประเทศ 
ทุนคาลงทะเบียน ภาควิชาชีวเคม ี
ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย สกอ. 
ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจจัดหวัดชายแดนภาคใต 
ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกรวม ภายในประเทศ-
ตางประเทศ 
ทุนเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกรวม ภายในประเทศ 
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี 
ทุน TGIST  
ทุน พสวท 
ทุนศูนยความเปนเลิศดานคณติศาสตร 
ทุน PERCH-CIC  
ทุนผูชวยวิจัยโครงการพัฒนาเภสัชภัณฑ จากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ม.มหิดล 
ทุน ETM 
ทุนศรีตรังทอง 

ที่มาของขอมูล  : งานแพทยศาสตรและบณัฑติศึกษา 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
ระดับปริญญาตรี 
ลําดับ วันเวลา กิจกรรม ผูเขารวม/ผูจัดกิจกรรม 

1 9-12 ต.ค.54 คายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ ครั้งท่ี 7 นักเรียนและครจูากท่ัวประเทศ/ 
คณาจารย และนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร 450 คน 

2 25-28 ต.ค.54 คายชมรมขับรองประสานเสียง มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาชมรมขับรองประสาน
เสียง 

3 24 ก.พ.55 ดนตรีบํารุงหัวใจ N101 อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษาและ
ผูสนใจ 

4 5 เม.ย.55 Science Project Exhkbktion ครั้งท่ี 13  
ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร 

อาจารย นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร 

5 3-5 เม.ย. 55 Mas Camp ครั้งท่ี 23 คณะวิทยาศาสตร พญาไท นักเรียน ม.ปลาย 300 คน และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

6 17 เม.ย. -10 
พ.ค.55 

Science Access ครั้งท่ี 11 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

7 2-4 พ.ค.55 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน 
ครั้งท่ี 7 ศูนยประชุมไบเทค 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
อาจารยและผูสนใจ 

8 13-18 พ.ค.55 รวมกิจกรรมคายนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

นักศึกษาทุนโครงการพัฒนา
กําลังคนดานวิทยาศาสตร 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  
ช้ันปท่ี 1 จํานวน 26 คน / 
อาจารย / เจาหนาที ่

9 13-18 พ.ค.55 รวมกิจกรรมคายนักศึกษาทุนโครงการ พสวท. 
 คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม 

นักศึกษาโครงการพสวท. 
ช้ันปท่ี  1-2 จากท่ัวประเทศ  
240 คน / อาจารย / เจาหนาท่ี 

10 26-31 พ.ค.55 คายเสริมวิ าการ ครั้งที่ 8 คณะวทิยาศาสตร ศาลายาช  นักเรียนม.ปลาย 300 คน และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
คณาจารยจากภาควิชาตางๆ 

11 1-3 มิ.ย.55 คายวิทยาศาสตรสัมพันธ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 / นักศึกษารุนพ่ี 
12 6 ม.ิย.55 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ช้ันปท่ี 2  อาจารย / นักศึกษาทุนช้ันปท่ี 1-4 
13 20 มิ.ย.55 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ช้ันปท่ี 1  อาจารย/นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
14 21 มิ.ย.55 วันไหวครู ป 1 ศาลายา  นักศึกษาช้ันปท่ี 1 
15 21 มิ.ย.55 วันไหวครู ป 2 พญาไท  นักศึกษาช้ันปท่ี 2-4 
16 18 ก.ค.55 Junior Science Club I นักศึกษา / อาจารย 
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ลําดับ วันเวลา กิจกรรม ผูเขารวม/ผูจัดกิจกรรม 
17 25 ก.ค.55 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ โท-เอก นักศึกษาโครงการพิเศษระดับ

บัณฑิต/อาจารยที่ปรึกษา 
18 17 ส.ค.55 ตักบาตรประจําเดือนสิงหาคม หนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษา / เจาหนาที่ / อาจารย 
19 22 ส.ค.55 Junior Science Club II (ภาควิชาคณิตศาสตรดูแล) นักศึกษา/อาจารย 
20 6 ก.ย.55 ตักบาตรประจําเดือนกันยายน หนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษา / เจาหนาที่ / อาจารย 
21 12 ก.ย.55 Junior Science Club III (ภาควิชาเคม)ี นักศึกษา/อาจารย 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ลําดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

1 งานปใหมภาควิชาสรีรวิทยา (การจัดแสดงดานศิลปวัฒนธรรม) ภาควิชาสรรีวิทยา 23 ธ.ค. 54 
2 ถนนสายวิทยาศาสตร ณ คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล  

(งานวันเด็ก) 
คณะวิทยาศาสตร พญาไท 14 ม.ค. 55 

3 ทําบุญภาควิชาฯ และอุทิศสวนกุศลใหสัตวทดลอง บริเวณโถงหนาภาควิชาสรีรวิทยา 1 มี.ค. 55 
4 งานสงกรานตภาควิชาฯ หอง Pr. 408 ช้ัน 4 ตึก Pr. 19 เม.ย. 55 
5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2555 หอง Pr. 408 ช้ัน 4 ตึก Pr. 23 เม.ย. 55 
6 กิจกรรมวันไหวคร ู หอง Pr. 408 ช้ัน 4 ตึก Pr. 28 มิ.ย. 55 
7 Orientation หอง Pr. 408 ช้ัน 4 ตึก Pr. 28 มิ.ย. 55 
8 งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาปการศึกษา 2553 บริเวณโถงหนาภาควิชาสรีรวิทยา 4 ก.ค. 55 
9 รวมจัดงาน Open House คณะวทิยาศาสตร ม.มหิดล คณะวิทยาศาสตร  15 ส.ค. 55 
10 Lab rotation หอง Pr. 408 ช้ัน 4 ตึก Pr. ภาคการศึกษา

ละ 1 คร้ัง 
11 การสอนใชเครื่องมือในหองปฏิบัตกิารตางๆ หองปฏิบัติการตางๆ ของภาควิชา

สรีรวิทยา 
ภาคการศึกษา
ละ 1 คร้ัง 

12 ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และไหวคร ู ภาควิชากายวิภาคศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 

15 มิ.ย.55 

13 อบรมการใชกลอง Fluorescent Inverted Microscopy ภาควิชากายวิภาคศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 

14 พ.ย.55 

14 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมสําหรับปการศึกษา 2555 จังหวัดนครนายก 21-22 ก.ค.55 
15 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเวชศาสตรระดับโมเลกุล หนวยสหสาขา คณะวิทยาศาสตร 23 ส.ค.55 
16 จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
ศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเที่ยว
เชิงนิเวศเจ็ดคด-โปงกอนเสา  
จ.สระบุร ี

7-8 ก.ค.55 

17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป 
2554 

หอง L02 คณะวิทยาศาสตร   
พญาไท  มหาวิทยาลัยมหดิล 

30 พ.ค.55 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

18 โครงการปจฉมินิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

หอง K102 คณะวิทยาศาสตร  
พญาไท  มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 ก.ค.55 

19 Special seminar “The Familial Hypercholesterolemic 
Pig Model in Cardiovascular and Diabetic Research” 
Speaker:  James A. Will, D.V.M., Ph.D., Emeritus 
Professor, University of Wisconsin-Madison 

Pr. 501  ภาควิชาเภสัชวิทยา 8 ก.พ.55 

20 Special seminar “Microglia and Microvasculature in 
Alzheimer’s Disease” by Prof. James G. McLarnon, 
Department of Anesthesiology, Pharmacology and 
Therapeutics, University of British Columbia 
Vancouver, Canada 

Pr. 501 ภาควิชาเภสัชวิทยา 26 มี.ค.55 

21 Special seminar B 400 Biology Building 8  ส.ค.55 
 1.  13.00-14.30 น. “Structure-Function Relationships 

of Human UDP-Glucuronosyltransferases: Application 
of Molecular, Kinetic and Computational 
Approaches”Professor Dr. John O. Miners, 
Department of Clinical PharmacologyFlinders 
University School of Medicine, Australia 

Biology Building  

 2.  14.30-16.00 น. “Aldosterone, NSAIDs, and 
Cardiovascular Risks”Professor Dr. Kathie Knights, 
Department of Clinical PharmacologyFlinders 
University School of Medicine, Australia 

  

22 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ
เบื้องตน" (Biosafety Training : BSL 1 & 2) 

หองประชุมอาคาร สตางค มงคลสุข 4 ก.ย.55 

23 การบรรยายในหัวขอ Cancer Research: Insights and 
Innovations 

หองประชุมอาคาร สตางค มงคลสุข 26 ก.ค.55 

24 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การคัดเลือกวานชักมดลูกเพื่อบงช้ี
คุณภาพวัตถดุิบจากลักษณะสณัฐานวิทยาและคณุสมบัติทาง
เคม"ี 

หองประชุมอาคาร สตางค มงคลสุข 24 พ.ค.55 

25 การเสวนา หัวขอ "21st Century Skills : MUSC … Are you 
ready?" 

หอง K102 24 พ.ค.55 

26 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมครั้งท่ี 19 ภาควิชาพฤกษศาสตร 2-4 พ.ค. 55 
27 MUSC Summer Microbiology Research Experience for 

Science and PhD-MD Students 2012 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร มหิดล พญาไท  

18 เม.ย. –  
2 พ.ค. 55 

28 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งท่ี 5 ตึก N หอง N203 ช้ัน 2 และ N300 25-27 เม.ย. 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป 

ช้ัน 3 คณะวิทยาศาสตร มหดิล 
พญาไท 

55 

29 เสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Café เรื่อง " แผนดินไหว สึ
นามิและการปองกันตัวเอง" 

K102 คณะวิทยาศาสตร พญาไท 12 เม.ย.55 

30 งานการประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี 23 (TSB 2011) เรื่อง 
System Biotechnology : Quality and Success 

จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล รวมกบั 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ประเทศไทย และ ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ 

1-2 ก.พ.55 

ที่มาของขอมูล : หลักสตูร งานประชาสัมพันธฯ และงานแพทยศาสตรฯ 
 
หองสมุดสตางค มงคลสุข 
 

หองสมุดสตางค มงคลสุข เปนหองสมุดประจําคณะวิทยาศาสตร ที่ใหบริการสารสนเทศทางวิชาการทุก
ประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยและ
การเรียนรูดวยตนเอง รวมถึงการสอนและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือเสริมสรางทักษะดานสารสนเทศ
และเทคโนโลยี  (Information & Computer Literacy) ตางๆ  เพ่ือชวยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
สําหรับคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา ในปงบประมาณ 2555 ไดใชงบประมาณในการดําเนินการดังนี้ 
 
คาใชจายในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ของหองสมุดสตางค มงคลสุข เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ 
การเรียนการสอน ปงบประมาณ 2555 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน 

1 คาวารสารฉบับพิมพและฉบับอิเลก็ทรอนิกส   14,741,362.85 
2 คาหนังสือ 1,799,574.05 
3 คาหนังสือ (เงินรายไดบณัฑิตวิทยาลัย)  173,654.25 
4 คาหนังสือพิมพและนติยสาร 34,365.00 

รวม 16,748,956.15 
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ทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการของหองสมุดสตางค มงคลสุข 
 
ลําดับที ่ ประเภทการใหบริการ จํานวน 

1 จํานวนหนังสือท่ีใหบริการยืมออกและใชภายในหองสมุด 14,663 เลม 
2 จํานวนวารสาร (รูปแบบ e-journals) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 7726 ช่ือ 
3 จํานวนฐานขอมูล (รูปแบบ e-database) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 177 ฐาน 
4 การบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลดวยตนเอง 18,781 ครั้ง 
5 การบริการสําเนาบทความวารสาร 627 ฉบับ 
6 การบริการตอบคําถามชวยคนควา (Research Helpdesk) 3166 ครั้ง 
7 บริการตรวจสอบคุณภาพบทความวารสาร 80 บทความ 
8 การดาวนโหลดบทความจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ACS AIP/APS RSC และ IOP 116,115 ครั้ง 
9 จํานวนผูเขาใชหองสมุดผานทางเว็บไซต 477,687 Page Views 
10 สมาชิกของหองสมุด 2867 ราย 
11 จํานวนผูเขาใชหองสมุด 173,955 ราย 

 
การสํารวจความพึงพอใจและประเมินคุณภาพบริการของหองสมุดสตางค มงคลสุข (Library User 

Survey) เพ่ือนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการบริการและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ในแตละดาน ดังนี้ ดาน
บุคลากรและการใหบริการ ดานสภาพแวดลอมในหองสมุด ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในหองสมุด ดาน
จํานวนทรัพยากรและบริการตางๆ ในหองสมุด ดานกิจกรรมตางๆ ที่หองสมุดจัด และดานภาพรวมของหองสมุด 
ผลการสํารวจ ณ เดือนตุลาคม 2554 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 403 ราย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 364 ราย คิดเปน 92% จากระดับความพึงพอใจ 9 ระดับ ผลการศึกษา พบวา ขอที่
ผูใชบริการพอใจตอบริการที่ไดรับจริงมากท่ีสุด (5 ลําดับแรก) 
 
ลําดับ บริการตางๆ ของหองสมุด คาเฉลี่ย S.D. 

1 ความพึงพอใจท่ีมีตอเคานเตอรบรกิารเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน และบริการตอบ
คําถามทางวิชาการ (บริเวณช้ัน 2) 

7.43 2.941 

2 คุณภาพของเว็บไซตหองสมุดสตางค มงคลสุข http://stang.sc.mahidol.ac.thในการ
ใหบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชน และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

7.24 1.564 

3 ความพึงพอใจท่ีมีตอบริการยมื-คนืสิ่งพิมพ บริการจอง ยืมตอ ชําระคาปรับ บริการจอง 
ออนไลน บริการตอหนังสือทางออนไลนดวยตนเองและบริการทําบัตรสมาชิกหองสมุด 

7.23 1.738 

4 ความพึงพอใจท่ีมีตอบริการ Book Delivery (บริการยืม-คืนหนังสือระหวางหองสมุดภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดล) 

7.10 2.004 

5 ความพึงพอใจท่ีมีตอบริการพิเศษอื่นๆ ไดแก ศูนยรับบริจาคหนังสือ รานฝากจําหนายหนังสือ 6.69 2.182 
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัยสําหรับนักศึกษาและ
บุคลากร (ภายใตชมรมผูใชไอทีมหิดล-พญาไท)  
 

ลําดับที ่ หัวขอการอบรม 
จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน 
ผูเขาอบรม (ราย) 

1 เทคนิคการใชโปรแกรม EndNote X4 (เบื้องตน) 8 215 
2 การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลนดวย EndNote Web 1 35 
3 การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกวิทยานิพนธดวย Turnitin 

(สําหรับนักศึกษา) 5 92 
4 การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงานวิชาการดวย Turnitin  (สําหรับ

อาจารยและบุคลากร) 3 30 
5 การใช Turnitin 2 : Write Cycle (สําหรับอาจารยและบุคลากร) 1 29 
6 การสรางโปสเตอรผลงานวิจยัดวยโปรแกรม Adobe Photoshop 4 73 
7 การสรางภาพกราฟกประกอบรายงาน โปสเตอรผลงานวิชาการ ดวย Adobe 

Illustrator 2 60 
8 Zotero - Free Reference Management Software 2 12 
9 การสรางแบบประเมินออนไลนดวย Google Docs 2 33 
10 การใชโปรแกรม SPSS ในการประมวลผลการเรียน (ตัดเกรด) 1 23 
11 การจัดรูปแบบเอกสารดวย MS Word 2007 แบบมืออาชีพ 1 28 
12 Presentation แบบมืออาชีพดวย Powerpoint 2007 1 22 
13 MSI Eureka : The Gateway to Inorganic Materials 1 14 

รวม 32 666 
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ดานวิจัย 
 

คณะวิทยาศาสตรมีการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหบทความวิชาการของอาจารยและนักวิจัย จัดทํา
คลังขอมูล ทําเนียบคณาจารยและผลงานวิจัยของคณะฯ ดังนี้ 
 
จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2554 
(จําแนกตามภาควิชา) 
 

ภาควิชา จํานวนบทความ จํานวนอาจารยประจํา 
จํานวนบทความ 
ตออาจารยประจํา 

ภาควิชาชีวเคม ี 50 17 2.94 
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 19 8 2.37 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 18 15 1.20 
ภาควิชาเคม ี 68 47 1.44 
ภาควิชาฟสิกส 46 32 1.44 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 36 20 1.80 
ภาควิชาสรรีวิทยา 24 17 1.41 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 27 19 1.42 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 38 23 1.65 
ภาควิชาคณิตศาสตร 45 32 1.40 
ภาควิชาชีววิทยา 30 31 0.97 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 10 12 0.83 
รวมผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 395 272 1.45 
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กราฟแสดงอัตราการเติบโตของบทความวิจัยระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาตร ป 2001-2011 

 
การแสดงคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จําแนกโดยฐานขอมูล SJR ประจําป 2554 
 

 
 
Journal Quality classified by SJR indicator quartiles.  
(Journals indexed in Scopus database) 
 Q1 = Top position (highest 25% of data) 
 Q2 = Middle-high position 
 Q3 = Middle-low position 
 Q4 = Bottom position 
 N/A = No quartile / Journals indexed in other database e. g. MathSciNet 
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การติดตามผลจํานวนการอางอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2554 
 

  
ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

นักวิจัยของคณะฯ ซึ่งรวมท่ีมีตําแหนงอาจารย นักวิทยาศาสตร และนักวิจัย ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 252 โครงการ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 168,804,343.63 บาท 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

แหลงทุน ชื่อหนวยงานใหทุน 
จํานวน
โครงการ 

รวมจํานวนเงิน (บาท) 

ภายในมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน 18 36,870,000.00 
 เงินรายไดมหาวิทยาลัย : 13 8,302,000.00 
 -  ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม 6 1,060,000.00 
 -  ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง 2 3,600,000.00 
 -  ทุนสงเสริมโครงการวิจยัมุงเปาหมาย 1 1,000,000.00 
 - ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง 1 700,000.00 
 -  ทุนสนับสนุนนักวิจยัหลังปริญญาเอก 3 1,942,000.00 
 ทุนสนับสนนุการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร : 68 14,822,602.63 
 - ทุนสนับสนุนครภุัณฑอาจารยรุนใหม 8 1,590,382.63 
 - ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารยรุนใหม 8 1,900,000.00 
 - ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารยรุนกลาง 6 3,045,000.00 
 -  ทุนวิจัยกาวกระโดด 6 1,921,760.00 
 - ทุนสงเสริมความตอเนื่องงานวิจยั 3 750,000.00 
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แหลงทุน ชื่อหนวยงานใหทุน 
จํานวน
โครงการ 

รวมจํานวนเงิน (บาท) 

 -  ทุนสนับสนุนผูชวยวิจัย 10 1,565,460.00 
 - ทุนพัฒนางานวิจัย 1 200,000.00 
 -  ทุนวิจัยรวมคณะวิทยาศาสตร-คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5 1,250,000.00 

 - ทุนสนับสนุนเงินสมทบในการทําวิจัยของนักวิจัย 19 2,400,000.00 
 - ทุนพัฒนานักวิทยาศาสตร 2 200,000.00 
 ทุนสนับสนนุการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร  

(รวมทุน) 
1 4,000,000.00 

 -ศูนยความเปนเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยมหดิล ดาน
วัสดุและระบบอัจฉริยะ 

1 4,000,000.00 

ภายนอกมหาวิทยาลัย ในประเทศ (หนวยงานของรัฐ) : 146 56,856,942.00 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) 
65 19,144,129.00 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 63 26,010,860.00 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 2,080,000.00 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) 8 3,062,473.00 
 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1,221,840.00 
 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส 5 4,797,640.00 
 มูลนิธิโครงการหลวง 1 540,000.00 
 ตางประเทศ : 6 47,952,799.00 
 International Development Research Centre : 

IDRC-ecoEID 
1 16,050,000.00 

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

1 9,000,000.00 

 FNIH/The Grand Challenges in Global Health 1 4,975,753.00 
 FP7 2 16,427,046.00 
 Japan International Cooperation Agency 1 1,500,000.00 
 รวม 252 168,804,343.63 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
ที่มาของขอมูล : งานวิจัย 
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แผนภูมิที่ 6 จํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ 2555 

 
 

  
นอกจากน้ี คณะวิทยาศาสตรมีระเบียบจัดสรรเงินรายไดของคณะฯ สบทบเงินเดือนประจํา เพ่ือสนับสนุน

การทําวิจัยของบุคลากรทั้งที่เปนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  โดยในปงบประมาณ 2555 คณะฯ ใชเงิน
เพ่ือการน้ีเปนจํานวน 5,335,866.67 บาท (หาลานสามแสนสามหม่ืนหาพันแปดรอยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ด
สตางค) 
 
สิทธิบัตร  อนสุิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์ 
  

ป พ.ศ.2555 คณะฯ มีผลงานที่ขอรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ดังนี้    
ประเภท 

วันที่ออก ชื่อผลงาน ชื่อผูประดิษฐ เลขที ่สิทธิ
บัตร 

อนุ
สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ ์

   24 ก.พ. 
55 

ชุดวัดการแสดงออกของยีนโดย
ใชเอนไซมฟวช่ัวลูซิเฟอเรสจาก
เช้ือแบคทีเรีย Vibrio 
campbelli และองคประกอบ
ของน้ํายาสําหรับวดัแอนติวิตี้
ของเอนไซมลูซเิฟอเรส 

รศ.ดร.พิมพใจ ใจเย็น 1201000720 

   26 เม.ย. 
55 

การยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมโทโพไอโซเมอรเรสวัน 
และ ทูแอลฟา  
(Topoisomerase ı and ıı α) 

ศ.ดร.ภาวิณี ปยะจตรุวัฒน 
และคณะ 

1201001923 
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ประเภท 
วันที่ออก ชื่อผลงาน ชื่อผูประดิษฐ เลขที ่สิทธิ

บัตร 
อนุ

สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ ์

โดยอานาล็อกของแอนโดร กรา
โฟไลด(andrographolide) 

   20 เม.ย. 
55 

กรรมวิธีการใชยีสต Pichia 
guilliermondii รวมกับยีสต 
Zygosaccharomyces rouxii 
ในกระบวนการหมักโมโรมิของ
การผลิตซีอิ๊วเพื่อเพ่ิมปริมาณ
สารระเหยใหกลิ่นรส 

รศ.ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ   
และรศ.ดร.อภิญญา อัศวนิก 

1201001802 

   3 พ.ค. 55 เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกสที่ใช
การตรวจจับเชิงแสงเชิงไฟฟา
เคมีแบบพกพาโดยอาศัย
ไดโอดเปลงแสง 

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ เกิดเจริญ    
และน.ส.สุมนา กลัดสมบรูณ 

1201002073 

   25 พ.ค. 
55 

ฟลมใสเคลือบแข็งปองกันรอย
ขูดขีดสําหรับแผนพลาสติกใส
ชนิดบมรอน 

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร 
และคณะ 

1201002432 

   8 ส.ค. 55 กระบวนการผลติบรรจุภณัฑ
หอหุมสารจากเปลือกหุมไวรสั 

รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
และคณะ 

1201004006 

ที่มาของขอมูล: หนวยพัฒนาธุรกจิ 
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ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 

ในปงบประมาณ 2555  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดรับเงินงบประมาณแผนดินและต้ังงบ
เงินรายไดเพ่ือเปนคาใชจายจํานวนเงิน 596,562,912.- (หารอยเกาสิบหกลานหาแสนหกหม่ืนสองพันเการอยสิบ
สองบาทถวน) ใชจายจริงจํานวนเงิน 595,581,497.31 บาท (หารอยเกาสิบหาลานหาแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันสี่รอย
เกาสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) 
งบประมาณท่ีไดรับจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะ ประจําปงบประมาณ 2555 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 2555  สัดสวน 

รอยละ เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดคณะฯ รวม 
งบบุคลากร 239,576,000.00 36,021,640.00 275,597,640.00 46.20 
งบดําเนินการ 31,291,800.00 70,737,972.00 102,029,772.00 17.10 
งบลงทุน - 49,190,000.00 49,190,000.00 8.25 
เงินอุดหนุน 83,645,500.00 81,800,000.00 165,445,500.00 27.73 
รายจายอ่ืน - 4,300,000.00 4,300,000.00 0.72 
รวมทั้งสิ้น 354,513,300.00 242,049,612.00 596,562,912.00 100.00 

ขอมูล ณ 30 ตุลาคม 2555  
ที่มาของขอมูล : งานคลังและพัสดุ 

รายจายจริงจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดคณะ ประจําปงบประมาณ 2555 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 2555 (บาท) สัดสวน 

รอยละ เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดคณะฯ รวม 
งบบุคลากร 272,882,504.55 29,057,480.16 301,939,984.71 50.70 
งบดําเนินการ 78,421,904.75 75,113,340.89 153,535,245.64 25.78 
งบลงทุน 2,438,740.00 32,391,124.29 34,829,864.29 5.85 
เงินอุดหนุน 16,952,168.00 88,324,234.67 105,276,402.67 17.68 
รายจายอ่ืน - - - - 
รวมทั้งสิ้น 370,695,317.30 224,886,180.01 595,581,497.31 100.00 

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  
ที่มาของขอมูล : งานคลังและพัสดุ 

 

 

(บาท)
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แผนภูมิที่ 7 งบประมาณท่ีคณะวิทยาศาสตรไดรับและจายจริง 
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ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 

ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการดําเนินการดานระบบกายภาพ
และสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 
 

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

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. การใชบัตรแสดงตน โดยขอความรวมมือผูปฏิบัติงานทุกคนตองแขวนบัตรแสดงตนตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงานซึ่งเปนการปองกันมิจฉาชีพ และใชแสดงตนในการขึ้นรถโดยสารของคณะฯ หากเปน
บุคคลภายนอกท่ีเขามาในอาคารหลังเวลา 18.30 น. ตองมีการรับรองจากผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และลง
ชื่อไวเปนหลักฐาน 

2. การกําหนดเวลาเปด-ปดประตูของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือความปลอดภัย ทั้งในสถานการณปกติ และ
สถานการณฉุกเฉินตางๆ 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะฯ กําหนดแผนการและผูรับผิดชอบไว 2 สถานการณ คือ เหตุการณ
ปกติ และเหตุการณฉุกเฉินแบงยอยออกเปน 2 ระดับ ไดแก ความรุนแรงปานกลาง และความรุนแรงมาก 

4. คณะฯ มีประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่องหลักเกณฑการนํารถเขา-ออก การจอดรถ การจราจร และบัตร
อนุญาตจอดรถยนต พ.ศ. 2553 

 
การควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษ 
 

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี เพ่ือดําเนินการจัดการแยกสารเคมีตามประเภทของ
สารเคมี เพื่อดําเนินการจัดการแยกสารเคมีตามประเภทของสารเคมีและรวบรวมสงไปเก็บยังโรงเรือนพัก
ขยะเคมีและเคมีอันตราย 
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2. ดําเนินการจัดซ้ือถังขยะแยกประเภทไวในหองปฏิบัติการทดลอง/วิจัย ของภาควิชา/งาน ที่มี
หองปฏิบัติการ โดยแยกเปน ถังขยะเศษอาหาร ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย ถังขยะมีคม และถังขยะ
ติดเชื้อ 

 
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารและสิ่งบริโภค 

 
1. ตรวจหาเชื้อจุลินทรียและสารบอแรกซในอาหารทุกเดือน โดยหมุนเวียนทุก 3 เดือน ตอ 1 รานคา 
2. ประเมินผลดานความสะอาดรานคา โดยมีการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง 

 
การรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

คณะวิทยาศาสตร ใหความสําคัญตอบรรยากาศและสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนใหมีการดูแลทัศนียภาพ
และมีการปรับปรุง เพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น ดังนี้ 

1. สวนนกเงือก เปนนิทรรศการนกเงือกไทยในบรรยากาศธรรมชาติ บริเวณสวนหยอม หลังตึกเคมี        
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปดใหบุคคลทั่วไปเขาชมฟรี ในวัน เวลาราชการ และใชเปน
สถานที่จัดงานวันรักนกเงือก (13 กุมภาพันธ) เปนประจําทุกป 

2. สวนวิทยาศาสตร หรือ Science Garden เปนอีกชื่อหนึ่งของพิพิธภัณฑกลางแจงของคณะวิทยาศาสตร 
ประกอบดวยสวนสุขภาพ เสนทางศึกษาวิวัฒนาการทางชีววิทยาและธรณีวิทยา   
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ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย 
 
การดําเนินงานดานระบบสารสนเทศและเครือขาย แบงออกเปน 2 สวน 

 
ระบบสารสนเทศและเครือขายที่อยูในความรับผิดชอบของงานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 

 
มีความรับผิดชอบและผลดําเนินการดังนี้ รับผิดชอบสราง ปรับปรุง ดูแลเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร 

การบริการสารสนเทศ และประชาสัมพันธผลงานวิจัยและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัยของอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร  

 
สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555  
(วัดดวยระบบ TrueHits) Domain = .sc.mahidol.ac.th 

เดือน ป Page Views Unique IPs 
ตุลาคม 2554 213,862 57,544 
พฤศจิกายน 2554 168,685 44,734 
ธันวาคม 2554 168,516 38,182 
มกราคม 2555 197,400 43,865 
กุมภาพันธ 2555 220,276 53,405 
มีนาคม 2555 83,396 16,490 
เมษายน 2555 134,734 31,911 
พฤษภาคม 2555 164,421 40,715 
มิถุนายน 2555 156,722 41,862 
กรกฎาคม 2555 163,500 45,134 
สิงหาคม 2555 179,720 44,797 
กันยายน 2555 180,339 43,380 

เฉลี่ย 169,298 
 

41,835 
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สถิติจํานวน Rich files ของเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 
 

เดือน ป จํานวนไฟล ขนาดพ้ืนที่ (MB) 
ตุลาคม 2554 714,220 144,415 
พฤศจิกายน 2554 - - 
ธันวาคม 2554 690,285 172,545 
มกราคม 2555 695,093 146,985 
กุมภาพันธ 2555 706,161 149,250 
มีนาคม 2555 734,325 151,075 
เมษายน 2555 750,326 152,015 
พฤษภาคม 2555 765,738 153,110 
มิถุนายน 2555 770,315 154,895 
กรกฎาคม 2555 797,052 158,305 
สิงหาคม 2555 805,275 159,455 
กันยายน 2555 881,460 161,045 

เฉลี่ย 759,603 
 

155,868 
 

 
จํานวนเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 
 

สื่อออนไลน จํานวน 
Webboard 4,217 กระทู 
Facebook 69 รายชื่อ 
Twitter 6 รายชื่อ 
Blog 14 รายชื่อ 

 
ระบบสารสนเทศและเครือขายที่อยูในความรับผิดชอบงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินการในดานฐานขอมูลและสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2555 โดย
มอบหมายใหงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานและพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมาคณะฯ มีการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานดาน
ตางๆรวมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยางตอเนื่อง ไดแก ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร 
MUERP, ระบบสารสนเทศคณะฯ MUGSS, ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS และระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารดานการศึกษา MU Student 
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คณะฯ ยังไดดําเนินการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะฯ เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
ผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
 

ระบบสารสนเทศ รายละเอียด 
1. ระบบประชุมออนไลน (SC-Meeting) 
http://database.sc.mahidol/scmeeting 

เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร, 
ประชุมคณบดี รองคณ ดี ผูชวยคณบดี และประชุมคณบดี บ    
รองคณบดี ผูชวยคณบดีและหัวหนางาน 

2. ระบบขอมูลบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ 
http://database.sc.mahidol/interSS 

เพื่อเก็บประวัติการเขาศึกษาหรือเปนบุคลากรของคณะฯ ผาน
ระบบอินทราเน็ต 

3. ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
คณะวิทยาศาสตร 
http://scmutqf.sc.mahidol 

เพื่อชวยในการทําการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะฯ ได
ดําเนินการพัฒนาระบบ ภายใตช่ือ MKOSmart 

4. ระบบบริหารจัดการพัสดุครภุณัฑ (SC-MMS) พัฒนาเพ่ือใชในการเบิกจายวัสดุ ครุภณัฑและแจงซอมอุปกรณ
ตางๆ ของคณะฯ 

5. ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกการปฏิบัติงาน (Attendance & 
Time Management System) 

เพื่อบันทึกเวลาเขา-ออก คํานวณลวงเวลา และรายงานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะฯ 

  
ในดานของระบบเครือขายสื่อสาร คณะฯ ไดทําการเพ่ิมจุดเชื่อมตอสัญญาณไรสาย (Wifi) เพ่ิมขึ้นอีก 12 

จุด ทั้งในวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา รวมทั้งสัญญาณเครือขายพ้ืนฐาน (LAN) เพ่ิมขึ้นอีก 150 จุด อีก
ทั้งมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกลองวงจรปดผานทางระบบเครือขาย         
(IP Camera) จํานวน  65 จุด รอบบริเวณทางเดินภายในอาคารและทางเชื่อมระหวางอาคารของทุกชั้น ทุกอาคาร 
 ภายหลังจากการดําเนินงานและเปดใชระบบสารสนเทศฯ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ไดทําการ
สํารวจและติดตามการใชงานผานระบบสารสนเทศฯ ดังกลาวพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชงาน และยัง
ตองการใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายสื่อสารอยางตอเนื่อง 
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ดานประกันคุณภาพและการจัดการความรู 
 

คณะวิทยาศาสตร ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพทําหนาที่เปนประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

1. รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
ทุกดาน โดยตองสอดคลองกับระบบและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. พัฒนา จัดการ และบริหารความรู เพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติงานภายในคณะฯ ไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. สรางการมีสวนรวมใหผูปฏิบัติงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อนําความรูมาพัฒนางานให
เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 

4. กํากับ ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง/แกไข/
พัฒนาการดําเนินงาน 

 
โครงสรางการประกันคุณภาพและการจัดการความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันคุณภาพ  

 
คณะวิทยาศาสตร เปนสวนงาน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขารวมโครงการนํารองของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเกณฑ 2011-2012 : The Baldrige National Quality Program : Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) และจากมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ได
ใหความเห็นชอบการปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เขาสูเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนเลิศ (EdPEx) ครบทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในปงบประมาณ 2558 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร
เปนหน่ึงในคณะนํารองที่จะใชระบบน้ีในป 2555 ดังนั้นระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร จึง

  

 
คณบดี 

รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
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ไดมีการปรับปรุงใหมจากเดิมอาศัยหลักการประกันคุณภาพและตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  คือ
การขับเคลื่อนดวยวงจรคุณภาพ PDCA เปลี่ยนเปน ADLI โดยความมุงมั่นของคณบดี คณะฯ ไดกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร ดานการบริหาร ป 2555 ระบุในยุทธศาสตรที่ 6 Management 
Excellence ขอ 3. ใชระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ ดังนั้นเพ่ือแสดงทิศทาง
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง การดําเนินงานทุกอยาง ตองกระทําเพ่ือคุณภาพของ
ระบบ และคํานึงถึงผลลัพธดานการวิจัยและความสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ 
 ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/
งาน ทุกภาคสวน ในการผลักดันใหเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง คณะมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ใหบุคลากรมี
ความรูเรื่องเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการทํางานโดย
เนนการทํางานอยางเปนระบบ เพ่ือมุงเนนผลลัพธ 
 ผูบริหารใชเคร่ืองมือคุณภาพ และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงาน กําหนดดัชนี/ตัวบงชี้ที่ระบุ
ความสําเร็จของงานท่ีกําลังดําเนินการทั้ง process และ result โดยมีการกําหนด Key Performance Indicators 
จํานวน 25 ตัวบงชี้ และ Performance Indicator จํานวน 16 ตัวบงชี้  ทําใหการดําเนินการของพันธกิจหลักมี
หลักฐานที่ตรวจสอบได เปนเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ หรือบุคคล เพ่ือมุงประโยชนสูงสุดโดยภาพรวม เมื่อ
คณะฯ เริ่มเขาสูการเร่ิมตนของการใช Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เพ่ือการ
พัฒนา จึงเริ่มมีกระบวนการสรางผูที่จะรับชวง (Successor) สูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Quality) โดย
คณะฯ จัดสรรเงินรายได สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานรุนใหมไดมีโอกาสในการเรียนรูจากการประชุมอบรม เกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) และมีการสงเขาอบรมกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  
 ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตรมีการเย่ียมสํารวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร โดยโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการตอเน่ืองที่ดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2550 เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานดาน
การศึกษา รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนาและอุปสรรคของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีภาควิชาหรือคณะฯ รับผิดชอบ รวมถึงประสิทธิภาพการจัดการดานการศึกษาของงานท่ีเกี่ยวของ 
สําหรับนําขอมูลมาใชในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาตอไป ดําเนินงานโดยคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชา 
คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 ที่แตงต้ังโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามแผนการดําเนินงานการ
เยี่ยมสํารวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555   
 ในแตละภาควิชามีกระบวนการการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของภาคฯ ที่สอดคลองตามตัวชี้วัด
ของ สกอ. และสมศ. คณะกรรมการรายงานผลการเยี่ยมสํารวจ รวมถึงขอเสนอแนะ ซึ่งเกิดจากการประเมินระบบ
และกลไกในการพัฒนาคุณภาพของภาควิชานั้น โดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพไดรวบรวมและแจงผลการ
เยี่ยมกลับไปยังภาควิชาเพ่ือรับทราบและนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ไปพัฒนาปรับปรุงตอไป  
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ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู  
 

คณะฯ มีการกําหนดนโยบายการจัดการความรูไวอยางชัดเจนในนโยบายคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล ปงบประมาณ 2552-2555 ดานบริหาร ขอ 4. สงเสริมการจัดการความรูภายใน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง และในปงบประมาณ 
2555 ไดมีการจัดทํานโยบายการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (เพ่ิมเติม พ.ศ.2555-2556)
เพ่ือใหนโยบายการจัดการความรู มีกลยุทธที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้   

นโยบาย จัดลําดับความสําคัญการจัดการความรูภายใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร เพิ่มผลลัพธทั้งดานปริมาณและคุณภาพ มุงสูวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร  
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณบด ี นโยบาย/กลยุทธ คณะวิทยาศาสตร ดานการบริหาร 

การปรับแผนและกระบวนการ 

การดําเนินงานตามโครงการ 
EdPEx fast tract

คณะกรรมการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ขอมูลปอนกลับ
จากการ
วิเคราะห

งานนโยบาย 
ติดตามกระบวนการและผลจาก

ระบบคุณภาพ 

รายงานการประเมินตนเอง 

ขอมูลยอนกลับจากการเยี่ยมสํารวจ 

การเยี่ยมสํารวจระบบ EdPEx 

การเยี่ยมสํารวจจาก สมศ 

การเยี่ยมสํารวจจาก สกอ. 

การเยี่ยมสํารวจภายในคณะ 

การวางแผนและดําเนินการ
ภายในอยางเปนระบบ ADLI 

การรายงานผล/กระบวนการตอ
คณะกรรมการประจาํคณะฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

รองคณบดี/ผูชวยคณบด ี

หัวหนาภาควิชา/หลักสูตร 

หัวหนางาน/หนวย 
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กลยุทธ 
1. ใชชองทางสื่อสารเพ่ือความเขาใจเรื่องการจัดการความรู ใหแกบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร   
2. วิเคราะหความจําเปนของการจัดการความรูขององคกร จากพันธกิจและภาร งานหลักะ  
3. สงเสริมใหเกิดกลุม เพื่อการจัดการความรู ในทุกระดับภาควิชา/หนวยงาน ในคณะวิทยาศาสตร จัดทํา

คูมือ แนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในสวนที่รับผิดชอบ 
4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset ; KA) ของคณะวิทยาศาสตร ดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
5. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/หนวยงาน จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน : งานประจํา

สูงานวิจัย   
6. ติดตามการดําเนินการและประเมินประสิทธิผลเรื่องการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร เพื่อการ

พัฒนาการจัดการความรูในปงบประมาณตอไป 
 

 คณะฯ ใหการสนับสนุนการจัดการความรูในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย R2R 
จัดอบรมใหความรู และการเปดใหคําปรึกษา R2R นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมตางๆ 
โดยคณะใหอิสระในการจัดการความรู ชมรมตางๆ จึงดําเนินการตามความสนใจของแตละกลุม ทั้งเปนทางการ
และไมเปนทางการ เชน ชมรมนักพัฒนาคุณภาพ ชมรมอยูดีมีสุข ชมรมผูใชไอทีมหิดล-พญาไท ชมรมพุทธศิลป 
ชมรมเพ่ือน เปนตน 
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ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการบริหาร การจัดการ
กํากับดูแลที่ดี และใหความสําคัญกับดานการบริหารจัดการความเสี่ยง ดานการควบคุมภายใน และดานการ
ตรวจสอบภายใน ไดจัดตั้งงานตรวจสอบภายในข้ึนเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2552 และไดปรับเปลี่ยนเปนงาน
ตรวจสอบและความเส่ียง ในปจจุบัน เพ่ือมุงหวังใหการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร มีระบบการบริหารความ
เสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของการบริหารงาน
ในปจจุบัน เพ่ือใหการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามนโยบาย เปาหมาย ตามยุทธศาสตรของ         
คณะวิทยาศาสตร และของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ดานการควบคุมภายใน 
 

คณะวิทยาศาสตรไดมีการดําเนินการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน ตามกรอบของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือประเมินความ
เพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร ตามงบประมาณป 2554  โดยได
รายงานตอศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล  ตามองคประกอบ 5 ดาน  ดังนี้ ดานท่ี 1 
สภาพแวดลอมของการควมคุม ดานที่ 2 การประเมินความเสี่ยง ดานที่ 3 กิจกรรมการควบคุม ดานที่ 4 
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดานท่ี 5 การติดตามประเมินผลตามการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนสัดสวน คณะวิทยาศาสตร ไดกําหนดจุดควบคุม
ที่สําคัญในทุกดานของการดําเนินงาน ตามโครงสรางของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกกิจกรรม โดย
การรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายใน เกิดการประสานงานในการรวบรวมประเด็นสําคัญที่ควรควบคุม ทั้งนี้ ยังมี
การปรับปรุงพัฒนาคูมือของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดและพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิดานการปฏิบัติ  เพ่ือใหการบริหารงาน
ในปจจุบันทันตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันมากขึ้น โดยการสํารวจและประเมินอยูเปนประจําทุกป เพ่ือให
การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามเปาหมาย คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน
อยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหงานตรวจสอบและความเส่ียง มีหนาที่สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อมุงเนนใหระบบการควบคุมการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล  โดยใหมีระบบการควบคุมภายในที่
ดี เพียงพอและเหมาะสม และถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของคณะ
วิทยาศาสตร ไดจัดใหมีขึ้นตามท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ
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ปฏิบัติของฝายบริหาร แนวคิดของการสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจที่จะไดรับผลอยาง
คุมคาตามตนทุนที่ใช อาศัยการท่ีระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการ และใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนที่จะไดรับจากการใชระบบการควบคุมภายในเทียบกับคาใชจายของระบบฯ  ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกิน
ประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจ
เกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได  เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการ
ควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดาน
กฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกท้ังประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลา
เนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลสําหรับ
การดําเนินงานในปงบประมาณ 2555  นั้น เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม โดยบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกําหนด 

 
ดานการตรวจสอบภายใน 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับ

ดูแลที่ดี โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน  และการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือของฝายบริหาร ทําให
มั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม  การตรวจสอบภายในถือเปนกลไกอยางหน่ึงที่จะชวยผลักดันใหเกิดการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกํากับดูแลที่ดี เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
วางไว  โดยงานตรวจสอบและความเส่ียงไดดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตามกรอบท่ีไดรับการยอมรับเปน
มาตรฐาน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ตรวจสอบภายในซึ่งรับนโยบายจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร  และจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีแนวทางการ
ดําเนินงานดานการตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตรทางดานการตรวจสอบทางการเงิน 
(Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Auditing) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)     
  เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ภายในองคกร และเปน
อีกกลไกหนึ่งในการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายบริหารกับผูปฏิบัติงาน (Check and Balance ) ใหเกิดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงประโยชนและเปาหมายใน
การบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม เพื่อใหสัญญาณเตือนลวงหนา เพ่ือชวยลดโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด บกพรองหรือ
เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน และ
เพ่ิมระบบการควบคุมภายใน ในจุดที่หละหลวม การตรวจสอบภายในยังสามารถเปนสื่อหรือชองทางในการเสนอ
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ความเห็นหรือขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติงานใหผูบริหารระดับสูงพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา และ
อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน อีกทั้งเปนการใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและอิสระ  เพ่ือ
เพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน รวมท้ังคณะวิทยาศาสตรยังมีกระบวนการติดตามและรายงานผลการ
ตรวจสอบตอผูบริหาร เพ่ือใหมั่นใจวาขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขในการปฏิบัติงานมีปรับปรุงแกไขเพียงพออยาง
เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค 
 
ดานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การบริหารความเส่ียงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการการ
บริหารความเสี่ยงโดยใชกรอบตามมาตรฐานอิงตามนโยบายของ ศูนยบริหารจัดการความเส่ียงมหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ไดพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตามแนว  
COSO:2004 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมาตรฐาน 
ISO3100:2009  เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิทยาศาสตรดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปน
ประธาน รักษาการรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเปนรองประธาน รองคณบดีและผูชวยคณบดีทุกฝาย 
รวมถึงหัวหนางานทุกงานเปนคณะกรรมการ  เพ่ือทําหนาที่และความรับผิดชอบดานการกํากับดูแล ดําเนินการ
ดานการบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตรใหเปนไปตามกรอบ นโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียง
ของศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดใหมีการระบุเหตุการณความเสี่ยง ประเมินความเส่ียง 
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ดานการ
กํากับดูแล  ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานผลการดําเนินงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตรไดรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง  ตามกรอบการ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยกําหนด ตามภารกิจ และบริบทของคณะวิทยาศาสตร รวม 14 ดาน ดังนี้       
1) ดานการศึกษา 2) ดานกิจการนักศึกษา 3) ดานวิจัย 4) ดานบริการวิชาการ 5) ดานทรัพยสินทางปญญา 6) ดาน
นโยบายและยุทธศาสตร 7) ดานการเงินและทรัพยสิน 8) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ดานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม 10) ดานประชาสัมพันธและภาพลักษณองคกร 11) ดานทรัพยากรบุคคล(คณะไมมีการดําเนินการ) 
12) ดานสารบรรณ (คณะไมมีการดําเนินการ) 13) ดานยานพาหนะ(คณะไมมีการดําเนินการ) 14) ดานประชุมและ
กิจกรรมพิเศษ  มีการติดตามและสงรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง ตอศูนยบริหารจัดการความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปละสองครั้ง โดยรอบแรก ระยะเวลาการรายงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555  
รอบสอง ระยะเวลาการรายงาน 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555   

เนื่องดวยความเหมาะสมทางดานลักษณะงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงมีมติรวมกัน 
มอบหมายงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงใหงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพรับผิดชอบ โดยสงมอบงาน
พรอมเอกสารการดําเนินการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 
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คณะวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยสรางแนวทางปฏิบัติ และสราง
ความเขาใจรวมกัน ของผูเกี่ยวของทุกฝาย และมุงม่ันที่จะดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงใหทั่วทั้งองคกร  ให
เปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเปนสากล โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
เพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมแกคณะวิทยาศาสตร มีการสื่อสารใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนจะตองตระหนัก และให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณความเสี่ยง ที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของคณะ
วิทยาศาสตร และของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เปนความเสี่ยงและโอกาส โดยมีการบริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได คณะวิทยาศาสตร มีการติดตาม และทบทวนเหตุการณความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทั้ง
ภายใน และภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ  วางแผนบริหารจัดการความเส่ียง รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพ่ือใหการบริหารความเสี่ ยงเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกติ และไดพัฒนาการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถกําหนดกลยุทธและ
แนวทางเพ่ือตอบสนองความเส่ียงไดอยางถูกตองทันกาล 
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ดานบริการวิชาการ 
 
นโยบายคณะวิทยาศาสตร ดานบริการวิชาการ มีดังนี้  

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

 
คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินงานการใหบริการวิชาการ โดยมีลักษณะโครงสรางของการใหบริการ

ครอบคลุมทั้งดานการศึกษาและวิชาการอ่ืนๆ การบริการวิชาการสูชุมชน และการบริการวิชาการที่เรียกเก็บ
คาบริการ 

โครงสรางการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร ในสวนของหนวยพัฒนาธุรกิจ มีรายรับจากการใหบริการ

วิชาการ รวมทั้งสิ้น 20,995,947.50 บาท (ยี่สิบลานเกาแสนเกาหมื่นหาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) 
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2554 คิดเปนรอยละ 9.38 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการวิชาการ 

บริการวิชาการดานการศึกษา
และวิชาการอื่น 

บริการวิชาการสูชุมชน บริการวิชาการที่เรียกเก็บคาบริการ 
(บริการวิเคราะห/บริการวิจัย/ 

บริการใหคําปรึกษา/บริการฝกอบรม) 
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รายรับ โครงการบริการวิชาการภายใต หนวยพัฒนาธุรกิจ (BDU) ปงบประมาณ 2553 - 2555 
จําแนกตามชื่อโครงการ 
 

ชื่อโครงการ 
รายรับ 

รวม 
2553 2554 2555 

Analytical Service 2,159,657.50 3,373,900.00 2,062,777.00 7,596,334.50 

ศูนยสังเคราะหภาพระดับนาโน 565,748.00 837,017.00 517,550.00 1,920,315.00 

บริการวิชาการยาง 5,677,798.00 6,321,979.00 5,778,756.50 17,778,533.50 

การใหบริการหาลําดับนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอ 420,045.00 320,215.00 899,755.00 1,640,015.00 

เคมีมหดิลบริการ 548,500.00 633,000.00 382,300.00 1,563,800.00 

ใหคําปรึกษาและบริการวิชาการ 7,464,728.10 7,708,698.00 11,354,809.00 26,528,235.10 
Polycarbonate (PC) coating Technology 
study 

1,553,763.00 - - 1,553,763.00 

ทดสอบความสามารถทางวิชาการ 656,000.00 - - 656,000.00 

รวม 19,046,239.60 19,194,809.00 20,995,947.50 59,236,996.10 

 
แผนภูมิที่ 8  รายรับ โครงการบริการวิชาการภายใต หนวยพัฒนาธุรกิจ ปงบประมาณ 2553 – 2555 
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รายรับจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2553 - 2555 
จําแนกตามประเภทการใหบริการ 

ประเภทการใหบริการ 
รายรับ 

รวม 
2553 2554 2555 

รับจางวิจัย 8,568,591.10 7,282,498.00 9,287,799.00 25,138,888.10 

เปนท่ีปรึกษาวิจัย 390,000.00 180,000.00 496,000.00 1,066,000.00 

จัดอบรมวิชาการ 700,000.00 246,200.00 1,241,010.00 2,187,210.00 

คาบริการตรวจวิเคราะห 9,387,648.50 11,486,111.00 9,971,138.50 30,844,898.00 

รวม 19,046,239.60 19,194,809.00 20,995,947.50 59,236,996.10 

 
แผนภูมิที่ 9  รายรับจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2553 - 2555 

 

 
 
คณะวิทยาศาสตร ไดสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปนทางเชิงวิชาการ การวิจัย เชน 

การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปาฐกถา เพ่ื อเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู
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ประสบการณ และหาแนวทางความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกัน ทําใหเกิดการเรียนการสอน การวิจัย เชิง
บูรณาการ และกอใหเกิดเครือขายของงานวิจัยขึ้น สงผลใหมีงานวิจัย และบริการวิชาการท่ีตรงกับความตองการ 
ของผูใชบริการสูสังคมมากย่ิงขึ้น นอกจากกิจกรรมเชิงวิชาการแลว คณะวิทยาศาสตรยังใหความสําคัญในการจัด 
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนสูสังคมในดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป ในรอบปผานมา
คณะวิทยาศาสตรไดจัดกิจกรรมและบริการวิชาการที่เปนประโยชนเผยแพรความรู และกระตุ นการเรียนรูใหกับ
ชุมชนและสังคม ภายใตนโยบายของคณะวิทยาศาสตร โดยมีบริการวิชาการสูสังคมผานการจัดกิจกรรม ประจําป 
2555 จํานวน 22 กิจกรรม ไดแก 

1. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยคร้ังที่ 37   
2. เสวนา Science Café เรื่อง “วิทยาศาสตรเพ่ือพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก” 
3. เสวนา Science Café เรื่อง “แผนดินไหว สึนามิ และการปองกัน”  
4. การประชุมวิชาการมหิดลนานาชาติ เรื่อง “โรคติดเชื้อและโรคมะเร็ง”  
5. ภาควิชาชีววิทยา รวมเปนเจาภาพการประชุมวิชาการสุดยอดสาหรายนานาชาติ  
6. งานวันรักนกเงือก 
7. การจัดอบรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
8. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วานชักมดลูก” 
9. เสวนา Science Café เรื่อง “เมื่อดาวศุกรผานหนาดวงอาทิตย”  
10. โครงการเสริมสรางวิชาการ รุนที่ 8 
11. เสวนา Science Café เรื่อง “ไขปริศนา ฟายอแสง” 
12. แนะนําพิพิธภัณฑ “Bio Geo Path”  
13. นิทรรศการงานมหิดล-วันแม ประจําป 2555  
14. ถนนสายวิทยาศาสตร ตอน “Science Kids...นักวิทยตัวนอย” 
15. การจัดกิจกรรม Mahidol Alternative Science Camp (MAS Camp) ครั้งที่ 23 ตอน Science 

Ranger  
16. นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งที่ 13 
17. นิทรรศการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 
18. นิทรรศการเนื่องในวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล 
19. แนะแนวการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ  
20. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ชมและเก็บขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑกลางแจง Bio-Geo Path                 

คณะวิทยาศาสตร 
21. นิทรรศการ MU Research Expo 2012 
22. ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดโครงการ MUSC Summer 
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งานถนนสายวิทยาศาสตร 

 
Science Café 

เรื่อง “แผนดินไหว สึนามิและการปองกัน” 
  

งานวันรักนกเงือก แนะนําพิพิธภัณฑ Bio Geo-path 
  

 
 

นิทรรศการการประชุม วทท.เพื่อเยาวชน 
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ดานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 
 

ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการดําเนินการดานประชาสัมพันธและ
กิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 
 
การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเผยแพรผานสื่อมวลชน  
 

การบริการวิชาการสูสังคมผานสื่อมวลชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน วิทยุ จํานวน 38 ขาว 
1. รศ.ดร.จิตตลัดดา ศักดาภิพาณิชย ใหความรู เรื่อง “คุณสมบัติและประโยชนของถานแมคคาเดเมีย” 
2. อ.ดร.สรยุทธ  รัตนพจนารถ ใหความรู เรื่อง “คิดใหญกวาภัยพิบัต”ิ  
3. ศ.ดร. วัฒนาลัย  ปานบานเกร็ด ใหความรู เรื่อง “แบคทีเรีย บีเอส กําจัดลูกน้ํายุงลาย กาวอีกข้ันงานวิจัย

คณะวิทย” 
4. ผศ.ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา ใหความรู เรื่อง “ราบาน รารถ กําจัดไมยาก” 
5. ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล ใหความรูเกี่ยวกับ “ดาราศาสตร” 
6. ศ.นพ.อุดม  คชินทร ใหความรูเรื่อง “โรคมะเร็ง” 
7. รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต ใหความรู เรื่อง “พลังงานจากสาหราย” 
8. รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต ใหความรู เรื่อง “หลุมขยะทําใหเกิดพลังงานความรอน” 
9. ผศ.ดร. กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน ใหความรู เรื่อง “พันธุพืชไทย” 
10. ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท ใหความรู เรื่อง “เทคโนโลยีซิลเวอรนาโน” 
11. อ.ดร. ไพโรจน  หลวงพิทักษ ใหความรู เรื่อง “อาหารเสริมสุขภาพ” 
12. ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล ใหความรู เรื่อง “พายุสุริยะ” 
13. รศ.ดร. สมโภชน ศรีโกสามาตร ใหความรู เรื่อง “ชาง” 
14. นักศึกษาสมนึก โชติชวงฉัตรชัย ใหความรู เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยสมุนไพร” 
15. ผศ.ดร. สมชาย  เชื้อวัชรินทร ใหความรู เรื่อง “อาวุธเชื้อโรค” 
16. อ.ดร.ณัฎฐวี  เนียมศิริ ใหความรู เรื่อง “การเลือกอาหารปลอดภัย” 
17. ผศ.ดร. สมลักษณ  อสุวพงษพัฒนา ใหความรู เรื่อง “กวาจะเปนอาจารยใหญ” 
18. รศ.ดร. ครรชิต ธรรมศิริ ใหความรู เรื่อง “การเลี้ยงกลวยไมเปนงานอดิเรก” 
19. นักศึกษาอรกานต หาญพานิช ใหความรู เรื่อง “โครงการวิจัยสภาวะไรน้ําหนักบนเครื่องบิน             

แบบพาราโบลา” 
20. นักศึกษาสุมนมาลย จันทรเอี่ยม ใหความรู เรื่อง “Gasohol Analyzer” 
21. อ.ดร. จิรารัตน  วงศคงคาเทพ ใหความรู เรื่อง “ความสําคัญของการตรวจวิเคราะห” 
22. ศ.ดร. ภาวณิี  ปยะจตุรวัฒน ใหความรู เรื่อง “การคัดเลือกวานชักมดลูก” 
23. รศ.ดร. พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง ใหความรู เรื่อง “ประโยชนวานชักมดลูก” 
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24. อ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา เขียนบทความ “สาหรายชวยขจัดมลพิษ” 
25. รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต ใหความรู เรื่อง “งานวิจัยสาหราย” 
26. ศ.ดร. พรสวรรค วิสุทธิวิเศษ  ใหความรู เรื่อง “พืชบําบัดสารพิษในอากาศ” 
27. ศ.ดร. เดวิด  รูฟโฟโล ใหความรู เรื่อง “ฮิกส โบซอน” 
28. รศ.ดร. ประหยัด  โภคฐิติยุกต ใหสัมภาษณ เรื่อง “สาหรายพลังงานไทย และทางรอดใหมพลังงานโลก” 
29. รศ.ดร. วีระชัย ศิริพันธวราภรณ ใหความรู เรื่อง “แผนดินไหว สึนามิ และการปองกัน” 
30. รศ.ดร. วิไล  หนุนภักดี  ใหความรู เรื่อง “สมุนไพร ยารักษามะเร็ง DNA เทคโนโลยีกับการพัฒนา

สมัยใหม” 
31. ศ.ดร. ยงควิมล เลณบุรี  ใหความรู เรื่อง “การสรางและวิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตร ของระบบ

ซับซอน ในทางชีววิทยาและการแพทย” 
32. ศ.ดร. พีรพรรณ  ตันอารีย  ใหความรู เรื่อง “รูทันพยาธิ...จากแมวสูคน” 
33. รศ.ดร. วิไล หนุนภักดี  ใหความรู เรื่อง “การใชคอลลาเจนเพื่อความงาม” 
34. ผศ.ดร. เติมศักดิ์  ศรีคิรินทร  ใหความรู เรื่อง “เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโดยใชวิธีการทางฟสิกสและ

วัสดุศาสตร” 
35. รศ.ดร.ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย  ใหความรู เรื่อง “การใชเสนใยสัปปะรดในอุตสาหกรรมและยาง” 
36. รศ.ดร. วัฒนา  วีรชาติยานุกูล  ใหความรู เรื่อง “การผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากเปลือกหุมผิวไวรัสของกุง” 
37. อ.ดร. ธรรมสิทธิ์  วงศเศรษฐสกุล ใหความรู เรื่อง “นาโน” 
38. อ.ดร. ธัญญารัตน  พงศทรางกูร ใหความรู เรื่อง “Bio-based Chemicals” 
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การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ 
 

การจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ จํานวน  4  กิจกรรม 
 

 

 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร คร้ังท่ี 13 จัดการแสดงละครเวที เร่ือง “อันโดเมดา” เพ่ือหาทุนให
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ที่ขาดแคลน 

  
  

แนะนําหลกัสูตร ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค เปดบานและหองปฏิบัติการวิจัย “Open House” 
ณ คณะวิทยาศาสตร พญาไท 
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ชองทางการประชาสัมพันธ  
 
ชองทางการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอก จํานวน 12 ชองทาง 

1. ผานสื่อโทรทัศนทั้งภายในและภายนอก 
2. ผานสื่อวิทยุ 
3. ผานเสียงตามสาย 
4. จดหมายเวียน 
5. ผาน Social network  

 เว็บไซต www.sc.mahidol.ac.th          Facebook              IPTV 
 

  
 

6. ผานสื่อสิ่งพิมพ 
 หนังสือพิมพ      วารสาร        จดหมายขาว          โปสเตอร 
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ดานวิเทศสัมพันธ 
 

ดวยวิสัยทัศนของ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการท่ีจะเปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับ
สากล ไดกําหนดนโยบายในดานความรวมมือกับตางประเทศ ดวยการเสริมสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันทางดานการศึกษาและการวิจัยในตางประเทศ การพัฒนาสงเสริมบุคลากรและนักศึกษาใหมีความสามารถ
สูระดับสากล รวมทั้งการสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ ไดมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2555 ตามโครงการตางๆ ดังน้ี 

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

2. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
3. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานภายใน แกนักศึกษา และบุคลากรทั้ง

ชาวไทยและตางประเทศ 
4. โครงการ Road show ทางวิชาการ / นิทรรศการ / กิจกรรมแนะนํามหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ณ 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน และเอเชียใต 
5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือขายวิเทศสัมพันธ 
6. โครงการประสานงานการจัดทําขอตกลงความรวมมือ และการดําเนินกิจกรรมภายใตขอตกลงความ

รวมมือ ทางวิจัยและทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และสถาบันในตางประเทศ 
7. โครงการแสวงหาพันธมิตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการติดตอหารือและดูงานกับสถาบัน

ในตางประเทศ เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และ
นําไปสูการทําขอตกลงดานความรวมมือระหวางสถาบัน 

8. โครงการสงเสริมความเปนสากลของนักศึกษาและบุคลากร ดวยการจัดบรรยายพิเศษ การอบรมวิชาการ 
การไปเสนอผลงาน และรวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

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

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

มหาวิทยาลัมหิดลและมหาวิทยาลัยลิเวอรพูล เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาใหไดรับทุนนี้ ซึ่งปจจุบันมี
นักศึกษา 3 คน คือ 1) นายสิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล ไดรับคัดเลือกประจําป 2553 2) น.ส.ธัญชนก รัตนวิจิตตเวช 
ไดรับคัดเลือกประจําป 2554 และ 3) น.ส.หน่ึงนิตย วัฒนวิเชียร ไดรับคัดเลือกประจําป 2555 
 
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
 

การพัฒนาความเปนสากลเปนยุทธศาสตรที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้น
นําระดับโลก คณะวิทยาศาสตร เห็นความสําคัญของการเขาสูการเปน “ประชาคมอาเซียน” ในป พ.ศ. 2558 การ
เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาและบุคลากรจึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ใน
ปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร จึงไดจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมความรวมมือและเตรียม
ความพรอมกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

1. การเขารวมโครงการ International Seminar the Promotion and Protection of National 
Cultural Heritage เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจํา
ประเทศไทย 

2. การเขารวมประชุมวิชาการ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ กับอนาคตประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 

3. การเขารวมประชุมเสวนา “กาวตอไปของมหาวิทยาลัยไทยใน ASEAN” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 

4. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู “ระบบการศึกษา Institut Teknologi Bandung” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2555  

5. การรวมจัดประชุมนานาชาติ“การวิจัยแมลงวันผลไม” ในระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 
6. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอ “รูจักอาเซียน” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  
7. การรวมเปนคณะทํางานรวมดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยกับมาเลเซียในสาขาชีววิทยาศาสตร ซึ่ง

ประสานงานโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. การจัดนิทรรศการ "ASEAN Exhibition" ระหวางวันที่ 8-15 สิงหาคม 2555 
9. การจัดกิจกรรม ASEAN DAY Party เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
10. การเขารวมประชุมวิชาการ "ยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษาไทยใหกาวไกลสูประชาคมอาเซียน" เมื่อ 

วันที่ 21 กันยายน 2555 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม 
11. การจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล ไดแก โปสเตอรเผยแพร เรื่อง “SWOT ความพรอมของประเทศไทยสู AEC” 
12. การจัดตั้งชมรมและการจัดทําเว็บไซต ชมรมเรียนรูสูอาเซียน 

www.sc.mahidol.ac.th/ic/muscic_ASEAN.html 
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การจัดกิจกรรม ASEAN DAY Party วันที่ 10 สิงหาคม 2555 

 
โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานภายใน แกนักศึกษาและบุคลากรท้ังชาวไทย
และตางประเทศ 
 

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

 การออกหนังสือรับรองและการตรวจสอบเอกสารเบื้องตนสําหรับการขอตรวจลงตราเพ่ือขอพํานักและ
การขอขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยของคณาจารยและผูปฏิบัติงานตางชาติ  

 การออกหนังสือรับรองและการตรวจสอบเอกสารเบื้องตนสําหรับการขอมีหรือขอขยายเวลาใบอนุญาต
ทํางานของคณาจารยและผูปฏิบัติงานตางชาติ    

 การออกหนังสือรับรองเพ่ือดําเนินการขอตรวจลงตรา ในการเดินทางไปตางประเทศเพ่ือศึกษาและทําวิจัย
ระยะสั้นของนักศึกษาไทยท่ีไดรับทุนและไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปล่ียนตางๆ 

 การตรวจสอบประวัตินักศึกษาและผูปฏิบัติงานตางชาติที่ประสงคจะเขาศึกษาหรือปฏิบัติงาน 
 
โครงการ Road show ทางวิชาการ/นิทรรศการ/กิจกรรมแนะนํามหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  
ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน และเอเชียใต 
 

คณะวิทยาศาสตร ไดมีการสงเสริมการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ ซึ่งถือ
เปนการเพ่ิม Visibility ใหสูวงกวางในระดับนานาชาติมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต 
ดวยการจัดประชาสัมพันธเชิงรุกในรูปแบบการ Road show ทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการแนะนํา
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  

กิจกรรมตางๆ นอกจากเนนการเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหชาวตางชาติมาศึกษาวิจัยใน
หลักสูตรนานาชาติ ที่คณะวิทยาศาสตรมากข้ึนแลว ยังเปนการเพ่ิมโอกาสในการทําความรูจักและติดตอ
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ประสานงานกับสถาบันในตางประเทศเพ่ือใหเกิดความรวมมือในระดับตางๆ ระหวางสถาบันยิ่งขึ้น ใน
ปงบประมาณ 2555 มีการจัดกิจกรรมท้ังส้ินจํานวน 5 ครั้ง ไดแก 

1. Destination Thailand ระหวางวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2554 ณ ประเทศอินเดีย 
2. The 3rd Thailand Education Mission in Nepal 2012: ระหวางวันที่ 17-21 สิงหาคม2555                

ประเทศเนปาล 
3. Thailand International Education Exhibition ระหวางวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2555                                     

ณ สยามพารากอน ประเทศไทย 
4. Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2012 ระหวางวันที่ 4-6 เมษายน 

2555 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประเทศไทย 
5. Niigata University ระหวางวันที่  9-12 กันยายน 2555 ณ ประเทศญี่ปุน 

 

 
Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2012 

ระหวางวันที่ 4-6 เมษายน 2555 
 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือขายวิเทศสัมพันธ 
 

คณะวิทยาศาสตร ไดสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายวิเทศสัมพันธ เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมความ
รวมมือระหวางเครือขายวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา คณาจารย และ
ผูปฏิบัติงานไดมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน 
โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการขายงานวิเทศสัมพันธ  
2. การบรรยายทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ฟุลไบรท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 
3. การเขารวมอบรม “นักวิเทศสัมพันธมืออาชีพ” ระหวางวันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
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4. The Asia Pacific Association for International Education (APAIE) Conference and Exhibition 
ระหวางวันที่ 4-6 เมษายน 2555  

5. การรวมตอนรับและประชุมหารือกับ Prof.Richard Watkins, Taylor’s University, Malaysia                          
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 

6. การรวมตอนรับและประชุมหารือกับ Prof.William Purcell, Prof.Tony Moon, University of 
Technology Sydney, Australia เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 

7. การรวมตอนรับและประชุมหารือกับ Mr.Michael Gruenwaldt, Director of International 
Exchange, Tuebingen University เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 

8. การรวมตอนรับและประชุมหารือกับ Prof.Robyn Owen และ Prof.Tony O'Donnell, University of 
Western Australia เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 

9. การรวมจัดกิจกรรม Intercultural Workshop: Exploring Thai Culture & Thai Cultural Activities 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลั มหิดลย  

10. การรวมจัดกิจกรรม Mahidol University International Night 2012 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2555 
 

 
กิจกรรม Intercultural Workshop: Exploring Thai Culture & Thai Cultural Activities 

วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลั หิดลยม  
 
โครงการประสานงานการจัดทําขอตกลงความรวมมือ และการดําเนินกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือ
ทางวิจัยและทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และสถาบันในตางประเทศ 
 

คณะวิทยาศาสตร ไดกําหนดกลยุทธ การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาผูปฏิบัติงานทุกระดับใหมีศักยภาพสูง
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ การพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถทางวิชาการ และมีศักยภาพในการ
เรียนรูดวยตนเอง สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยดานการเรียนการสอน การสงเสริมความรวมมือ
การดําเนินธุรกิจกับภาคเอกชน การเสริมสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทางดานการศึกษาและวิจัย
ในตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาและผูปฏิบัติงานมีความสามารถสูระดับสากล จึงมี
โครงการประสานงานการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันในตางประเทศ   
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คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย องคกร และหนวยงานตางๆ 
สําหรับในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และการวิจัย กับ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพิ่มอีก  5  แหง ไดแก 

1. National Tsing Hua University ประเทศไตหวัน 
2. University of Shizuoka ประเทศญ่ีปุน 
3. Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences (IGSES), Kyushu University 

ประเทศญี่ปุน 
4. Ateneo de Manila University ประเทศฟลิปปนส 
5. Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุน 

 
โครงการแสวงหาพันธมิตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการติดตอหารือและดูงานกับสถาบันใน
ตางประเทศ เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และนําไปสู
การทําขอตกลงดานความรวมมือระหวางสถาบัน 
  

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

1. ประชุมคณะทํางานรวมไทย-มาเลเซียดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. ประชุมหารือ Dr.Dwi Ariesyady จาก Institute of Technology Bandung, Indonesia                            

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 
3. ประชุมหารือกับคณะจาก University of Sheffield, University College London และ University of 

Cardiff วันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 
4. ลงนามขอตกลงความรวมมือ กับ Olympus Singapore Pte Ltd เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555  
5. คณะสื่อมวลชนตางประเทศเขาพูดคุยสัมภาษณ ศาสตราจารยพิไล พูลสวัสดิ์ เพ่ือสัมภาษณเรื่อง

โครงการวิจัยนกเงือก และศาสตราจารยทิมโมที เฟลเกล เรื่องโครงการวิจัยพันธุกุง โดยการนําของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภายใตโครงการ "SEA-EU-NET" ซึ่งเปน
โครงการขยายความรวมมือทางวิทยาศาสตรระหวางยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต                               
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม PR301  

6. ประชุมหารือกับ Dr.Shanwen Tao, Royal Chemical Society, UK เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 
7. ประชุมหารือกับ Prof.Tati Suryati, Institut Teknology Bandung, Indonesia เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 

2555 
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8. ประชุมนานาชาติ “การวิจัยแมลงวันผลไม” ผูเขารวมประชุมจาก Indonesia และ Malaysia                         
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 

9. ประชุมหารือกับ Prof.Makoto Aratono, Kyushu University, Japan เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 
10. ประชุมหารือกับ Prof. William Purcellและ Prof.Tony Moon, University of Technology 

Sydney, Australia เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 
11. ประชุมหารือกับ Dr. Bronwyn Jenkins-Deas, Associate Dean, Director, International 

Education Program, University of California, Riverside, USA เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 
12. ประชุมหารือกับ Mr. Eduard Mandell, Managing Director, Knowledge Exchange Institute (KEI) 

USA เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 
13. ประชุมหารือกับ Prof.Hideo Nagashima, Vice president, Kyushu University, Japan                        

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
14. ประชุมหารือกับ Mr.Michael Gruenwaldt, Director of International Exchange, Tuebingen 

University, Germanny  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 
15. ประชุมหารือกับ Prof. Yoshihiro YONED จาก Osaka University Graduate School of Medicine, 

Faculty of Medicine, Osaka University ประเทศญี่ปุน เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2555 
16. ประชุมหารือกับ Dr.Jon T. Roll, Director, International Research Experience for Students, 

University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 
17. ประชุมหารือกับ Mr.Marcus Williams, Director of Student Recruitment และ Dr.Michael 

Titheradge จาก University of Sussex ประเทศสหราชอาณาจักร เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
18. ประชุมหารือกับ Prof. John Joike จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา                             

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
19. ประชุมหารือกับ Prof. Robny Owen และ Prof. Tony O’Donnell จาก University of Western 

Australia ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 
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Institute of Technology Bandung, Indonesia  

วันที่ 14 ตุลาคม 2554 

 
University of Sheffield,  

University College London 
และ University of Cardiff 
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 

 

 
รวมลงนามขอตกลงความรวมมอืกับ 
Olympus Singapore Pte Ltd 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 

 
คณะสื่อมวลชนตางประเทศเขาสมัภาษณ 
ศ.พิไล พูลสวัสด์ิ เร่ืองโครงการวิจัยนกเงือก 

และ ศ.ทิมโมที เฟลเกล เร่ืองโครงการวิจัยพันธุกุง 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 

 

 
Dr. Bronwyn Jenkins-Deas, Associate Dean, 
Director, International Education Program, 

University of California, Riverside, USA 
วันที่ 3 เมษายน 2555 

 

 
 
 

Prof.Hideo Nagashima, Vice president,  
Kyushu University, Japan 
วันที่ 24 เมษายน 2555 
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Prof. John Joike จาก Columbia University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที ่10 สิงหาคม 2555 

 
การสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 
 

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มาฝกปฏิบัติงานวิจัย ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา ระหวางวันที่ 5 มิถนุายน ถึง 10 สิงหาคม 2555 
 

 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จาก Chiba University ประเทศญ่ีปุน 

มาฝกปฏิบัติงานวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ระหวางวันท่ี 2-16 ตุลาคม 2555 สําหรับปริญญาตรี 

และระหวางวันที่ 4 กันยายน ถึง 8 พฤศจิกายน 2555 สําหรับปริญญาโท 
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โครงการสงเสริมความเปนสากลของนักศึกษาและบุคลากรดวยการจัดบรรยายพิเศษการอบรมวิชาการ 
 

คณะวิทยาศาสตร มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาไดมีโอกาสเพ่ิมพูนวิสัยทัศน
และประสบการณการทํางานและการศึกษาในระดับสากล ทําใหผูที่มีศักยภาพในสาขาตางๆ ของคณะฯ ใหมี
โอกาสไดไปเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณในระหวางที่ไปศึกษา วิจัย ฝกอบรม หรือประชุมวิชาการใน
ตางประเทศ  
 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนสากลของนักศึกษาและบุคลากรดวยการจัดประชุม 
สัมมนา โดยวิทยากรชาวตางประเทศ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันในตางประเทศ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งอเมริกา ยุโรป 
ออสเตรเลีย และเอเชีย  ไดแก 

 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 37 (วทท 37) 

ระหวางวันท่ี 10 – 12 ตุลาคม 2554 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานเปดงาน 

 

 
ปาฐกถา ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข คร้ังท่ี 19 

โดย นายแพทย Peter Small ผูซ่ึงดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการโครงการ Global Health 
ของ Bill & Melinda Gates Foundation เปนองคปาฐก 

หัวขอ เร่ือง “The Tuberculosis Problem: Where Will the Answer Come From?” 
ณ หองประชุมใหญ Lotus Suite 5 -7 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 



รายงานประจําป 2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    107  
 

 
งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference in Mathematics and Applications 

(ICMA-MU 2011) 
โดย ศูนยความเปนเลิศ ดานคณิตศาสตร แหงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ระหวางวันที่ 17 -19 ธันวาคม 2554 
 

 
งานประชุมประจําปสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 23 ระดับนานาชาติ 

โดย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย 
และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ โรงแรม อิมพีเรียล   ระหวางวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ 2555 

 

 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง การติดเชื้อและโรคมะเร็ง 

(Mahidol International Conference on Infections and Cancers 2012) 
ณ โรงแรมแลนมารค กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ 2555 

ควีนสปารค
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การสัมมนา The 2012 Joint Seminar in Science and Technology 
รวมกับ Chiba University และ Kyoto Sangyo University ประเทศญ่ีปุน 

ระหวางวันท่ี 14 – 17 มีนาคม 2555 
 

 
นักศึกษาชาวตางชาติ โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร 

เย่ียมชมหองปฏิบัติการ หองเรียน หองสมุด หองพยาบาล โรงอาหาร 
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 มิถุนายน 2555 

 

 
คณะบุคลากรทางการแพทย และขาราชการ ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ เขารับการอบรม

ระยะสั้น Training Program on Biomedical Sciences 
ระหวางวันที่ 22-29 มิถุนายน 2555 
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2012 Mahidol – Liverpool Joint Symposium 

on Material Sciences and Environmental Sciences 
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 

 

 
คณะบุคลากรทางการแพทย และขาราชการ ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ เขารับการอบรม

ระยะสั้น ดาน Stem cell technology and Flowcytometry 
ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2555 

  
คณะวิทยาศาสตร ไดสงเสริมความสากลใหแกนักศึกษาทุกระดับชั้น ไดมีโอกาสเขาศึกษาเปนนักศึกษา

แลกเปล่ียน การเดินทางไปทําวิจัยระยะสั้น ในปงบประมาณ 2555 มีนักศึกษาไดเดินทางไปมหาวิทยาลัยและ
สถาบันตางๆ ในตางประเทศทั่วทุกภูมิภาค 

1. นายสิทธิกร จันทรเจริญฤทธิ์ ทุนบริษัท SCG Chemicals Institüt Fur Orgainsche und 
Biomoledulare, Chemie der Georg-August-Universität Germanny พ.ย.54-เม.ย.55 

2. น.ส. นิจวรีย วรรณา เดินทางไปทําวิจัย ณ  Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุน                           
โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก Japan Student Service Organization (JASSO)                                     
ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 28 ธันวาคม 2554 

3. น.ส.กมลวรรณ ศรีทอง เขารวมงาน ASEAN Seminar 2011 หัวขอ “ASEAN Student Innovation to 
Contribute on Development of Indonesia” ระหวางวันที่ 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2554 

4. น.ส. ภาสินี ขวัญเมือง เดินทางไปทําวิจัย ณ Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร                           
โดยไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท SCG Chemicals ระหวางวันที่ 14 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2555 

5. น.ส. นิศาลักษณ ตรงศิริวัฒน The University of Pennsylvania USA 5 เม.ย.-10 ส.ค.55 
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6. น.ส.ธัญลักษณ ไกรทอง เดินทางไปทําวิจัย ณ Cologne University ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี                 
ระหวางวันที่ 15 เมษายน ถึง 15 สิงหาคม 2555 

7. สพญ.ดิศยา โลหะเวช เขารวมโครงการ Conference for Science Officer ณ University 
Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันท่ี 16-20 เมษายน 2555 

8. นายธีรวัฒน ภิรมยจิตพงษ Technische Universitat Chemnitz Germanny                                   
ระหวางวันที ่25 เมษายน  ถึง

9. น.ส.ณัฐสุดา คลองเวสสะ เดินทางไปทําวิจัย ณ The French Alternative Energies and Atomic 
Energy Commission ประเทศฝร่ังเศส ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 24 กันยายน 2555 

10. น.ส.วริษฐา แสวงดี เดินทางไปทําวิจัย ณ The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร 
ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2555 

11. น.ส.พอฤทัย แพรงาม เดินทางไปทําวิจัย ณ The University of York ประเทศสหราชอาณาจักร ระหวาง
วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2555 

12. นายพิษณุ บุปผามาลัย เดินทางไปทําวิจัย ณ Imperial College, London ประเทศสหราชอาณาจักร 
ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2555 

 
รายช่ือชาวตางประเทศ 
 
อาจารย 

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

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

 
อาจารยสมทบ/อาจารยพิเศษ/อาจารยรับเชิญ 

1. Dr. Christian Litcht   France 
 

5  25552 กันยายน
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นักวิทยาศาสตร/นักวิจัย 
1. Prof. Takuya Nihira   Japan 
2. Prof. Kazuhito Fujiyama  Japan 
3. Mr. Richard Brian Martin JR  USA 

 
ผูรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  

1. Dr. Andrew Peter Snodin  UK 
2. Dr. Fabien Xavier Loison  France 
3. Dr. Suman Dutta   India 

 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. Mr.Nguyen Nhat Quang  Vietnam  
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท 

 Mr. Md. Golam Rizvee   Ahmed Bangladesh  1.
 Mr. Tshering Phuntsho   Bhutan   2.
 Ms. Maita Subba   Bhutan   3.
 Mrs. Uma Acharya   Bhutan   4.
 Ms. Chanrith Phoeurk   Cambodia  5.
 Ms. Laingshun Huoy   Cambodia  6.
 Mr. Mongkolsery Sin   Cambodia   7.
 Mr. Ming Chen    Canada   8.
  Malaysia  9.   Mr. Cheong Khai Khuang 

10. Ms. Ngu War Aung   Myanmar  
11. Mr. Kyaw Zwar Myint   Myanmar  
12. Ms. Zon Mie Khin Aung  Myanmar  
13. YE WIN OO    Myanmar  
14. Mr. Narayan Bahadur Karki  Nepal   
15. Mr. Madhura Bhashaka De Silva Sri Lanka  
16. Mr. James Scott Steward  UK   
17. Mr. Eric Pak Hang Chu   UK   
18. Mrs. Carrie Younkin Tarazi  USA   

 Mr. Nolan Betterley   USA   19.
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20. Mr. Cordova Luis   USA   
21. Ms. Tran Kiem Khanh Hoa  Vietnam  
22. Ms. Truong Thi Hien   Vietnam  
23. Mr. Pham Phuong Phi   Vietnam  

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

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

1 Ms. Nicky Arlene 
Verver 

 Netherland นิติวิทยาศาสตร 1 ก.ย.54- 
31 ม.ค.55 

2 Ms. Bushra Muni  Pakistan เภสัชวิทยา 1 พ.ย.54- 
31พ.ค.55 

3 Mr. Matthew 
Marcott 

University of Wisconsin-
Madison 

USA จุลชีววิทยา 5 มิ.ย.-10 ส.ค.55 

4 Mr. Ala Mustafa University of Wisconsin-
Madison 

USA จุลชีววิทยา 5 มิ.ย.-10 ส.ค.55 

5 Ms. Kasey Reeves University of Wisconsin-
Madison 

USA จุลชีววิทยา 5 มิ.ย.-10 ส.ค.55 

6 Ms. Rachel Wong University of Wisconsin-
Madison 

USA จุลชีววิทยา 5 มิ.ย.-10 ส.ค.55 

7 Ms. Abigail Zagar University of Wisconsin-
Madison 

USA จุลชีววิทยา 5 มิ.ย.-10 ส.ค.55 

8 Ms. Sachiko 
Takahashi 

Chiba University Japan เทคโนโลยีชีวภาพ 4 ก.ย.-8 พ.ย.55 

 
ขอตกลงความรวมมือ MOU 
 

คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย องคกร และหนวยงานตางๆ 
จํานวน  33  แหง  สําหรับในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และ
การวิจัย กับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพิ่มอีก 5 แหง (ลําดับที่ 34-35) รวมทั้งสิ้น 38 แหง ดังนี้                        
โดยเรียงตามลําดับวันที่ลงนามความรวมมือ  
 
ลําดับ สถาบัน ประเทศ ระยะเวลา 

1 Kitasato University ญี่ปุน 15 ม.ิย.2550 – 
14 ม.ิย.2555 

2 University Montpellier 2 ฝรั่งเศส 25 ก.ย.2550 – 
25 ก.ย.2555 

3 Royal Botanic Gardens Kew สหราชอาณาจักร 1 ต.ค.2550 – 
30 ก.ย.2554 

4 The Academy of Science of Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 27 ก.พ.2551 – 
27 ก.พ.2554 
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ลําดับ สถาบัน ประเทศ ระยะเวลา 
5 Curtin University of Technology ออสเตรเลีย 1 เม.ย.2551 – 

30 เม.ย.2556 
6 Universite’ de Bourgogne ฝรั่งเศส 25 ม.ิย.2551 – 

25 ม.ิย.2554 
7 University of Iceland ไอซแลนด 25 ม.ิย.2551 – 

25 ม.ิย.2556 
8 Kyushu Institute of Technology ญี่ปุน 21 ก.ค..2551 – 

21 ก.ค.2556 
9 NSRRC ไตหวัน 1 ม.ค.2552 –  

1 ม.ค.2554 
10 University of North Texas สหรัฐอเมริกา 12 ม.ค.2552 – 

12 ม.ค.2555 
11 University of Queensland ออสเตรเลีย 25 พ.ย.2552 – 

24 พ.ย.2557 
12 Chiba University: Double Doctoral Degree 

Program 
ญี่ปุน 3 มี.ค.2552 – 

2 มี.ค.2557 
13 Oxford Brookes University สหราชอาณาจักร 1 ก.ย.2552 – 

1 ก.ย.2555 
14 State University of Malang อินโดนีเซีย 17 ก.ย.2552 – 

17 ก.ย.2557 
15 Universiti Kebangsan มาเลเซีย 23 พ.ย.2552 – 

22 พ.ย.2557 
16 University of Oslo นอรเวย 29 ธ.ค.2552 – 

29 ธ.ค.2557 
17 The University of Liverpool สหราชอาณาจักร 11 ม.ค.2553 – 

11 ม.ค.2558 
18 Karolinska Institutet สวีเดน 19 ม.ค.2553 – 

18 ม.ค.2558 
19 University of Shizuoka  

(Faculty of Pharmacuetical) 
ญี่ปุน 5 มี.ค.2553 – 

5 มี.ค.2558 
20 Nara Institute of Technology and Science ญี่ปุน 1 เม.ย.2553 – 

31 ม.ีค.2558 
21 Chiba University: International Exchange Center ญี่ปุน 10 ม.ีค.2553 – 

10 ม.ีค.2558 
22 Seoul National University สาธารณรัฐเกาหล ี 22 ม.ีค.2553 – 
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ลําดับ สถาบัน ประเทศ ระยะเวลา 
22 ม.ีค.2558 

23 Tokyo Institute of Technology ญี่ปุน 10 ม.ิย.2553 –  
9 มิ.ย.2558 

24 Niigata University ญี่ปุน 22 ก.ค.2553 – 
21 ก.ค.2558 

25 Michelin Research Asia (Thailand) Co.,Ltd. ฝรั่งเศส 29 ก.ย.2553 – 
29 ก.ย.2555 

26 Kyoto University ญี่ปุน 16 ธ.ค.2553 –  
15 ธ.ค.2558 

27 Chungnum National University สาธารณรัฐเกาหล ี 20 ม.ค.2554 –  
31 ธ.ค.2558 

28 Gunma University ญี่ปุน 22 ก.พ.2554 –  
21 ก.พ.2557 

29 Osaka University: International Center for 
Biotechnology 

ญี่ปุน 1 เม.ย.2554 –  
31 ม.ีค.2555 

30 Chiba University (Faculty of Horticulture & 
Graduate School) 

ญี่ปุน 11 เม.ย.2554 - 
10 เม.ย.2559 

31 University of Wisconsin Madison สหรัฐอเมริกา 31 พ.ค.2554 –  
30 พ.ค.2559 

32 University of Pau and Pays de I’Adour ฝรั่งเศส 15 ม.ิย.2554 –  
14 ม.ิย.2557 

33 University of Technology Sydney ออสเตรเลีย 29 ส.ค.2554 –  
29 ส.ค.2559 

34 National Tsing Hua University ไตหวัน 11 ต.ค.2554 –  
10 ต.ค.2559 

35 University of Shizuoka ญี่ปุน 8 ธ.ค.2554 –  
7 ธ.ค.2559 

36 Kyushu University ญี่ปุน 15 พ.ค.2555 –  
14 พ.ค.2556 

37 Ateneo De Manila University ฟลิปปนส 1 พ.ค.2555 –  
30 เม.ย.2560 

38 Japan Advanced Institute of Science and 
Technology 

ญี่ปุน 29 ม.ิย.2555 –  
28 ม.ิย.2560 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหความสําคัญดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางให
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีสวนรวมใน
การอนุรักษ สืบสาน ประเพณี ศิลป และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ นอกจากนี้ยังดําเนินงานกิจกรรมดานการกีฬา 
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและสงเสริมความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย และบุคลากรภายในองคกร โดยการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับแผนกลยุทธของท้ังมหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาศาสตร 
จํานวน 21 กิจกรรม โดยปฏิบัติตามแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 ขอ ไดแก 

1. พัฒนาการบริหารจัดการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. การอนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ปลูกฝงความรักและความผูกพันในองคกร 

กลยุทธการอนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. งานทําบุญสงทายปเกา ตอนรับปใหม วันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 07.30-09.00 น. ณ หอง K102 และ
บริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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2. ทําบุญตักบาตร รดน้ําขอพรอาจารยอาวุโส เพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2555  
วันที่ 4 เมษายน 2555 ตั้งแตเวลา 07.30 น. ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2555  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00-15.00 น.            

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4. พิธีแหเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจําพรรษากาล 2555  วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555  
ระหวางเวลา 14.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ถวายพานพุมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ    

วันที่ 18 ส.ค. 2555 เวลา 07.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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6. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ             
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโถงใตตึกกลม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจําป 2555 วันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 8.00 น.  
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร รวมวางพวงมาลาถวายสักการะ 
พระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน "วันมหิดล"  
ประจําป 2555  
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8. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ พนักงานท่ีดี และเปนพลังของแผนดินและรวมลงนามถวายพระพร 

ประจําป 2554 วันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) 
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9. พิธีถวายพานพุมและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจําป 2555 วันที่  19  ตุลาคม  2555 
เวลา 07.30 น.- 08.30 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนพระรามท่ีหก กรุงเทพฯ   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เจาฟานักวิทยาศาสตร  
11. กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 
กลยุทธสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
1. คัดเลือกและมอบรางวัลแกนักศึกษาวิทยาศาสตรดีเดน 
2. คัดเลือกและมอบรางวัลแกนักศึกษาผูบําเพ็ญประโยชนดีเดน 
3. คัดเลือกและมอบรางวัลศิษยเกาดีเดนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. คัดเลือกอาจารยตัวอยางของสภาอาจารย 
5. งานเลี้ยงแสดงความยินดี แกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร ที่ไดสรางชื่อเสียงใหแกคณะฯ  

และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
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กลยุทธปลูกฝงความรักและความผูกพันในองคกร 
 

1. วันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 53 ป 
วันที่ 21 ตุลาคม 2554 ตั้งแตเวลา  08.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 1 อาคารสตางค มงคลสุข  
คณะวิทยาศาสตรฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. ผูบริหาร  คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เขารวมงาน 43 ป วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันที่ 2 มีนาคม 2555   ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
 
 
 
 

 
3. งาน Meet the Dean ตอน "ชาววิทย พรอมใจกาวไปดวยกัน" วันที่ 17 ธันวาคม  2555 เวลา 10.00 น.  

ณ หอง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท   
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4.  พิธีปจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี 
5. พิธีปจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2554 วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 

เวลา 9.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท   
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6. พิธีทําบุญรําลึก 93 ป ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข  วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น.  
ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจําป 2555  วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 09.45 - 15.00 น.     

ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร พญาไท 
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8. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม (ทําในระดับมหาวิทยาลัย) 
9. งานเสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง "Red Sprites" ไขปริศนา ฟายอแสง เมื่อความลับ ความสวยงามของ

ธรรมชาติถูกเปดเผย วันที่ 24  สิงหาคม  2555 เวลา 15.15 - 16.40 น. ณ หองประชุม N101  
อาคารชีววิทยาใหม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจําป 2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

www.sc.mahidol.ac.th                    127  
 

สวนที่ 4 บทสรุป 
 

รายงานประจําปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการ
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา ดังตอไปน้ี 

 
แนวทางการดําเนินงาน 
 

การบริหารงานในปงบประมาณ 2555 ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณบดี เปนผูนําดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมกําหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานตามภารกิจหลัก เพ่ือใหดําเนินการโดยสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัย 
โดยมีคณะที่ปรึกษาคณบดีซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ผูบริหาร และผูใชบัณฑิต ทั้งยังดําเนินงานตาม
นโยบายของคณะฯ โดยกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระยะสั้น (1 ป) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
ตามแผนยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2555 
 
ระบบและกลไกในการบริหาร 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 12 ภาควิชา และสํานักงานคณบดี โดยแบงเปน 13 
งาน การดําเนินงานมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนายุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัย กลาวคือ สรางความเปนเลิศ
ในการวิจัย สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ สรางความเปนสากล ประสานความ
หลากหลาย และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร ไดแบงการดําเนินงานออกเปน  14 ดาน และมีผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ ดังน้ี 

 
1. ดานการบริหาร 

คณะวิทยาศาสตร  มีการดําเนินการเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานท้ังสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานป 2555 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ไดแก การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) การกําหนดแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ลวงหนา (Performance Agreement) การกําหนดสมรรถนะหลัก (Competency) และการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) 
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2. ดานทรัพยากรบุคคล 
คณะวิทยาศาสตร ไดสงเสริมใหบุคลากรทุกสายงานไดมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความกาวหนาในสาย

อาชีพ ในปงบประมาณ 2555 มีผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทวิชาการ ที่ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการและมีคําสั่ง
แตงตั้ง 2555 ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2554 จํานวน 9 คน ศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น จํานวน 7 คน 
ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย 27 คน รองศาสตราจารย 61 คน ผูชวย
ศาสตราจารย 82 คน และอาจารย 103 คน  

 
3. ดานนโยบายและแผนงาน 

คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการตามนโยบาย และมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
2555 พบวา โครงการท่ีสนองตอประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ ที่ตองดําเนินการ 167 โครงการ มีการดําเนินการ
แลวเสร็จ 97 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.08  

 
4. ดานการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร (หลักสูตรปกติ 6 หลักสูตร หลักสูตรพิสิฐ
วิธาน 6 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) ระดับปริญญาโท จํานวน 20 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ 
19 หลักสูตร และหลักสูตรปกติ 1 หลักสูตร) และระดับปริญญาเอก จํานวน 21 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ
ทั้งหมด) โดยในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตรมีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 2,373 คน จําแนกตามระดับ
ปริญญาดังนี้  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,153 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 1,220 คน แยกเปนระดับปริญญาโท 654 
คน และปริญญาเอก 566 คน และมีนักศึกษาไดรับทุนการศึกษา จํานวน 1,154 คน ดังนี้ ทุนการศึกษาภาคตน ป
การศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี จํานวน 389 ทุน คิดเปนรอยละ 33.74 ทุนไปศึกษา/วิจัยระยะสั้น ณ 
ตางประเทศ ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ทุน คิดเปนรอยละ 0.78 และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 
756 ทุน คิดเปนรอยละ 61.97 

 
5. ดานการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรมีจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2554 จํานวน 
395 บทความ อาจารย นักวิทยาศาสตร และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 252 โครงการ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 168,804,343.63บาท (หนึ่งรอย
หกสิบแปดลานแปดแสนส่ีพันสามรอยสี่สิบสามบาทหกสิบสามสตางค ) แบงเปนแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 63,994,602.63 บาท คิดเปนรอยละ 37.91 แหลงทุนภายในประเทศ(หนวยงานของรัฐ) จํานวนเงิน 
56,856,942.- บาท คิดเปนรอยละ 33.68 และแหลงทุนตางประเทศ จํานวน 47,952,799.- บาท คิดเปนรอยละ 
28.41 นอกจากน้ี คณะวิทยาศาสตรมีระเบียบจัดสรรเงินรายไดของคณะฯ สบทบเงินเดือนประจํา เพ่ือสนับสนุน
การทําวิจัยของบุคลากรทั้งที่เปนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5,335,866.67 บาท (หาลานสาม
แสนสามหมื่นหาพันแปดรอยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค)  
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6. ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
  ในปงบประมาณ 2555  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดรับเงินงบประมาณแผนดินและต้ังงบ
เงินรายไดเพ่ือเปนคาใชจายจํานวนเงิน 596,562,912.- (หารอยเกาสิบหกลานหาแสนหกหม่ืนสองพันเการอยสิบ
สองบาทถวน) ใชจายจริงจํานวนเงิน 595,581,497.31 บาท (หารอยเกาสิบหาลานหาแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันสี่รอย
เกาสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค) 
 
7. ดานระบบกายภาพและส่ิงแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และดานกําจัดขยะและน้ําเสีย ทั้งยังคํานึงถึงสิ่งแวดลอมโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการรานคา
และสิ่งแวดลอม เพ่ือดูแลการตรวจหาเชื้อจุลินทรียและสารบอแรกซในอาหาร มีกรรมการประเมินผลดานความ
สะอาดรานคา ทั้งยังมีโครงการนําน้ํามันใชแลวเพ่ือผลิตไบโอดีเซล โครงการตลาดนัดสีเขียว โครงการกลองวิเศษ 
และโครงการถังขยะ 3 สี เปนการคัดแยกขยะเปนประเภทตางๆ  

 
8. ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย 

ในดานของระบบเครือขายสื่อสาร เพ่ือรองรับการใชงาน internet ของบุคลากรและนักศึกษา          
คณะวิทยาศาสตร ไดทําการเพ่ิมจุดเชื่อมตอสัญญาณไรสาย (Wifi) เพ่ิมขึ้นอีก 12 จุด ทั้งในวิทยาเขตพญาไท และ
วิทยาเขตศาลายา รวมทั้งสัญญาณเครือขายพ้ืนฐาน (LAN) เพ่ิมขึ้นอีก 150 จุด อีกทั้งมีการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกลองวงจรปดผานทางระบบเครือขาย (IP Camera) จํานวน 65 จุด รอบ
บริเวณทางเดินภายในอาคารและทางเชื่อมระหวางอาคารของทุกชั้น ทุกอาคาร  และดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศรวมกับทางมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการเชื่อมโยงและบริหารจัดการ จึงทําใหขอมูลใน
แตละสวนงานมีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและถูกตอง ไดแก ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
องคกร MUERP ระบบสารสนเทศคณะฯ MUFIS ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS และระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารดานการศึกษา (MU student)   

 
9. ดานประกันคุณภาพและจัดการความรู 
  ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร เปนสวนงาน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเขารวมโครงการ
นํารองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับเกณฑ 2011-2012 : The Baldrige National Quality Program : Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัย
การมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/งาน ทุกภาคสวน ในการผลักดันใหเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง คณะมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร ให
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สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ใหบุคลากรมีความรูเรื่องเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(EdPEx) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการทํางานโดยเนนการทํางานอยางเปนระบบ เพ่ือมุงเนนผลลัพธ 
  ทั้งยังมีการเยี่ยมสํารวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการตอเนื่องที่ดําเนินการ
มาตั้งแตปงบประมาณ 2550 เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานดานการศึกษา รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา
และอุปสรรคของหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีภาควิชาหรือคณะฯ รับผิดชอบ รวมถึง
ประสิทธิภาพการจัดการดานการศึกษาของงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับนําขอมูลมาใชในการวางแผนปรับปรุง /พัฒนา
ตอไป ดําเนินงานโดยคณะกรรมการเย่ียมสํารวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 ที่แตงตั้ง
โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามแผนการดําเนินงานการเย่ียมสํารวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2555   
 
10. ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตรไดรายงานการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยกําหนดตามภารกิจ และบริบทของคณะวิทยาศาสตร รวม 14 ดาน ดังนี้ 1) ดานการศึกษา  
2) ดานกิจการนักศึกษา 3) ดานวิจัย 4) ดานบริการวิชาการ 5) ดานทรัพยสินทางปญญา 6) ดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร 7) ดานการเงินและทรัพยสิน 8) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  9) ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
10) ดานประชาสัมพันธและภาพลักษณองคกร  11) ดานทรัพยากรบุคคล (คณะไมมีการดําเนินการ) 12) ดานสาร
บรรณ(คณะไมมีการดําเนินการ) 13) ดานยานพาหนะ (คณะไมมีการดําเนินการ) 14) ดานประชุมและกิจกรรม
พิเศษ มีการติดตามและสงรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง  ตอศูนยบริหารจัดการความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปละสองครั้ง โดยรอบแรก ระยะเวลาการรายงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554  ถึง 31 มีนาคม 
2555  รอบสอง ระยะเวลาการรายงาน 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 เนื่องดวยความเหมาะสม
ทางดานลักษณะงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงมีมติรวมกัน มอบหมายงานดานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพรับผิดชอบ โดยสงมอบงานพรอมเอกสารการดําเนินการ ใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 สวนในดานการตรวจสอบภายใน ไดดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตามกรอบที่ไดรับ
การยอมรับเปนมาตรฐาน โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายในซ่ึงรับนโยบายจากคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินงานดานการตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงค
ของคณะวิทยาศาสตร 
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11. ดานบริการวิชาการ 
สืบเนื่องจากปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรไดมีการพัฒนาดานการวิจัยอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลใหเกิด

งานวิจัยในลักษณะท่ีเปนองคความรูใหมในรูปแบบของสิ่งตีพิมพในวารสารนานาชาติ อยางไรก็ตามการนํา
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรไปใชในเชิงพาณิชยยังมีจํานวนนอย ซึ่งตองการการสงเสริม คณะวิทยาศาสตร
จัดตั้งหนวยพัฒนาธุรกิจขึ้นเพ่ือดําเนินการดังกลาวรวมทั้งอํานวยความสะดวกโครงการบริการวิชาการที่เคยกํากับ
ดูแล เพ่ือสงเสริมพันธกิจการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร ใน
สวนของหนวยพัฒนาธุรกิจ มีรายรับจากการใหบริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 20,995,947.50 บาท (ยี่สิบลานเกาแสน
เกาหมื่นหาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค) เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2554 คิดเปนรอยละ 9.38 
 
12. ดานการประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 

ในปงบประมาณ 2555 มีผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ การ
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเผยแพรผานสื่อมวลชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน วิทยุ จํานวน 38 ขาว  การบริการ
วิชาการสูสังคมผานการจัดกิจกรรม จํานวน 22 กิจกรรม การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ จํานวน 4 กิจกรรม 
และมีชองทางการประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอก จํานวน 12 ชองทาง ผานสื่อโทรทัศนทั้งภายในและ
ภายนอก สื่อวิทยุ เสียงตามสาย จดหมายเวียน Social network ดังนี้ เว็บไซต www.sc.mahidol.ac.th 
Facebook IPTV ผานสื่อสิ่งพิมพ ดังน้ี หนังสือพิมพ วารสาร จดหมายขาว โปสเตอร 

 
13. ดานวิเทศสัมพันธ 

คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาเอก (Mahidol-Liverpool Stang 
Mongolsuk Ph.D. Scholarship) ณ มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศสหราชอาณาจักร มีนักศึกษาไดรับทุน 3 คน 
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมและโครงการ 
จํานวน 12 กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานภายใน แกนักศึกษาและ
บุคลากรท้ังชาวไทยและตางประเทศ โครงการ Road show ทางวิชาการ / นิทรรศการ / กิจกรรมแนะนํา
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน และเอเชียใต จํานวน 5 ครั้ง โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเครือขายวิเทศสัมพันธ จํานวน 10 กิจกรรม โครงการประสานงานการจัดทําขอตกลงความรวมมือ และ
การดําเนินกิจกรรมภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิจัยและทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และสถาบันใน
ตางประเทศ  สําหรับในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร ไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และการ
วิจัย กับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ เพ่ิมอีก 5 แหง โครงการแสวงหาพันธมิตรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดวยการติดตอหารือและดูงานกับสถาบันในตางประเทศ เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย 
การแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร และนําไปสูการทําขอตกลงดานความรวมมือระหวางสถาบัน มีการประชุม
หารือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ 19 ครั้ง โครงการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การ
แลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร โครงการสงเสริมความเปนสากลของนักศึกษาและบุคลากรดวยการจัดบรรยาย
พิเศษการอบรมวิชาการ และสงเสริมความสากลใหแกนักศึกษาทุกระดับชั้น ไดมีโอกาสเขาศึกษาเปนนักศึก
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ษาแลกเปล่ียน การเดินทางไปทําวิจัยระยะสั้น ในปงบประมาณ 2555 มีนักศึกษาไดเดินทางไปมหาวิทยาลัย
และสถาบันตางๆ ในตางประเทศทั่วทุกภูมิภาค จํานวน 12 คน 

 
14. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

ในปงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาจํานวน 
21 กิจกรรม ตามแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ กลยุทธการอนุรักษ สืบทอด และสงเสริมการ
ดาํเนินงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 11 กิจกรรม กลยุทธสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 5 กิจกรรม กลยุทธปลูกฝงความรักและความผูกพันในองคกร 9 กิจกรรม 
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สวนที่ 5 ภาคผนวก 
ขอมูลบุคลากร 
 

ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภท และสายงาน   
 
 
 
 

หนวยงาน 

ขาราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
สวนงาน 

ลูกจาง  

วิชา 
การ 

ทั่วไป* วิชาชีพเฉพาะ/ 
เช่ียวชาญ
เฉพาะ** 

วิชา 
การ 

สนับ 
สนุน 

วิชา 
การ 

สนับ 
สนุน 

ลูกจาง
ประจํา 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 
(เงินงบ/
รายได)*** 

 
 

รวม 

งานการศึกษา - - 1 - 6 - 3 3 1 14 
งานคลังและพัสดุ - - 2 - 17 - - 2 - 21 
งานตรวจสอบและความเส่ียง - - - - - - 3 - - 3 
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ - - - - - - 4 - - 4 
งานบริหารและธุรการ - 2 3 - 6 - 16 15 3 45 
งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ 

และวิเทศสัมพันธ 
- - 1 - 5 - 6 1 - 13 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี - - - - 4 - 8 1 - 13 
งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา - 1 3 - 7 - 14 7 - 32 
งานวิจัย - - - - 2 - 11 7 - 20 
งานศาลายา - - - - 7 - 4 4 2 17 
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค 
มงคลสุข 

- - - - 14 - 5 2 - 21 

งานพันธกิจพิเศษ - - - 1 1 - 22 - 1 25 
ภาควิชากายวภิาคศาสตร 5 - 2 15 4 - 7 4 - 37 
ภาควิชาคณิตศาสตร 16 - - 16 3 - 4 2 2 43 
ภาควิชาเคม ี 16 3 6 30 7 - 1 2 3 68 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 8 - 5 12 3 - - 1 2 31 
ภาควิชาชีวเคมี 9 - 3 8 4 - 3 1 0 28 
ภาควิชาชีววิทยา 7 1 1 20 5 - 5 5 4 48 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 17 - 4 7 1 - 4 2 1 36 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 4 - - 7 - - 4 - - 15 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา - 1 4 8 5 - - 6 - 24 
ภาควิชาฟสิกส 12 4 1 18 1 - 3 - 5 44 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 5 - 2 13 3 - 3 - - 26 
ภาควิชาสรีรวิทยา 2 - 3 17 1 - 2 4 - 29 
รวม 101 12 41 172 106 - 132 69 24 657 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555 
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ        

หมายเหตุ: *   ตําแหนงบรรจุสําหรับผูปฏบิัติงานทีม่ีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
**  ตําแหนงบรรจุสําหรับผูปฏิบัติงานทีม่ีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   

*** รวมลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ (ลูกจางชาวตางประเทศ/ผูมีความรูความสามารถพิเศษ) 
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ตารางที่ 2  จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามอาย ุ

หนวยงาน สายวิชาการ สายสนับสนุน 
<30 31-40 41-50 51-60 >60 <30 31-40 41-50 51-60 >60 

งานการศึกษา - - - - - 6 2 4 2 - 
งานคลังและพัสดุ - - - - - 4 7 9 1 - 
งานตรวจสอบและความเส่ียง - - - - - 2 1 - - - 
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ   - - - - - - 4 - - - 
งานบริหารและธุรการ   - - - - - 2 13 16 14 - 
งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ  
     และวิเทศสัมพันธ   

- - - - - 2 5 4 2 
- 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี - - - - - 6 4 3 - - 
งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   - - - - - 5 11 9 6 1 
งานวิจัย   - - - - - 7 6 6 3 - 
งานศาลายา   - - - - - - 4 7 4 - 
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข - - - - - 3 12 2 4 - 
งานพันธกิจพิเศษ - 1 - - - 6 13 5 - - 
ภาควิชากายวภิาคศาสตร   1 5 4 2 8 3 6 1 7 - 
ภาควิชาคณิตศาสตร   2 12 7 9 2 4 3 9 - - 
ภาควิชาเคมี   4 20 14 6 2 - 5 8 8 - 
ภาควิชาจุลชีววิทยา   - 6 5 6 3 1 3 3 3 - 
ภาควิชาชีวเคมี   1 4 6 5 1 1 2 2 5 1 
ภาควิชาชีววิทยา   - 11 4 8 4 - 5 4 10 - 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   - 11 5 7 1 - 4 5 3 - 
ภาควิชาพฤกษศาสตร   - 4 5 2 - - 3 1 - - 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา   - 4 0 3 1 3 2 4 7 - 
ภาควิชาฟสิกส   1 13 13 2 1 1 5 3 4 - 
ภาควิชาเภสัชวิทยา   2 6 1 4 5 2 2 2 1 1 
ภาควิชาสรีรวิทยา   2 6 3 5 3 2 - 3 5 - 

รวม 13 103 67 59 31 60 122 110 89 3 
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555  

ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
หมายเหตุ:  รวมชาวตางประเทศและผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
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ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

หนวยงาน 

วุฒิการศึกษา (ระดับปริญญา) 
สายวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจาง 

เอก 
เอก     

+ พ.บ. 
โท ตร ี เอก โท ตร ี ต่ํากวาตร ี ต่ํากวาตร ี

งานการศึกษา - - - - - 3 6 4 1 
งานคลังและพัสดุ - - - - - 6 13 2 - 
งานตรวจสอบและความเส่ียง - - - - - 1 2 - - 
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ   - - - - - 2 2 - - 
งานบริหารและธุรการ   - - - - - 4 15 23 3 
งานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษ และ
วิเทศสัมพันธ 

- - - - - 4 9 - - 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี - - - - - 3 9 1 - 
งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   - - - - - 4 20 8 - 
งานวิจัย   - - - - - 5 8 7 - 
งานศาลายา   - - - - - 2 8 5 2 
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค  
     มงคลสุข 

- - - - - 5 12 4 - 

งานพันธกิจพิเศษ 1 - - - - 11 12 - 1 
ภาควิชากายวภิาคศาสตร   16 2 2 - - 1 7 9 - 
ภาควิชาคณิตศาสตร   27  - 5 - - - 7 2 - 
ภาควิชาเคมี   45 - 1 - - 4 11 4 2 
ภาควิชาจุลชีววิทยา   18 1 1 - 1 5 1 2 1 
ภาควิชาชีวเคมี   17 - - - - 3 4 4 - 
ภาควิชาชีววิทยา   26 - 1 - - 2 7 8 2 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   24 - - - 1 4 3 3 1 
ภาควิชาพฤกษศาสตร   11 - - - - - 4 - - 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา   6 - 2 - - 2 9 5 - 
ภาควิชาฟสิกส   24 - 5 1 - - 8 1 1 
ภาควิชาเภสัชวิทยา   16 - 2 - - 3 3 2 - 
ภาควิชาสรีรวิทยา   14 2 3 - - - 4 6 - 

รวม 245 5 22 1 2 74 184 100 14 
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555 

ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
หมายเหต:ุ  รวมชาวตางประเทศและผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
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ตารางที่ 4  จํานวนอาจารยคณะวทิยาศาสตรที่สังกัดหนวยงาน และภาควิชาตางๆ จําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 

หนวยงาน ตําแหนงทางวิชาการ 
สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ. : อ. 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
สํานักงานคณบดี - - - 1 1 0.00 : 0.00 : 0.00 : 1.00 
ภาควิชากายวภิาคศาสตร 4 6 6 4 20 0.20 : 0.30 : 0.30 : 0.20 
ภาควิชาคณิตศาสตร 2 7 8 15 32 0.06 : 0.22 : 0.25 : 0.47 
ภาควิชาเคม ี 2 12 12 20 46 0.04 : 0.26 : 0.26 : 0.43 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 6 2 5 7 20 0.30 : 0.10 : 0.25 : 0.35 
ภาควิชาชีวเคมี 4 7 3 3 17 0.24 : 0.41 : 0.18 : 0.18 
ภาควิชาชีววิทยา 2 7 7 11 27 0.07 : 0.26 : 0.26 : 0.41 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 5 8 9 24 0.08 : 0.21 : 0.33 : 0.38 
ภาควิชาพฤกษศาสตร - 2 5 4 11 0.00 : 0.18 : 0.45 : 0.36 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา 1 2 1 4 8 0.13 : 0.25 : 0.13 : 0.50 
ภาควิชาฟสิกส - 2 15 13 30 0.00 : 0.07 : 0.50 : 0.53 
ภาควิชาเภสัชวิทยา - 6 6 6 18 0.00 : 0.33 : 0.33 : 0.33 
ภาควิชาสรีรวิทยา 4 3 6 6 19 0.21 : 0.16 : 0.32 : 0.32 

รวม 27 61 82 103 273 0.10 : 0.22 : 0.30 : 0.38 
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555 

ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
หมายเหตุ : ไมรวมชาวตางประเทศ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

 
ตารางที่ 5  จํานวนบุคลากรทีไ่ดรบัอนุมัติลาศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ทั้งในและตางประเทศ   

ประเภทการลา ประเภทบุคลากร 
รวม 

สายวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจางประจาํ 
ศึกษาตอ ในประเทศ - 2 - 2 
ศึกษาตอ ตางประเทศ 4 - - 4 
ฝกอบรม ในประเทศ 52 173 34 223 
ฝกอบรม ตางประเทศ 25 - - 25 
ประชุมวิชาการ/สัมมนา ในประเทศ  373 462 59 894 
ประชุมวิชาการ/สัมมนา ตางประเทศ 137 2 - 139 
ดูงาน เจรจาความรวมมือ และอื่นๆ ณ ในประเทศ 9 27 - 36 
ดูงาน เจรจาความรวมมือ และอื่นๆ ณ ตางประเทศ 65 1 - 66 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555 
ที่มาของขอมูล : งานบริหารและธุรการ 
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ตารางที่ 6  ขอมูลบุคลากรที่เปนลูกจางชาวตางประเทศ 

ภาควิชา จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

B.A. M.S. Ph.D 
อาจารย/       
ผศ.พิเศษ 

ผูเชี่ยวชาญ/    
ศ.พิเศษ 

คณิตศาสตร 2 - - 2 2 - 
ชีววิทยา 2 1 - 1 2 - 
ฟสิกส 4 - - 4 2 2 
รวม 8 1 - 7 6 2 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555 
ที่มาของขอมูล : งานบริหารและธุรการ 

 
ตารางที่ 7  รายชื่อบุคคลภายนอกท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยสมทบของคณะวิทยาศาสตร  
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
ภาควิชา/หนวยท่ีสังกัด       
คณะวิทยาศาสตร 

ตนสังกัดปจจบุัน 

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

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

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

6 แพทยหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร /สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
กระทรวงยุติธรรม 

7 พลตํารวจโทอัมพร  จารุจินดา งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

ขาราชการบํานาญ 

8 พลตํารวจโทตรีประพัฒน  คนตรง งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

ขาราชการบํานาญ 

9 ดร.วิลสา  วจิิตรวาทการ งานพันธกิจพิเศษ หนวยสหสาขาวิชา 
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 

นักวิจยัอาวุโส / บริษัทสยามวจิัยและนวัตกรรม จํากัด 

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

11 ศ.ปยะรัตน  โกวิทตรพงศ เภสัชวิทยา ศาสตราจารย /สถาบันชวีวิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

13 ศ.ชัยวัฒน  ตอสกุลแกว สรีรวิทยา เลขาธิการฯ/สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

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

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555  ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเปนวิทยากร/นําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมทั้งในและตางประเทศ 
ประเภท จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

เปนวิทยากรในประเทศ 133 
เปนวิทยากรตางประเทศ 3 
นําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมในประเทศ 10 
นําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมตางประเทศ 22 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2555 
ที่มาของขอมูล: งานบริหารและธุรการ 

 

ขอมูลการศึกษา 
 

1. ระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 9  จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรระดับปริญญาตร ีภาคปลาย ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

ประเภทนักศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4  รวม 
ปริญญาตรี  (หลักสูตรนานาชาติ)      
   (สาขาคณิตศาสตรประกันภยั) 59 57 30 3 149 
ปริญญาตรี  (หลักสูตรปกติ) 278    278 
   (สาขาเคมี) - 68 66 73 207 
   (สาขาคณิตศาสตร) - 28 33 24 85 
   (สาขาฟสกิส) - 34 16 12 62 
   (สาขาชีววิทยา) - 53 67 56 176 
   (สาขาพฤกษศาสตร) - 12 10 11 33 
   (สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ) - 58 54 51 163 

รวม 337 310 276 230 1,153 
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
ตารางที่ 10  จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรระดับปริญญาตร ีภาคตน ปการศึกษา 2555 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

ประเภทนักศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4  รวม 
ปริญญาตรี  (หลักสูตรนานาชาต)ิ      
   (สาขาคณิตศาสตรประกันภยั) 59 57 30 3 149 
ปริญญาตรี  (หลักสูตรปกติ) 278    278 
   (สาขาเคมี) - 53 67 56 176 
   (สาขาคณิตศาสตร) - 58 54 51 163 
   (สาขาฟสกิส) - 34 16 12 62 
   (สาขาชีววิทยา) - 28 33 24 85 
   (สาขาพฤกษศาสตร) - 12 10 11 33 
   (สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ) - 68 66 73 207 

รวม 337 310 276 230 1,153 
ขอมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
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ตารางที่ 11  จํานวนและสถานะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไทและศาลายา ระดับปรญิญาตรี ช้ันปท่ี 1  
ภาคตน ปการศึกษา 2555 จําแนกตามระบบการคัดเลือก 
ระบบคัดเลือก จํานวนเรียนจริง ลาพัก ลาออก คงอยู 

โควตากาญจนบุรี 8 - 1 7 
โควตานครสวรรค 4 - - 4 
โควตาอํานาจเจริญ 3 - 1 2 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2 - - 2 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 5 - 1 4 
โควตาความถนัดทางวิชาชพี 123 1 8 114 
แอดมิชชั่นกลาง สกอ. 97 - 8 89 
โอลิมปควิชาการ 4 - - 4 
ทุน พสวท. 2 - - 2 
ทุนศรีตรังทอง 20 1 - 19 
ทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 10 - - 10 

รวม 278 2 19 257 
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 

ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
 
ตารางที่ 12  จํานวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ที่สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีปการศึกษา 2554 

สาขาวิชา เกรดสะสมเฉลี่ย  (เกียรตินิยมอันดบั) 
รวม 

2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.24 3.25-3.49 (2) 3.50-4.00 (1) 
เคมี 3 37 12 11 13 76 
คณิตศาสตร 5 2 12 6 5 21 
ฟสิกส - 4 3 1 4 12 
ชีววิทยา 5 8 6 5 10 34 
พฤกษศาสตร 1 3 3 - 1 8 
เทคโนโลยีชีวภาพ 8 19 12 7 5 51 

รวม 22 73 39 30 38 202 
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 

ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 
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ตารางที่ 13  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คณะวิทยาศาสตรใหบริการสอน ปการศึกษา 2555 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 
หลักสูตร ปที่ 1  ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 

แพทยศาสตรบัณฑิต 79 78 81 238 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 131 - - 131 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 35 - - 25 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 48 - - 48 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 31 - - 31 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย) 31 40 - 71 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 48 - - 48 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 47 - - 47 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 51 - - 51 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 69 61 - 130 
การจัดการบัณฑิต )การจัดการทั่วไป(  104 - - 104 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ) 27 - - 27 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 44 - - 44 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร) 36 - - 36 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเกษตร) 37 - - 37 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 80 74 - 154 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 57 56 - 113 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 278 253 - 531 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต )นครสวรรค(  24 - - 24 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อํานาจเจริญ) 21 28 - 49 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 114 124 - 238 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 42 55 - 97 
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) 100 50 47 197 
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) 66 32 30 128 
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลราชบุรี) 64 - - 64 
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ) 69 31 - 133 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบําบัด) 21 15 - 36 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 88 98 - 186 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 134 - - 134 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 24 - - 24 
แพทยศาสตรบัณฑิต 178 185 177 540 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 195 211 - 406 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) 63 - - 63 
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร) 21 16 - 37 
แพทยศาสตรบัณฑิต 337 - - 337 
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 17 16 - 33 
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 10 11 - 21 
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 61 48 - 109 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกําลังกายและการกีฬา) 52 - - 52 
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หลักสูตร ปที่ 1  ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 
ศิลปศาสตรบัณฑติ (การออกกําลังกายและการกีฬา) : ฟุตบอล 28 - - 28 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 44 - - 44 

รวม 3006 1,482 368 4,856 
ที่มาของขอมูล: งานการศึกษา 

 
2.  ระดับบัณฑิตศึกษา 
ตารางที่  14   จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคปลาย ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสตูรและชั้นป 

หลักสูตร ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ขึ้นไป รวม 
โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก 

กายวิภาคศาสตร - - - - - - - 4 - 4 
กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 2 7 3 5 2 16 4 24 11 54 
คณิตศาสตร** - 8 - 8 - 7 - 10 - 33 
คณิตศาสตรประยุกต* 11 - 6 - 11 - 4 - 32 - 
เคมีเชิงฟสิกส 4 - 3 1 - 1 2 1 9 3 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* 14 - 20 - 17 - 9 - 60 - 
เคมีวิเคราะห** - 4 - 6 - 3 - 6 - 19 
เคมีอนินทรีย** - 1 - 3 - 3 - 11 - 18 
เคมีอินทรีย 12 1 10 1 12 2 6 14 40 18 
จุลชีววิทยา 12 7 11 3 2 6 5 10 30 26 
ชีวเคมี 15 4 8 10 11 4 5 23 39 41 
ชีววิทยา** - 5 - 2 - 5 - 31 - 43 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* 13 - 22 - 7 - 6 - 48 - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 17 1 18 5 23 10 18 35 76 51 
พยาธิชีววิทยา 2 4 2 3 1 4 - 3 5 14 
พิษวิทยา 7 2 9 2 1 2 1 8 18 14 
นิติวิทยาศาสตร* 13 - 18 - 13 - 7 - 51 - 
ฟสิกส 17 8 6 7 12 4 7 15 42 34 
ฟสิกสเชิงเคมี - - - - - 1 - 5 - 6 
เภสัชวิทยา 5 1 8 - 5 4 2 6 20 11 
วิทยาการพืช* 11 - 10 - 11 - 7 - 39 - 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - 1 - 3 - 3 - 9 - 16 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ 11 2 5 5 16 7 6 18 38 32 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 15 3 23 5 27 8 11 21 76 37 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - 10 - 11 - 6 - 9 - 36 
สรีรวิทยา 6 5 2 5 4 4 2 8 14 22 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* 3 - 4 - 1 - - - 8 - 

รวม 190 74 188 85 176 100 102 273 656 532 
ขอมูล ณ วันที ่11 ตุลาคม 2554 

ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   
หมายเหตุ : * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท  ** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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ตารางที่  15  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคตน ปการศึกษา 2555 จําแนกตามหลักสูตรและชั้นป 

หลักสูตร ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ขึ้นไป รวม 
โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก 

กายวิภาคศาสตร - - - - - - - 4 - 4 
กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 11 12 1 8 3 4 3 39 18 63 
คณิตศาสตร** - 13 - 15 - 8 - 17 - 53 
คณิตศาสตรประยุกต* 7 - 10 - 4 - 3 - 24 - 
เคมีเชิงฟสิกส 2 2 4 1 2 2 1 2 9 7 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* 20 - 13 - 19 - 14 - 66 - 
เคมีวิเคราะห** - - - 4 - 6 - 7 - 17 
เคมีอนินทรีย** - 2 - 1 - 3 - 14 - 20 
เคมีอินทรีย 7 4 10 4 8 3 7 10 32 21 
จุลชีววิทยา 9 2 10 8 11 3 6 14 36 27 
ชีวเคมี 17 5 14 5 7 10 6 17 44 37 
ชีววิทยา** - 8 - 5 - 3 - 32 - 48 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* 6 - 13 - 21 - 8 - 48 - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 13 5 15 3 18 5 24 34 70 47 
พยาธิชีววิทยา 3 2 2 4 2 3 1 5 8 14 
พิษวิทยา 6 2 5 1 9 2 - 10 20 15 
นิติวิทยาศาสตร* 10 - 13 - 14 - 10 - 47 - 
ฟสิกส 13 3 13 6 5 7 10 13 41 29 
ฟสิกสเชิงเคมี - - - - - - - 5 - 5 
เภสัชวิทยา 7 1 5 1 6 - 4 9 22 11 
วิทยาการพืช* 12 - 10 - 9 - 11 - 42 - 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - - - 2 - 4 - 9 - 15 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ 9 6 10 4 5 5 13 23 37 38 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 4 1 15 3 22 5 20 24 61 33 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - 2 - 12 - 10 - 14 - 38 
สรีรวิทยา 6 4 5 6 2 5 3 9 16 24 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* 8 - 2 - 2 - 1 - 13 - 

รวม 225 74 224 93 222 88 145 311 654 566 
ขอมูล ณ วันที ่ 7 กันยายน 2555 

ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   
หมายเหตุ : * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท ** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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ตารางที่ 16  จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติระดบัปริญญาโทและเอก ภาคปลาย ปการศึกษา 2554  จําแนกตามหลักสตูรและชั้นป 

หลักสูตร ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ขึ้นไป รวม 
โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก 

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

รวม 6 4 6 4 3 8 2 12 17 28 
ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   
หมายเหตุ : * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท 

** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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ตารางที่ 17   จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติระดบัปริญญาโทและเอก ภาคตน ปการศึกษา 2555 จําแนกตามหลักสูตรและช้ันป 

หลักสูตร ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ขึ้นไป รวม 
โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก 

กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 1 1 - 1 - - - 1 1 3 
คณิตศาสตร** - 2 - - - - - 5 - 7 
คณิตศาสตรประยุกต* 2 - 1 - - - - - 3 - 
เคมีเชิงฟสิกส - - - - - - - - - - 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต* - - - - - - - - - - 
เคมีวิเคราะห** - - - - - - - - - - 
เคมีอนินทรีย** - - - - - - - - - - 
เคมีอินทรีย - - - - - 1 - - - 1 
จุลชีววิทยา 1 - 3 2 - 1 1 3 5 6 
ชีวเคมี - - 2 - - 2 1 - 3 2 
ชีววิทยา** - 1 - 1 - - - 3 - 5 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม* - - - - 3 - - - 3 - 
เทคโนโลยีชีวภาพ 2 - 1 - - 1 1 1 4 2 
พยาธิชีววิทยา - - - 1 - - - - - 1 
พิษวิทยา - - - - - - - - - - 
นิติวิทยาศาสตร* 2 - - - - - - - 2 - 
ฟสิกส 1 - - - - - - - 1 - 
ฟสิกสเชิงเคมี - - - - - - - - - - 
เภสัชวิทยา - - 1 - 1 - - - 2 - 
วิทยาการพืช* - - 1 - - - - - 1 - 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย** - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ - - - - - - - 2 - 2 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร - - - - - - - - - - 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล** - - - 1 - - - - - 1 
สรีรวิทยา - - - - - - - - - - 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย* - - - - - - - - - - 

รวม 9 4 9 6 4 5 3 15 25 30 
ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   
หมายเหต:ุ * มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ** มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
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ตารางที่ 18    จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง  5 - 5 
กายวิภาคศาสตร  - 1 1 
คณิตศาสตร 16 1 17 
เคมีวิเคราะห  - 4 4 
เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยกุต 10 - 10 
เคมีอินทรีย  12 6 18 
เคมีอนินทรีย  - 1 1 
เคมีเชิงฟสิกส 2 - 2 
จุลชีววิทยา  4 2 6 
ชีวเคมี  12 12 24 
ชีววิทยา  - 4 4 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม  3 - 3 
นิตวิิทยาศาสตร  10 - 10 
พยาธิชีววิทยา  1 2 3 
พิษวิทยา  3 1 4 
ฟสิกส  10 8 18 
เภสัชวิทยา  5 2 7 
สรีรวิทยา  2 3 5 
เทคโนโลยีชีวภาพ  27 11 38 
เทคโนโลยีพอลิเมอร - 2 2 
วิทยาการพืช  9 - 9 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  1 3 4 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 11 - 11 
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ  9 2 11 
เวชศาสตรระดับโมเลกุล - 1 1 

รวม 152 66 218 
ขอมูล ณ วันที ่12 พฤศจิกายน 2555 

ที่มาของขอมูล : งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา   
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คณะกรรมการจัดทําหนังสือรายงานประจําปงบประมาณ 2555 
 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
4. หัวหนางานคลังและพัสดุ      กรรมการ 
5. หัวหนางานการศึกษา      กรรมการ 
6. หัวหนางานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
7. หัวหนางานวิจัย       กรรมการ 
8. หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข   กรรมการ 
9. หัวหนางานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. หัวหนางานตรวจสอบและความเสี่ยง      กรรมการ 
11. หัวหนางานศาลายา       กรรมการ 
12. หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ    กรรมการ 
13. หัวหนางานประชาสัมพันธ และกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 
14. นายอภิชัย  อารยะเจริญชัย      กรรมการ 
15. นางสาววลัยพันธ  ฉลาดอักษรสิทธิ์     กรรมการ 
16. หัวหนางานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 
17. นางศศิมา  มามีใหญ       ผูชวยเลขานุการ 
18. นางสาววันวิสา  เจริญยศ      ผูชวยเลขานุการ 




