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สาสนจากคณบดี 
 

“รายงานประจําปงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดทําขึ้นเพ่ือ
นําเสนอผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 หรือปที่ 57 แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแตไดรับการประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2501 โดย
มีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงานประจําปฯ เลมนี้ ประกอบไปดวย 
ประวัติความเปนมา แนวทางการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการบริหาร ผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
คณะฯ ทั้งดานการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือกับ
ตางประเทศ และการประชาสัมพันธ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานทั้งหมดดังกลาวสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนของ
คณะวิทยาศาสตรที่มุงม่ัน “เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล” 

คณะวิทยาศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานประจําปงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล”  นี้ จะเปน เอกสาร ท่ีแสดงให เห็นถึ งการดํ า เนินงานของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สาธารณชนทั่วไป ไดรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะฯ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได
ตามสมควร 

 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 



 ประวัติความเปนมา 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับประกาศจัดตั้งในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
พ.ศ.2501 ในนาม “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” โดยมีศาสตราจารย ดร.สตางค 
มงคลสุข เปนผูดําเนินการจัดตั้ง และดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงคเบื้องตน เพื่อจัดการศึกษา
เตรียมแพทยและเตรียมประเภทวิชาอื่นๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยใชสถานที่ ณ ตึกเทคนิคการแพทย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณในปแรก และยายมายังอาคารเรียนใหม ณ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของคณะเภสัช-
ศาสตร ในปตอมา 

ป พ.ศ.2503 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะขึ้นเปน “คณะวิทยาศาสตรการแพทย” เปดหลักสูตร
การศึกษาในสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ถึงระดับปริญญาตรี -โท (และเอก ในเวลา
ตอมา) โดยมีศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ดํารงตําแหนงคณบดีทานแรก 

ป พ.ศ.2511 คณะฯ ยายสถานที่มาตั้ง ณ พื้นที่ปจจุบัน ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี ซึ่ง
รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนที่ดิน 40 ไร และงบประมาณรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร กอสรางอาคารบรรยายและ
อาคารทดลองวิทยาศาสตร พรอมอุปกรณวิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ยังไดติดตอขอ
ความชวยเหลือจากองคกรตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อขอความชวยเหลือจากองคกรตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อขอความสนับสนุน
ดานการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย จนทําใหคณะฯ เปนฐานปฏิบัติการวิจัยที่สําคัญที่สุดของประเทศและของภูมิภาค
ในขณะนั้น 

วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาโปรด
กระหมอมจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใหใชพระนามาภิไธย “มหิดล” เปนนามใหมของ
มหาวิทยาลัย และเม่ือมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2512 คณะฯ จึงไดชื่อใหมเปน     
“คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” มาจนถึงปจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ตั้งอยูเลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5000 มีอาคารเดิม 11 หลัง พื้นที่รวม 66,792 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของ
ภาควิชาตางๆ และใชสําหรับการเรียน การสอน การวิจัย และอาคารซึ่งไดรับพระราชทานนามวา “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ” อีกหนึ่งหลังเปดทําการต้ังแตป พ.ศ.2544 พื้นที่รวม 23,845 ตารางเมตร เปนที่ตั้งของสํานักงานคณบดี 
หองปฏิบัติการของนักศึกษาพรีคลินิก และใชสําหรับปฏิบัติงานวิจัยของหนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศ (Center of 
Excellence) หนวยสงเสริมงานวิจัยอื่นๆ งานการเรียนการสอนและงานบริหาร ปงบประมาณ 2549 คณะฯ ไดสราง
กลุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย ประกอบดวยอาคาร 3 หลัง พื้นที่รวมกันทั้งหมด 
14,550 ตารางเมตร ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข เพื่อสนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา 
สันทนาการ และเปนสํานักงานและหองปฏิบัติการของศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬาพื้นที่ 10,700 ตารางเมตร 
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อาคารสัตวทดลอง เพื่อสนับสนุนการวิจัยคุณภาพระดับสากลพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร และอาคารชีวภาพการแพทย
พื้นที่ 11,550 ตารางเมตร เฉพาะตัวอาคารกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณ 2552 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยูถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 0-2441-9323 ประกอบดวยอาคาร 4 หลัง พื้นที่รวม 32,114 ตาราง
เมตร ใชสําหรับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-2 และใชเปนสถานท่ีปฏิบัติ
งานวิจัยดวย 

ป พ.ศ.2501-พ.ศ.2535 คณะวิทยาศาสตรประกอบดวย 14 ภาควิชา จัดตั้งเรียงตามลําดับ ดังนี้ กายวิภาค-
ศาสตร เคมี ชีววิทยา ภาษาตางประเทศ จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และพฤกษศาสตร ป พ.ศ.2549 ภาควิชาภาษาตางประเทศไดโอนยายไป
สังกัดคณะศิลปศาสตร และป พ.ศ.2552 ภาควิชาคอมพิวเตอรยายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
ป พ.ศ.2557 จัดตั้งศูนยวิจัยและเทคโนโลยียาง เปนหนวยงานระดับภาควิชา ในปจจุบันคณะวิทยาศาสตรจึง
ประกอบดวย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 



รายงานประจําป 2558 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล  3 

 

 สวนท่ี 1 แนวทางการดําเนินงาน 
 
 การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณบดี เปนผูนําดานวิชาการและการบริหาร
จัดการ มีคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมกําหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารงานตามภารกิจหลัก
เพื่อใหดําเนินการโดยสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัย มีคณะท่ีปรึกษาคณบดีซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ผูบริหาร ผูใชบัณฑิต 
 ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรประกอบดวยหนวยงานในระดับภาควิชา 12 ภาควิชา ไดแก กายวิภาคศาสตร 
เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร 
พฤกษศาสตร และ 1 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยและเทคโนโลยียาง  
 โครงสรางสวนสนับสนุนองคกร ภายใตสํานักงานคณบดี 13 งาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานนโยบาย
และพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งานการศึกษา งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา งานศาลายา งานประชาสัมพันธและ
กิจกรรมพิเศษ งานความรวมมือระหวางประเทศ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี  งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค 
มงคลสุข งานคลังและพัสดุ งานตรวจสอบภายใน และงานพันธกิจพิเศษ 
 นอกจากน้ียังมีหนวยวิจัยและเครือขายวิจัย 12 หนวย ความรวมมือการวิจัย 4 กลุม ศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการแหงชาติ 3 ศูนย และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก 

 
วิสัยทัศน (Vision)  เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล 
    To be the World Class Science Faculty 
พันธกิจ (Mission)  สรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล 
    To produce graduates with knowledge and virtue, and research of  
    international quality 
คานิยมหลัก (Core Values) M Mastery  เช่ียวชาญวิชา 
    U Unity  สามัคคีรวมใจ 
    S Success  ใฝสัมฤทธ์ิ 
    C Creativity คิดสรางสรรค 
 

พันธกิจ เปาประสงค สมรรถนะหลัก 
การวิจัย สรางองคความรูผานผลงานวิจยั

คุณภาพระดับสากล 
- วิจัยดาน Preclinical Science, Physics, 

Biotechnology, Mathematics, 
Biological Science, Chemistry, 
Biochemistry 

- พัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อกาวสูระดับ
สากล 

การศึกษา สรางบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยหลักสูตรท่ีเปนเลศิ 

- จัดการเรียนการสอนที่เปนเลิศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมระบบ
สนับสนนุ 

การบริการวิชาการ บริการวิชาการสูสังคมโดยใช
สมรรถนะหลักของคณะ 

- การประยุกตใชองคความรูและศักยภาพ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม 

ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม รับผิดชอบตอสวนรวมโดยอนุรักษ
สิ่งแวดลอม/ ทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- การบูรณาการ และประยุกตความเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และคานิยม
องคกรสูสังคมสวนรวม 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ  

 
คณะวิทยาศาสตรใชวิสัยทัศนเปนหลักในการนําองคกร รวมกับพันธกิจและคานิยมองคกร เพื่อใหเกิดการ

จัดการอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการบริหารคณะฯ ไดจัดทํากลยุทธเพื่อรองรับการมุงสูวิสัยทัศน โดยใชหลักการ 5 
ขอดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (คณะกรรมการประจําคณะ/ คณะกรรมการบริหารคณะ/ 
ผูแทนสายวิชาการ/ ผูแทนสายสนับสนุน) 

2. การใชปจจัยนําเขา ทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ผล SWOT ผลการวิเคราะหความทาทาย ความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ และปจจัยแหงความสําเร็จที่ตองการ 

3. พิจารณาความสอดคลองแผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร กับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. เลือกกลยุทธที่นําสูวิสัยทัศนและเลือกตัววัดที่สะทอนความสําเร็จในเรื่องสําคัญ ซึ่งทําใหลด corporate 

KPI จาก 51 ตัวชี้วัด เหลือเพียง 25 ตัวชี้วัดในปจจุบัน 
5. ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแนวทางการทบทวนตามบริบทโดยใชเครื่องมือและวิธีการที่เปนประโยชน 

 
แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 ปรับปรุงป 2557 

 

ยุทธศาสตร MUSC นโยบาย คณะวิทยาศาสตร 
2555-2559 

สอดคลอง ยุทธศาสตร MU 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 1 

Research Excellence การวิจัยเปนพนัธกิจหลักของคณะ
วิทยาศาสตรซึ่งมุงสูการสรางองคความรูที่
สามารถนาํไปใชประโยชนทัง้ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

Research and Academic 
Excellence  
สรางความเปนเลิศในการวิจัยและ
วิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรที่ 2 

Teaching and Learning 
Excellence 

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพันธกิจหลักของ
คณะวิทยาศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

Transformative Education 
สรางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 3 

Academic Services 
Excellence 

สนับสนนุใหบริการวิชาการ และการบริการสู
สังคม ดวยศักยภาพหลักดานการเรียนการ

Healthcare and Services 
Excellence 
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ยุทธศาสตร MUSC นโยบาย คณะวิทยาศาสตร 

2555-2559 

สอดคลอง ยุทธศาสตร MU 

สอนและการวิจัยและคานิยมของคณะ
วิทยาศาสตร 

สรางความเปนเลิศในการบริการ
สุขภาพและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรที่ 9 

People Excellence บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช 
ธรรมาภิบาล คาํนึงถึงศักยภาพความสามารถ
และผลงานและมีระบบท่ีเชื่อถือไดในการ
ประเมิน 

Human Resource Excellence 
สรางความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรที่ 4 

Internationalization สรางและขยายเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศอยางเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง 

Internationalization 
สรางความเปนสากล 

ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรที่ 8 

Management 
Excellence 

บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล ใชระบบคุณภาพระดับสากล 
และมีการบริหารความเส่ียง เปนเคร่ืองมือใน
การสรางความยัง่ยืน พฒันา สงเสริม
ภาพลักษณของคณะวิทยาศาสตรใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

Management for Sustainability 
การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยนื 
ยุทธศาสตรที่ 7 
Harmony in Diversity 
ความกลมกลืนในความหลากหลาย 

ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรที่ 6 

ICT Excellence สงเสริมการพัฒนาและใชระบบ ICT ในการ
สนับสนนุและติดตามความสาํเร็จการวิจัย 
การเรียนการสอน การสื่อสาร และเพื่อการ
บริหารจัดการ 

ICT-based University 
สรางมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 8  ยุทธศาสตรที่ 5 

University Social 
Responsibility 

ดําเนินการอนุรักษสิง่แวดลอม สงเสริมการ
รักษาความเปน Green Campus และ
รับผิดชอบตอสงัคมสวนรวม สงเสริมกิจกรรม
ดานการทาํนบุํารุงศลิปวฒันธรรมและให
ประโยชนกับสังคมสวนรวมโดยมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร 

Social Engagement  
พันธกิจสัมพนัธกับสงัคม 
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 สวนที่ 2 ระบบและกลไกการบริหาร 
 

แผนภูมิการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน รองหัวหนาภาควิชา 

ประธานหลักสูตร 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 
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โครงสรางคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2558 
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คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 

 

คณบดี 

 
ศาสตราจารยศกรณ มงคลสุข 

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

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

  
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ แดงต๊ิบ 

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

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

รองคณบดีฝายแพทยศาสตร บัณฑิตศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตร 

รองคณบดีฝายการคลัง 

  
รองศาสตราจารยวัฒนา วีรชาติยานุกูล 

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

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

รองคณบดีฝายการศึกษา รองคณบดีฝายวิจัย 

  
ผูชวยศาสตราจารยสมคิด อมรสมานกุล 

e-mail: somkid.amo@mahidol.ac.th 
ศาสตราจารยพิมพใจ ใจเย็น 

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

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

อาจารยณัฐพล ออนปาน 
e-mail: nuttaphon.onp@mahidol.ac.th 

  

ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร รักษาการผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

  
ผูชวยศาสตราจารยสมลักษณ อสุวพงษพัฒนา 

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

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

ผูชวยคณบดีฝายศาลายา ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 

  
รองศาสตราจารยทวีชัย อมรศักดิ์ชัย 

e-mail: taweechai.amo@mahidol.ac.th 
นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 

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

ผูชวยคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม ผูชวยคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

  
นายสุปรีชา จรูญศักด์ิ 

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

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

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
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 สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
 

ดานการบริหาร  
 

การเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะส้ันและระยะยาว 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2. ที่ประชุมรองคณบดี และผูชวยคณบดี 
3. ที่ประชุมหัวหนางาน 
4. ผูบริหารระดับภาควิชา/ งาน รับขอมูลจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ นําไปถายทอดใหบุคลากร 

ภาควิชา/ งาน/ หนวยไดรับทราบ เพื่อใหปฏิบัติงานตามที่ผูบริหารคณะฯ วางแนวทางไวตอไป 
5. การเผยแพรแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ไปยัง

ภาควิชา/ งาน/ หนวย ผานทางเว็บไซตของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
 

การสื่อสารองคกร 

คณะฯ พัฒนา Webpage ของงานทุกงานภายใตสํานักงานคณบดี ทั้ง Intranet และ Internet เพื่อเปน
แหลงสืบคนขอมูล และสื่อสารขอมูลที่สําคัญอยางถูกตองครบถวนและทันสมัย ไปยังทุกภาคสวน อาทิ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศคณะวิทยาศาสตร และเร่ืองที่เก่ียวของกับการบริหารงานของ
คณะฯ และบุคลากรสามารถเชื่อมโยงไปหาขอมูลจากหนวยงานภายใน หรือหนวยงานอ่ืนได และคณะฯ จัดทําวารสาร
สื่อสารถึงกันเพื่อเปนชองทางการส่ือสารถึงบุคลากรอีกชองทางหนึ่ ง ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/e-
magazine/ และชองทาง Social media อาทิ Webboard Facebook เปนชองทางการรับฟงการสื่อสาร 

 

 
science.mahidol.ac.th 
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วารสารส่ือสารถึงกัน 

 
Meet the Dean 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําทีมผูบริหารเขา
รวมงาน Meet the Dean(s) ตอน STRONGER TOGETHER พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ วาท่ี
คณบดี โดยมี อาจารย ดร.ระพี บุญเปล้ือง เปนผูดําเนินรายการ เปดงานดวย ผูดําเนินรายการกลาวเชิญทานคณบดี 
ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข กลาวกับประชาคมคณะวิทยาศาสตร เพื่อแสดงความขอบคุณกับประชาคมคณะ
วิทยาศาสตร และแสดงความยินดีกับทีมผูบริหารชุดใหม ซึ่งทานคณบดีไดฝากงานท่ีจะตองทําตอไปใหกับทีมผูบริหาร
ชุดใหม พรอมทั้งใหกําลังใจในการท่ีจะนําพาคณะฯ เดินไปสูเปาหมายขางหนาตอไป จํานวนผูเขารวมงานประมาณ 
335 คน 
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Meet the Dean(s) ตอน STRONGER TOGETHER 

 

 
แผนภูมิที่ 1 ความพึงพอใจงาน Meet the Dean(s) ตอน STRONGER TOGETHER 

 
การอุทธรณรองทุกข 

ผูปฏิบัติงานสามารถย่ืนอุทธรณรองทุกขโดยตรงตอคณบดี และมีชองทางการรับเรื่องรองเรียนจากการ
ทํางาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร โดยนําประเด็นปญหาเขาที่ประชุมคณบดี
และรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

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

1

2

3

4

5

สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมทุกสาย 
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4. ผานกรรมการฝายรับเร่ืองรองเรียน สภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร โดยผูแทนสภาฯ จะแจงตอในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดือนละ 1 ครั้ง 
5. กลองรับฟงความคิดเห็นจากการเสนอแนะการบริการ 

 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2558 คณะฯ มีการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงานผูบริหาร ดังนี้  
1.ระดับคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีทุกฝาย 2.ระดับหัวหนาภาควิชา และ 3.ระดับหัวหนางาน โดยมีรายการ
ประเมินจํานวน 6 ดาน ดังนี้ 1.การเปนผูนําและภาวะผูนําของผูบริหาร 2. ความสามารถของผูบริหารในการส่ือสาร
และการจูงใจ 3.ศิลปะของผูบริหารในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 4.การกํากับดูแลที่ ดีภายใตกรอบจริยธรรมและ
คุณธรรม   5.กระบวนการวางแผนและจัดระบบงาน และ 6.กระบวนการพัฒนาองคกร 
 

 
แผนภูมิที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน ระดับคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดีทุกฝาย 
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แผนภูมิที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน ระดับหัวหนาภาควิชา 

 

 
แผนภูมิที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน ระดับหัวหนางาน 
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ดานทรัพยากรบุคคล  

 
ผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2558 
 

ประเภท ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

(สวนงาน) 

ลูกจาง 
เงินงบประมาณ 

ลูกจาง 
สวนงาน 

รวม 

สายวิชาการ 62 202 1 2 2 269 
สายสนับสนุน 21 137 153 55 18 384 

 

 
แผนภูมิที่ 5 รอยละของผูปฏิบัตงิานคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประเภทผูปฏิบัติงาน 

 

 ผูปฏิบัติงานสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2558 
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 

ศาสตราจารย 25 9.3 
รองศาสตราจารย 60 22.4 
ผูชวยศาสตราจารย 84 31.4 
อาจารย 99 36.9 
รวม 268 100.0 

 

 ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2558 
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ - - 
ผูเชีย่วชาญ 3 16.7 
ผูชํานาญการพิเศษ 15 83.3 
รวม 18 100.0

41% 

59% 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
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การพัฒนาผูปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2558 

คณะฯ สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกสายงานไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยการอบรม สัมมนา ดูงาน ฟง
บรรยาย ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ เพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ 

การพัฒนาบุคลากร จํานวน (คน) 

อบรม 87 
สัมมนา 84 
ดูงาน 23 
ฟงบรรยาย 1 
รวม (ไมนับซํ้า) 157 

 
งานวิชาการจากงานประจํา ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตรจัดอบรมเทคนิคการสรางสรรคผลงานวิชาการสําหรับผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ประจําป
งบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในการพัฒนางานวิชาการจาก
งานประจํา มีความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร สามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน มีความสามารถ
ในการสังเคราะหปญหาจากงานประจําและพัฒนาเปนงานวิจัย ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจําของ
ตนเองสูงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดฝกทํางานวิจัย คูมือการปฏิบัติงานและมีผลงานทางวิชาการอยางมี
คุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ มีการพัฒนาตนเองและองคกรอยางตอเนื่อง โดยมีบทความและผลงานวิจัยจากงาน
ประจํา ดังนี้ 
 

เร่ือง ประเภท การเผยแพรผลงาน (วารสารวิชาการ/  
 R2R บทความ ประชุมวิชาการ/ Proceeding) 

Structure-Antioxidant Activity Relationships of 
natural flavonoids (น.ส.สิรินาถ  ตันกรวด) 

   ประเภท Poster การประชุมวิชาการกายวิภาค
ศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 38 ประจําป 2558  

Monoclonalantibody against recombinant 
Fasciola gigantica cathepsin L1H could 
detect juvenile and adult cathesin Ls of 
Fasciola gigantica (น.ส.สินีนาฎ  ทรงคุมครอง) 

  Parasitology Research 
January 2015,  
vol. 114, issue 1 

Effect of plumbagin, a compound extracted 
from Plumbago indica, on endometriotic 
stromal cells proliferation and clonocity  
(น.ส.สินีนาฎ  ทรงคุมครอง) 

   ประเภท Poster การประชุมวิชาการกายวิภาค
ศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 38 ประจําป 2558 

Problem Solving of Memory Effect in ICP-MS 
Measurement of Mercury using Micro-

   ประเภท Poster การประชุมวิชาการนานาชาติ 
Pure and Applied Chemistry International 
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เร่ือง ประเภท การเผยแพรผลงาน (วารสารวิชาการ/  

 R2R บทความ ประชุมวิชาการ/ Proceeding) 
Sampling Technique Conference 2015 (PACCON 2015) 
Utility and limitation of antigen-antibody 
detection system for diagnosis of acute 
Leptospirosis 

  The 30th International Congress of the 
International Academy of Pathoilogy, IAP 
2014 World Congress 

Effect of single amino acid substitution on 
binding capacities of human estrogen 
receptor alpha   

  The 10th International Symposium of The 
Protein Society of Thailand 

Morphometric Characters of Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) in Thailand 

  Walailak Journal of Science and 
Technology ฉบับท่ี 11 ป 2014 

The Effects of Cleistanthoside A Tetraacetate 
Synthesis on Acute Toxicity and Bone Marrow 
Micronucleus in ICR Mice 

  Walailak Journal of Science and 
Technology ฉบับท่ี 12 ป 2015 

Protective effect of Punica granatum on ferric 
nitrilotriacetate-induced toxicity in 
Oreochromis niloticus  

  Walailak Journal of Science and 
Technology (WJST) ฉบับท่ี 12 ป 2015 

Effect of feeding different levels of Moringa 
oleifera on growth performance and potential 
role in muscle proteins in fish Puntius altus 

  Walailak Journal of Science and 
Technology (WJST) ฉบับท่ี 12 ป 2015 

Antihyperglycemic activity of Ophiocordyceps 
sinensis: A Review 

  Indian Journal of Agricultural Research 
ฉบับท่ี 49 ป 2015 

สูตรอาหารที่เหมาะสมตอการขยายพันธุตน
หมอขาวหมอแกงลิงชนิดโลวิอาย (Nepenthes lowii 
Hook.f.) โดยวิธีการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 
(นางอัจฉรา เมืองครุธ) 

   
  

 Mahidol R2R e-Journal ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1, 
ม.ค.-มิ.ย. 2558 

Synthesis and in vitro transfection efficiency of 
spermine-based cationic lipids with different 
central core structures and lipophilic tails. 
Niyomtham N, Apiratikul N, Suksen K, 
Opanasopit P, Yingyongnarongkul BE 

    
 

Bioorg Med Chem Lett 2015 Feb 
1;25(3):496-503. 

ความคิดเห็นตอการใหบริการของงานคลังและพัสดุ 
คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล (นางวันทนีย ชูศิริโรจน) 

   ประเภท Poster การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ครั้งท่ี12 

Inspired by the Nobel Laureates: A Typical 
Event based Inspirational Motivation in 

    Advanced Science Letters 
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เร่ือง ประเภท การเผยแพรผลงาน (วารสารวิชาการ/  

 R2R บทความ ประชุมวิชาการ/ Proceeding) 
Science Education 
การวัดผลสมัฤทธ์ิของการจัดทําคูมือการปฏิบตัิงาน 
และการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ของเครือขาย
ผูปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการ 

   ประเภท Poster ในงานปญญามหิดล คณุภาพคน 
คุณภาพงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

การพัฒนากระบวนการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปงบประมาณ 2555-2557 

  Mahidol Quality Fair 2014 

ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานท่ีมตีอระบบและ
กระบวนการบริหาร คณะวิทยาศาสตร 

  ประชุมวิชาการ สังคมศาสตร มนษุยศาสตร และ
ศึกษาศาสตร ประจําป 2558 

ปจจัยที่สนับสนุนความผูกพันตอองคการที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการ (อภสิิทธ์ิ คุณวรปญญา) 

  ประชุมวิชาการ สังคมศาสตร มนษุยศาสตร และ
ศึกษาศาสตร ประจําป 2558 

การศึกษาปจจัยความเครียดจากการทํางานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร 

  ประชุมวิชาการ สังคมศาสตร มนษุยศาสตร และ
ศึกษาศาสตร ประจําป 2558 

ระบบซอมบํารุงออนไลน คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 

 ประชุมวิชาการ สังคมศาสตร มนษุยศาสตร และ
ศึกษาศาสตร ประจําป 2558 

การเปรยีบเทียบผลการเรยีนและระยะเวลาท่ีใชใน
การศึกษาระดับปรญิญาโทตามสถาบันเดิมกอนเขา
ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

     วารสาร Mahidol R2R e-journal 

การพัฒนาแบบจําลองเครือขายทางสังคมเพื่อเพิ่ม
ผลผลติงานวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย 
(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล) 

  วารสารวิจัยสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ, 
มกราคม-มิถุนายน ปท่ี8 ฉบับท่ี1, 1-21 

Using Google Apps in Library Routine Works 
(นางสาววรัษยา สุนทรศารทลู) 

  ประเภท Oral งานประชุมสภาบรรณารักษแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 10 (CONSAL XVI)  

Using LibQUAL+ to Evaluate Service Quality: 
An experience of Stang Mongkolsuk Library 
(นายสมภพ แสนสมบูรณพูนสุข) 

  ประเภท Oral งานประชุมสภาบรรณารักษแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 10 (CONSAL XVI)  

Exploring the Eligible Course Contents from 
MOOCs for Librarian Professional Development 

  ประเภท Oral งานประชุมสภาบรรณารักษแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 10 (CONSAL XVI)  

10-Years’ Experience of Stang Mongkolsuk 
Donation Center (นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา) 

  ประเภท Oral งานประชุมสภาบรรณารักษแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 10 (CONSAL XVI)  

การตลาดและการประชาสัมพันธหองสมุด...ในวันท่ี
โลกเล็กลง (นายอภิชัย อารยะเจริญชัย) 

  วารสารหองสมุด,มกราคม-มิถุนายน ปท่ี 59  
ฉบับท่ี1, 27-34 

การวัดและประเมินผลการใช Facebook    รังสิตสารสนเทศ,กรกฎาคม-ธันวาคม ปท่ี 20  
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เร่ือง ประเภท การเผยแพรผลงาน (วารสารวิชาการ/  

 R2R บทความ ประชุมวิชาการ/ Proceeding) 
(นายอภิชัย อารยะเจรญิชัย) ฉบับท่ี2, 66-95 
บริการเอกสารวิชาการดวนพิเศษใน 24 ช่ัวโมงของ
หองสมุดสตางค มงคลสุข (นายอภิชัย อารยะเจรญิชัย) 

  ประเภท Poster กิจกรรมปญญามหิดลคุณภาพ
คนคุณภาพงาน: Mahidol Quality Fair 2014  

 
โครงการสรางสุของคกร Happy Relax Hour 

 โครงการสรางสุของคกร Happy Relax Hour มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสุข ผอนคลายจากการทํางาน
หรือการดําเนินชีวิต และชวยใหผูปฏิบัติงานมีขวัญ กําลังใจท่ีดี สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดจนเสริมสราง
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวม โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การเพ่ิมมิติความสุขดานผอนคลายดี (Happy Relax) 
ใหถึงเกณฑในระดับรอยละ 70 

 

  
  

กิจกรรมสะพายกลองทองกรุง “ทัศนารัตนโกสินทร” วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
 

  
  

กิจกรรมสะพายกลองทองกรุง “มิวเซียมสยาม” วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 
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กิจกรรม MUSC Fit & Well วันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 

  
  

โครงการฟงธรรมนําสุข “คนสําราญ งานสําเร็จ ดวยหลักธรรม” วันที ่29 มกราคม 2558 
 

สัมมนาผูปฏิบัติงาน 

 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร จัดสัมมนาผูปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2558 หลักสูตรเสริม
ศักยภาพการทํางานเปนทีม (Team Building) ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีม สราง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธกัน และสราง
ความรักความผูกพันตอองคกร โดยมีกิจกรรมดังนี้ การศึกษาดูงานโรงงานวุนเสนทาเรือ การสักการะพระพุทธรูปองค
ใหญที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีที่วัดถ้ําเสือ ถ้ํากระแซ เสนทางรถไฟสายมรณะ เปนตน นอกจากนั้นแลวมีกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม การนําเสนอโครงงานกลุม และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งแตละกิจกรรมลวนแลวแตเสริมสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ การเรียนรูการอยูรวมกัน แบบผสมกลมเกลียว การเสียสละเพ่ือสวนรวม การวางแผนในการทํางาน 
การทํางานเปนทีม การแบงหนาที่ และเห็นความสําคัญของผูรวมทีมซ่ึงสอดคลองกับแนวอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีผูเขารวมจํานวน 260 คน 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร และการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม 

วันที่ 6-8 มกราคม 2558 งานบริหารและธุรการ รวมกับชมรมคณะวิทยชิดสังคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร และการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม ณ อุทยานแหงชาติปางสี
ดา จังหวัดสระแกว ครั้งที่ 3 เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร การทํางานเปนทีม สงเสริมการศึกษาของนักเรียนในพ้ืนที่และรวมทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในการทํากิจกรรมยังสอดคลองกันกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุงใหบุคลากรเกิด
การบูรณาการดานแนวคิดในการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมสูการปฏิบัติ เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดกับ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่วาความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปใช
ใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยชาติ รวมทั้งสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรในเร่ืองการมุงผลเพื่อผูอื่น 
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คณะวิทยาศาสตร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 
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ดานนโยบายและแผนงาน  

 
นโยบายที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบและกระบวนการ 
 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
นโยบาย วัตถุประสงค 

เพื่อใหมีระบบการบริหารความเสีย่งท่ีมุงไปสูการบรรลุ
เปาประสงคตามกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงกําหนดนโยบาย ดังน้ี 
1. มีการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังคณะฯ แบบบูรณาการ โดยมี

การจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง เปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งคณะ 

2. มีการตดิตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

3. การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงาน
ตามปกต ิ

1. เพื่อใหผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรเปนไป
ตามเปาประสงคและเปาหมายที่วางไว 

2. เพื่อใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาถึงความเสีย่ง
ดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึน และสามารถจัดการกับความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3. เพื่อสรางแนวทางในการปฏิบตัิงานใหแกบุคลากร   
เพื่อบริหารจัดการความไมแนนอนที่จะเกิดข้ึนได   
อยางเปนระบบและมปีระสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหมีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนิน 
การบริหารความเสี่ยงและเฝาระวงัความเสี่ยงใหมๆ   
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

5. เพื่อสงเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแล
ตนเองที่ดีในองคกรอยางเปนรูปธรรม 

 

 นโยบายและแผนการพัฒนาผูบริหาร คณะวิทยาศาสตร ปรับปรุงปงบประมาณ 2556-2557 
นโยบาย วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และผูปฏิบตัิงานในระดับตางๆ 
ของคณะวิทยาศาสตร ใหมี Competency ในดานตางๆ 
นอกเหนือจาก Core competency ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ไดแก Managerial Competency, Functional Competency 
และ Job Competency 

1. เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการบริหารงาน และปฏบิัติงาน
ในความรับผดิชอบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เตรียมบุคลากรรุนใหมเพื่อพัฒนาไปสูการเปนผูบริหาร
ระดับตางๆ ในอนาคต 

 

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

จัดลําดับความสําคัญการจดัการความรูภายใน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะวิทยาศาสตร เพิ่มผลลัพธทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ มุงสูวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร 

1. ใชชองทางสื่อสารเพื่อความเขาใจเรื่องการจัดการ
ความรู ใหแกบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร 

2. วิเคราะหความจําเปนของการจัดการความรูขององคกร 
จากพันธกิจและภาระงานหลัก 
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นโยบาย วัตถุประสงค 

3. สงเสริมใหเกิดกลุมเพื่อการจัดการความรูในทุกระดับ
ภาควิชา/ หนวยงาน ในคณะวิทยาศาสตร จัดทําคูมือ 
แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงาน ในสวนท่ีรับผดิชอบ 

4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset; KA) 
ของคณะวิทยาศาสตร ดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/ หนวยงาน 
จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนางาน: งานประจําสู
งานวิจัย 

6. ติดตามการดําเนินการและประเมนิประสิทธิผลเรื่อง
การจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตร เพื่อการ
พัฒนาการจัดการความรูในปงบประมาณตอไป 

 
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2558 

คณะวิทยาศาสตรดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน (ปฏิบัติงาน) ประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่ง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) คณะวิทยาศาสตร 
พ.ศ.2558 กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีตัวชี้วัดที่ตองรายงานผลรอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558) และ
รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558) จํานวน 33 ตัวชี้วัด และมีโครงการสําคัญระดับสวนงาน จํานวน 53 
โครงการ ดังนี้ โครงการใหมจํานวน 7 โครงการ โครงการตอเนื่อง จํานวน 46 โครงการ 

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

 
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 
 

ระดับปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ระดับปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ 

1. คณิตศาสตรประกันภัย  1. กายวิภาคศาสตรและชีววิทยา
โครงสราง 

1. กายวิภาคศาสตรและชีววิทยา
โครงสราง 

2. วิทยาศาสตรชีวการแพทย 2. คณิตศาสตรประยุกต 2. คณิตศาสตร 
3. วัสดุศาสตรและวิศวกรรมนาโน 3. จุลชีววิทยา 3. จุลชีววิทยา 
4. ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยา
สภาวะแวดลอม 

4. เคมี 4. เคมี 

5. คณิตศาสตรอตุสาหการ 5. ชีวเคมี 5. ชีวเคมี 
หลักสูตรปกติ 6. ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 6. ชีววิทยา 
1. เคมี 7. เทคโนโลยีชีวภาพ 7. เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ฟสิกส 8. พยาธิชีววิทยา 8. พยาธิชีววิทยา 
3. ชีววิทยา 9. ฟสิกส 9. ฟสิกส 
4. พฤกษศาสตร 10. เภสัชวิทยา 10. เภสัชวิทยา 
5. เทคโนโลยีชีวภาพ 11. วิทยาการพืช 11. วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 
6. คณิตศาสตร 12. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 12. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
 13. สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 13. สรีรวิทยา 
 14. สรีรวิทยา 14. พิษวิทยา 
 15. พิษวิทยา 15. เวชศาสตรระดับโมเลกุล 
 16. นิติวิทยาศาสตร 16. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวสัดุ 
 17. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวสัดุ  

 
จํานวนนักศึกษา ภาคตน ประจําปการศึกษา 2558 
 

ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก รวม 

1,381 607 576 2,564 
 
 



รายงานประจําป 2558 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล  27 

 

 
แผนภูมิที่ 6 รอยละของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ภาคตน ปการศึกษา 2558 

 

 
แผนภูมิที่ 7 จํานวนนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2553-2558  

 

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2557 

 ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

น.ส.รุงพลอยพัณ เขียวแกว 
ภาควิชาฟสิกส 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี ่ประจําป 2558 (เปนโครงการขององคกรเยอรมนี 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนผูคัดเลือกนักศึกษาท่ีเปนตัวแทนประเทศไทย) 

น.ส.วิระตา รุจิชัยพิมล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

Poster Award Winner: First prize/ The Joint Symposium on “Frontier Research 
in Biodiversity and Agricultural Resources”/ Faculty of Science, Mahidol 
University  

54% 

24% 

22% ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 

ระดับปริญญาเอก 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ปริญญาตรี 1,015 1,069 1,166 1,279 1,299 1,381

ปริญญาโท 637 630 654 679 570 607

ปริญญาเอก 515 494 566 558 539 576

รวม 2,167 2,193 2,386 2,516 2,408 2,564

 -

 1,000

 2,000

 3,000
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 ระดับปริญญาโท 

ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

น.ส. ฐาปนี  พฤกษตระกลู 
ภาควิชาเคม ี

Best Poster Award for Young Researcher/ The 19th International Conference 
on flow injection Analysis and Related Techniques/ Fukuoka,  JAPAN 

นายณัฐพงศ  จันทรทิพยมณี   
ภาควิชาเคม ี

The Best Poster Award/ The 5th Annual Basic Science International 
Conference ATRIA HOTEL & CONFERENCE/ MALANG, INDONESIA   

น.ส.พิชญนรี ไกรแกว   
ภาควิชาเคม ี

The Best Poster Awards/ การประชุมนานาชาติ  Flow Analysis XIII ณ เมืองปราก  
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

Mr. Alok Kafle 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

Poster Presentation Award/ NTDASIA 

น.ส.รตพร หลิน 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

Poster Award Winner: Honourable prize/ The Joint Symposium on “Frontier 
Research in Biodiversity and Agricultural Resources”/ Faculty of Science, 
Mahidol University  

นายพสธร หนอพันธุ 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

Poster Award Winner: Third prize. The Joint Symposium on “Frontier 
Research in Biodiversity and Agricultural Resources”/ Faculty of Science, 
Mahidol University  

น.ส.พิระดา สมุานนท 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

Poster Award Winner: Second prize. The Joint Symposium on “Frontier 
Research in Biodiversity and Agricultural Resources”/ Faculty of Science, 
Mahidol University  

นายวัชระ อาจหาญ 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลการนําเสนอแบบบรรยายดีเดนอันดับท่ี 3/ งานประชุม 16th Flora of Thailand 
Conference/ Royal Botanic Garden, Kew, UK 

นายพสธร หนอพันธุ 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลการนําเสนอแบบบรรยายดีเดนอันดับท่ี 2/ งานประชุม 16th Flora of Thailand 
Conference / Royal Botanic Garden, Kew, UK 

นายณัฐพล นพพรเจรญิกุล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลยอดเยี่ยมในการนําเสนอแบบโปสเตอร/ งานประชุม 16th Flora of Thailand 
Conference / Royal Botanic Garden, Kew, UK 

 
ระดับปริญญาเอก 

ชื่อ-สกุล รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายชิตติพงษ  ทิพยบรรจง 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

โปสเตอรยอดเยี่ยม/ ประชุมวิชาการ 3rd International conference on Medical 
Chemistry & Computer Aided Drug Designing/ San Francisco, USA 

น.ส. ปยวรรณ พันสี 
ภาควิชาเคม ี

Best Poster Award for Young Researcher/ The 19th International Conference 
on flow injection Analysis and Related Techniques/ Fukuoka, JAPAN 

Mr. Waleed Al-Ahmad 
ภาควิชาเคม ี

Best Poster Award for Young Researcher/ The 19th International Conference 
on flow injection Analysis and Related Techniques/ Fukuoka, JAPAN 

นายอภิชัย พลชัย Excellence Poster Award/ The Third Thailand-Taiwan Bilateral Symposium 
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ชื่อ-สกุล รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ภาควิชาเคม ี 2015/ National Tsing Hua University Hsinchu, Taiwan 
นายชัยโรจน ปยะกุลวรวัฒน 
ภาควิชาฟสิกส 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี ่ประจําป 2558 (เปนโครงการขององคกรเยอรมนี 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนผูคัดเลือกนักศึกษาท่ีเปนตัวแทนประเทศไทย) 

นายเอกรัฐ พงษโอภาส 
ภาควิชาฟสิกส 

The Best Student Paper (Oral)/ The 2nd Internationalon Photonics solutions/  
Thailand 

นางสาวอัสมา อามิง 
ภาควิชาฟสิกส 

Certificate of Merit (Student) /The 2015 IAENG International Conference on 
Engeering Physics/ Hongkong 

น.ส.สุพรรษา  กงเซง 
สหสาขาวิชา 

โปสเตอรดเีดน the 4th Thailand International Nanotechnology Conference  

 
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2557 

 ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

น.ส.ธิดารัตน ศรเีผือก 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมทางวิทยาศาสตร/ มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธ ิ

นางสาวธนภรณ อภิชาติเสรีกลุ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

ทุนรางวัลการศึกษาประจําปการศึกษา 2557/ สมาคมไทยประกันชีวิต 

นางสาวสุสิมา โสพรรณพานิชกุล 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลทุนการศึกษา/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายกันตธร ชินวัฒนโชติ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายนรวิชญ นิรุตติศาสน 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายเนติพล โปเล็ม 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายรติ มนตรีวัต 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายวงศกาญจน กาญจนานุรักษ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นางสาววิมลวรรณ คงทรัพย 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นางสาวกรกนก อรรถผลการด ี
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นางสาวณัฐธิดา รัชตะสมบูรณ รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 
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ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ภาควิชาคณติศาสตร 
นางสาวศินีนาฎ โรจนสุธีวัฒน 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายเสาเอก ขันติกิตติกลุ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นางสาวหทัยกร สุนทรนพคุณ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายดิชมากร ยศสิงห 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นางสาวพริมา สุจรติกุล 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นางสาวพิมพกานต วุฒิอนุสรณ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายวรัชญ ปรีชาวิทยากุล 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายชุติพนธ เดชพงษ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายนรภัทร พิชัยยุทธ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายปฏิภาณ มนธรรมสกุล 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายรมธรรม สามพรานไพบูลย 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นางสาวชนิกานต ตั้งวัฒนะกิตต ิ
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายชิตพล มาตยกิจ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายนิพัทธ พงศแพทย 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายศิวกร ไตรพิพิธสริิวัฒน 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

นายธนกฤต สิทธิโชคเจริญ 
ภาควิชาคณติศาสตร 

รางวัลหลักสูตร ASA/ สมาคมประกันชีวิตไทย 

น.ส.นสิภา  วัฒนวงศ 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ/ มลูนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธี 
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ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายพิชุตม ธนัญชยะกลุ 
ภาควิชาเคม ี

รางวัล "นักศึกษารางวัลพระราชทาน" ระดับอุดมศึกษาปการศึกษา 2557/  
กระทรวงศึกษาธิการ 

น.ส.ภัทรา เจือกิจกําจร 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผูสอบไดคะแนนยอดเยีย่มหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ/ 
มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ  นีละนิธ ิ

นายนฤชิต  ฐานุธนาคุณ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนะเลิศอันดับหนึงในการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานกีฬา
ประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนกัศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 26 

นายวรรษพล  วัฒนสืบสิน 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนะเลิศอันดับหนึงในการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานกีฬา
ประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพนิสิตนกัศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 26 

นางสาวกมลวรรณ สมพินิจ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผูไดรับคัดเลือกและยกยองวามีความประพฤตดิี / พุทธสมาคมแหงประเทศไทย               
ในพระบรมราชูปถัมภ 

นางสาวณัชยา นิรมลจันทร 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2557/  
มูลนิธิศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ 

นายณัฐพล นพพรเจรญิกุล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รับเข็มเกยีรติยศและประกาศนียบัตร /มลูนิธิ ศ. ดร. แถบ นีละนิธิ สาํหรับผูมีคะแนนรวม
สูงสุดของหลักสูตรวิทยาศาสตร 

นายโยธิน จูประสงค 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานประเภทบรรยาย เรื่อง ผลกระทบของน้ํามันตอ
โครงสรางทางกายวิภาคศาสตรของใบหูกวาง/ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 9 

นางสาวญาณิศา โอฬารานนท 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร เรื่อง โครงสรางและฮสีโตเคมีของ 
black dots บนผิวใบของพืชสกุล/ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 9 

นางสาววณิชยา ฉายวิมล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร เรื่อง ผลของไฮโดรเจนไซยานาไมด
ตอการแตกตาของกีวีฟรุต ที่ปลูกในประเทศไทย/ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 9 

นางสาวชนากานต แสงศิร ิ
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร เรื่อง ผลการตรวจหา
ยีน Phosphorus-starvation tolerance 1 (PSTOL1) ในพันธุขาวไทย/ การประชุม
วิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 9 

 รางวัลการนําเสนอแบบบรรยายระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรดีานพืช
และพันธุศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1 

นางสาวสุภาธิณี ลอมเล็ก 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลการนําเสนอแบบบรรยายระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรดีานพืช
และพันธุศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1 

นางสาวญาณิศา โอฬารานนท 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลการนําเสนอแบบบรรยายดีเดน ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรดีานพืช
และพันธุศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1 

นายคณพล เกตุจรัล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลการนําเสนอแบบบรรยายระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน
พืชและพันธุศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1 
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 ระดับปริญญาโท 

ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวกันตา ปรานวีระไพบูลย 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

ผลงานวิชาการแบบบรรยาย รางวัลศาสตราจารยนายแพทยวิเชียร ดิลกสมัพันธ/  
การประชุมวิชาการสมาคมกายวภิาคศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 38 

นางสาวนันทาวดี บุญศร ี
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

เกียรติบตัร (โครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม) สกว. ครั้งท่ี 1  

นายณัชพล ปุญญะยันต 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต/ มูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

น.ส.ณิชาภัทร  ดิถีเพ็ง 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ/ มลูนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธี 

น.ส.ณฎัฐา  วิริยะกลุ 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต/ มูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

นายสกล  วารินทราพร 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต/ มูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

นายบุญรตัน  รุงทวีวรนิตย 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต/ มูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

นายอุกฤษฎ  วิสิฐธนวรรธ 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต/ มูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

นายภูมิพัชร  ชนะภัย 
ภาควิชาเคม ี

รางวัลการศึกษายอดเยีย่มข้ันวิทยาศาสตรบัณฑิต/ มูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

นายนพงศ  เกษทรัพย 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตมหาบัณฑิต/ มลูนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

นายกุลดนยั ปฐมพิทักษนุกูล 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การศึกษายอดเย่ียมขั้นวิทยาศาสตมหาบัณฑิต/ มลูนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละนิธ ี

นายโรจนกร เชิงปญญา 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร เรื่อง ผลของ N6-
benzyladenine ตอการเพิ่มจํานวนของตนเขาพรรษาสายพันธุดอกขาว (Globba 
williamsiana ‘Dok Khao’) ในหลอดทดลอง/ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 9 

นางสาวพรทิพย แสงสวาง 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลชมเชย การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในรอบปของ
ตนกะเพราหินท่ีเจรญิเติบโตในจังหวัดกาญจนบุร/ี การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 9 

นางสาวลลิตา เกตหุิรญั 
ภาควิชาพฤกษศาสตร 

รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร เรื่อง Phenetic analysis of 
Eremochloa Buse (Poaceae) using leaf anatomical characters/ การประชุม
วิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 5 

นางสาวกุสุมา  กลิ่นผ้ึง รางวัลระดับดี ประเภทการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร/ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา "วิทยาศาสตรวจิัย" ครั้งท่ี 7 /คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 ระดับปริญญาเอก 
ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายทวุธ รัตนทิพย 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

โปสเตอรยอดเยี่ยม/ การประชุมโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

นางสาวเสวารส สุวรรณสะอาด 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

Outstanding oral presentation/ การประชุมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) 

นางสาวอัยยาภาส ปาหลัง 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

เกียรติบตัร (โครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม) สกว. ครั้งท่ี 1  

นางสาวธิติยา  มีชัย 
ภาควิชาเคม ี

Outstanding Poster Presentation Award/  The RGJ -Ph. D. Congress XVI/ 
Pattaya 

นางสาวนัทธิกา  นันทจิต 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

Oral Presentation ดีเดน/ The Thailand Research Fund 

นายอดิศักด์ิ  รมแสง 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัล Outstanding Abstract Award  ประจําป 2558/ การประชุม The 10th 
International Symposium of The Protein Society of Thailand/ สมาคมโปรตีน
แหงประเทศไทย 

 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
 

ลําดับ ชื่อทุน จํานวน 

1 ทุนพสวท. 47 
2 ทุนศรีตรังทอง 54 
3 ทุนเรียนด ี 51 
4 ทุนขาดแคลน MUSC 82 
5 ทุนสมาคมศิษยเกา MUSC 8 
6 ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 29 
 รวม 271 
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นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร คร้ังที่ 16 (Science Project Exhibition: SciEx 2015) 

โครงงานคณะวิทยาศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหนักศึกษา และผูสนใจในวิทยาศาสตรทุกสาขามี
ความตื่นตัวในวิทยาศาสตรและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูในวิทยาการตางสาขานอกเหนือสาขาตนเอง และไดแสดง
ความสามารถในการวิจัยอยางเต็มประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดผลงานสูสังคม เปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียน/ 
นักศึกษารุนหลังใหเรียนรูและทํางานดานวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพ มีการบรรยายแบบ Short Talk Presentation 
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาปที่ 4 จํานวน 24 โครงงาน และการบรรยาย Plenary Talk จํานวน 7 โครงงาน 

  
  

  
 
คณะวิทยาศาสตรกับการประกันคุณภาพ AUN-QA 

วันที่ 25 กันยายน 2558 งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
“คณะวิทยาศาสตรกับการประกันคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA โดยผูชวยศาสตราจารยเชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดี
ฝายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี เปนผูบรรยาย ผูเขารวมจํานวน 100 คน 
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ดานวิจัย  

 

คณะวิทยาศาสตรมีการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหผลงานวิจัยของผูปฏิบัติงานสายวิชาการ ดังนี้ 
จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2001-2015 

 

แผนภูมิที่ 8 Growth Rate of Faculty of Science Publications 

ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

การติดตามผลจํานวนการอางอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ป 2014 
 

 

แผนภูมิที่ 9 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 
ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
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การแสดงคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

แผนภูมิที่ 10 Faculty of Science International Publications 2015 
ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

 
ทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2558 
 

ประเภทแหลงทุน จํานวนเงิน (บาท) 

แหลงทุนภายในสถาบัน 64,359,437.00 
- ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร 15,647,937.00 

- เงินงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยมหดิล 44,050,500.00 

- เงินรายไดมหาวิทยาลัยมหิดล 4,661,000.00 

แหลงทุนภายนอกสถาบัน 197,293,886.40 

- ในประเทศ (ภาครัฐ) 152,833,033.88 

- ในประเทศ (ภาคเอกชน/ ภาคอุตสาหกรรม) 19,590,580.52 

- ตางประเทศ (ภาครัฐ/ ภาคเอกชน) 24,870,272.00 

รวม 261,653,323.40 

Q1 
55% Q2 

27% 

Q3 
12% 

Q4 
3% 

No Q 
3% 
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ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินคณะวิทยาศาสตร  ปงบประมาณ 2558 
 

ทุนจากคณะวิทยาศาสตร จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ทุนจากคณะวิทยาศาสตร 51 10,553,351 
การสนับสนุนเงินสมทบในการทําวิจัย 22 2,580,000 

ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารยรุนใหม 4 1,581,356 

ทุนวิจัยรวมคณะวิทยาศาสตรและคณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี 4 949,750 

ทุนสนับสนุนครุภณัฑอาจารยรุนใหม 10 1,846,408 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารยรุนใหม 2 500,000 

ทุนสนับสนุนผูชวยวิจัย 6 780,687 

ทุนวิจัยกาวกระโดด 3 2,315,150 

คณะวิทยาศาสตรรวมทุนกับ สกว. 34 5,094,583 

ทุนสงเสรมินักวิจัยรุนใหม (สกว.) (โครงการใหม 9 โครงการ) 18 1,241,250 

ทุนพัฒนานักวิจัย (สกว.) (โครงการใหม 8 โครงการ) 14 3,020,000 

ทุนองคความรูใหมท่ีเปนพื้นฐานในการพัฒนา (สกว.) (โครงการใหม 2 โครงการ) 2 833,333 

รวม  15,647,934 

 

MUSC Research Forum ปงบประมาณ 2558 

 MUSC Research Forum : Grant Hunting 
วันที่ 19 มีนาคม 2558 งานวิจัยจัดกิจกรรม MUSC Research Forum ครั้งท่ี 1/2558 หัวขอ MUSC 

Grant Hunting วิทยากรโดย รศ.ดร.นสพ.พงศราม รามสูต ผูชวยผูอํานวยการดานจัดการทุนเครือขายวิจัยนานาชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคุณพิจารณา สมัครการ ผูจัดการโปรแกรมวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ หัวขอเรื่อง ทุนพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ และ Newton 
Fund มีผูเขารวมจํานวน 50 คน 
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 MUSC Research Forum : Researcher Must Know 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 งานวิจัย จัดกิจกรรม MUSC Research Forum ครั้งท่ี 2/2558 ในหัวขอ "The 
researcher must know”  โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.ประมวล  ตั้งบริบูรณรัตน ผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ รองศาสตราจารย ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ เรื่อง โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก : 
ทิศทางในอนาคต และ ทิศทางและนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยของ สกว.: ปจจุบันสูอนาคต ตามลําดับ ทั้งนี้ไดรับ
ความสนใจจากอาจารยทั้งรุนใหม รุนกลาง และอาวุโส รวมทั้งนักศึกษาที่เก่ียวของ เขารวมฟงการบรรยายประมาณ 
120 คน 

 

MUSC Young Scientist Forum ปงบประมาณ 2558 

กิจกรรมสงเสริมวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานการวิจัยและการเรียนการสอนของคณะ กิจกรรมประกอบดวยการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Research Presentation)  กิจกรรมตลาดนัดความคิด 
(กิจกรรม Pitch idea)  และกิจกรรมชิงรางวัลตางๆ ที่กระตุนและสงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกในการแสดงความ
คิดเห็นและต้ังคําถาม 
 MUSC Young Scientist Forum (Special): Ideas for Perfect Presentation 

วันที่ 30 มกราคม 2558 เปนการบรรยายพิเศษ ภายใตหัวขอ  “เคล็ดลับการนําเสนอผลงานอยางมี
ประสิทธิภาพ” โดยทีมงานมืออาชีพ TEDxBangkok 6 ทาน ไดแก คุณอรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา คุณสมรรถพล 
วิทวัสกุล คุณจาริกา มากคช คุณเกวลิน ธนสารสมบัติ คุณณัฐดนย สหวัฒนวงศ และคุณสุนันทา โพธิ์พุฒ -
รักษ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญคือ อาจารยปวย  อุนใจ ภาควิชาชีววิทยา มาใหความรูและเทคนิคตางๆ ที่จําเปน
ในการนําเสนอผลงานในที่ประชุมอยางไรใหมีประสิทธิภาพ มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 100 คน 
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 MUSC Young Scientist Forum 2015: For Better Health 

งานสัมมนา MUSC Young Scientist Forum คร้ังท่ี 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558  ภายใตหัวขอ  “For 
Better Health” กิจกรรมในครั้งนี้ มีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการนําเสนอ
ผลงานแบบปากเปลา (Research Presentation) จํานวน 4 คน และการนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษา 
จํานวน 2 คน ในกิจกรรมตลาดนัดความคิด (กิจกรรม Pitch idea)  โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 100 คน 

  

 

 MUSC Young Scientist Forum: For Cleaner Environment 
งานสัมมนา MUSC Young Scientist Forum คร้ังท่ี 2  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558  ภายใตหัวขอ “For 

Cleaner Environment”  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบ
การนําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Research Presentation) จํานวน 4 คน และการนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมของ
นักศึกษา จํานวน 2 คน ในกิจกรรมตลาดนัดความคิด (กิจกรรม Pitch idea)  มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 100 คน 
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 MUSC Young Scientist Forum: For Sustainable Society 
งานสัมมนา MUSC Young Scientist Forum ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ภายใตหัวขอ “For 

Sustainable Society” โดยกิจกรรมในคร้ังนี้ มีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการ
นําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Research Presentation) จํานวน 3 คน และการนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมของ
นักศึกษา จํานวน 3 คน ในกิจกรรมตลาดนัดความคิด (กิจกรรม Pitch idea)  มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 100 คน 

  

 

 MUSC Young Scientist Forum 2015#4 : Health & Wellness 
งานสัมมนา MUSC Young Scientist Forum คร้ังที่ 4 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ภายใตหัวขอ  “Health 

& Wellness” กิจกรรมในคร้ังนี้ มีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการนําเสนอ
ผลงานแบบปากเปลา (Research Presentation) จํานวน 3 คน และการนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษา 
จํานวน 3 คน ในกิจกรรมตลาดนัดความคิด (กิจกรรม Pitch idea) โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 70 คน 
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ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ  

 
งบประมาณรายจายและรายรับจากเงินงบประมาณและเงินรายได ปงบประมาณ 2558 

 

ประเภทเงิน งบประมาณรายจาย  
(จายจริง) (บาท) 

รายได 
(บาท) 

งบประมาณแผนดิน 534,899,550.71 544,777,054.08 
เงินรายได 458,416,613.24 443,255,038.81 

รวม 993,316,163.95 988,032,092.89 

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2558: ระบบ GL 
 

แผนภูมิที่ 11 งบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณและเงนิรายไดประจําปงบประมาณ 2558 
 
สวัสดิการผูปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2558 
 

ประเภท จํานวน (คน) จํานวน (บาท) 
การยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2554 9 4,440,800.00 
เงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ.2552 26 235,000.00 
เงินสวัสดิการสนบัสนุนชมรมตางๆ พ.ศ.2553 3 70,128,39 
รางวัลสําหรับผูปฏิบัติงานที่ลาออก โอนยาย เกษียณอายุงาน ไมตอ
สัญญาจาง หรือถึงแกกรรม พ.ศ.2553 

22 604,000.00 

เงินสงเคราะหผูปฏิบัติงานกรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2 - - 
เงนิสวัสดิการการเจ็บปวย พ.ศ.2553 10 16,000.00 

0.00

500,000,000.00

1,000,000,000.00

งบประมาณแผนดิน เงินรายได รวม 

งบประมาณรายจาย(จายจริง)  

รายได 
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ประเภท จํานวน (คน) จํานวน (บาท) 

เงินสวัสดิการคายานพาหนะแกผูปฏิบัตงิานคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.
2553 

180 90,000.00 

การยืมเงินสวัสดิการสโมสรขาราชการและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร  
(ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 

28 420,000.00 

เงินสวัสดิการพิเศษคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2546 (ประเภทไมเสีย
ดอกเบ้ีย) 

85 2,530,000.00 

รวม 363 8,405,928.39 

 

 
แผนภูมิที่ 12 สวัสดิการผูปฏิบัติงานจําแนกตามประเภทสวัสดิการ ประจําปงบประมาณ 2558 
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ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม  

 
Setting and Infrastructure 
 

รายละเอียด จํานวน (ตารางเมตร) 
ขนาดพื้นที่รวมของสวนงาน (พญาไทและศาลายา)  126,829.48  
ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารหรือขนาดพื้นที่ชัน้ลางสุดของสวนงาน (พญาไทและศาลายา) 28,723.79  
พื้นที่สวนงานที่ยงัคงเปนปา 4,600.00  
พื้นที่สวนงานที่ใชปลูกตนไม สวน สนามหญา รวมถึงพืน้ที่ที่ใชปลูกหญา ระแนงไม 
ตนไมภายในอาคาร และหนองน้ําที่ขุดขึ้น 

10,511.00  

พื้นที่บริเวณที่เปนดิน/ หญาของสวนงาน (ที่มนษุยไมไดสรางข้ึน)  17,463050  
ขนาดพื้นที่บริเวณที่เปนถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสราง  
(รวมพ้ืนที่ตั้งอาคารแลว) 

82,357.29  

 
Energy and Climate Change 
 

ประเภทพลังงาน หนวยนับ ผลปงบประมาณ 2557 ผลปงบประมาณ 2558 
ไฟฟา กิโลวัตต 10,728,134 12,131,783 
ประปา ลูกบาศกเมตร 138,234 132,116 
น้ํามัน ลิตร 16,925 20,423 
โทรศัพท คร้ัง 57,904 47,769 
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แผนภูมิที่ 13 อัตราการใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2558 

 

Waste 
 

 การจัดการขยะ 
1. การสงเสริมความสะอาด โดยการจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดจากบริษัทรับจางเหมาบริการ และมี

การประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจําทุกเดือน นอกจากนั้นไดรณรงคใหผูมาใชบริการโรงอาหารคัดแยกภาชนะ
หลังรับประทานอาหาร และการรณรงคไมสวมเสื้อกาวนหรือชุดในหองปฏิบัติการเขามาในโรงอาหารและพ้ืนที่
สาธารณะ เพื่อลดการปนเปอนจากสารพิษและจุลินทรียจากหองปฏิบัติการออกสูสิ่งแวดลอม 

2. การควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษ โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมีเพื่อดําเนินการ
จัดการแยกสารเคมีตามประเภทของสารเคมีและรวบรวมสงไปเก็บโรงเรือนพักขยะเคมีและเคมีอันตราย การแยกขยะ
ทั่วไป ขยะมีพิษ ขยะเคมี และขยะมูลฝอยติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน การวิจัย และการเรียนการสอน การจัดซื้อถังขยะ
แยกประเภทไวในหองปฏิบัติการทดลอง/ วิจัย ของหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการ โดยแยกเปน ถังขยะเศษอาหาร ถัง
ขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย ถังขยะมีคม และถังขยะติดเช้ือ 

3. นโยบายการลดใชกระดาษและพลาสติกในสวนงาน ดังนี้ 1. งดใชเอกสารประกอบการประชุมในการประชุม
รองคณบดีและผูชวยคณบดี การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 2. การนําภาชนะมาใสเครื่องดื่ มและอาหารเอง 
รานคาจะลดราคา 2 บาท 
 

คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย เว็บไซตดานการจัดการของเสีย 

โครงการการประกวดเว็บไซตดานสิ่งแวดลอมของสวนงาน (UI Green website) มหาวิทยาลัยมหิดล มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมใหสวนงานตางๆ ดําเนินการปรับปรุงการจัดการส่ิงแวดลอมพรอมท้ังเว็บไซตดาน
สิ่งแวดลอมใหมีความสวยงาม โดดเดน เพิ่มความนาสนใจและพรอมเขารวมการประกวดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี
เขียวตามเกณฑของ UI Greenmetric World Ranking ในป 2014 โดยคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย เว็บไซต
ดานการจัดการของเสีย 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูปฏิบัติงานทุกคน โดยดําเนินมาตรการดังนี้ 

1. การใชบัตรแสดงตน โดยขอความรวมมือผูปฏิบัติงานทุกคนตองแขวนบัตรแสดงตนตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงาน 

2. การกําหนดเวลาเปด-ปดประตูของคณะวิทยาศาสตร ในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉินตางๆ 
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยโดยกําหนดแผนการและผูรบัผิดชอบไว 2 สถานการณ คือ เหตุการณปกติ 

และเหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งเหตุการณฉุกเฉินแบงเปน 2 ระดับ ดงันี้ ความรุนแรงปานกลาง และความรุนแรงมาก 
4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เรื่องหลักเกณฑการนํารถเขา-ออก การจอดรถ การจราจลและบัตรอนุญาต

จอดรถยนต พ.ศ.2553 
5. กําหนดการซอมการดับเพลิงเบือ้งตน และการอพยพหนไีฟแกบุคลากรท่ัวไป ปละ 1 ครั้ง และกําหนดให

อนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมีจัดอบรมการดับเพลิงที่เกิดจากหองปฏิบัติการทางเคมีและอื่นๆ ที่เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยโดยเฉพาะ 
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ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย  

 
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 
 

 หองสมุดสตางค มงคลสุข 
หองสมุดสตางค มงคลสุข นับเปนหองสมุดวิทยาศาสตรชั้นนําระดับแนวหนาแห งหนึ่งของประเทศ ซึ่ง

นอกจากใหบริการสิ่งพิมพประเภทหนังสือตําราและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เปนตัวเลมแลว ยังใหบริการส่ือ
อิเล็กทรอนิกสประเภท E-databases, E-Journals, E-books ในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแพทยจํานวน
มาก มีบริการสืบคนรายการทรัพยากรหองสมุดผานระบบเครือขายมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Library 
Online Catalogs) บริการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนดวยตนเองจากอินเตอรเน็ต บริการเครือขายไรสายสําหรับ
ผูใชบริการที่นําเครื่องคอมพิวเตอรมาเอง บริการใหคําปรึกษา สอน และฝกอบรมเทคนิคการสืบคนสารสนเทศทาง
วิชาการสาขาวิชาตางๆ 

 

 การใหบริการสารสนเทศงานวิจัย 

1. บริการ Article Express กําหนดระยะเวลาดําเนินการจนถึงสงมอบสารสนเทศ ภายใน 24 ชั่วโมง 
บริการเฉพาะนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร โดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ตองเปนสารสนเทศที่มี
ใหบริการภายในหองสมุดสตางค มงคลสุขเทานั้น 

2. การใหบริการสําเนาเอกสารแกเครือขายหองสมุดภายในประเทศ (Document Delivery Service) 
กําหนดระยะเวลาดําเนินการจนถึงสงมอบสารสนเทศ ภายใน 1-7 วันทําการ ทั้งนี้ตองเปนสารสนเทศที่มีใหบริการ
ภายในหองสมุดสตางค มงคลสุขเทานั้น คาบริการเปนไปตามประกาศคณะวิทยาศาสตร ป 2553 เรื่อง อัตราคาบริการ
สารสนเทศ (ในกรณีที่ใชเวลามากกวา 7 วันจะแจงใหผูขอใชบริการทราบความคืบหนาเปนระยะ) 

3. การขอรับบริการสําเนาเอกสารจากหองสมุดตางประเทศ (Document Delivery Service) ใหบริการ
เฉพาะนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรเทานั้น กําหนดระยะเวลาดําเนินการจนถึงสงมอบ
สารสนเทศ ภายใน 7-30 วันทําการ ทั้งนี้คาบริการและระยะเวลาขึ้นกับกระบวนการของเจาของทรัพยากรสารสนเทศ    
(ในกรณีที่ใชเวลามากกวา 30 วันจะแจงใหผูขอใชบริการทราบความคืบหนาเปนระยะ) 
 

จํานวนครั้งการบริการวิชาการดานสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ปงบประมาณ 2558 
ประเภทการใหบริการ หนวยนับ จํานวน 

จํานวนหนังสือท่ีใหบริการยืมออกและใชภายในหองสมุด ช่ือ (เลม) 46889 
จํานวนวารสาร (รูปแบบ e-journals) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด ช่ือ 8677 
จํานวนฐานขอมูล (รูปแบบ e-database) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด ฐาน 159 
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ประเภทการใหบริการ หนวยนับ จํานวน 

การบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลดวยตนเอง ครั้ง 10920 
การบริการสําเนาบทความวารสาร ครั้ง 1409 
การบริการตอบคําถามชวยคนควา (Research Helpdesk) ครั้ง 917 
บริการตรวจสอบคุณภาพบทความวารสาร ครั้ง 132 
การดาวนโหลดบทความจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ACS AIP/APS RSC และ IOP ครั้ง 203040 
จํานวนผูเขาใชหองสมุดผานทางเว็บไซต Page Views 740216 
สมาชิกของหองสมุด ราย 2346 
จํานวนผูเขาใชหองสมุด ราย 130731 

 

 การอบรมสารสนเทศงานวิจัยใหนักศึกษา คณาจารยทั้งภายในและภายนอก 
กิจกรรมบรรยาย/ อบรม ผูรับบริการ จํานวน 

ผูรับบริการภายใน MUSC   
วิชา SCBT 494 : Seminar in BT II นศ.ปท่ี 4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  50 
วิชา SCBI 400: Special Problems in Biology นศ.ปท่ี 3 ภาควิชาชีววิทยา 49 
วิชา SCBT 485-485: Special Project in Biotechnology I-II นศ. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 55 
วิชา SCAN 604 ดานการใช EndNote นศ. ภาควิชากายวิภาคศาสตร 14 
วิชา SCAN 604 ดานการคน Database, Literature searches 
และ Impact factors 

นศ. ภาควิชากายวิภาคศาสตร 14 

การใชโปรแกรมคอมพวิเตอรเพื่อประมวลผลการทดลองวิชาการ 
Turn it in 

นศ. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ /  
อาจารยภาควิชาคณติศาสตร 

70 

การสืบคนขอมลูสารสนเทศ สําหรบังานวิจัย นศ. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 55 
การใชฐานขอมูล Electronic เพื่อสืบคนขอมูลทีเ่กี่ยวของกับ       
พอลิเมอร 

นศ. ภาควิชาเคมี 58 

วิชา SCBT 302: Microbial Physiology and Genetics นศ.ปท่ี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50 
ผูรับบริการภายใน MU   

วิชา SCID101 วิทยาศาสตรบูรณาการ นศ.ปท่ี 1 คณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตรการกีฬา (MU) 

200 

วิชา SCID518: Generic Skills in Science Research บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ (MUSC/ MU) 150 
วิชา SCBT 502: Recombinant DNA Technology เรื่อง 
Bioinformatics 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 
(MUSC/ MU) 

30 

วิธีการตรวจสอบวารสารตามหลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท-เอก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 
(MUSC/ MU) 

3 

การใชโปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn 
it in ประจําป 2558 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล 
(MUSC/ MU) 

120 
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กิจกรรมบรรยาย/ อบรม ผูรับบริการ จํานวน 

Qualified Journals for Graduate Studies: Trend & Policy งานวิจัยและบริการวิชาการ บณัฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSC/ MU)

 

TURNITIN Application for Plagiarism checker งานกิจการนักศึกษา สํานักงานบรหิาร
การศึกษา คณะเวชศาสตรเขตรอน (MU) 

60 

วิชา PTPT 672: การผลิตสื่อมัลตมิีเดียและการประยุกตใชในการ
สอน 

คณะกายภาพบําบดั (MU) 40 

การใชโปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn 
it in 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
(MU) 

24 

ผูรับบริการภายนอก MU   

ดัชนีคุณภาพวารสารทางวิชาการ และตอบขอซักถาม Trend & 
Policy 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 

* 

การประเมินสมรรถนะการวิจัยและความเปนเลิศในการวิจัยดวย 
SciVal 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั * 

การจัดการขอมูลบรรณานุกรมดวย Endnote Web สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 50 
การคัดเลือกวารสารวิชาการอยางไรใหมีคณุภาพและปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุร ี
* 

การตลาดและการประชาสัมพันธของหองสมุด (ในวันท่ีโลกเล็กลง) ชมรมบรรณารักษสถาบันอุดมศึกษา 
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

* 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชฐานขอมูลออนไลนเพื่อการศึกษาและวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ * 
การพัฒนาความรูและทักษะของบรรณารักษและนักเอกสาร
สารสนเทศในการบริการเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรเรียนรู) มหาวิทยาลยัขอนแกน 

* 

Impact Factor กับการประเมินวารสารวิชาการ คณะทํางานกลุมงานบริการสารสนเทศ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

* 

หองสมุด (บรรณารักษ) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต * 
How to choose good quality of Open Access Journall: 
Significance and Impact 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร * 

* ไมทราบจํานวนเน่ืองจากเปนผูรับบริการภายนอก 

 

 สถิติผูใชบริการผานเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนป 2558 
ประเภท จํานวน 

คณะวิทยาศาสตร  
Page views ของเว็บไซต 1,704,700 
Post views ผานส่ือสังคมออนไลน Facebook 554,921 
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ประเภท จํานวน 

งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข  
Page views ของเว็บไซต 740,216 
Post views ผานส่ือสังคมออนไลน Facebook 224,756 

 

 

 ศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร หองสมุดสตางค มงคลสุข 
1. จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการบริจาคจากศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร หองสมุดสตางคฯ 

ปงบประมาณ ภายใน MU ภายนอก MU รวม 

2555 25 37 62 
2556 20 32 52 
2557 21 46 67 
2558 3 31 34 

 

2. จํานวนหนังสือ/ วารสาร/ ปฏิทิน ที่บริจาคใหกับหนวยงาน ของศูนยรับบริจาคฯ 
ปงบประมาณ หนังสือ/ วารสาร CD ปฏิทิน กระเปาผา 

2555 18139 - 2141 - 
2556 25968 28,133 2029 - 
2557 26746 23,600 2631 - 
2558 23473 - 21480 4675 

 

  
จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการบริจาค จํานวนหนังสือ/ วารสาร/ ปฏิทิน 

แผนภูมิที่ 14 ศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร หองสมุดสตางค มงคลสุข 
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ระบบสารสนเทศและเครือขายที่อยูในความรับผิดชอบของงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรมีการดําเนินการในดานฐานขอมูลและสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2558 โดยมอบหมาย
ใหงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานดานตางๆ รวมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร MUERP 
2. ระบบสารสนเทศคณะฯ MUGSS 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา MU Student 

 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตรที่สวนงานพัฒนาข้ึนเอง 

ระบบ วัตถุประสงค 
ระบบประชุมออนไลน (SC-Meeting) เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

วิทยาศาสตร, ประชุมคณบดี รองคณบดี  
ผูชวยคณบดี และประชุมคณบดี รองคณบดี      
ผูชวยคณบดี และหัวหนางาน 

ระบบขอมูลบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ เพื่อเก็บประวัติการเขาศึกษาหรือเปนบุคลากรของ
คณะฯ ผานระบบอินทราเน็ต 

ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  เพื่อชวยในการทําการประกันคณุภาพหลักสูตร 
คณะฯ ไดดาํเนินการพัฒนาระบบ ภายใตชื่อ 
MKOSmart 

ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ  
(SC-MMS) 

พัฒนาเพ่ือใชในการเบิกจายวสัดุ ครุภัณฑ 

ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกการปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกเวลาเขา-ออก คํานวณลวงเวลา และ
รายงานการปฏิบตัิงานของบุคลากรในสังกัดคณะฯ 

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส พัฒนาเพ่ือใชในการสงใบลาปวย ลากิจ ลาพักผอน
ของบุคลากรในสังกัดคณะฯ 

ระบบจัดการหองเรียน พัฒนาเพ่ือใชในการจองหองเรียนและจัดการ
หองเรียนของนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ใน
สังกัดคณะฯ 

ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร พัฒนาเพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารสําคัญ และเพื่อ
การสืบคนเอกสาร 

ระบบขอมูลบุคลากร พัฒนาเพ่ือแสดงขอมูลสวนตวัของบุคลากร การไป
ประชุม อบรม สัมมนา  ทั้งในและตางประเทศ 
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ระบบ วัตถุประสงค 

ระบบแจงซอมออนไลนและเบิกวัสดุสํานักงาน พัฒนาเพ่ือแจงซอมอุปกรณตางๆ ของคณะฯ และ
เบิกวัสดุสํานักงาน 

 

 
แผนภูมิที่ 15 ความพึงพอใจการใชบริการระบบเครือขาย ระบบสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ   

ปงบประมาณ 2558 
 

 
แผนภูมิที่ 16 ความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ 2558 
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ดานประกันคุณภาพและการจัดการความรู  

 
ดานประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร เปนสวนงาน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เร่ิมใชระบบประกันคุณภาพ EdPEx ตั้งแตป 
2555 และเปนคณะเดียวที่เขารวมโครงการ EdPEx Fast Track Cohort 1 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะฯ 
อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/ งาน ทุกภาคสวน ในการผลักดันเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ (EdPEx) มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องเกณฑเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการทํางาน
โดยเนนการทํางานอยางเปนระบบเพื่อมุงเนนผลลัพธ  

คณะวิทยาศาสตร ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพทําหนาท่ีเปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และคณะกรรมการ
แบงเปน 3 ฝาย มีหนาที่ ดังนี้ 

ฝายอํานวยการ 
1. จัดสรรทรัพยากรกําลังคน และใหความรวมมือในการจัดเตรียมขอมูล 
2. ตัดสินใจประเด็นที่เก่ียวของกับนโยบายของสวนงาน และขอมูลสวนที่เปนความลับ 
3. ทบทวนความถูกตองเหมาะสม และใหขอเสนอแนะกับรายงานฉบับราง 
4. กํากับดูแลการทํางานของแตละกลุมงานยอยที่เขียนรายงานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํหนดและ 
    สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษา 
ฝายดาํเนินงาน 
1. รวบรวม วเิคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx  
2. ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของภาษา 
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ฉบับสมบูรณ 
คณะทํางาน 
1. จัดทําขอมูล และนาํเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
2. กําหนดความคิดรวบยอดการวางแผน และกําหนดโครงสรางทางกายภาพของรายงาน โดยคํานึงถึงการจัด  
    วางองคประกอบตางๆ ของรายงาน ใหเปนรูปรางและไดสัดสวนอยางเปนระเบียบสวยงาม 
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ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ไว ในแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence ขอ 3 เพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ โดยใชระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อกําหนดทิศทางและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง การดําเนินงานทุกอยางตองกระทําเพื่อคุณภาพของระบบ และคํานึงถึงผลลัพธดาน
การวิจัยและความสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ และผูบริหารใชเครื่องมือคุณภาพ และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ดําเนินงาน  
 การเย่ียมสํารวจภายในระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2550 เพื่อให
ทราบถึงการดําเนินงานดานการศึกษา รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา และอุปสรรคของหลักสูตรท้ังระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาหรือคณะฯ รับผิดชอบ สําหรับนําขอมูลมาใชในการวางแผนปรับปรุง/ 
พัฒนาตอไป ปงบประมาณ 2555-2558 คณะฯ มีการปรับกระบวนการประกันคุณภาพศึกษาภายใน การปรับวงจร

คณบดี นโยบาย/ กลยุทธ คณะวิทยาศาสตร ดานการบริหาร 

รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองคณบดี/ ผูชวยคณบดี คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา/ หลักสูตร 

หัวหนางาน/ หนวย 

การวางแผนและดําเนิน 

การภายในอยางเปนระบบ 

การรายงานผล/ กระบวนการ
ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

รายงานการประเมินตนเอง 

งานนโยบายฯ ติดตาม
กระบวนการและผลจาก 

ระบบคุณภาพ 

คณะกรรมการเขียน
รายงานการประเมิน

ตนเอง 

การดําเนินงานตามโครงการ 
EdPEx Fast Track 

การปรับแผนและกระบวนการ 

ขอมูลยอนกลับการเย่ียมสํารวจ 

การเย่ียมสํารวจระบบ EdPEx 

การเย่ียมสํารวจภายในคณะ 

การเย่ียมสํารวจจาก สกอ. 

การเยี่ยมสํารวจจาก สมศ. 

ขอมูลปอนกลับ
จากการวิเคราะห 
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คุณภาพ PDCA เปน ADLI และรูปแบบจัดทําเลมรายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx)  

ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/ 
งาน ทุกภาคสวน ในการผลักดันใหเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง คณะมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ใหบุคลากรมีความรูเรื่องเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการทํางานโดยเนนการทํางานอยาง
เปนระบบ เพื่อมุงเนนผลลัพธ การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการเรียนรูจากการประชุม อบรมเก่ียวกับ
เกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ทั้งการจัดกิจกรรมจากงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
และการสงเขาอบรมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

 
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ EdPEx ปงบประมาณ 2558 
 

หัวขอเร่ือง วิทยากร ผูเขารวม ความรูกอน ความรูหลัง 
SIPOC Model ผศ.เสาวลักษณ สุขประเสริฐ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
87 2.19 3.28 

โครงรางองคกร ผศ.เสาวลักษณ สุขประเสริฐ 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

12 2.63 3.75 

 
การเขารวมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ EdPEx ปงบประมาณ 2558 
 

หัวขอเร่ือง หนวยงานที่จัดอบรม ผูเขารวม 
TQA Criteria สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 6 
TQA Internal Organization Assessment สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 1 
การวางแผนกลยุทธองคกรสูความเปนเลิศ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 1 
เครื่องมือแปลงกลยุทธสูการปฏบิัต ิ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 1 
Learning from Best Practices on Business Excellence 
Model for Sustainable Development ณ ประเทศญี่ปุน 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 2 

ผูตรวจประเมินตามเกณฑ (EdPEx) รุนที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
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การจัดการความรู 

คณะฯ มีการกําหนดนโยบายการจัดการความรูไวอยางชัดเจนในแผน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง ในแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ดังนี้ 

นโยบาย กลยุทธ 
จัดลําดับความสําคัญการจดัการ
ความรูภายใน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร เพิ่มผลลัพธทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ มุงสู
วิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร 

1. ใชชองทางสื่อสารเพื่อความเขาใจเรื่องการจัดการความรู ใหแกบุคลากรใน           
คณะวิทยาศาสตร 

2. วิเคราะหความจําเปนของการจัดการความรูขององคกร จากพันธกิจและภาระงานหลัก 
3. สงเสริมใหเกิดกลุมเพื่อการจัดการความรูในทุกระดับภาควิชา/ หนวยงาน ในคณะ

วิทยาศาสตร จัดทําคูมือ แนวทางข้ันตอนการปฏิบตัิงาน ในสวนท่ีรบัผิดชอบ 
4. สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset; KA) ของคณะวิทยาศาสตร ดวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกภาควิชา/ หนวยงาน จัดทําโครงการปรับปรุงและ

พัฒนางาน: งานประจําสูงานวิจัย 
6. ติดตามการดําเนินการและประเมนิประสิทธิผลเรื่องการจดัการความรูของคณะ

วิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาการจดัการความรูในปงบประมาณตอไป 
 

คณะฯ ใหการสนับสนุนการจัดการความรูในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย R2R 
จัดอบรมใหความรู การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมตางๆ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางกา ร อาทิ ชมรม
นักพัฒนาคุณภาพ ชมรมอยูดีมีสุข ชมรมผูใชไอทีมหิดล-พญาไท ชมรมพุทธศิลป ชมรมเพื่อน เปนตน 
 
กิจกรรม KM/ CoP ปงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรม KM CoP 
ดานการศึกษา 15 3 
ดานวิจัย 29 9 
ดานอ่ืนๆ 53 7 
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ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
การตรวจสอบภายใน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดี โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือของฝายบริหารทําใหมั่นใจ
วามีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม การตรวจสอบภายในถือเปนกลไกอยางหนึ่งท่ีจะชวยผลักดันใหเกิดการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมมีการกํากับดูแลที่ดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว โดย
งานตรวจสอบภายในไดดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตามกรอบท่ีไดรับการยอมรับเปนมาตรฐาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดย
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายในซ่ึงรับนโยบาย
จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร และจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานดานการตรวจสอบใหบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตรทางดานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ภายในองคกร และเปน
อีกกลไกหนึ่งในการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายบริหารกับผูปฏิบัติงาน (Check and Balance) ใหเกิดความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงประโยชนและเปาหมายในการบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม 
ชวยลดโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด บกพรองหรือเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนและเพ่ิมระบบการควบคุมภายในในจุดท่ีหละหลวม การตรวจสอบภายในยัง
สามารถเปนสื่อหรือชองทางในการเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติงานใหผูบริหารระดับสูงพิจารณา
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน อีกทั้งเปนการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยาง
เที่ยงธรรมและอิสระ เพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน มีการรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารและมี
กระบวนการติดตาม เพื่อใหมั่นใจวาขอเสนอแนะ/ แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแกไขเพียงพออยาง
เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค 

ปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการตรวจสอบจํานวน 13 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
หนวยรับตรวจที่ไดรับความเห็นชอบตามแผน  
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การบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะวิทยาศาสตรดําเนินการบริหารความเส่ียงโดยใชกรอบตามมาตรฐานอิงตามนโยบายของ ศูนยบริหาร
จัดการความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสากล ตามแนว COSO: 2009 (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมาตรฐาน ISO3100: 2009 คณะวิทยาศาสตร 
มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปน
ประธาน รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพเปนรองประธาน รองคณบดีและผูชวยคณบดีทุกฝาย หัวหนางาน
ทุกงาน ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี และนิติกร เปนกรรมการ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร 
2.  จัดใหมีการวางแผนการบริหาร การวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง รวมท้ังกําหนดมาตรการการ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
3.  ใหความเห็นเก่ียวกับแผนการบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตรตอคณะกรรมการประจําคณะ 
4.  กํากับ ดูแล ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
5.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมหิดลเปนประจําทุกป 
โดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงาน ในปงบประมาณ 2558 ได

ดําเนินการจัดทําแผนตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมหาวิทยาลัยกําหนดทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 
1.  ดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
2.  ดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 
3.  ดานการเงิน (Financial Risk) 
4.  ดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
และมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดใหทุกสวนงานจําเปนตองมีแผนเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Preparedness) อยางนอย 1 เหตุการณ คณะวิทยาศาสตร มีแผนเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน คือ 
การเกิดอัคคีภัยและชาวตางชาติมีโรคติดตอรายแรงกอนเดินทางศึกษา/ วิจัย/ โครงการแลกเปล่ียน 

คณะวิทยาศาสตรวิเคราะหความเสี่ยงครบทุกยุทธศาสตรของสวนงาน และครบตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงทั้ง 4 ดาน โดยแบงระดับความเสี่ยงเปนระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ทั้งนี้คณะฯ ติดตามผลการดําเนินงานท้ังสี่
ระดับ และรายงานผลเหตุการณความเสี่ยงระดับสูงมากไปยังมหาวิทยาลัย สวนระดับ สูง ปานกลาง ต่ํา รวบรวมและ
จัดสงงานตรวจสอบภายในเพื่อใชในการตรวจประเมินการดําเนินงานของสวนงาน การรายงานผลปฏิบัติตามแผน ปละ 
2 รอบ ดังนี้ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 
2558) 
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ดานบริการวิชาการ  

 
ปงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกลูกคาที่

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

ภาควิชา งาน หนวยภายในคณะ 
 
หนวยพัฒนาธุรกิจ (BDU) 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการพัฒนาดานการวิจัยอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลใหเกิดงานวิจัย
ในลักษณะท่ีเปนองคความรูใหมในรูปแบบของสิ่งตีพิมพในวารสารนานาชาติเปนจํานวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปแลวองค
ความรูเหลานี้มีบางสวนที่ควรนําไปสูการประยุกตใชในเชิงพาณิชยได  ไมวาจะเปนการอนุญาตใชสิทธิ์ การผลิต
ผลิตภัณฑใหม หรือการรวมลงทุนในอุตสาหกรรมใหม ซึ่งคาดวาประมาณ 3% ถึง 5% ของงานวิจัยนาจะถูกนําไปให
เกิดผลประโยชนเชิงพาณิชยได ดังนั้นหากมีการจัดตั้งหนวยพัฒนาธุรกิจ  จะสามารถนําผลงานวิจัยของคณะฯ ออกสู
การประยุกตใชในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน อนึ่ง ความพยายามผลักดันในการนํา
ผลงานวิจัยออกสูสังคม เปนนโยบายที่สําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล และของประเทศชาติโดยรวม 
วัตถุประสงค 

1. พัฒนาและสงเสริมใหผลงานวิจัยที่มีความพรอมไดมีการพัฒนาเชิงธุรกิจ 
2. สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ จากคณะฯ ออกสูภาคธุรกิจ 
3. สนับสนุนใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรม และเกิดผลประโยชนแกบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร        

และภาคธุรกิจ 
4. ผลักดันใหมีการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กิจกรรมหนวยพัฒนาธุรกิจ ปงบประมาณ 2558 (อบรม/ สัมมนา) 

 วันที่ 28 มกราคม 2558: Business Talk Series: หัวขอ Research Seeding & Reinforcement for 
Business Linkage 

โครงการเสวนาเพื่อธุรกิจ (Business Talk Series) ในหัวขอ Research Seeding & Reinforcement for 
Business Linkage เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแกบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรฯ ทั้งในรูปแบบของการ
รับจางวิจัย เปนที่ปรึกษา ตรวจวิเคราะห และใหบริการอื่นๆ แกหนวยงานภายนอก และยังตอบสนองตอนโยบายของ
รัฐบาล ในการสงเสริมใหมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชน 

 
 

 วันที่ 23 มีนาคม 2558: พิธีเปดกิจการใหบริการผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตร แล็ป อุปกรณ และสารเคมี โดย
บริษัท AZ Science Co., Ltd. 

บริษัท AZ Science Co.,Ltd. มีความรวมมือทางธุรกิจกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการเปนพันธมิตรระหวางภาครัฐและเอกชน ในการใหบริการผลิตภัณฑทางวิทยาศาสตร แล็ป 
อุปกรณ และสารเคมี เพื่อใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ไดใชผลิตภัณฑในราคาพิเศษ และไดรับความสะดวก 
รวดเร็วในการใชผลิตภัณฑสินคา และบริการของทางบริษัท จากผูผลิตโดยตรง รวมถึงแสวงหาแนวทางการนําเครื่องมือ
ที่ทันสมัย มาใชในงานวิจัยดวยในอนาคต 
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 วันที่ 28 สิงหาคม 2558: โครงการเพ่ือประโยชนแกสาธารณชนในการสงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน  

คณะวิทยาศาสตร รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยสภานักศึกษาฯ และองคการนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย รวมกันจัด “โครงการเพื่อประโยชนแกสารณชนในการสงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ดวยการนํา
ผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ชุดตรวจวัดสารปรอท และชุดตรวจวัดสารไฮโดรควิโนน ไปใหความรู
และใหบริการชุมชนโดยไมคิดคาใชจาย ณ หอง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ประชาคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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 วันที่ 24-25 กันยายน 2558: โครงการเพื่อประโยชนแกสาธารณชนในการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัด  “โครงการเพื่อประโยชนแกสาธารณชนในการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ” ดวยการนําผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ชุดตรวจวัดสารปรอท และ 
ชุดตรวจวัดสารไฮโดรควิโนน มาทดสอบผลิตภัณฑประเภทครีมที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยไมคิดคาใชจาย 
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 

 
 
หนวยเครื่องมือกลาง (CIF) 

หนวยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร กอตั้งข้ึนเมื่อตุลาคม พ.ศ.2535 เพื่อเปนหนวยงานกลางสําหรับ
ใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูงที่มีราคาแพงและมีความตองการใชงานมาก เพื่อสนับสนุนสงเสริมบุคลากรให
สามารถใชงานเคร่ืองมือวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและท่ัวถึง อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร โดยปจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตรดานตางๆ ที่ใหบริการโดยแบงไดเปน 6 กลุม คือ 

1. Liquid Chromatography 
2. Gas Chromatography 
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3. Spectrophotometry 
4. Bioscience Instrument 
5. Sample Preparation 
6. Purified Water 
โดยใหบริการแกอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากน้ียังใหบริการ ดานงานวิเคราะหตัวอยาง การวิเคราะหเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการ
ฝกอบรม ใหแกหนวยราชการ และเอกชนภายนอกดวย โดยมีนักวิทยาศาสตรที่เชี่ยวชาญใหคําปรึกษา แนะนํา และ
สอนการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ บริการของหนวยเคร่ืองมือกลาง 

1. บริการดานเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
2. บริการวิเคราะหตัวอยางเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
3. บริการพัฒนาวิธีวิเคราะหเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
4. บริการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
5. บริการน้ําบริสุทธิ์สําหรับหองปฏิบัติการ 

 
ผลการดําเนินการของกระบวนการตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับลูกคาบริการวิชาการ 
 

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

  ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน 

2558 46 20 119 1,443 24,016 
 
ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของหนวยงาน 

แผนภูมิที่ 16 ความพึงพอใจในการรับบริการวิเคราะหสารโดยใชเคร่ืองมือ ภาควิชาเคมี 
 

ความ
ทันสมัย
และ… 

ความ
เรียบรอ
ย… 

ความ
สะดวก
ของ… 

ความ
สะดวก
ในการ… 

การ
จัดลําดับ
คิว/… 

ความมี
อัธยาศัย
ไมตรี… 

การ
ไดรับ
ความ… 

ความพึง
พอใจที่
จะ… 

การ
แนะนํา
ผูอ่ืนให… 

ความพึง
พอใจใน
คาบริก… 

เปาหมา
ย 

ปงบประมาณ 2558 4.34 4.63 4.69 4.69 4.68 4.78 4.61 4.59 4.54 4.50 3.51

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00
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แผนภูมิที่ 17 ความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการหนวย BDU ปงบประมาณ 2556-2558 
 

แผนภูมิที่ 18 ความพึงพอใจหนวย CIF ปงบประมาณ 2553-2558 
 
ศูนยนวัตกรรมแหงแรก เพื่อมุงใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการสรางนวัตกรรมที่เนนคุณภาพแบบยั่งยืน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกลุมบริษัทไทยยูเนี่ยน เปดศูนยนวัตกรรมแหงแรกของโลก ทุม
งบวิจัยพัฒนากวา 100 ลานบาท มุงใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางนวัตกรรม ที่เนนคุณภาพแบบย่ังยืน 

เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนประธานเปด "ศูนยนวัตกรรมแหงแรก เพื่อมุงใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการสรางนวัตกรรมท่ีเนนคุณภาพ
แบบย่ังยืน" รวมกับ ศาสตราจารย ดร. ศกรณ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นายธีรพงศ 
จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัทไทยยูเนี่ยน และ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร 
รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  

การจัดตั้งศูนยนวัตกรรม Global Innovation Incubator (GII) มูลคากวา 100 ลานบาท นี้ มีพื้นที่ใชสอย 
600 ตารางเมตร ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เปนความรวมมือ ระหวาง คณะวิทยาศาสตร และ

ดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ใหบริการ 

ดานการใหบริการ
ของเจาหนาที่ 

ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ดานคุณภาพการ
ใหบริการ 

ภาพรวมของการ
ใหบริการ 

2556 * คะแนนเต็ม 5 2.74 3.38 3.10 3.26 3.00

2557 * คะแนนเต็ม 5 3.38 4.11 3.76 3.97 3.78

2558 * คะแนนเต็ม 4 2.56 3.01 2.87 2.78 2.47

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ดานการใหบริการของ
เจาหนาที่ 

ดานผลจากการ
ใหบริการ 

ภาพรวมของการ
ใหบริการ 

เปาหมาย 

2553 4.08 4.53 4.25 4.40 3.51

2554 3.80 4.40 4.30 4.30 3.51

2555 4.80 5.00 4.90 4.90 3.51

2556 4.63 4.75 4.38 4.75 3.51

2557 4.33 4.52 4.33 4.56 3.51

 -
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00
 5.00
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กลุมบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) หรือทียูเอฟ ผูผลิตและเจาของแบรนดชั้นนําปลาทูนาบรรจุ
กระปองอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเปนศูนยที่จะกอใหเกิดความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและการคิดคนนวัตกรรมรวมกับภาคเอกชน ซึ่งจะมีผลอยางมากทั้งตอคุณภาพชีวิต ความมั่นคงดานอาหาร 
การสรางงาน เศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมุงเนน การใชองคความรูทาง
วิทยาศาสตร ในการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญมาอยางตอเนื่องในทุกดาน สวนหนึ่งคือการสงเสริมใหเกิด
การศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ระหวางนักวิจัยในทุกระดับทั้งในและตางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญ
ตอการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบโจทยแกปญหาดานตางๆ ของทุกภาคสวน โดยทําหนาท่ีเชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหมเขากับ
นวัตกรรมการผลิต เพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลกใน
อนาคต 

ทั้งนี้ ทีมคณะนักวิจัยในศูนยนวัตกรรมของกลุมบริษัทไทยยูเนี่ยน (Global Innovation Incubator - GII) 
ประกอบไปดวยทีมนักวิจัยกวา 60 คน ไดแกคณะที่ปรึกษาทางดานวิทยาศาสตร  (Scientist Advisory Board - SAB) 
จํานวน 5 คน คณะนักวิจัยผูทรงคุณวุฒิ (Principle Investigator) จํานวน 16 คน และมีผูชวยนักวิจัย (Research 
Assistant) 24 คน รวมถึงทีมนักวิจัยของทียูเอฟอีก 20 คน โครงสรางของศูนยวิจัยนวัตกรรม กลุมบริษัทไทยยูเนี่ยน 
ประกอบไปดวย 6 ฐานปฏิบัติการ (Platforms) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ฐานปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานของปลาทูนา (Fundamental Studies of TUNA)   
เปนการศึกษาเกี่ยวกับความสดของปลาทูนา เพื่อใชในการวิเคราะหอายุการเก็บของปลาทูนาแชแข็ง การควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบ เพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บปลาทูนาดิบแชแข็ง เพื่อใหรักษาความสด เพื่อใชใน
การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตตอไป ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับสายพันธุและการระบุแหลงอาศัยของปลาทูนา 
เพื่อใหเขาใจตอปจจัยที่สําคัญตอคุณภาพของปลาทูนา เปนตน 

ฐานปฏิบัติการที่ 2 การศึกษาปลาทูนาเพื่อประโยชนดานสุขภาพ และอนามัย (Health & Wellness) 
การศึกษาคุณลักษณะทางชีวเคมี กรดอะมิโน และเปปไทดที่มีคุณคาทางโภชนาการจากเน้ือปลาทูนา รวมถึงการศึกษา
การนําแคลเซียมจากเนื้อปลาทูนาไปใชในรางกาย โดยท่ีมีการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของเนื้อปลาทูนา 
และเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ เพื่อทําใหเราไดเขาใจประโยชนที่เราจะไดรับ จากปลาทูนาไดดียิ่งข้ึน 

ฐานปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปใหมสําหรับการผลิตปลาทูนา (New Processing 
Technology) การหาเทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตและแปรรูปปลาทูนาเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑปลาทูนาและ
ผลิตภัณฑผลพลอยไดที่มีคุณภาพสูงสุด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยลดการใชพลังงาน ลดการใชน้ํา และลดมลภาวะ 
รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเสริมสรางคุณประโยชนเชิงโภชนาการแกผูบริโภค 

ฐานปฏิบัติการที่ 4 การศึกษาเพ่ือเพิ่มมูลคาผลพลอยไดจากการผลิต ผลิตภัณฑทูนา (Co-Products 
Science and Technology) การศึกษาวิเคราะหคุณสมบัติเชิงสุขภาพของสวนประกอบจากวัสดุเศษเหลือจากปลาทู
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นาเชน เศษเนื้อ น้ํานึ่งปลาทูนา เลือด กาง และหนังปลาทูนาเพื่อนํามาตอยอดหรือมาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน
การพัฒนากระบวนการเพ่ือใหไดสารสกัดเจล โปรตีน แคลเซี่ยม และเปปไทดที่ เปนประโยชนตอสุขภาพจาก
กระบวนการผลิตและแปรรูปปลาทูนาเปนตน 

ฐานปฏิบัติการที่ 5 การศึกษาคุณสมบัติทางดานประสาทสัมผัสและความตองการของผูบริโภคของ
ผลิตภัณฑปลาทูนา (Sensory Properties of TUNA Products and Consumers Research) การศึกษาเพื่อทํา
ความเขาใจความตองการที่แตกตางกันในการรับประทานปลาทูนาของผูบริโภค ทําความเขาใจกับคุณลักษณะทางกล่ิน 
รส และผิวสัมผัสของปลาทูนา เพื่อสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑที่ทําใหผูบริโภคในตลาดตางๆ ทั่วโลกเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

ฐานปฏิบัติการที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑปลาทูนา ตามความตองการของตลาด (Perfect TUNA 
Product Research and Development) การพัฒนาเพื่อเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑประโยชนเชิงสุขภาพ และ
คุณภาพของปลาทูนาจากการศึกษาของฐานปฏิบัติการทั้ง 5 อยางมีนัยสําคัญ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภคทั่ว
โลก 
 

  
  

  
Global Innovation Incubator (GII) 
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ดานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ  

 
ชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ 

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

 ผานสื่อสิ่งพิมพ 
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 ผานสื่อมวลชน 

1. "New Horizons พบดาวพลูโต" วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล 
อาจารยประจําภาควิชาฟสิกสและผูเชี่ยวชาญดานดาราศาสตรพรอมดวย ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ และ ดร.สุรพงษ    
อยูมา อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส เปนผูบรรยายใหกับนักขาวจากสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อสมท. สํานัก
ขาวโมเดิรนไนนทีวี และรายการ Mahidol Channel  

  
 

2. “ผลกระทบตอรางกายจากสารพิษขยะพลาสติก” วันที่ 30 กันยายน 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ธรรมสิทธิ์ วงศเศรษฐสกุล อาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหสัมภาษณกับ สํานักขาว 
Thai PBS ถึงผลกระทบตอรางกายจากสารพิษขยะพลาสติก ซึ่งพลาสติกที่นิยมใชในปจจุบันจําแนกตามคุณสมบัติและ
ลักษณะการนําไปใชงานได 6 ประเภท ไดแก HDPE นํามาแปรรูปเปนขวดขุน LDPE หรือฟลมหออาหาร PP ถุงรอนใส
อาหาร PS นํามาใชในรูปของโฟม PETE ขวดน้ําพลาสติกท่ัวไป และ PVC คือพลาสติกท่ีนํามาทําทอน้ํา 
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เสวนาพิเศษ Science Café 

 หัวขอ “ธันวา ’57 โลกไมมืดกลางวัน...เพราะ...” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารยพิเศษ ดร.
เดวิด รูฟโฟโล ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร เปนวิทยากร และ ดร.กิตติพัฒน มาลากิจ ภาควิชาฟสิกส เปนผู
ดําเนินรายการ โดยศาสตราจารยพิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ใหขอมูลวา โลกของเรามีสนามแมเหล็กและชั้นบรรยากาศ
ของโลกชวยปกปองอนุภาคพลังงานสูงหรือพายุสุริยะ จึงทําใหโลกไมมืดในเวลากลางวันในเดือนธันวาคมอยางที่เปน
ขาว มีผูเขารวมจํานวน 50 คน 

 
 

   หัวขอ “Weight Management ไมอวน เอาเทาไร?” วันที่ 4 มิถุนายน 2558  โดยมีวิทยากร ไดแก 
รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา อาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสรีระการออกกําลังกาย รศ.ดร.
ศราวุฒิ จิตรภักดี หัวหนาภาควิชาชีวเคมีผูเชี่ยวชาญดานเมทามอลิซึม และนายณัฐภัทร ใจหาว ศิษยเกาจากภาควิชา
ฟสิกส และเปนเจาของธุรกิจลดน้ําหนักและสรางเสริมบุคลิกภาพ ดําเนินรายการโดย ดร.ระพี บุญเปล้ือง  ผูชวย
อธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มีผูเขารวมกวา 100 คน 
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กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ 
 

 Open House 
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมจัดกิจกรรม MUSC Open 

House ภายใตงานมหิดลวิชาการ 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร 3 (SC3) และ 4 (SC4) คณะวิทยาศาสตร ศาลายา 
บรรยากาศภายในงานคึกคัก เต็มไปดวยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขารวมกิจกรรม ชมนิทรรศการ
วิทยาศาสตร นิทรรศการแนะแนวการประชาสัมพันธหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติ รวมสนุกสนานการถาม -ตอบ
ปญหาทางวิทยาศาสตร เกมสวิทยาศาสตร และกิจกรรมตาง ๆ มีผูเขารวมมากกวา 1,000 คนตอวัน 

  
 

 ถนนสายวิทยาศาสตร  วันที่ 5 มกราคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร  

  
 

 วันรักนกเงือก “Hornbill Sweetheart” 
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ

ผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย HORNBILL บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) รวมจัดงาน "วันรักนกเงือก 
ประจําป 2558" อยางยิ่งใหญ และสรางความประทับใจกับผูรวมงาน ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร  
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รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร 

 ระดับชาติ 
ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร. อมเรศ 
ภูมิรตัน  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ไดรับพระราชทาน เหรียญดุษฎมีาลา เข็มศลิปวิทยา ประจําป 2557  
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ศ.ดร. นทีทิพย กฤษณามระ   
ภาควิชาสรรีวิทยา/หนวยวิจัยดาน
แคลเซียมและกระดูก 

ไดรับโลเกียรติยศ ศาสตราจารยวจิัยดีเดน/ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) โดยเขารับพระราชทานโลเกียรติยศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

ศ.ดร. ปยะรัตน โกวิทตรพงศ   
ภาควิชาเภสัชวิทยา/หนวยวิจยั
ประสาทวิทยาศาสตร 

ไดรับโลเกียรติยศ  ศาสตราจารยวจิัยดีเดน/ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) โดยเขารับพระราชทานโลเกียรติยศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

ศ.ดร.นพ. นรตัถพล เจริญพันธุ    
ภาควิชาสรรีวิทยา/หนวยวิจัยดาน
แคลเซียมและกระดูก 

ไดรับโลเกียรติยศ เมธีวิจยัอาวุโส สกว./ สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
โดยเขารับพระราชทานโลเกียรติยศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

 ทุนสงเสรมิกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สาขาสรีรวิทยา/ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ศ. ดร. พิไล พูลสวสัดิ์   
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

รางวัล สตรีไทยดีเดน 2558/ สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภและเขารับ
พระราชทานโลเชิดชูเกียรติ ในงานวันสตรไีทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
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ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

 รางวัลสาขาเกียรติยศ คนคนฅนอวอรด ครั้งที่ 6/ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 
ศ.ดร. พิมพใจ ใจเย็น   
ภาควิชาชีวเคม ี

รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2558 สาขาชีวเคมี/ มูลนิธสิงเสริม
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ 

ศ.ดร. ภาวิณี ปยะจตรุวัฒน   
ภาควิชาสรรีวิทยา 

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557 สาขาวิทยาศาสตรเคมแีละเภสัช/ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 

ศ.ดร. วัฒนาลยั ปานบานเกร็ด  
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัลผูสมควร ใหปาฐกถาอายิโนะโมะโตะ ประจําป 2557 ในหัวของานวิจัย     
เรื่อง Searching and development of bacterial strains for industrial 
commercial application in Thailand/ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศ
ไทย 

รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร  
ภาควิชาเคม ี

รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม สาขาเคมี ประจําป 2558 ในหัวขอ "การสังเคราะห 
โมเลกุลนาโนไฮบริดสูนวัตกรรมวัสดุ"/ มลูนิธิสงเสรมิวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ 

ผศ.ดร. พันธญา สุนินทบรูณ    
ภาควิชาเคม ี

รางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015/  
สมาคมโพลเิมอรแหงประเทศไทย 

ศ.ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล     
ภาควิชาชีวเคม ี

นักศึกษาเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2557/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.ดร.นพ. ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

รางวัลศิษยเกาดีเดน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป 2558/ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 

ศ.ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี     
ภาควิชาชีวเคม ี

รางวัลศิษยเกาดีเดนสาขาวิจยั ประจําป 2557/ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร. ระพี บญุเปลื้อง     
ภาควิชาชีววิทยา 

รางวัลศิษยเกาดีเดนสาขาบรูณาการทั่วไป ประจําป 2557/ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร  
ภาควิชาเคมี   

รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร/ การประชุม  นักวิจัยรุนใหม...
พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งท่ี 14 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รศ.ดร. สุภีนันท อัญเชิญ   
ภาควิชาเภสัชวิทยา   

รางวัลผลงานวิจัยดีเดนประจําป 2557 เรื่อง คุณคาผลไมไทย/ สํานกังานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รศ.ดร. นพวรรณ ภูมาลา มอราเลส 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดนประจําป 2557 เรื่อง คุณคาผลไมไทย/ สํานกังานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ดร. รุจเรขา  วิทยาวุฑฒิกุล   
งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค 
มงคลสุข   

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน/ การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 3 (HERP CONGRESS III) จากสํานักบรหิารโครงการสงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติ ภายใตสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ดร. อมรรัตน นรานันทรัตน   
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา 

รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบโปสเตอร/ การประชุม  นักวิจัยรุนใหม...
พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ครั้งท่ี 14 จากสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
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ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

(สกว.) 
ดร.อดิศักดิ์ รมแสง   
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

รางวัล Outstanding Abstract Award ประจาํป 2558/ การประชมุ The 10th 
International Symposium of The Protein Society of Thailand จากสมาคม
โปรตีนแหงประเทศไทย 

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี     
ภาควิชาเคม/ีหนวยวิจัยโครงสรางและ
การทํางานของโปรตีน 

รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจําป 2558 ประเภทการพัฒนาคุณภาพการ
บริการทางการแพทย สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง ชุดตรวจสอบ
สารปรอทสําหรับผลิตภัณฑฟอกผวิขาว/ กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับมลูนิธิ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกดิเจริญ     
ภาควิชาฟสิกส/หนวยวิจัยนาโนศาสตร
และนาโนเทคโนโลยี 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2558 (ระดับดี) สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
อุตสาหกรรมวิจยั เรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกสแบบกระเปาหิ้วท่ีใชการตรวจจับเชิงแสง/ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ  (วช) 

 

 ระดับนานาชาติ 
ชื่อ-สกลุ รางวัล/ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

อ.ดร.กาญจนา อุไรสินธว     
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร 

รางวัล Best Poster Award for Young Researcher/ การประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 19th International Conference on flow injection Analysis 
and Related Techniques, Fukuoka, Japan 
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ดานวเิทศสัมพันธ  

 

นักศึกษาตางชาติเต็มเวลา 
 

ประเทศ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กัมพูชา - 4 1 
จีน 1 - 2 
ซีเรีย - - 1 
เนปาล - 5 3 
นอรเวย - - 1 
บังกลาเทศ - 1 2 
บรูไน 1 - - 
เบลเยี่ยม - - 2 
บอทสวานา - - 1 
ฝร่ังเศส - - 2 
ภูฏาน - 1 - 
เมียนมาร - 10 - 
มองโกเลีย - 1 - 
เยเมน - - 1 
เวียดนาม 1 5 5 
สหรัฐอเมริกา - 1 1 
อัฟกานิสถาน - 1 - 
อินเดีย 1 - - 
อิรัก - - 1 
อินโดนีเซีย - 2 1 
อิสราเอล - 1 - 
อิหราน 1 - - 
เอธิโอเปย - - 1 
รวม 5 32 25 
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นักศึกษาที่มีประสบการณทางวิชาการ/ วิชาชีพ ในตางประเทศ (มากกวา หรือเทากับ 4 สัปดาห) ประจําป
การศึกษา 2557 
 

ประเทศ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

เกาหลีใต - - 1 
แคนาดา 2 - - 
จีน 2 - - 
ญี่ปุน 8 8 4 
เดนมารก - - 1 
ไตหวัน - - 1 
นิวซีแลนด - - 1 
เบลเยี่ยม - - 1 
ฝร่ังเศส 1 2 2 
ฟลิปปนส 4 - - 
เยอรมันนี 1 - 5 
สิงคโปร 1 - - 
สวีเดน - - 1 
สวิสเซอรแลนด 2 - - 
สหรัฐอเมริกา 8 1 12 
อังกฤษ 1 - 4 
ออสเตรเลีย 17 1 2 
ฮองกง 1 - - 
รวม 48 12 35 

 
การจัดอบรมวิชาการใหนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ ปงบประมาณ 2558 
 

ชื่อหลักสูตร ผูเขาอบรม สถาบัน/ ประเทศ 
Internship ณ ศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศ 
พาหะและโรคทีน่ําโดยพาหะ 

Mr. Argon Steel University of Hawaii สหรัฐอเมริกา 
Ms. N.D. Asha Dilrukshi 
Wijegunawardana 

University of Kelaniya 
ศรีลังกา 

Internship ณ หนวยวิจัยความเปนเลิศ
เทคโนโลยีชีวภาพกุง 

Mr. Paul Vinu Salachan VIT University 
อินเดีย 
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ชื่อหลักสูตร ผูเขาอบรม สถาบัน/ ประเทศ 

 Ms. Diva January Aldama 
Cano 

Instituto Tecnologico de Sonora 
แม็กซิโก 

Internship ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Mr. Ahmad Firdaus Zakaria 
Ms. Indah Oktaviani 
Ms. Oktira Roka Aji 
Ms. Glenda Gloria  
Ms. Rini Agustin 

Institute Teknologi Bandung 
อินโดนีเซีย 

 Mr. Aryan Nikhab University of Sussex  
สหราชอาณาจักร 

Internship ณ ภาควิชาฟสิกส Mr. SKeiichi Ishizu Kyoto University ญี่ปุน 
Internship ณ ภาควิชาสรีรวิทยา Ms. Vo Hong Nhung 

Ms. Duong Thu Trang 
University of Science and 
Technology of Hanoi (USTH) 
เวียดนาม 

Internship ณ ภาควชิาเคมี Mr. Md. Anowar Hosen University of Dhaka บังคลาเทศ 
Internship ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา Dr. Axel Schlagenhauf Medical University of Graz ออสเตรีย 
Internship for UMP Mr. Suparman 

Ms. Azizah Yudiarti 
Ms. Ratri Rokhani 
Ms. Anggi Nuritasari 
Ms. Rizqi Noermentari 
Ms. Nindya Indah Damayanti 

University of Muhammadiyah 
Purwokerto อินโดนีเซยี 

ENGLES Aboard Program Ms. Megan Rose Pineda 
Ms. San Nguyen 

University of North Texas 
สหรัฐอเมริกา 

 
สถาบันตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือ MOU ที่ Active ปงบประมาณ 2558 
 

No University/ Institute/ Country Type Duration 
1 University of Queensland, Australia Memorandum of Agreement 

and Addendum one for 
Academic Cooperation 

25 Nov. 2009 – 24 Nov. 
2014 

2 The University of Technology, 
Sydney, Australia 

Cotutelle Doctoral Program 
Agreement 

29 Aug. 2011 – 28 Aug. 
2015 

3 The University of Technology, 
Sydney, Australia 

Memorandum of Agreement for a 
Collaborative Research Program 

23 Aug. 2011 – 22 Aug. 
2016 
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No University/ Institute/ Country Type Duration 
4 Curtin University of Technology, 

Australia 
Memorandum of Understanding 
for the Development of 
Academic Cooperation 

29 Nov. 2012 – 28 Nov. 
2017 

5 Curtin University of Technology, 
Australia 

Student Articulation Principal 
Agreement 

30 Oct. 2013 – 29 Oct. 
2018 

6 The College of Science, Hong He 
University, the PR of China, China 

Memorandum of Understanding 
on International Cooperation 

18 Jul. 2013 – 17 Jul. 
2018 

7 University of Haute Alsace,  France Agreement for Joint Thesis 
Supervision 

22 Jan. 2014 – 21 Jan. 
2017 

8 Ecole Nationale Superieure de 
Chimie de Montpellier, France 

Agreement for Academic 
Exchanges and Cooperation 

4 Feb. 2015 – 3 Feb. 
2020 

9 Eberhard Karls Universitat 
Tubingen, German 

Memorandum of Understanding 31 Jan. 2011 – 30 Jan. 
2016 

10 University of Iceland, Iceland Memorandum of Understanding 
Academic Cooperation 

22 Jul. 2015 – 21 Jul. 
2020 

11 Institut Teknologi Bandung, 
Indonesia 

Memorandum of Understanding 24 Jul. 2013 – 23 Jul. 
2018 

12 School of Life Sciences and 
Technology, Institut Teknolgi 
Bandung, Indonesia 

Memorandum of Agreement for 
Academic Exchange 

24 Jul. 2013 – 23 Jul. 
2018 

13 University of Muhammahiyah 
Purwokerto, Indonesia 

Memorandum of Understanding 24 Mar. 2014 – 23 Mar. 
2019 

14 University of Muhammahiyah 
Purwokerto, Indonesia 

Memorandum of Agreement for 
Academic Exchange 

24 Mar. 2014 – 23 Mar. 
2019 

15 Faculty of Mathematics and Natural 
Science, Yogyakarta State 
University, Indonesia 

Memorandum of Agreement 15 Oct. 2014 – 15 Oct. 
2019 

16 Faculty of Biotechnology, University 
of Surabaya, Indonesia 

Memorandum of Agreement 5 Nov. 2014 – 4 Nov. 
2019 

17 Faculty of Science, University of 
Brawijaya, Indonesia 

Memorandum of Understanding 17 Sep. 2015 – 16 Sep. 
2020 

18 The University of Pavia, Italy International Framework 
Cooperation Agreement 

25 Dec. 2012 – 24 Dec. 
2017 

19 Chiba University, Japan Agreement for Academic 
Cooperation and Exchange 

29 Oct. 2013 – 28 Oct. 
2018 
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No University/ Institute/ Country Type Duration 
20 Chiba University, Japan Agreement for Student 

Exchange Program 
3 Apr. 2013 – 2 Apr. 2018 

21 Faculty of Horticulture / Graduate 
School of Science and Technology, 
Chiba University, Japan 

Agreement for Academic 
Exchange and Cooperation 

5 Oct. 2010 – 4 Oct. 2015 

22 Graduate School of Horticulture, 
Chiba University, Japan 

Agreement for Double Doctoral 
Degree Program 

4 Mar. 2014 – 3 Mar. 2019 

23 Graduate School of Bioscience and 
Biotechnology, Tokyo Institute of 
Technology,  Japan 

Agreement of Collaboration 10 Jun. 2010 – 9 Jun. 
2015 

24 Kyoto Institute of Technology, 
Japan 

Agreement for Academic 
Exchange 

2 Apr. 2013 – 1 May 2018 

25 Graduate School of Life Science 
and Systems Engineering, Kyushu 
Institute of Technology, Japan 

Memorandum of Understanding 26 Sep. 2013 – 25 Sep. 
2018 

26 Graduate School of Life Science 
and Systems Engineering, Kyushu 
Institute of Technology, Japan 

Exchange Appendix 
Memorandum of Understanding 

16 Jul. 2013 – 25 Sep. 
2018 

27 Graduate School of Medicine/ 
Faculty of Medicine, Kyoto 
University, Japan 

Agreement of Academic 
Cooperation 

16 Dec. 2010 – 15 Dec. 
2015 

28 Graduate School of Pharmaceutical 
Sciences, Graduate School of 
Nutritional and Environmental 
Science, University of Shizuoka, 
Japan 

General Agreement for 
Academic Exchange 

5 Mar. 2010 – 4 Mar. 2015 

29 University of Shizuoka, Japan International Memorandum of 
Agreement 

8 Dec. 2011 – 7 Dec. 
2016 

30 Graduate School of Science and 
Technology, Niigata University, 
Japan 

Memorandum of Understanding 
on the Double Degree Program 

2 Jul. 2015 – 1 Jul. 2020 

31 Graduate School of Science and 
Technology, Niigata University, 
Japan 

Agreement on the Double 
Degree Program for Doctoral 
Degree 

2 Jul. 2015 – 1 Jul. 2020 

32 Graduate School of Science and Addendum to the General 2 Jul. 2015 – 1 Jul. 2020 
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No University/ Institute/ Country Type Duration 

Technology, Niigata University, Japan Agreement for Cooperation 
33 Institute for Research on Earth 

Evolution, Japan Agency for Marine-
Earth Science and Technology, 
Japan 

Implementing Agreement  
Joint Geophysical Observation in 
Thailand 

1 Apr. 2013 – 31 Mar. 
2018 

34 Japan Advanced Institute of 
Science and Technology, Japan 

Memorandum of Understanding 
on Academic Exchange 

29 Jun. 2012 - 28 Jun. 
2017 

35 Kitasato University, Japan Agreement for Academic 
Exchange 

14 Sep. 2012 - 13 Sep. 
2017 

36 Kyoto Institute of Technology, 
Japan 

Agreement for Academic 
Exchange 

1 May. 2013 - 30 Mar. 
2018 

37 Nara Institute of Science and 
Technology, Japan 

Memorandum on Student 
Exchange 

1 Apr. 2015 - 31 Mar. 
2020 

38 Nara Institute of Science and 
Technology, Japan 

Agreement on Academic 
Exchanges 

1 Apr. 2015 - 31 Mar. 
2020 

39 Graduate School of Engineering and 
International Center for 
Biotechnology, Osaka University, 
Japan 

Memorandum of Agreement on 
Student Exchange 

18 Jul. 2013 - 17 Jul. 
2018   

40 Graduate School of Engineering and 
International Center for 
Biotechnology, Osaka University, 
Japan 

Agreement on Academic 
Exchange 

18 Jul. 2013 - 17 Jul. 
2018 

41 Graduate School of Engineering, 
Osaka University, Japan 

Agreement on a Double-Degree 
Program for Master’s Courses in 
Biotechnology 

21 Apr. 2015 – 20 Apr. 
2020 

42 RIKEN, Japan Agreement for International 
Joint Graduate School Program 

14 Jun. 2013 - 13 Jun. 
2018 

43 RIKEN, Japan Collaborative Research 
Agreement 

22 Jul. 2015 - 31 Mar. 
2018   

44 School of Physical Science, the 
Graduate University for Advanced 
Studies (SOKENDAI), Japan 

Memorandum of Understanding 
on Academic Exchange 

20 Mar. 2014 - 19 Mar. 
2019   

45 School of Physical Science, the 
Graduate University for Advanced 

Memorandum of Agreement on 
Student Exchange 

20 Mar. 2014 - 19 Mar. 
2019   
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No University/ Institute/ Country Type Duration 

Studies (SOKENDAI), Japan 
46 University of Shizuoka, Japan International Memorandum of 

Agreement 
8 Dec. 2011 - 7 Dec. 2016 

47 Earthquake Research Institute, 
University of Tokyo, Japan 

Memorandum on Academic 
Cooperation 

8 May 2013 – 7 May 2018 

48 Jichi Medical University, Japan Memorandum of Understanding  1 Jan. 2014 – 31 Dec. 
2018 

49 Universiti Kebangsaan Malaysia Memorandum of Understanding 23 Nov. 2009 - 24 Nov. 
2014 

50 University of Oslo, Norway General Agreement for 
Academic Exchange 

29 Dec. 2009 - 28 Dec. 
2014 

51 Ateneo de Manila University, 
Philippines 

Memorandum of Agreement 1 Mar. 2012 - May 1, 2017 

52 Memorandum of Understanding 
Faculty of Science, Republic of 
Korea 

College of Natural Sciences, 
Chungnam National University 

20 Jan. 2011 - 31 Dec. 
2015 

53 Seoul National University, Republic 
of Korea 

Memorandum of Understanding  22 Mar. 2010 - 21 Mar. 
2015 

54 Karolinska Institutet,  Sweden Memorandum of Understanding  19 Jan. 2010 - 18 Jan. 
2015 

55 University of Zurich, Switzerland Exchange Agreement  5 Aug. 2013 - 4 Aug. 
2016    

56 University of Zurich, Switzerland Memorandum of Understanding  6 Aug. 2013 - 5 Aug. 2016 
57 National Tsing Hua Unviersity, 

Taiwan 
General Agreement for 
Academic Exchange  

11 Oct. 2011 - 10 Oct. 
2016 

58 The University of Liverpool, UK Memorandum of Understanding  11 Jan. 2010 - 10 Jan. 
2015 

59 The University of Sussex, UK Memorandum of Understanding  26 Aug. 2013 - 25 Aug. 
2018 

60 The University of Sussex, UK Memorandum of Agreement  6 Oct. 2014 - 5 Oct. 
2017     

61 Colleges of Medicine and Health 
Sciences, University of Kentucky, 
USA 

Cooperative Agreement  1 Apr. 2011 - 31 Mar. 
2016 

62 The State University of New York - Bachelor of Science Dual Degree 3 May 2014 - 2 May 2019 
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No University/ Institute/ Country Type Duration 

College of Environmental Science 
and Forestry (SUNY ESF), USA 

Program Agreement  

63 The College of Agricultural & Life 
Sciences at the University of 
Wisconsin-Madison, USA 

Memorandum of Agreement  31 May 2011 - 30 May 
2016 

64 University of Science and 
Technology of Hanoi, Vietnam 

Internship Agreement 
(Bachelor in Biotechnology - 
Pharmacology)  

1 Apr. 2015 - 30 Jun. 
2015 

 

กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2558 
 

 การจัดทําขอตกลงความรวมมือ 
 

  
MOU Signed with the University of Sussex, UK 

6 October 2014 
MOA Signed with the Yogyakarta State University 

15 October 2014 
  

  
MUSC Signing Ceremony with the University of 

Surabaya  
5 November 2014 

Chiba University and MUSC Agreed in Principle of 
Tailor-made Student’s 

Training Program in Abroad, 29 January 2015 
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Official Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) between MUSC and BUSC, 

Indonesia 17 September 2015 
 

 การตอนรับอาคันตุกะ ผูมาเยี่ยมมชม ประชุมหารือ และศึกษาดูงาน 
 

  
Osaka University Visited MUSC 

27 October 2014 
Minutes of the Meeting with Mr. Thomas Nielsen, 
International Advisor Aarhus University, Denmark 

1 December 2014 
  

  
MUSC Moves forward to Strengthen International 

Cooperation, 26-28 February 2015 
Curtin University, Australia 

27 February 2015 
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Niigata University 

4 March 2015 
International Networking Matters: A Joint 
Symposium between Thailand Mahidol 
University & Kyushu University, Japan, 

Successfully Organized at MUSC, 11 March 2015 
  

  
Faculty of Pharmacy, University of 

Muhammadiyah Purwokerto 
16-31 March 2015 

Initiative Collaboration between MUSC and NTU 
24 March 2015 

  

  
Successful Primary Discussion between MUSC and 

UNT 
25 March 2015 

MUSC’s Dean and Consultant to the Dean 
visited Japan 

7-11 April 2015 
  



รายงานประจําป 2558 คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล  85 

 

  
MUSC Initiatively Expanded Its Science Education 

Collaboration 
21 April 2015 

New Double Degree Program between MUSC and 
Osaka University, Japan 

21 April 2015 
  

  
Macquarie University 

11 May 2015 
UTS, Australia 
11 May 2015 

  

  
Mahidol-Norway Press Conference 

6 June 2015 
Mahidol-Norway Press Conference 

3 July 2015 
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Bhutan to Study Potential Graduate Programs 

15 July 2015 
University of North Texas, USA 

29 July 2015 
  

  
A Teleconference on Joint Research and 

Education Collaboration 
9 September 2015 

Delegation from USAID COMET 
18 September 2015 

 
 

 กิจกรรมงานความรวมมือระหวางประเทศ 
 

  
Mahidol International Week Event 

5 November 2014 
Pray for Nepal 

14 - 15 May 2015 
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Special lecture event on AEC preparedness was 

organized for MUSC’s staff member at the 
Faculty of Science, Mahidol University 

28 September 2015 

การประชุมเชิงปฏบิัติการ เครือขาย MUSC for Global 
Network 

21 August 2015 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา  

 
คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับแผนกลยุทธของทั้งมหาวิทยาลัย

และของคณะวิทยาศาสตร เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และ
ดําเนินงานกิจกรรมดานกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสงเสริมความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย และผูปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
 

 
พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 4 ธันวาคม 2557 
 

  
  

 
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 
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คณบดี พรอมผูบริหาร และบุคลากร นําแจกันดอกไมทูลเกลาฯ ถวายพระพร และรวมลงนามถวายพระพร  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ 
14 ตุลาคม 2557 

 

  
 

 
วันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ป 

21 ตุลาคม 2557 
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งานประเพณีวันลอยกระทง คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2557 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
 

 
คณะวิทยาศาสตร รวมงาน 46 ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 2 มีนาคม 2558 
 

  
 

 
พิธีวางศิลาฤกษการกอสรางฐานอนุสรณ ศ.ดร. สตางค มงคลสุข  

วันที่ 9 มีนาคม 2558 
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พิธีทําบุญตักบาตร รดน้ําขอพรอาจารยอาวุโส เพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2558 

วันที่ 8 เมษายน 2558 
 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนเจาภาพจัดการประชมุคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

วันที่ 25 เมษายน 2558 
 

 
พิธีทําบุญ ครบ 8 รอบ (96 ป) ชาตกาล ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
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ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
 

  

 
ถวายพานพุมสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 

18 สิงหาคม 2558 
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พิธีปจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 

วันที่ 30 สิงหาคม 2558 

พิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2558 
วันที่ 10 กันยายน 2558 
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งานเกษียณอายุผูปฏิบัติงาน "มุทิตาวิทยา 58" ประจําป 2558 

วันที่ 23 กันยายน 2558 

 

  
 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย  
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจําป 2558 

วันที่ 24 กันยายน 2558 
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 บทสรุป 
 

แนวทางการดําเนินงาน  

ปงบประมาณ 2558 การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณบดีเปนผูนําดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมกําหนดและเสนอนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานตามภารกิจหลักเพื่อใหดําเนินการโดยสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และทิศทางของมหาวิทยาลัย มีคณะ
ที่ปรึกษาคณบดีซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ผูบริหาร และผูใชบัณฑิต ทั้งนี้ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) 
 

ระบบและกลไกในการบริหาร  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ตั้งทําการ 2 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขต
ศาลายา ประกอบดวย 12 ภาควิชา และ 1 ศูนย โครงสรางสวนสนับสนุนองคกร ภายใตสํานักงานคณบดี 13 งาน 
นอกจากนี้ยังมีหนวยวิจัยและเครือขายวิจัย 12 หนวย ความรวมมือการวิจัย 4 กลุม ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
แหงชาติ 3 ศูนย และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

ดานการบริหาร 

คณะวิทยาศาสตร ดําเนินการเผยแพรนโยบายและเปาหมายระยะส้ันและระยะยาวใหบุคลากรรับทราบโดย
ใชชองทาง ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่ประชุมรองคณบดีและผูชวยคณบดี ที่ประชุมหัวหนางาน ผูบริหาร
ระดับหัวหนาภาควิชา/งานถายทอดใหบุคลากรรับทราบ และการเผยแพรแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ผานทางเว็บไซตของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
นอกจากนั้นแลวคณะฯ จัดงาน Meet the Dean โดยมีผูปฏิบัติงานเขารวมกวา 300 คน เพื่อสื่อสารนโยบายและรับ
ฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวางผูปฏิบัติงาน อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นในองคกร 
 

ดานทรัพยากรบุคคล 

ผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร จํานวน 653 คน แบงเปนผูปฏิบัติงานสายวิชาการ 269 คน และสาย
สนับสนุน 384 คน ผูปฏิบัติงานสายวิชาการ ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 25 คน รองศาสตราจารย 60 คน ผูชวย
ศาสตราจารย 84 คน และอาจารย 99 คน ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 3 คน และ
ผูชํานาญการพิเศษ 15 คน  
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ดานนโยบายและแผนงาน 

คณะวิทยาศาสตรได โดยใชแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2555-2559 
(ฉบับปรับปรุงป 2557) และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป งบประมาณ 2558 ซึ่งสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของคณะฯ และจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2558 กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ดานการการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีปกติ 6 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร และ
หลักสูตรพิสิฐวิธาน 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก (หลักสูตร
นานาชาติ) 16 หลักสูตร นักศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2558 จํานวน 2,564 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 1,381 คน 
ระดับปริญญาโท 607 คน และระดับปริญญาเอก 576 คน นักศึกษาไดรับรางวัลจํานวน 57 คน ดังนี้ รางวัลระดับ
นานาชาติ 20 คน และระดับชาติ 63 คน 
 

ดานวิจัย 

ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป  (ปปฏิทิน) 2558 
จํานวน 405 บทความ อาจารย นักวิทยาศาสตร และนักวิจัย ไดรับการสนับสนุนทุนวจิัยจํานวน 261,653,323.40 บาท 
เปนแหลงทุนภายในสถาบัน จํานวน 64,359,437.00 บาท และแหลงทุนภายนอกสถาบัน 197,293,886.40 บาท 
 

ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร ไดรับเงินงบประมาณแผนดิน และตั้งงบเงินรายไดเพื่อเปนคาใชจาย
จํานวนเงิน 988,032,092.89 บาท (เการอยแปดสบิแปดลานสามหม่ืนสองพันเกาสบิสองบาทแปดสิบเกาสตางค) จาย
จริงจํานวน 993,316,163.95 บาท (เการอยเกาสิบสามลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหนึง่รอยหกสิบสามบาทเกาสิบหา
สตางค) 
 

ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญของการบริหารจัดการสภาพแวดลอมและอนุรักษพลังงานโดยให
ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนรวมในการรณรงคการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอมเฝาระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยไมให
เกิดลุกลามใหญโตอันจะเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เชน ดานการควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษไดมีถังขยะแยก
ประเภทไวในหองปฏิบัติการทดลอง/วิจัยของหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการ การลดใชกระดาษ  โดยใชระบบประชุม
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ออนไลน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ประชุมคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และประชุม
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนางาน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ในการสงใบลาตางๆ ของบุคลากร เปนตน 
 

ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย 

งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข ใหบริการสารสนเทศงานวิจัย ดังนี้ บริการ Article Express 
การใหบริการสําเนาเอกสารแกเครือขายหองสมุดภายในประเทศ และการขอรับบริการสําเนาเอกสารจากหองสมุด
ตางประเทศ สถิติผูใชบริการผานเว็บไซตและส่ือสังคมออนไลน เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร  ดังนี้ Page views 
1,704,700 Post views ผานสื่อสังคมออนไลน Facebook 554,921  

งานพัฒนาระบบฯ จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะฯ ดังนี้ ระบบประชุม
ออนไลน ระบบขอมูลบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ ระบบจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกการปฏิบัติงาน ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดการ
หองเรียน ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร ระบบขอมูลบุคลากร และระบบแจงซอมออนไลนและเบิกวัสดุสํานักงาน 
 

ดานประกันคุณภาพและการจัดการความรู 

คณะวิทยาศาสตรกําหนดนโยบายในแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555 -2559 
(ฉบับปรับปรุงป 2557) ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence ขอ 3 เพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ คณะใช
ระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล โดยการใชเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) 
คณะฯจัดกิจกรรมอบรม EdPEx 2 ครั้ง ผูเขารวม 99 คน ในสวนการจัดการความรู มีกิจกรรม KM 97 กิจกรรม 
แบงเปน ดานการศึกษา 15 กิจกรรม ดานวิจัย 29 กิจกรรม ดานอื่นๆ 53 กิจกรรม และ CoP จํานวน 19 กิจกรรม 
แบงเปน ดานการศึกษา 3 กิจกรรม ดานวิจัย 9 กิจกรรม และดานอื่นๆ 7 กิจกรรม 
 

ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

งานตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายในซ่ึงรับนโยบายจากคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร และจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานดานการตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะ
วิทยาศาสตรทางดานการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด 
(Compliance Auditing) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Auditing) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) ได
ดําเนินการตรวจสอบ 13 หนวยรับตรวจ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยรับตรวจ 

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหความเสี่ยงครบทุกยุทธศาสตรของสวนงาน และครบตามกรอบ
การบริหารความเส่ียงทั้ง 4 ดาน โดยแบงระดับความเส่ียงเปนระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ทั้งนี้คณะฯ ติดตามผล
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การดําเนินงานทั้งสี่ระดบั และรายงานผลเหตุการณความเสี่ยงระดับสูงมากไปยังมหาวิทยาลัย สวนระดับ สูง ปานกลาง 
ต่ํา รวบรวมและจัดสงงานตรวจสอบภายในเพ่ือใชในการตรวจประเมินการดําเนินงานของสวนงาน การรายงานผล
ปฏิบัติตามแผน ปละ 2 รอบ  
 

ดานบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกลูกคาท่ีเปนคูสัญญา 
ประกอบดวย 1.บริการวิเคราะหผานหนวย BDU หนวย CIF และ เคมีบริการ ภาควิชาเคมี 2.รับจางวิจัยเพ่ือ
วัตถุประสงคเฉพาะ ระหวาง MUSC และลูกคาผานหนวย BDU 3.บริการวิชาการดานสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
บริการสารสนเทศหองสมุด และ 4.ที่ปรึกษา อบรม การจัดการเรียนการสอนเพื่อบริการสถาบันภายนอกท้ังระดับชาติ
และนานาชาติผาน ภาควิชา หนวยงานภายในคณะ และมีการสํารวจความพึงพอใจและไมพึ งพอใจของลูกคาในการ
ใหบริการของหนวยงาน 
 

ดานการประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตรมีชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ ดังนี้ สื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ จดหมายเวียน 
เสียงตามสาย และ Social network ปงบประมาณ 2558 คณะฯ จัดเสวนาพิเศษ Science Café จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
1.ธันวา ’57 โลกไมมืดกลางวัน...เพราะ... และ 2. Weight Management ไมอวน เอาเทาไร? และมีการจัดกิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธตางๆ อาทิ งาน Open House งานวันรักนกเงือก เปนตน 
 

ดานวิเทศสัมพันธ 

ปการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร มีจํานวนนักศึกษาตางชาติเต็มเวลา 62 คน จํานวนนักศึกษาที่มี
ประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพในตางประเทศ (มากกวาหรือเทากับ 4 สัปดาห) จํานวน 96 คน ในปงบประมาณ 
2558 งานความรวมมือระหวางประเทศจัดอบรมวิชาการใหนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ จํานวน 9 หลักสูตร 
และมีขอตกลงความรวมมือ MOU ที่ Active กับสถาบันตางประเทศ 64 ฉบับ 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตรดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี ศิลปและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ปงบประมาณ 2558 คณะฯ มีการจัดกิจกรรม อาทิ พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการ พนักงานท่ีดี และเปนพลังของแผนดิน และรวมลงนามถวายพระพร วันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร
วาระครบรอบ 56 ป พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2558 งานมุทิตาวิทยา 58 
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คณะกรรมการจัดทําหนังสือรายงานประจําปงบประมาณ 2558 
 
1. คณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝายพฒันาคุณภาพและบริหารความเส่ียง    ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยคณบดีฝายบริหาร       กรรมการ 
4. หัวหนางานการศึกษา        กรรมการ 
5. หัวหนางานคลังและพัสด ุ       กรรมการ 
6. หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ      กรรมการ 
7. หัวหนางานตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
8. หัวหนางานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ     กรรมการ 
9. หัวหนางานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี      กรรมการ 
10. หัวหนางานแพทยศาสตรและบณัฑิตศึกษา     กรรมการ 
11. หัวหนางานพันธกิจพิเศษ       กรรมการ 
12. หัวหนางานวิจัย        กรรมการ 
13. หัวหนางานศาลายา        กรรมการ 
14. หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข    กรรมการ 
15. นายอภิชัย อารยะเจริญชัย       กรรมการ 
16. หัวหนางานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ      กรรมการและเลขานุการ 
17. นางศศิมา มามีใหญ        ผูชวยเลขานุการ 
18. นางสาววนัวิสา เจริญยศ       ผูชวยเลขานุการ 
19. นางวชัรี ใจซื่อกุล        ผูชวยเลขานุการ 
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