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สาสนจากคณบดี 

 

“รายงานประจําปงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอ

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 หรือปที่ 58 แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

นับต้ังแตไดรับการประกาศจัดต้ังในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2501 โดยมีความเจริญกาวหนา

อยางตอเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ภายในรายงานประจําปฯ เลมน้ี ประกอบไปดวย ประวัติความเปนมา แนว

ทางการดําเนินงาน ระบบและกลไกในการบริหาร ผลการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ ท้ังดานการบริหาร 

การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือกับตางประเทศ และการ

ประชาสัมพันธ ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานทั้งหมดดังกลาวสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตรที่

มุงม่ัน “เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล (อันดับที่ 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020)” 
 

คณะวิทยาศาสตรหวังเปนอยางย่ิงวา “รายงานประจําปงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล” น้ีจะเปนเอกสารที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภายในปงบประมาณ 2559 เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชนท่ัวไป        

ไดรับทราบความคืบหนาในการดําเนินงานของคณะฯ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดตามสมควร 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 



บทสรุปผูบริหาร 

Executive Summary 
 

World Class Science Faculty 
 

วิสัยทัศน 

คณะวิทยาศาสตรชั้นนําระดับสากล 
(อันดับ 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020) 

 

Concentration of Talents 
 

45 หลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

    

                                            

403  ผลงานวิจัย 

2,565 นักศึกษา 12.8 อางอิงเฉลี่ย

P.33 86% Q1+Q2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.37 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

สรางบุคลากรทีม่ีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล ท่ีกอประโยชนตอสังคม 
 

World Class University (WCU) 

Salmi, J. 2009, The Challenges of Estabilshing World-Class University. Washington 

DC: The World Bank
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40Supportive regulation 
Autonomy 
Academic freedom 
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Strategic vision 
Culture of Excellence 
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บทสรุปผูบริหาร 

Executive Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact 
ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 
ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 
ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 

  4 
ยุทธศาสตร 

xcellence in Management fo

คณะผูบริหาร 

P.11 

เกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
   EdPEx 
AUN-QA 

P.63 

67 
ความรวมมือระหวางประเทศ 

Active MOU 

P.79 

P.7 
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บทสรุปผูบริหาร 

Executive Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานบุคลากรและนักศึกษา 

ดานการเงิน 

บุคลากร 
สายวิชาการ 41.85% 

สายสนับสนุน 58.15% 

จํานวน ศ.+รศ. เทากับ 30.8%  

นักศึกษาป.ตร ี 1,431 คน 

นักศึกษาป.โท  570 คน 

นักศึกษาป.เอก  564 คน 

P.23 

P.33 

312 

ทุนวิจัย 
ลานบาท (ภายใน/ภายนอก ม.มหิดล) 

15.6 ลานบาท (ภายในคณะวิทยาศาสตร) 
P.39 

งบประมาณ 
1,113.8 ลานบาท (รายรับ) 

P.46 

1,034.2 ลานบาท (รายจาย) 

นักศึกษา 
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ประวัติความเปนมา 

 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับประกาศจัดตั้งในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 

พ.ศ.2501 ในนาม “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” โดยมีศาสตราจารย ดร.สตางค 

มงคลสุข เปนผูดําเนินการจัดตั้ง และดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงคเบื้องตน เพื่อจัดการศึกษาเตรียม

แพทยและเตรียมประเภทวิชาอ่ืนๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยใชสถานที่ ณ ตึกเทคนิคการแพทย 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณในปแรก และยายมายังอาคารเรียนใหม ณ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งปจจุบันเปนท่ีตั้งของคณะเภสัช -

ศาสตร ในปตอมา 

ป พ.ศ.2503 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ ยกฐานะข้ึนเปน “คณะวิทยาศาสตรการแพทย” เปดหลักสูตร

การศึกษาในสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ถึงระดับปริญญาตรี-โท (และเอก ในเวลาตอมา) 

โดยมีศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ดํารงตําแหนงคณบดีทานแรก 

ป พ.ศ.2511 คณะฯ ยายสถานท่ีมาตั้ง ณ พ้ืนที่ปจจุบัน ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี ซึ่งรัฐบาล

ไทยไดใหการสนับสนุนที่ดิน 40 ไร และงบประมาณรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร กอสรางอาคารบรรยายและอาคาร

ทดลองวิทยาศาสตร พรอมอุปกรณวิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ยังไดติดตอขอความ

ชวยเหลือจากองคกรตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อขอความสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย จนทําใหคณะฯ เปน

ฐานปฏิบัติการวิจัยที่สําคัญที่สุดของประเทศและของภูมิภาคในขณะนั้น 

วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาโปรด

กระหมอมจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ใหใชพระนามาภิไธย “มหิดล” เปนนามใหมของ

มหาวิทยาลัย และเม่ือมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2512 คณะฯ จึงไดชื่อใหมเปน “คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล” มาจนถึงปจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ต้ังอยูเลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-5000 มีอาคารเดิม 11 หลัง พื้นท่ีรวม 66,792 ตารางเมตร เปนท่ีตั้งของ

ภาควิชาตางๆ และใชสําหรับการเรียน การสอน การวิจัย และอาคารซ่ึงไดรับพระราชทานนามวา  “อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ” อีกหนึ่งหลังเปดทําการตั้งแตป พ.ศ.2544 พื้นท่ีรวม 23,845 ตารางเมตร เปนท่ีตั้งของสํานักงานคณบดี 

หองปฏิบัติการของนักศึกษาพรีคลินิก และใชสําหรับปฏิบัติงานวิจัยของหนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศ ( Center of 

Excellence) หนวยสงเสริมงานวิจัยอื่นๆ งานการเรียนการสอนและงานบริหาร ปงบประมาณ 2549 คณะฯ ไดสรางกลุม

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและชีวภาพการแพทย ประกอบดวยอาคาร 3 หลัง พื้นท่ีรวมกันทั้งหมด 14,550 

ตารางเมตร ไดแก อาคารสตางค มงคลสุข เพื่อสนับสนุนนโยบายและการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษา สันทนาการ 
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และเปนสํานักงานและหองปฏิบัติการของศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬาพ้ืนท่ี 10,700 ตารางเมตร อาคาร

สัตวทดลอง เพื่อสนับสนุนการวิจัยคุณภาพระดับสากลพ้ืนท่ี 2,300 ตารางเมตร และอาคารชีวภาพการแพทยพื้นที่ 

11,550 ตารางเมตร เฉพาะตัวอาคารกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณ 2552 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ต้ังอยูถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 0-2441-9323 ประกอบดวยอาคาร 4 หลัง พ้ืนท่ีรวม 32,114 ตารางเมตร ใช

สําหรับการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-2 และใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงานวิจัยดวย 

ป พ.ศ.2501-พ.ศ.2535 คณะวิทยาศาสตรประกอบดวย 14 ภาควิชา จัดตั้งเรียงตามลําดับ ดังนี้ กายวิภาคศาสตร เคมี 

ชีววิทยา ภาษาตางประเทศ จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชี ววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ 

คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และพฤกษศาสตร ป พ.ศ.2549 ภาควิชาภาษาตางประเทศไดโอนยายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร 

และป พ.ศ.2552 ภาควิชาคอมพิวเตอรยายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ป พ.ศ.2557 จัดต้ัง

ศูนยวิจัยและเทคโนโลยียาง เปนหนวยงานเทียบเทาระดับภาควิชา  

 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
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สวนที่ 1 แนวทางการดําเนินงาน 

 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือที่จะมุงเปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนําในระดับ

สากล (อันดับที่ 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020) มีพันธกิจ (Mission) ในการสรางทรัพยากรบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม 

และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล กอประโยชนตอสังคม โดยมีคานิยมหลัก MUSC (Core Values) ประกอบดวย 

เช่ียวชาญวิชา (Mastery) สามัคคีรวมใจ (Unity) ใฝสัมฤทธ์ิ (Success) คิดสรางสรรค (Creativity) 

 พันธกิจที่สําคัญของคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอการเรียนการสอนทุกระดับ ตั้งแต

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชั้นปที่ 1 ของคณะตางๆ การสอนวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและพรีคลีนิก

ใหกับนักศึกษาแพทยและวิทยาศาสตรการแพทยหลักสูตรตางๆ และการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับสูง การวิจัยที่

ครอบคลุมตั้งแตงานวิจัยพื้นฐานจนถึงงานวิจัยประยุกต เพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และบริการวิชาการ

เพื่อเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

 คณะวิทยาศาสตรประกอบดวยหนวยงานในระดับภาควิชา 12 ภาควิชา ไดแก กายวิภาคศาสตร เคมี ชีววิทยา 

จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟสิกส เภสัชวิทยา พยาธิชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร พฤกษศาสตร และ        

1 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยและเทคโนโลยียาง  

 โครงสรางสวนสนับสนนุองคกร ภายใตสํานักงานคณบดี 14 งาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและ

พัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งานการศึกษา งานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา งานศาลายา งานประชาสัมพันธและกิจกรรม

พิเศษ งานความรวมมือระหวางประเทศ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี  งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 

งานคลังและพัสดุ งานตรวจสอบภายใน งานพันธกิจพิเศษ และโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา 

 นอกจากนี้ยังมี Center of Excellence: CoE จํานวน  5 ศูนย ดังนี้ ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี 

(PERCH-CIC) ศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพิษวิทยา (EHT) ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร (CEM) 

ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย (CEMB) และ ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส (ThEP) (รวม) 
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก 

 

วิสัยทัศน (Vision)  เปนคณะวิทยาศาสตรชั้นนนําในระดับสากล  

    (อันดับที่ 1 ใน 3 ของ ASEAN ในป 2020) 

    To be the World Class Science Faculty 
 

พันธกิจ (Mission)  สรางบุคลากรที่มีความรูคูคุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล 

    ที่กอประโยชนตอสังคม 

    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 

 

ยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2560-2564 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact 

1.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานวิจัย 

1.2 การผลักดันและสงเสริม Industrial Link เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานวิจยั – Special Innovation Zone 

1.3 การพัฒนาระบบสงเสริมการเปลี่ยน Discovery ใหเปน Innovation และการสราง Start-up จากผลงานวิจัย

ของคณะวิทยาศาสตร 

1.4 การผลักดันใหเกิดการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตรและคณะอ่ืนๆ รวมกับคูความ

รวมมือนานาชาติ ที่มีความสนใจรวมกันจนปรากฎอยูบนแผนทีโ่ลก 

1.5 การสนับสนนุ Platform เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยพืน้ฐาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 

2.1 ผลักดัน AUNQA Accreditation 

2.2 ผลักดันการเรียนการแบบ 21st  Century Education รวมทั้งจริยธรรมแกนักศึกษาชั้นปที่ 1  
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ยุทธศาสตรที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates 

2.3 ปรับเนื้อหาวิชา Service Teaching ใหสอดคลองกับความตองการของคณะปลายทาง 

2.4 ผลักดัน STEM Education และปลูกฝงความเปนนักวิทยาศาสตรใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

2.5 พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดยใช E-Learning 

2.6 จัดทําหลักสูตรรวมในรูปแบบตางๆ ท้ังกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ (Transnational 

Education) ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับนักศึกษาและสงเสริม Industrial Link 

2.7 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือ สํานักวิชา ในหลักสูตรที่เปนสหสาขาเพื่อสงเสริมการทํางาน

รวมกันระหวางภาควชิา 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement 

3.1 การสงเสริมใหบริการวิชาการมมีาตรฐานสากล เปนไปตามความตองการของสังคมในวงกวาง เปนที่พงึพอใจ

ของผูใชบริการ 

3.2 การใหบริการวิชาการที่สะทอนตนทุนในการดําเนนิการอยางถกูตองแมนยํา 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization 

4.1 ศึกษาอัตรากําลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจําเปนในสาขาวิชาและสายงานตางๆ เพื่อวางแผนสรรหา

และพัฒนาบุคลากรอยางมปีระสิทธิภาพ 

4.2 สรางกําลังใจในการทาํงานของผูปฏิบัตงิานโดยแรงจูงใจดานสวัสดิการ การสรางความผูกพันกับองคกร  

ระบบการประเมินที่เชื่อถือได และ ธรรมาภิบาล 

4.3 การวิเคราะหตนทุนและวางแผนการใชจายงบประมาณท่ีชัดเจน 

4.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.5 การสื่อสารองคกรเพ่ือสนับสนนุพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร 

4.6 การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทาํงาน 

4.7 สงเสริมการเปน Green campus และ Eco University 
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สวนที่ 2 ระบบและกลไกการบริหาร 
 

โครงสรางคณะวิทยาศาสตร 
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แผนภูมิการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจําคณะฯ 

รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา 

หัวหนางาน รองหัวหนาภาควิชา 

ประธานหลักสูตร 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 

ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง 
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คณะผูบริหาร 

 
 

 
รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ 

คณบดี 

  

  
รองศาสตราจารย ดร.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน 

รองคณบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด อมรสมานกุล 

รองคณบดีฝายบริหาร 

  

  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐินี พันธวิศวาส 

รองคณบดีฝายคลังและพัสดุ 

ศาสตราจารย ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล 

รองคณบดีฝายการศึกษา 
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ศาสตราจารย ดร.จงกลณี วัฒนาเพ่ิมพูล 

รองคณบดีฝายแพทยศาสตรและบัณฑติศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร โอสถจันทร 

รองคณบดีฝายวิจัย 

  

  
รองศาสตราจารย ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธิ์ 

รองคณบดีฝายบริการการศึกษา ศาลายา 

อาจารย ดร.ณัฐพล ออนปาน 

รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง 

  

   
รองศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ ์สมสุข 

ผูชวยคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา 

อาจารย ดร.ณภัศศรณ ปญญาสุข 

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 

นายคํารณ โชธนะโชต ิ

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
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หัวหนาภาควิชา 

 

  
รองศาสตราจารย ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล 

หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.ยงควิมล เลณบุรี 

หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 

  

  
รองศาสตราจารย ดร.ปราณี ภิญโญชีพ 

หัวหนาภาควิชาเคมี 

ศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ ผลติผลการพิมพ 

รักษาการหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา 

  

  
รองศาสตราจารย ดร.จิรันดร ยูวะนิยม 

หัวหนาภาควิชาชีวเคมี 

อาจารย ดร.ศิรวิทย สิตปรีชา 

หัวหนาภาควิชาชีววิทยา 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพงษ ฐิตะมาดี 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสทิธิ์ สุวรรณเลิศ 

หัวหนาภาควิชาพยาธิชีววิทยา 
  

  
รองศาสตราจารย ดร.พวงผกา อัมพันธจันทร 

หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ 

หัวหนาภาควิชาฟสิกส 
  

  
รองศาสตราจารย ดร.สุภีนันท อัญเชิญ 

หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา 

รองศาสตราจารย ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ 

หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา 
  

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา สุชีวะ 

หัวหนาศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง 
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คณะกรรมการสภาอาจารย 

 

ประธานสภาอาจารย    รองศาสตราจารย ดร.ชืน่จิตต บญุเฉิด 

รองประธานสภาอาจารย    รองศาสตราจารย ดร.ปราณี ภญิโญชีพ 

เลขาธิการสภาอาจารย    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร ณัฐวุฒ ิ

เหรัญญิก     อาจารย ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ 

ประธานกรรมการฝายวิชาการ   ศาสตราจารย ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ 

ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วิวิธนาภรณ 

ประธานกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์

ประธานกรรมการฝายประชาสมัพันธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย พิชกรรม 

 

กรรมการประจําคณะฯ ประเภทคณาจารยประจํา 

 

รองศาสตราจารย ดร.ฤทัยวรรณ โตะทอง 

อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์

รองศาสตราจารย ดร.ชืน่จิตต บญุเฉิด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา ไตรเพ่ิม 

 

ผูแทนสภาอาจารยคณะวิทยาศาสตร ที่เปนผูแทนในกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน รองศาสตราจารย ดร.ชืน่จิตต บญุเฉิด 

สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไป  อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์
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หัวหนางาน 

 

หัวหนางานการศึกษา      นายณัฐพล แนวจําปา 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ      นางสาวมลฤดี ธรรมรงค 

หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ    นางสาวนองนชุ ประสมคํา 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน     นางสาวปพิชญา สุขสะอาด 

หัวหนางานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ    นางสาวลีลศร พวงศรี 

รักษาการหัวหนางานบริหารและธุรการ    นายคํารณ โชธนะโชติ 

หัวหนางานพัฒนาระบบและเทคโนโลย ี    นางสมสุข นาคะพฒันกุล 

หัวหนางานพันธกิจพิเศษ      นางสาววลัยพันธ ฉลาดอักษรสทิธิ์ 

รักษาการหัวหนางานแพทยศาสตรและบัณฑติศึกษา   นายมานะ ไผมณี 

หัวหนางานวิจัย       นางสาวรุงระวี แทนวันชัย 

หัวหนางานศาลายา      นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท 

หัวหนางานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข   นางสาววรัษยา สุนทรศารทลู 

หัวหนาโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา    นางสาวนันทนิี กลิน่จันทร 
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สวนที่ 3 ผลการดําเนนิงาน 

 

ดานการบริหาร 
 

คณบดีเปนผูนําสูงสุดขององคการ นําองคการดวยวิสัยทัศน “คณะวิทยาศาสตรชั้นนาํในระดับสากล (อันดับ 1 ใน 

3 ของ ASEAN ภายในป 2020)” ใชยุทธศาสตร 4 ดาน สอดคลองกับมหาวิทยาลัย แตเพื่อใหเกิดความตอเนื่องจึงใชแผน

กลยุทธ พ.ศ.2554-2559 ควบคูไปกับการทําแผนกลยุทธใหม 2560-2564 ที่จะนําไปใชตอไปในปงบประมาณหนา นํา

ขอเสนอแนะจากการประเมินดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ปงบประมาณ 2558 มา

เปนปจจัยนําเขาเพื่อปรับกระบวนการทํางาน และจัดลําดับความสําคัญ 
 

 การสื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ เปาหมายระยะส้ัน และระยะยาว ในงาน Meet the Dean 

วันที่ 30 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดี พบประชาคม ครั้งที่ 1/2559 ภายใต  

คอนเซ็ปต "Moving Forward Together กาวไปขางหนาดวยกัน" หลังจากเขารับตําแหนงเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 ท่ี

ผานมา คณบดีไดแถลงถึงแนวทางในการบริหารที่ทีมบริหารของทานจะพาคณะฯ ไปสูเปาหมายในอันท่ีจะเปนคณะ

วิทยาศาสตรชั้นนําในระดับสากล โดยเฉพาะการท่ีคณะวิทยาศาสตรจะแสดงใหสังคมประจักษถึงความสําคัญของ

วิทยาศาสตร ตลอดจนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร ในการสรางสรรคสังคมและประเทศไทยดวยองคความรูและนวัตกรรม

และจะยังคงสานตอนโยบายของทานอดีตคณบดี ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข 

นอกจากนี้ยังกลาวถึงนโยบายเร่ืองอัตรากําลังคน เร่ืองของการพัฒนา และประชาสัมพนัธหลักสูตรของคณะฯ 

การสื่อสารองคกรทั้งภายในและภายนอกใหดียิ่งขึ้น การจัดทาํประกันคุณภาพ เร่ืองระบบสวัสดิการของคณะฯ เก่ียวกับ

การรักษาพยาบาล เปนตน 

จากนั้นเปนการตอบคําถามจากประชาคมซึ่งมีทั้งสงเปนกระดาษ และถามโดยตรง  โดยมี อาจารย ดร.ระพี    

บุญเปลื้อง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูดําเนินรายการ งานนี้มีผูปฏิบัติเขารวมงานจํานวน 

374 คน 
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Meet the Dean : Moving Forward Together กาวไปขางหนาดวยกัน 

 

 
ระดับความพึงพอใจ งาน Meet the Dean : Moving Forward Together กาวไปขางหนาดวยกัน 
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 การสื่อสารองคกร 

คณะวิทยาศาสตร พัฒนา Webpage ของทุกงานภายใตสํานักงานคณบดี ทั้ง Intranet และ Internet เพ่ือเปน

แหลงสืบคนขอมูล และส่ือสารขอมูลที่สําคัญอยางถูกตองครบถวนและทันสมัย ไปยังทุกภาคสวน อาทิ ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศคณะวิทยาศาสตร และเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของ

คณะฯ และบุคลากรสามารถเช่ือมโยงไปหาขอมูลจากหนวยงานภายใน หรือหนวยงานอ่ืนได และชองทาง Social media 

อาทิ Webboard Facebook เปนชองทางการรับฟงการสื่อสาร 
 

 
science.mahidol.ac.th 

 
intranet.sc.mahidol 
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นอกจากนั้นแลว งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษก็ไดดําเนินการ จัดทําสื่อสารถึงกัน:จดหมายขาวคณะ

วิทยาศาสตร ฉบับพิเศษ: คณบดีพบประชาคม 30 มีนาคม 2559 เพ่ือแจกใหกับผูปฏิบัติงานของคณะฯ ทุกคน ในงาน 

Meet the Dean เผยแพรทาง http://www.sc.mahidol.ac.th/e-magazine และสามารถดาวนโหลดไดโดย QR Code 

  
 

 การอุทธรณรองทุกข 

ผูปฏิบัตงิานสามารถยื่นอุทธรณรองทุกขโดยตรงตอคณบดี และมีชองทางการรับเร่ืองรองเรียนจากการทํางาน 

รวมถึงการแสดงความคิดเห็นทีม่ีตอการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร 

� Intranet คณะวิทยาศาสตร หัวขอ “Meet the Dean Online มีปญหา...เชิญปรึกษาคณบดี” 
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� QR Code 
 

  
� โดยตรงที่ คณบดี รองคณบดี ทาง E-mail หรือจดหมายทางไปรษณีย 

� ผานกรรมการฝายรับเร่ืองรองเรียน สภาอาจารย คณะวทิยาศาสตร โดยผูแทนสภาฯ จะแจงตอในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ เดอืนละ 1 ครั้ง 

� ผานคณะกรรมการรับเร่ืองรองเรียน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

� กลองรบัฟงความคิดเห็นเสนอแนะการบริการ 

 

 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2559 คณะฯ มีการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ดังนี้ 

1. ระดับคณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี ทุกฝาย 2. ระดับหัวหนาภาควิชา 3. ระดับหั วหนางาน โดยมีรายการ

ประเมินจํานวน 6 ดาน ดังนี้ 1.การเปนผูนําและภาวะผูนําของผูบริหาร 2. ความสามารถของผูบริหารในการส่ือสารและ

การจูงใจ 3.ศิลปะของผูบริหารในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 4.การกํากับดูแลที่ดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม   

5.กระบวนการวางแผนและจัดระบบงาน และ 6.กระบวนการพัฒนาองคกร 
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ผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
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ดานทรัพยากรบุคคล 

 

 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามสายวิชาการและสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2559 

 

 
 

 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตรใหความสาํคญัและสงเสริมใหบุคลากรมีตําแหนงที่สูงข้ึน โดยไดจัดอบรม ตัวอยางเชน 

� เสวนาการเขียนตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ เพ่ือกาวสูตําแหนงทางวิชาการ 

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 งานบริหารและธุรการ ไดจัดการเสวนา การเขียนตํารา หนงัสือ บทความทาง

วิชาการ เพื่อกาวสูตาํแหนงทางวิชาการ โดยไดรบัเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร. บุษบา กนกศิลปกรรม คณะอักษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูบรรยาย โดยมีวัตถปุระสงคของกิจกรรมเพื่อใหคําแนะนํากับบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อให

เกิดความเขาใจที่ถูกตองในการจัดเตรียมขอมูล รวบรวม จนสามารถผลิตผลงานไดเปนผลสาํเร็จ โดยผูเขารวมในการจัด

เสวนาในครั้งนี้ ประกอบดวยบคุลากรสายวชิาการภายในคณะวิทยาศาสตร จํานวน 50 คน 

� อบรมการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน จากงานประจําเพื่อการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น 

วันที่ 21 เมษายน 2559 งานบริหารและธุรการ จัดอบรม หลักสูตร การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน จากงาน

ประจํา เพ่ือการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น โดยไดรับเกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มาเปนวิทยากร มีผูเขารับการอบรมในครั้งนี้ 

จํานวน 66 คน 

 

41.85 

58.15 

วิชาการ สนับสนุน
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� อบรมเทคนิคและวิธีการเขียนงานวิเคราะหเพื่อการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น 

วันที่ 28 เมษายน 2559 งานบริหารและธุรการ จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคสรางสรรคผลงานวิชาการ

สําหรับผูปฏิบัติงาน ประเภทสนับสนุน ในหัวขอเรื่อง "เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิเคราะหเพื่อการขอกําหนดตําแหนงที่

สูงขึ้น" โดยไดรับเกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญประจําสํานกังาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มาเปนวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีผูปฏิบัติงานจาก คณะวิทยาศาสตร สถาบันพัฒนา

สุขภาพอาเซียน บัณฑิตวิทยาลัย กองทรัพยากรบุคคล และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 115 

คน 

� ผูปฏิบัติงานสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2559 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 

ศาสตราจารย 25 9.06 

รองศาสตราจารย 60 21.74 

ผูชวยศาสตราจารย 86 31.16 

อาจารย 105 38.04 

� ผูปฏิบัติงานสายสนบัสนุน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2559 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 

ผูเชี่ยวชาญ 3 16.7 

ผูชํานาญการพิเศษ 15 83.3 

 

 การพัฒนาบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกสายงานไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยการอบรม สัมมนา ดูงาน ฟง

บรรยาย ทั้งภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ เพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ ตัวอยางหลักสูตรที่คณะจัดอบรม 

� อบรมหลักสูตรสิทธปิระโยชนตามพระราชบัญญัตปิระกันสงัคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 งานบริหารและธุรการ จัดอบรมหลักสูตร สิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ใหกับผูปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเขาถึงสิทธิประโยชนของ

การประกันสังคม โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 68 คน 

� อบรมหลักสูตรการเฝาระวังอาชญากรรมดวยตนเอง : แนวคิดและการปฏิบตัิ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 งานบริหารและธุรการ จัดอบรม หลักสูตรการเฝาระวังอาชญากรรมดวย

ตนเอง : แนวคิดและการปฏิบัติ โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน อาจารยประจําสาขา

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ต.อ.ดร.อภิรัฐ พุมกุมาร ผูกํากับ

การฝายอํานวยการกองบังคับการตํารวจนครบาล และ พ.ต.ท.ณัฐพล บัวบุตร เปนวิทยากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขา
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รับการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบัติการเฝาระวังอาชญากรรมดวยตนเอง และ

สามารถนําความรูความเขาใจดังกลาวไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย

กิจกรรมการฝกอบรมในคร้ังนี้ มีผูปฏิบัติงาน นักศึกษา และผูสนใจเขารวมประมาณ 110 คน 

� อบรมหลักสูตรกฎหมายเพ่ือการปฏิบัติงาน รุนที่ 5 

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 งานบริหารและธุรการ ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน รุนที่ 5 : 

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี คําสั่งทางปกครอง การ

อุทธรณ การรองทุกข และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดย

ไดรับเกียรติจากทานอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตําแหนงตุลาการหัวหนาคณะในศาลปกครองพิษณุโลก ผูมีความรู ความสามารถ 

และประสบการณดานกฎหมายปกครอง เปนวิทยากรในการบรรยาย โดยผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย ผูปฏิบัติงาน

ภายในคณะวิทยาศาสตร จํานวนประมาณ 50 คน 

� รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา 

 
 

 จํานวนผูปฏิบัติงานที่ผานหลักสูตรดานการบริหาร 
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 ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน    

� การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

งานบริหารและธุรการ เปดการฝกอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร : ภาษาอังกฤษระยะส้ัน

เบื้องตน รุนที่ 1 ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 โดยคณาจารยจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล การ

อบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดฝกอบรมทุกวันอังคาร และวันศุกร จํานวน 15 คร้ัง 

และในวันสุดทายของการสอบ เปนการสอบปากเปลาเก่ียวกับการแนะนําประวัตตัวเอง ครอบครัวและแนะนําเพ่ือน โดยมี

ผูปฎิบัติงานเขาอบรมจํานวน 58 คน 

� อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ TOEIC 

งานบริหารและธุรการ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC แกผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนของคณะ

วิทยาศาสตร ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 ซึ่งจะอบรมทุกเย็นวันอังคารและวันศุกร โดยไดรับเกียรติจากทาน

อาจารยจงลักษณ เมอริดิธ จากบัณฑิตวิทยาลัย เปนวิทยากร และกอนการอบรม ผูเขาอบรมตองเขารับการทดสอบ Pre-

test TOEIC ในการอบรมครั้งนี้ไดความสนใจจากผูปฏิบัติงานจํานวน 48 คน 

� คะแนน TOEIC สายสนับสนุน จําแนกตามชวงคะแนน 

 
 

 สัมมนาผูปฏิบัติงาน 

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ตํานานปา รีสอรท จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2559 หลักสูตร "เสริมศักยภาพการทํางานเปนทีม (Team Building)" 

ในวันแรก ไปศึกษาเสนทางธรรมชาติทุงโปรงทอง ปาชายเลนท่ีมีขนาดใหญที่สุดในจังหวัดระยอง ระยะทางกวา 2 

กิโลเมตร ในชวงบายเดินทางไปยังหาดสวนสน อ.เมือง จ.ระยอง รวมกันทํากิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

ขององคกร (CSR) โดยรวมรณรงคเก็บขยะบริเวณแหลงทองเท่ียว แลวเดินทางตอไปยังที่พัก ตํานานปา รีสอรท  
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วันที่สองของการสัมมนา รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปด

กิจกรรม โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝายบริหาร กลาวรายงาน วัตถุประสงคของการจัด

งานเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีม เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และมุงผลสัมฤทธิ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน มีทัศนคติที่ดี มีจิตสํานึกรักองคกร มีความเขาใจและรับรูถึงศักยภาพของตนเอง ปรับเปล่ียนความรูสึกดาน

ลบตอองคกร เพื่อนรวมงานและตนเองใหม และกระตุนใหเกิดความรัก และผูกพันระหวางบุคลากรภายในองคกรของตน 

Team Building ตอมาในชวงคํ่าเขาสูชวงงานเลี้ยงสังสรรค ในธีมงานมนตรักลูกทุง รับชมการแสดงของภาควิชาและ

หนวยงานท่ีสงเขาประกวด บรรยากาศเต็มไปดวยกลิ่นอายความเปนลูกทุงสรางความเพลิดเพลิน สนุกสนาน  
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ดานนโยบายและแผนงาน 

 

 นโยบายทีเ่ก่ียวเนื่องกับระบบและกระบวนการ 
 

� นโยบายการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

นโยบาย วัตถุประสงค 

เพื่อใหมีระบบการบริหารความเส่ียงที่มุงไปสูการบรรลุ

เปาประสงคตามกลยุทธหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล 

จึงกําหนดนโยบาย ดังนี ้

1.  เพ่ือใหผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร

เปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายที่วางไว 

1.  มีการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้คณะฯ แบบบูรณาการ โดย

มีการจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง เปนมาตรฐาน

เดียวกันทั้งคณะ 

2.  เพ่ือใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาถึงความเสี่ยง

ดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถจัดการกับความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

2.  มีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

3.  เพ่ือใหมีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนิน การบริหารความเส่ียงและเฝาระวงัความเสี่ยง

ใหมๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.  การบริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน

ตามปกต ิ

4.  เพ่ือสงเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแล

ตนเองที่ดีในองคกรอยางเปนรูปธรรม 

 

� นโยบายและแผนการพัฒนาผูบริหาร คณะวิทยาศาสตร ปรับปรุงปงบประมาณ 2556-2557 

นโยบาย วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และผูปฏบิัติงานในระดับ

ตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร ใหมี Competency ในดาน

ตางๆ นอกเหนือจาก Core competency ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ไดแก Managerial Competency, Functional 

Competency และ Job Competency 

1.  เพ่ือเพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงาน และ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล 

 2.  เตรียมบุคลากรรุนใหมเพ่ือพัฒนาไปสูการเปน

ผูบริหารระดับตางๆ ในอนาคต 

 

 

 



รายงานประจําป 2559 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  29 

 

 

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

นโยบาย วัตถุประสงค 

จัดลําดับความสําคัญการจัดการความรูภายใน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะ

วิทยาศาสตร เพ่ิมผลลพัธทั้งดานปริมาณและ

คุณภาพ มุงสูวสิัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร 

1.  ใชชองทางสื่อสารเพื่อความเขาใจเรื่องการจัดการความรู ใหแก

บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร 

 2.  วิเคราะหความจําเปนของการจัดการความรูขององคกร จาก

พันธกิจและภาระงานหลัก 

 3.  สงเสริมใหเกิดกลุมเพื่อการจัดการความรูในทุกระดับภาควิชา/ 

หนวยงาน ในคณะวทิยาศาสตร จัดทําคูมือ แนวทางขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ในสวนที่รับผิดชอบ 

 4.  สงเสริมใหเกิดคลังความรู (Knowledge Asset; KA) ของคณะ

วิทยาศาสตร ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.  สงเสริม สนับสนนุใหบุคลากรทุกภาควิชา/ หนวยงาน จัดทาํ

โครงการปรับปรุงและพฒันางาน: งานประจาํสูงานวจิัย 

 6.  ติดตามการดําเนนิการและประเมินประสิทธิผลเรื่องการจัดการ

ความรูของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือการพัฒนาการจัดการความรูใน

ปงบประมาณตอไป 

 

 การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร กับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ

2559 

วันที่ 18 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

พรอม ผูบริหาร คณะกรรมการประจําคณะฯ หัวหนางาน ใหการตอนรับ ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและทีมผูบริหารในการเขารับฟงขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA สวนงาน) ประจําป 

2559 โดยทานอธิการบดีไดมอบแนวทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีจะตอบโจทยความตองการของประเทศ 

อาทิ การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต การวิจัยที่ตอบสนองสังคม เปนตน นอกจากน้ียังบอกเกี่ยวกับ GOAL ของมหาวิทยาลัย 3 

ประการ ที่จะมุงเปาไปใหถึง ตลอดจนแนวทางในการที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการไปสู World Class รวมทั้งความคาดหวัง

ของมหาวิทยาลัยที่มีตอสวนงาน จากนั้น ทานคณบดี ไดนําเสนอผลงานและตัวชี้วัดการดําเนินงาน ของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตอที่ประชุม จากนั้นทั้งสองฝายจึงมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกัน เพื่อจะนําไปสูการกําหนด

เปาหมายของสวนงานและของมหาวิทยาลัยมหิดล ตอไป 
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 แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2560-2564 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดี พรอมดวย      

คณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ตัวแทนสภาคณาจารย หัวหนางาน และบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมประชุม -อภิปราย-ราง

แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2560-2564 ณ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 

16-18 กันยายน 2559 คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดนําเสนอยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดจากการทํา Balance Score 

Card และแบงกลุมยอยเพ่ืออภิปรายแผนกลยุทธ โดยแบงกลุมออกเปน 1) หัวหนาภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี 2) หัวหนาภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและแพทยศาสตร 3) หัวหนางานระบบงานหลัก

และระบบงานสนับสนุน การประชุมในครั้งนี้ ดําเนินการโดย รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง 
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ดานการศึกษา 

   

 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

 

 ระดับปรญิญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

หลักสูตรนานาชาต ิ หลักสูตรปกต ิ

1. คณิตศาสตรประกันภัย 1. เคมี 

2. วิทยาศาสตรชีวการแพทย 2. ฟสิกส 

3. วัสดุศาสตรและวิศวกรรมนาโน 3. ชีววิทยา 

4. ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม 4. พฤกษศาสตร 

5. คณิตศาสตรอุตสาหการ 5. เทคโนโลยีชวีภาพ 

 6. คณิตศาสตร 

 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) 

ระดับปรญิญาโท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

ระดับปรญิญาเอก 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (ปร.ด.) 

1. กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 1. กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง 

2. คณิตศาสตรประยุกต 2. คณิตศาสตร 

3. จุลชีววิทยา 3. จุลชีววิทยา 

4. เคมี 4. เคมี 

5. ชีวเคมี 5. ชีวเคมี 

6. ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 6. ชีววิทยา 

7. เทคโนโลยีชวีภาพ 7. เทคโนโลยีชวีภาพ 

8. พยาธิชีววิทยา 8. พยาธิชีววิทยา 

9. ฟสิกส 9. ฟสิกส 

10. เภสัชวิทยา 10. เภสัชวิทยา 

11. วิทยาการพืช 11. วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 

12. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยพีอลิเมอร 12. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยพีอลิเมอร 

13. สรีรวิทยา 13. สรีรวิทยา 

14. สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 14. พิษวิทยา 

15. พิษวิทยา 15. เวชศาสตรระดับโมเลกุล 
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ระดับปรญิญาโท 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

ระดับปรญิญาเอก 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (ปร.ด.) 

16. นิติวิทยาศาสตร 16. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ

17. วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสด ุ 17. พฤกษศาสตร 

 

 จํานวนนักศึกษา ภาคตน  
 

 
 

 นักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ 
 

 
 

1,
01

5 

63
7

51
5

2,
16

7 

1,
06

9 

63
0

49
4

2,
19

3 

1,
16

6 

65
4

56
6

2,
38

6 

1,
27

9 

67
9

55
8

2,
51

6 

1,
29

9 

57
0

53
9

2,
40

8 

1,
38

1 

60
7

57
6

2,
56

4 

1,
43

1 

57
0

56
4

2,
56

5 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

จํา
นว

น 
(ค

น)

ปกศ 2553 ปกศ 2554 ปกศ 2555 ปกศ 2556 ปกศ 2557 ปกศ 2558 ปกศ 2559



34  SCIENCE.MAHIDOL.AC.TH  

 
 กิจกรรมการศึกษา 

 

� นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งที่ 17  "The 17th Science Project Exhibition"  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 งานการศึกษา จัดกิจกรรม "นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร ครั้งที่ 17" และไดรับ

เกียรติจาก ดร.วรวรงค รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาจารยประจําภาคฟสิกส     

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บรรยายพิเศษ ในหัวขอเร่ือง "เทรนดโลกชี้ชัดวิทยาศาสตร

สรางชาติ ศาสตรกับศิลปแยกกันไมได" ซึ่งจุดประสงคของการจัดงานนี้เพื่อกระตุนใหผูสนใจในวิทยาศาสตรทุกสาขามี

ความต่ืนตัวในวิทยาศาสตรและมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดนําเสนอผลงาน

โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ผานการวิเคราะหและวิจารณโดยนักศึกษารวมชั้นและคณาจารยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ

พิจารณาผลงาน 
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� โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนสําหรับการพัฒนาและสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบหองเรียนพิเศษ 

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาสตร  เปนเจาภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการครูผูสอนสาํหรบั

การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบหองเรียนพิเศษ สําหรับผู สําเร็จ

การศึกษาโครงการ สควค.ประเภท Premium รุนที่ 1 คร้ังที่ 1 โดยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนในสาขาเคมี 

ชีววิทยา คณิตศาสตร ฟสิกส และคอมพิวเตอร เพื่อใหไดรับองคความรูดานวิชาการสําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบหองเรียนพิเศษ โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 323 คน 

 

� คายเสริมสรางวิชาการ คร้ังที่ 12 ปการศึกษา 2559 

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559 งานการศึกษา จัดกิจกรรม "คายเสริมสรางวิชาการ คร้ังที่ 12" ใหแกนักศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย ชั้นปที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร ศาลายา โดย รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปดพิธี พรอมดวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝาย

การศึกษา รองศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผูชวยคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา จุดประสงคการจัดงานเพื่อสรางความ

แข็งแกรงทางดานวิทยาศาสตรใหนักศึกษาใหม มีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร สรางความสัมพันธ

อันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง รวมทั้งใหประสบการณการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
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� โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 

2558 

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 งานการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝายการศึกษา ประธานโครงการดําเนินกิจกรรม 

ไดเล็งเห็นวากระบวนการในการจัดการเรียนรูของคณาจารยแตละทานมีความสําคัญยิ่งที่จะสงผลใหนักศึกษาไดมีทักษะ

และกระบวนการเรียนรูที่ทําใหสามารถศึกษาในชั้นปที่สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนรู ให

เหมาะสมกับกลุมนักศึกษากลุมตางๆ สอดคลองกับสภาวะการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ  

 
 

� โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2559  

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 
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ดานวิจัย 

 

คณะวิทยาศาสตรมีการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหผลงานวิจยัของผูปฏิบัติงานสายวชิาการ ดังนี้ 

 

 จํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2001-

2016 
 

 
 

 

 การติดตามผลจํานวนการอางอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร 
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 การแสดงคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (คา Quartile-Q ของ SJR) 

 

 
 

 การแสดงคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1+Q2 (คา Quartile-Q ของ SJR) 
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 ทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2559 

แหลงทุน จํานวนทุน (ลานบาท) 

ทุนวิจัยทีไ่ดรับจากคณะวิทยาศาสตร 14.08 

ทุนวิจัยทีไ่ดรับจากภายในมหาวทิยาลัย 56.45 

ทุนวิจัยทีไ่ดรับจากหนวยงานภาครัฐในประเทศ 136.79 

ทุนวิจัยทีไ่ดรับจากหนวยงานภาครัฐตางประเทศ 9.71 

ทุนวิจัยทีไ่ดรับจากภาคเอกชนในประเทศ 93.91 

ทุนวิจัยทีไ่ดรับจากภาคเอกชนตางประเทศ 1.16 

รวม 312.13 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 

 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินคณะวิทยาศาสตร  ปงบประมาณ 2559 

แหลงทุน จํานวน 

(โครงการ) 

จํานวนทุน  

(ลานบาท) 

การสนับสนนุเงินสมทบในการทาํวิจัย  17 2.27 

ทุนสนับสนุนครุภัณฑอาจารยรุนใหม 12 2.32 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยอาจารยรุนใหม 1 0.30 

ทุนพัฒนางานวิจัย 1 0.13 

ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารยรุนใหม 5 2.17 

ทุนวิจัยรวมคณะวทิยาศาสตรและคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 4 0.92 

ทุนสงเสริมความตอเนื่องงานวิจยั 1 0.25 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากรายไดคณะวิทยาศาสตร (ศนูย ECDD) 1 2.00 

ทุนสนับสนุนผูชวยวิจัย 12 1.25 

คณะวิทยาศาสตร รวมทุนกับ สกว.   

ทุนพัฒนานักวิจัย (สกว.) 7 1.75 

ทุนองคความรูใมที่เปนพืน้ฐานในการพัฒนา (สกว.) 3 1.24 

ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบนั (สกว.) 1 1.00 

  15.63 

ขอมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 
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 MUSC Research Forum ปงบประมาณ 2559 

� Industrial Joint Seminar in Chemistry 

งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดกิจกรรม MUSC Research Forum: Special Seminar in 

Chemistry ในหัวขอเรื่อง "Molecular olefin polymerization catalysts: fundamentals and industrial outlook" 

โดยไดรับเกียรติจาก Professor Vincenzo Busico จาก University of Naples, Italy เปนวิทยากรบรรยาย ณ หอง

ประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ์ิ สมสุข เปนผูดําเนินรายการ 

การบรรยายในครั้งนี้ไดรับความสนใจจาก คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ของบริษัท SCG เขารวมฟงจํานวน 60 คน 

ในวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 14.30 - 16.00 น. 
 

 
 

 ผลงานวิจัยท่ีนําไปสูการปรับนโยบายหรือที่มีผลกระทบตอสังคม 

งานวิจัย รายละเอียด 

การวิเคราะหและพิสูจนวา ช่ือสปชีสทาง

อนุกรมวิธานของแมลงวันผลไมในกลุม   

สปชีสซับซอน Bactrocera dorsalis 

(ลําดับ Diptera: วงศ Tephritidae) 

สามารถรวมเปนช่ือสปชีสเดียวกันได:   

การเปลีย่นแปลงองคความรูทาง

อนุกรมวิธานน้ี มาจากการบูรณาการขอมูล 

ดานสณัฐานวิทยา ชีวโมเลกุล เซลลพันธุ-

ศาสตร พฤติกรรม และ เคมีนิเวศวิทยา    

ที่สะสมมาเปนเวลา 20 ป 

ผูวิจัย : ผศ.ดร.สุจินดา ธนะภูมิ และ  

ดร.ณิชยา เอกธาราวงศ 

แมลงวันผลไมชนิด Bactrocera dorsalis เปนศัตรูพืชชนิดรุกรานท่ีสําคัญของ

ประเทศไทย และพื้นท่ีอ่ืนในโลก เนื่องจากทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

และมผีลตอการคากับนานาประเทศ B. dorsalis มีสัณฐานวิทยาท่ีใกลเคียงอยาง

มากกับแมลงวันผลไมชนิดรุกรานอีก 4 สายพันธุไดแก B. papayae B. 

philippinensis B. carambolae และ B. invadens การแยกแมลงวันผลไม

เหลานีด้วยสันฐานวิทยาไมไดจะกอใหเกิดปญหาในดานการจัดการ และการกดี

กันทางการคาระหวางประเทศ 

งานวิจัยช้ินนี้เปนความรวมมือของกลุมนักวิจัยที่มีความรูจากสาขาท่ีหลากหลาย

เพ่ือชวยกันแกปญหาสถานะของแมลงวันผลไมทั้งหาชนิด ผลจากหลกัฐานทั้งทาง

พันธุกรรม โครโมโซม ฟโรโมนจากแมลงวันผลไมเพศผู พฤติกรรมการผสมพันธุ 

มอรโฟเมตริก แสดงใหเห็นวา แมลงวันผลไมทั้งสี่ชนิดเปนชนิดเดยีวกัน และตาง

จากชนิด B. carambolae ดังนั้น B. papayae B. philippinensis และ B. 

invadens จึงถูกรวมชื่อเขากับ B. dorsalis นําไปสูการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
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งานวิจัย รายละเอียด 

จัดการศัตรูพืช การกักกันพืช การดูแลพืชหลังเก็บเกี่ยว การคาระหวางประเทศ 

และงานวิจัยในอนาคต 

โครงการวิจัย การถายทอดองคความรูอยาง

ครบวงจรในการศึกษา และอนุรักษ

พันธุกรรมพืชเพื่อการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนในพ้ืนท่ีศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ 

ผูวิจัย : รศ.ดร.พวงผกา อัมพันธจนัทร 

การถายทอดองคความรูอยางครบวงจรในการศึกษา และอนุรักษพันธุกรรมพืช

เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืนใหแกตัวแทนชาวบาน อาจารย และนักเรียนใน

ชุมชนจังหวัดอํานาจเจรญิ 

ระบบแผนทีเ่พื่อเปนเคร่ืองมือการจัดการ

ทองเท่ียวกระทิงอยางยั่งยืน 

ผูวิจัย : รศ.ดร.สมโภชน ศรีโกสามาตร 

 

การพัฒนาแผนท่ีเพื่อเปนเครื่องมอืในการทําใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตาม

กระทิงและผลกระทบของการทองเที่ยวกระทิงตอชุมชนทองถิ่น ณ บริเวณเขา

แผงมา อ.วังนํ้าเขียว  จ.นครราชสมีา  เปนการชวยเสริมพลังของชุมชนให

สามารถเรียนรูและสรางขอมูลไดดวยตัวเอง นําไปสูการตดัสินใจในการอนุรักษ

กระทิงไดอยางยั่งยืน โดยไดพัฒนาแผนที่ภาพถายทางอากาศใหมรีะบบกริด 

(อางอิงตามแผนที่ระบบ UTM) ซอนทับลงไปเพื่อใหกลุมอนุรักษทองถิ่นและ

ชุมชนรอบปาไดใชในการเก็บขอมลูสถานการณกระทิงในพื้นท่ีของตนเอง ซ่ึงจะ

ชวยใหคนทองถิ่นสามารถเขาใจและสื่อสารถึงตาํแหนงกระทิงที่ตนเองเจอไดงาย

ขึ้น นอกจากนั้น แผนท่ียังมีรายละเอียดพื้นฐานเก่ียวกับ เขาแผงมา กระทิง และ

การจําแนกกระทิงตามชวงอายุตางๆ รวมถึงตารางบันทึกขอมูล เพื่อใหคนท่ัวไปที่

เห็นกระทิงสามารถจาํแนกและรายงานการพบเห็นกระทิงของตนเองใหผูที่

เกี่ยวของไดอยางถูกตอง ในเวลาเดียวกันนักทองเท่ียวก็ไดความรูเพือ่การ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศและสามารถมีสวนรวมในการอนุรักษ 

 

 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย ป 2557 ระดับ Top TRF Index 6 สาขา 

ศาสตราจารย ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการกํากับทิศทางโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง

วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เปนประธานการประชุม "การประกาศผล

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป 

2557" ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ หองกมลทิพยบอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา 

การประเมินคุณภาพการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนสาขาวิชาที่ขอรับการประเมินเพิ่มขึ้น โดยมีการประเมินรวมท้ังสิ้น 6 

กลุมสาขาวิชา ซึ่งเกือบทุกสถาบันมีจํานวนสาขาวิชาที่ไดรับคุณภาพระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี มากขึ้น แสดงวา 

สถาบันอุดมศึกษาไทย มีคุณภาพการวิจัยสูงขึ้น ในสภาพปจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยไทยยังไมอาจแขงขันกับมหาวิทยาลัยชั้น

นําของโลกได เชน ในกลุม 500 มหาวิทยาลัยแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ Academic Ranking of 
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World Universities (ARWU) และ Times Higher Education World University (THE WUR) มีเพียงมหาวิทยาลัย 

มหิดล ที่ไดรับการจัดอันดับสูงสุดของประเทศไทย อยูในกลุม 500-600 เพียงแหงเดียว ทั้งนี้แตละสาขาวิชาที่เขารับการ

ประเมินฯ ของ สกว. ไดแสดงใหเห็นวาทุกมหาวิทยาลัยท่ีเขามารับการประเมินยังมีแสงสวางในระดับตางๆ แมแตสาขาวิชา

ที่ไดคุณภาพระดับ 1 ก็ยังเปนแสงสวาง เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย แตมิไดเขามารับการ

ประเมิน ของ สกว. ในคร้ังนี้ ศาสตราจารย ดร.ปรีดา ระบุ 

สําหรับการประกาศผลการประเมินในวันนี้ สกว. จะประกาศเฉพาะชื่อหนวยงานท่ีมี TRF Index 4.0 ข้ึนไป และ

หนวยงานท่ีมีผลการประเมินอยูใน Top TRF Index (TRF Index 4.5-5.0) จะไดรับมอบเกียรติบัตรดวย การประเมินใน

ครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตรไดสงผลงานวิจัยของทั้ง 12 ภาควิชา เขารับการประเมิน ใน 9 สาขาวิชา ซ่ึงเปนท่ีนายินดีวา    

คณะวิทยาศาสตร ไดรับการประกาศชื่อถึง 6 สาขาวิชา ในจํานวนนี้มีถึง 5 สาขาวิชาท่ีไดรับผลการประเมินอยูใน Top 

TRF Index รายละเอียดดังนี้  

- ภาควิชาเคมี เขารับการประเมินใน สาขาวิชา Chemistry มี TRF Index = 4.8         

- ภาควิชาชีววิทยา เขารับการประเมินในสาขาวิชา Biology / Botany / Zoology มี TRF Index = 4.8 

- ภาควิชากายวิภาคศาสตร เภสัชวิทยา สรีรวิทยา และพยาธิชีววิทยา เขารับการประเมินในสาขาวิชาพรี -

คลินิก มTีRF Index = 4.8 

- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เขารับการประเมินในสาขาวิชา Biotechnology, Bio-Informatics มี TRF 

Index = 4.5  

- ภาควิชาชีวเคมี เขารับการประเมินในสาขาวิชา Biochemistry / Molecular Biology / Genetics มี TRF 

Index = 4.5  

- ภาควิชาฟสิกส เขารับการประเมินในสาขาวิชา Physics มี TRF Index = 4.0 
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 ศูนยนวัตกรรม และโรงงานตนแบบ 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน และพิธีลงนามความรวมมือผลิตบัณฑิตศึกษา 

และพิธีเปดสวนตอขยายศูนยนวัตกรรมและโรงงานตนแบบ ภายใตความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

พญาไท โดยมี ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน 

เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดวยศาสตราจารย ดร.แพทยหญิง พัชรีย เลิศฤทธ์ิ คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมลงนามความรวมมือผลิตบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหารบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) ตลอดจนแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน  
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 ศูนยความเปนเลิศดานการคนหาตัวยา หรือ "Excellent Center for Drug Discovery: ECDD" 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม 

คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย  ดร.สิทธิวัฒน  เลิศศิริ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารยนายแพทยปยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นเรศ ดํารงชัย ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร นายแพทยนพพร ชื่นกลิ่น 

ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม และ ศาสตราจารย นายแพทยสุรเดช หงสอิง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันเปด "ศูนยความเปนเลิศดานการคนหาตัวยา" หรือ "Excellent Center for Drug Discovery: 

ECDD" โดยเปนการประสานความรวมมือจาก 3 หนวยงาน ไดแก ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ หองประชุม 201 อาคารพรีคลินิก คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในอันที่จะรองรับงานวิจัยดานการศึกษากลไกการเกิดโรค และการคนหาสาร

ออกฤทธิ์ทางยา เพื่อเปนจุดตั้งตนในการคนหาตัวยาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

 

 งบประมาณรายจายและรายรับจากเงินงบประมาณและเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2559 

ประเภทเงิน รายรับ รายจาย 

เงินงบประมาณ 591,595,026.95 539,224,638.85 

เงินรายได 522,250,440.20 494,973,575.70 

รวม 1,113,845,467.15 1,034,198,214.55 

 

 สวัสดิการผูปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559 

ประเภท จํานวน (บาท) 

การยืมเงินสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2554 4,822,600.00 

เงินสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ.2552 177,000.00 

เงินสวัสดิการสนบัสนุนชมรมตางๆ พ.ศ.2553 36,250.64 

รางวัลสาํหรับผูปฏิบัติงานที่ลาออก โอนยาย เกษียณอายุงาน ไมตอสัญญาจาง  

หรือถึงแกกรรม พ.ศ.2553 

707,000.00 

เงินสงเคราะหผูปฏิบัติงานกรณปีระสบอุบัติภัย พ.ศ.2553 ฉบับท่ี 2 - 

เงนิสวัสดิการการเจ็บปวย พ.ศ.2553 21,000.00 

เงินสวัสดิการคายานพาหนะแกผูปฏิบัตงิานคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2553 58,000.00 

การยืมเงินสวัสดิการสโมสรขาราชการและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร   

(ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 

580,000.00 

เงินสวัสดิการพิเศษคณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2546 (ประเภทไมเสียดอกเบ้ีย) 1,904,000.00 
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ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 

 Setting and Infrastructure 

รายละเอียด ขนาด (ตารางเมตร) 

ขนาดพ้ืนท่ีรวมของสวนงาน (พญาไทและศาลายา) 126,829.48 

ขนาดพ้ืนท่ีตั้งอาคารหรือขนาดพ้ืนท่ีช้ันลางสุดของสวนงาน (พญาไทและศาลายา) 28,723.79 

พื้นที่สวนงานท่ียังคงเปนปา 4,600.00 

พื้นที่สวนงานท่ีใชปลูกตนไม สวน สนามหญา รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีใชปลูกหญา ระแนงไม ตนไมภายในอาคาร 

และหนองน้ําท่ีขุดขึ้น 

10,511.00 

พื้นที่บริเวณที่เปนดิน/ หญาของสวนงาน (ท่ีมนุษยไมไดสรางขึ้น) 17,463050 

ขนาดพ้ืนท่ีบริเวณทีเ่ปนถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิง่ปลูกสราง (รวมพ้ืนท่ีตั้งอาคารแลว) 82,357.29 

 

 Energy and Climate Change 

ประเภทพลังงาน หนวยนับ ปงบประมาณ 2559 

ไฟฟา กิโลวัตต 12,498,617 

ประปา ลูกบาศกเมตร 126,225 

น้ํามัน ลิตร 28,302 

โทรศัพท ครั้ง 46,184 

 

 Carbon Footprint for Organization 

Carbon Footprint for Organization หรือ CFO เปนวิธีการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยจาก

กิจกรรมทั้งหมดขององคกร และ คํานวณออกมาในรูปคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (Carbon dioxide equivalent) ซึ่ง

จะนําไปสูการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู

การเปนเมืองลดคารบอน และ เปนตัวอยางของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยตอไป  

Carbon Footprint คือปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาจากวงจรของผลิตภัณฑหรือบรกิาร ซึ่งครอบคลุม

ตั้งแต  - การไดมาซึง่วัตถุดิบ  - การประกอบชิ้นสวน  - การขนสง  - การใชงาน  - การจัดการซากหลังใชงาน 

ซึ่งจะทําใหเราทราบวากวาที่จะไดผลิตภัณฑแตละชิ้นนั้น สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงไร โดย

แสดงออกในรูปของปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกสําคัญชนิดหนึ่งที่ทําใหโลกรอนขึ้น 

หากมีมากเกินกวาที่ระบบของธรรมชาติจะรักษาสมดุลไวได 
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ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกในคณะวิทยาศาสตรในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเภทการปลอยกาซเรือนกระจก CO2 

emission 

(kg co2 eq) 

SCOPE 1 การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (Direct Greenhouse Gas Emission) 

1.1 การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหมที่อยูกับท่ี (Stationary Combusion) 

     1.1.1 การใชงานของอุปกรณและหรือเครื่องจักร 3.2 

     1.1.2 การใชเช้ือเพลิงที่ใชในการหุงตม 0.03 

1.2 การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหมที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Combustion) 

     1.2.1 การเดินทางและขนสงของยานพาหนะ 86.76 

1.3 การปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการรั่วไหลและอื่นๆ (Fugitive Combustion) 

     1.3.1 การรั่วซึมของสารดับเพลิง ไดแก carbon dioxide 0.01 

รวม SCOPE 1  90.0 

SCOPE 2 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมที่เกิดจากพลังงาน (Indirect Greenhouse Gas Emission) 

2.1 การใชไฟฟาของอาคาร 7,265 

รวม SCOPE 2  7,265 

SCOPE 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ (Other Indirect Greenhouse Gas Emission) 

3.1 การใชน้ําประปา 88.89 

3.2 การใชกระดาษ 27.11 

รวม SCOPE 3  116 

SCOPE 4 การปลอยกาซอื่นๆ (สารทําความเย็น) 850.7 
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การปลอยกาซเรือนกระจกโดยทางออม ไดแก การใชไฟฟาในอาคารใหคามากท่ีสุดถึง 7 ,265 CO2 eq รองลงมา

คือการปลอยกาซเรือนกระจกประเภทอ่ืนๆ ไดแก สารทําความเย็น (ชนิด R22) ตามดวย การปลอยกาซเรือนกระจก

ทางออมอ่ืนๆ ไดแก น้ําประปา (88.89 CO2 eq) และกระดาษ (27.11 CO2 eq) และการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง 

� สิ่งที่คณะขอความรวมมือเพื่อเปนการลดปริมาณคารบอนที่ปลอยออกมา 

- ชวยกันประหยัดไฟฟา 

- ชวยกันประหยัดน้ํา 

- ชวยกันประหยัดกระดาษ 

- ศึกษารายชื่อสินคา (และบริการ) ที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม และ พิจารณาจัดซื้อหรือจัดจาง สินคาหรือ

บริการในรายชื่อกอน 

 

 Waste การดําเนินงานของขยะภายในคณะวิทยาศาสตรแสดงตามแผนผังขางลางนี้  

 

  

 

โดยที่รายละเอียดการจัดการขยะประเภทตางๆ มีดังนี ้

1. ขยะชุมชน ไดแก ขยะเศษอาหาร ขยะปนเปอนเศษอาหาร และขยะกิ่งไมใบไม 

ซึ่งมีการสงเสริมความสะอาดของถังขยะและการจัดการโดยจางเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดจากบริษัท 
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รับจางเหมาบริการ และมีการประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจําทุกเดือน นอกจากนั้นไดรณรงคใหผูมาใชบริการโรง

อาหารคัดแยกภาชนะหลังรับประทานอาหารและมีขั้นตอนจัดการขยะประเภทเศษอาหาร โดยท่ีภายในโรงอาหารจะมีถัง

ขยะแยกประเภท ไดแก ถังใสขยะท่ัวไป ถังใสขยะรีไซเคิล (ไดแก ถังใสขวดพลาสติก ขวดแกว กลองเคร่ืองดื่ม และ

กระปองเคร่ืองดื่ม) นอกจากนี้บริเวณพื้นที่อื่นๆจะมีการนําสงขยะชุมชนไปยังโรงพักขยะชุมชน 
 

 
ขั้นตอนจัดการขยะประเภทเศษอาหาร 

 

  
ถังใสขยะรีไซเคิล ถังใสขยะปนเปอนเศษอาหาร 

 

 
โรงพักขยะประเภทตางๆภายในคณะวิทยาศาสตร 
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2. ของเสียอันตราย 

หองปฏิบัติการคัดแยกสารเคมีใชแลวจากหองปฏิบัติการและรวบรวมสงไปเก็บท่ีหองพักขยะอันตราย 

 
ขั้นตอนการจัดการขยะอันตรายคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท 
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การจัดการขยะอันตรายคณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตศาลายา 
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รายการ จํานวน (กก.) 

1. ขยะทั่วไป  

    1.1 ขยะอินทรีย 243,807 

    1.2 ขยะอนินทรีย 701,418 

    1.3 ขยะรีไซเคิล 1,683 

2. ของเสียอันตราย  

    2.1 ของเสียอันตรายจากชุมชน เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย 765.6 

    2.2 สารเคมี เชน สารเคมีจากหองปฏิบัติการ(1 ลิตร ประมาณการเทากับ 1 กิโลกรมั) 9520 

    2.3 ขยะติดเช้ือ 1631 

    2.4 ขยะรังสี 135 

สําหรับการจัดการกากกัมมันตรังสีจะดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการซึ่งไดรับการรับรองจาก

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

สําหรับการจัดการลดการใชภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่มที่เปนพลาสติกมีมาตรการลดราคา 2 บาทหากนําภาชนะมาเอง 

 
ปายประชาสัมพันธโครงการนําภาชนะมาเองลด 2 บาท 

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

คณะวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของผูปฏิบัติงานทุกคน โดยดําเนินมาตรการดังนี้ 

1. การใชบัตรแสดงตน โดยขอความรวมมือผูปฏิบัติงานทุกคนตองแขวนบัตรแสดงตนตลอดเวลาขณะปฏิบัตงิาน 

2. การกําหนดเวลาเปด-ปดประตูของคณะวิทยาศาสตร ในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉินตางๆ 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัยโดยกําหนดแผนการและผูรบัผิดชอบไว 2 สถานการณ คือ เหตุการณปกติ และ

เหตุการณฉุกเฉิน ซ่ึงเหตุการณฉุกเฉินแบงเปน 2 ระดับ ดงันี้ ความรุนแรงปานกลาง และความรุนแรงมาก
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4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร เร่ืองหลักเกณฑการนํารถเขา-ออก การจอดรถ การจราจลและบัตรอนุญาตจอด

รถยนต พ.ศ.2553 

5. กําหนดการซอมการดับเพลิงเบือ้งตน และการอพยพหนไีฟแกนักศึกษา อาจารยและผูปฏิบัติงานภายใน

คณะฯ ปละ 1 คร้ัง และกําหนดใหหนวยบริหารอาคารและสิ่งแวดลอมเปนผูประสานงาน  
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ดานระบบสารสนเทศและเครือขาย 

 

 งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข 

� หองสมุดสตางค มงคลสุข 

งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข อยูที่ตึกฟสิกส (ตึก P) ชั้น 1, 2 และ 3 เปนหนวยงานทําหนาที่

ใหบริการสนเทศทางวิชาการทุกประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาคนควาวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ชั้น 1 เปนสถานท่ีตั้งของ "หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ" 

(Academic Information Technology) ชั้น 2 และ 3 เปนหองสมุดของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งใชชื่อวา "หองสมุดสตางค 

มงคลสุข" เพือ่เปนอนุสรณแดศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข คณบดีทานแรกและผูกอตั้งคณะวิทยาศาสตร 

 "หองสมุดสตางค มงคลสุข" นับเปนหองสมุดวิทยาศาสตรชั้นนําระดับแนวหนาแหงหนึ่งของประเทศ ซึ่งนอกจาก

ใหบริการสิ่งพิมพประเภทหนังสือตําราและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เปนตัวเลมแลว ยังใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส

ประเภท E-databases, E-Journals, E-books ในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแพทยจํานวนมาก มีบริการ

สืบคนรายการทรัพยากรหองสมุดผานระบบเครือขายมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Library Online 

Catalogs) บริการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนดวยตนเองจากอินเตอรเน็ต บริการเครือขายไรสายสําหรับผูใชบริการที่นํา

เคร่ืองคอมพิวเตอรมาเอง บริการใหคําปรึกษา สอน และฝกอบรมเทคนิคการสืบคนสารสนเทศทางวิชาการสาขาวิชาตางๆ 

 บริเวณหองสมุดชั้น 3 เปนสถานท่ีตั้งของ "พิพิธภัณฑสตางค มงคลสุข" และ "หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร

ดีเดน (Hall of Fame)" ซึ่งจัดสรางขึ้นเพื่ออนุรักษเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคาของคณะวิทยาศาสตร

เพ่ือใหชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู และเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูทําคุณประโยชนและนําชื่อเสียงมาสูคณะฯ 

นอกจากนั้น ยังมีอีกหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของ คือ "หนวยสารสนเทศงานวิจัย (RIR)" ซ่ึงตั้งอยูที่หอง K527 ชั้น 5 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ทําหนาที่พัฒนาสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร จัดทําฐานขอมูล จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห

คุณภาพผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

� การบริการวิชาการดานสารสนเทศเพ่ือการวิจัย (การบริการดานเอกสาร) (บริการ Article 

Express/ ขอรับบริการสําเนาเอกสารจากหองสมุดในประเทศ/ ขอรับบริการสําเนาเอกสารจากหองสมุดตางประเทศ) 

ประเภทการใหบริการ จํานวน 

จํานวนหนังสือที่ใหบริการยืมออกและใชภายในหองสมุด 57,553 เลม 

จํานวนวารสาร (รูปแบบ e-journals) ท่ีใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 9,094 ช่ือ 

จํานวนฐานขอมูล (รูปแบบ e-database) ที่ใหบริการบนเว็บไซตหองสมุด 186 ฐาน 

การบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลดวยตนเอง 12,331 คร้ัง 

การบริการสําเนาบทความวารสาร 565 คร้ัง 
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ประเภทการใหบริการ จํานวน 

การบริการตอบคําถามชวยคนควา (Research Helpdesk) 837 คร้ัง 

การบริการตรวจสอบคุณภาพบทความวารสาร 51 คร้ัง 

การดาวนโหลดบทความจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ACS AIP/APS RSC และ IOP 156,365 คร้ัง 

จํานวนผูเขาใชหองสมุดผานทางเว็บไซต 780,275 Page View 

จํานวนผูเขาใชหองสมุด 150,919 ราย 

 

� สมาชิกของหองสมุดสตางค มงคลสุข (จํานวน 2,372 ราย) 
 

 
 

� ศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร หองสมุดสตางคฯ  
 

จํานวนหนังสือ/ วารสาร/ ปฏิทิน ที่บริจาคใหกับหนวยงาน ของศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร หองสมุดสตางคฯ 
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� การอบรม IT (ICT Literacy)  

รายการที่จัดอบรม จํานวน 

คร้ัง 

จํานวน 

ผูเขาอบรม 

1. การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกวิทยานิพนธดวย Turnitin 2 (สําหรับนักศึกษา) 3 44 

2 การตรวจสอบและปองกันการคัดลอกผลงานวิชาการดวย Turnitin (สําหรับอาจารยและบคุลากร) 1 6 

3 เทคนิคการใชโปรแกรม EndNote X7 เบ้ืองตน 6 88 

4 เทคนิคการใชโปรแกรม EndNote X7 ข้ันสูง 2 26 

5 การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลนดวย Mendeley 1 6 

6 การใช MS Word สําหรับเขยีนรายงานและวิทยานิพนธ 6 127 

7 Small Group Training (EndNote / Turnitin) 17 33 

8 การอบรม "IT Update" 1 4 

9 เทคนิคในการสืบคนฐานขอมลู (SciVal, Reaxys, Chem spider) 12 173 

10 การปรับปรุงเว็บไซตสําหรับ WebMaster 5 184 

11 สรางสรรค Infographic ดวย Piktochart 2 41 

รวม 56 732 

 

� ประสิทธผิลของการสื่อสารทาง social media 

คณะวิทยาศาสตร จํานวน 

จํานวน Pageviews ของเว็บไซต (Page views) 780,275 

จํานวนการเยี่ยมชมสื่อสงัคมออนไลน (Page views) 1,372,977 

งานสารสนเทศและหองสมุดสตางค มงคลสุข จํานวน 

จํานวน Pageviews ของเว็บไซต (Page views) 1,771,515 

จํานวนการเยี่ยมชมสื่อสงัคมออนไลน (Page views) 2,716,881 

 

� งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุคแฟร คร้ังที่ 10 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ใหเกียรติเปน

ประธาน และตัดริบบิ้นเปดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุคแฟร ครั้งที่ 10 ภายในงานมีการออกรานจําหนาย

หนังสือทุกประเภท ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณการศึกษา ของเลนเสริมพัฒนาการ รวมถึงขายของท่ีระลึกตางๆ และ

กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย รายไดทั้งหมดจากการจัดงานเพื่อสมทบทุนพัฒนาหองสมุด และพิพิธภัณฑสตางค มงคลสุข ใน

แตละวัน คณะกรรมการจัดงานไดเชิญบุคคลที่นาสนใจในแวดวงตางๆ มารวมเสวนาเพ่ือใหความรูในแงมุมตาง ๆ ในเวลา

12.00 -13.00 น. ของทุกวัน ซึ่งมีการถายทอดสดผาน IPTV ในชวงเสวนาท้ัง 4 วัน 
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 งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ไดกําหนดแนวทางและวางแผนดําเนินการสํารวจและบํารุงรักษาอุปกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายสื่อสาร อุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบสารสนเทศ 

ใหสามารถรองรับเทคโนโลยีปจจุบันและใหบริการแกผูปฏิบัติงานและนักศึกษา อยางทั่วถึง รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และ

ปลอดภัย 
 

� ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดานตางๆ รวมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร MUERP 

ระบบสารสนเทศคณะฯ MUGSS 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการดําเนนิงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล MUSIS 

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา MU Student 
 

� ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร (สวนงานพัฒนาขึ้นเอง) 

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ไดรับมอบหมายใหดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร

จัดการภายในคณะ ไดแก ระบบลาปวย ลากิจ ลาพักผอนออนไลน ระบบแจงซอมออนไลน SCMMS ทดแทนระบบเดิม 

ระบบขอมูลบุคคล ระบบสืบคนสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร ระบบประชุมออนไลน เปนตน รวมท้ังการสืบคนขอมูลตางๆ 

ภายในคณะ ทําใหการดําเนินการและการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร สามารถสนองความตองการของผูใชงาน

ในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังยังสามารถนํามาทําเปนสถิติตางๆ ในการวิเคราะหสถานการณ

ภายในคณะวิทยาศาสตร 

ระบบ คําอธิบาย 

ระบบประชุมออนไลน (SC-Meeting) เพื่อใชในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ประชุมคณบดี 

รองคณบดี ผูชวยคณบดี และประชุมคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และ

หัวหนางาน 

ระบบขอมูลบุคลากรและนักศึกษา

ชาวตางชาต ิ

เพื่อเก็บประวัติการเขาศึกษาหรือเปนบุคลากรของคณะฯ ผานระบบ

อินทราเน็ต 

ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ  

(SC-MMS) 

พัฒนาเพ่ือใชในการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ 

ระบบบันทึกเวลา (Time Attendant) เพื่อบันทึกเวลาเขา-ออก คํานวณลวงเวลา และรายงานการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสงักัดคณะฯ 
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ระบบ คําอธิบาย 

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส พัฒนาเพ่ือใชในการสงใบลาปวย ลากิจ ลาพักผอนของบุคลากรในสังกัด

คณะฯ 

ระบบบริหารจัดการหองเรียน พัฒนาเพ่ือใชในการจองหองเรียนและจัดการหองเรียนของนักศึกษา 

อาจารย และเจาหนาที่ในสังกัดคณะฯ 

ระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร พัฒนาเพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารสําคัญ และเพื่อการสืบคนเอกสาร 

ระบบขอมูลบุคลากร พัฒนาเพ่ือแสดงขอมูลสวนตวัของบุคลากร การไปประชุม อบรม สัมมนา  

ทั้งในและตางประเทศ 

ระบบแจงซอมออนไลน (SCMMS) พัฒนาเพ่ือแจงซอมอุปกรณตางๆ ของคณะฯ และเบิกวัสดสุํานกังาน 

ระบบจองรถออนไลน (Car booking) พัฒนาเพ่ือใชในการขอใชบริการรถของคณะฯ ติดตามอัตราการสิ้นเปลือง

และภาระงานของพนักงานขับรถ 

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ (SC Asset) เพื่อใชในการตรวจเช็คครุภัณฑประจําปของคณะฯ 
 

� ความพึงพอใจการใชบริการระบบเครือขาย บริการคอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณ 
 

 
 

� ความพึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร 
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ดานประกันคุณภาพและการจัดการความรู 

 

 การประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตรไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ไวในแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557) ยุทธศาสตรที่ 6 Management Excellence ขอ 3 เพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

โดยใชระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือกําหนดทิศทางและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง การดําเนินงานทุกอยางตองกระทําเพื่อคุณภาพของระบบ และคํานึงถึงผลลัพธดานการวิจัยและความสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียนเปนสําคัญ และผูบริหารใชเครื่องมือคุณภาพ และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงาน 

ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/ งาน 

ทุกภาคสวน ในการผลักดันใหเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ( EdPEx) และการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA คณะมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ให

บุคลากรมีความรูเรื่องเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการทํางาน

โดยเนนการทํางานอยางเปนระบบ เพื่อมุงเนนผลลพัธ การสนับสนุนใหผูปฏิบตัิงานไดมีโอกาสในการเรียนรูจากการประชมุ 

อบรมเกี่ยวกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) และสงเสริมพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ

หลักสูตรใหมีความรู ความเขาใจเกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ท้ังการจัดกิจกรรมจากงานนโยบาย

และพัฒนาคุณภาพ การสงเขารับอบรมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ  
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ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) 

คณะวิทยาศาสตร เปนสวนงาน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เริ่มใชระบบประกันคุณภาพ EdPEx 

ตั้งแตป 2555 และเปนคณะเดียวที่เขารวมโครงการ EdPEx Fast Track Cohort 1 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะฯ อาศัย

การมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/ งาน ทุกภาคสวน ในการผลักดันเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความ

เปนเลิศ (EdPEx) มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเรื่องเกณฑเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการทํางานโดยเนนการ

ทํางานอยางเปนระบบเพ่ือมุงเนนผลลัพธ  

คณบดี นโยบาย/ กลยุทธ คณะวิทยาศาสตร ดานการบริหาร 

รองคณบดีฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองคณบดี/ ผูชวยคณบดี คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
หัวหนาภาควชิา/ 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. 

การเย่ียมสํารวจจาก สมศ. 

ขอมูลปอนกลับ

จากการวิเคราะห 
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� การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2558 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร นําโดย รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดี 

พรอมทีมผูบริหาร หัวหนาภาควิชา กรรมการคณะฯ และหัวหนางาน คณะวิทยาศาสตร ใหการตอนรับการเยี่ยมประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) โดยมี ผูชวยศาสตราจารย พ.ต.ท. ดร.นภดล ทองนพเน้ือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนประธานกรรมการ 

และ นางสุดใจ ธนไพศาล บรรณารักษชํานาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกรรมการ  

 

� คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารับการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อ

การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

วันที่  16-17 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการเขาตรวจประเมินสวนงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิ ศ (EdPEx) ประจําป 

2559 จากคณะกรรมการตรวจประเมินสวนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย พญ.ปรียานุช แยมวงษ 

ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการ ดังนี้ รองศาสตราจารย นพ.มงคล คุณากร ผูชวยศาสตราจารย นพ.บวรรัฐ       

วนดุรงควรรณ ผูชวยศาสตราจารย ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ และอาจารย ดร.มาลาตี รุงเรืองศิริพันธ  
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 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-AUN) 

ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพื่อรองรับการเปดเสรีภาพการบริการดานการศึกษา คือ การสราง

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance: AUN-QA) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกลไก

การประกันคุณภาพและมาตฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเกณฑกา รประกัน

คุณภาพการศึกษาของ AUN-QA นั้นจะเปนการประเมินเฉพาะระดับหลักสูตร ประกอบกับในป พ.ศ.2558 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะกําหนดใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งหมด 

ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง

ที่ 494 วันที่ 18 มีนาคม 2558 อนุมัติใหมหาวิทยาลัยมหิดล นําเกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA มาใช

ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรเขารวมโครงการ

นํารองพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA รุนที่ 1 ไดแก ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา และฟสิกส  และรุนที่ 2 

ไดแก ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาชีวเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ  
 

� หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร รับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ประจําป 2559 

ระหวางวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ประจําป 2559 โดยมี วิทยากร คือ รอง

ศาสตราจารยชวลิต วงษเอก และคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ รองศาสตราจารย นพ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส และอาจารย ดร.วีรเดช พันธวิศวาส



รายงานประจําป 2559 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  65 

 

 

  
 

� ประชุมหลังการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมหลังการตรวจประเมินหลักสูตรโท-เอก 

สาขาชีวเคมี (นานาชาติ) ตามเกณฑ AUN-QA โดยมี ดร.ณัฐพล ออนปาน รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและบริหารความ

เสี่ยงและผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองหัวหนาภาควิชาชีวเคมีและประธานหลักสูตร เปน

ผูดําเนินการประชุมหลังจากการตรวจประเมินหลักสูตรดังกลาว เพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

พัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ตอไป 
 

 การเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร 

การเยี่ยมสํารวจภายในระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ 2550 เพ่ือใหทราบ

ถึงการดําเนินงานดานการศึกษา รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา และอุปสรรคของหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาหรือคณะฯ รับผิดชอบ สําหรับนําขอมูลมาใชในการวางแผนปรับปรุง/ พัฒนาตอไป 

ปงบประมาณ 2555-2559 คณะฯ มีการปรับกระบวนการประกันคุณภาพศึกษาภายใน การปรับวงจรคุณภาพ PDCA เปน 

ADLI และรูปแบบจัดทําเลมรายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) 

� โครงการอบรมผูเยี่ยมสํารวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร 

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
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� ประชุมหลังการตรวจเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดยมี ดร.ณัฐพล ออนปาน รองคณบดีฝายพัฒนา

คุณภาพและบริหารความเส่ียง เปนผูดําเนินรายการจัดประชุมหลังการเยี่ยมสํารวจภาควิชาและหลักสูตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจภาควิชาฯ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดแลกเปล่ียน

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข สําหรับนําไปปรับปรุงกระบวนการเยี่ยมสํารวจภาควิชาในปถัดไป มีคณาจารยจาก

ภาควิชาตางๆเขารวมจํานวน 33 คน 

 

 การพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร อาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรในระดับภาควิชา/ งาน 

ทุกภาคสวน ในการผลักดันใหเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ( EdPEx) และพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง คณะมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ใหบุคลากรมีความรูเรื่องเกณฑการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการทํางานโดยเนนการทํางานอยางเปนระบบ 

เพื่อมุงเนนผลลัพธ การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการเรียนรูจากการประชุม อบรมเกี่ยวกับเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ทั้งการจัดกิจกรรมจากงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ และการสงเขาอบรม

กับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

� กิจกรรมใหความรู แนวคิดการผลิตแบบลีนเพื่อมุงสูลีน Lean Manufacturing 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ชมรมพัฒนาคุณภาพ รวมกับงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมใหความรู เรื่อง แนวคิดการผลิตแบบลีนเพ่ือมุงสูลีน Lean Manufacturing โดยไดรับ

เกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ แดงต๊ิบ การอบรมครั้งนี้ถูกออกแบบเพ่ือใหเกิดความเขาใจเรื่องหลักการผลิต

แบบลีน เพื่อเปนแนวคิดในการปฏิบัติงานอันจะนําองคกรไปสูการเปนองคกรแหงลีน 
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� การเขารวมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ EdPEx ปงบประมาณ 2559 ของสถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ 

หลักสูตร จํานวน (คน) 

TQA Criteria 11 

Learning & Sharing with Winner Organization 3 

TQA Assessor 1 

Balanced Scorecard 2 
 

 

� การเขารวมอบรมเก่ียวกับ EdPEx ภายนอก (MU/ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ) 
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� จํานวน Assessors MUSC ป 2559 (สะสม) 

 
 

 การจัดการความรู 

คณะฯ มีการกําหนดนโยบายการจัดการความรูไวอยางชัดเจนในแผน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของคณะวิทยาศาสตร และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง ในแผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงป 2557)  

คณะฯ ใหการสนับสนุนการจัดการความรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย R2R จัด

อบรมใหความรู การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมตางๆ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ อาทิ ชมรมนักพัฒนา

คุณภาพ ชมรมอยูดีมีสุข ชมรมผูใชไอทีมหิดล-พญาไท ชมรมพุทธศิลป ชมรมเพ่ือน เปนตน 

 

� กิจกรรม KM/ CoP ของภาควิชาและงานที่สนับสนุนพันธกิจตางๆ ปงบประมาณ 2559 
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ดานการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 การตรวจสอบภายใน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี 

โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารทําใหมั่นใจวามีการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในถือเปนกลไกอยางหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดการควบคุมภายใน และการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกํากับดูแลที่ดี คณะวิทยาศาสตร มีการสรางกระบวนการการตรวจสอบภายในที่มี

มาตรฐานโดยมีคณบดี คณะวิทยาศาสตรเปนประธาน และรองคณบดีเปนผูดูแลแผนการดําเนินงานของงานตรวจสอบ

ภายใน ภายใตการประสานงานตามเกณฑและมาตรฐานการตรวจสอบภายในของศูนยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว โดยงานตรวจสอบภายในไดดําเนินงานดานการ

ตรวจสอบภายในตามกรอบท่ีไดรับการยอมรับเปนมาตรฐาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน

ของสวนราชการ พ.ศ.2551 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย โดยจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายในซึ่งรับนโยบายจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร และจากมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานดานการตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตรทางดานการตรวจสอบทาง

การเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบการ

ดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การ

ตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ภายในองคกร และเปนอีก

กลไกหนึ่งในการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายบริหารกับผูปฏิบัติงาน (Check and Balance) ใหเกิดความรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงประโยชนและเปาหมายในการบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม ช วยลด

โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาด บกพรองหรือเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนและเพิ่มระบบการควบคุมภายในในจุดท่ีหละหลวม การตรวจสอบภายในยังสามารถเปนสื่อหรือ

ชองทางในการเสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะจากฝายปฏิบัติงานใหผูบริหารระดับสูงพิจารณาเพื่อหาแนวทางแกไข

ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน อีกทั้งเปนการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและอิสระ เพื่อ

เพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน มีการรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารและมีกระบวนการติดตาม เพื่อใหมั่นใจ

วาขอเสนอแนะ/ แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแกไขเพียงพออยางเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค
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- มีการวางกรอบแผนการตรวจสอบ 2 ปตอทุกวงรอบ โดยตรวจสอบทุกหนวยงาน 

- มีการจัดรายละเอียดเนื้อหาการตรวจสอบใหตอบวัตถุประสงค หรือใหสามารถสอบทานความถูกตองตาม

ระเบียบ/ประกาศ/คําส่ัง และสอบทานการดําเนินงานใหบรรลุพันธกิจสําคัญของแตละหนวยงานท่ีตรวจสอบ 

- มีการแจงแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ และแจงผังการทํางาน และความกาวหนาในการทํางาน 

ปงบประมาณ 2559 ดําเนินการตรวจสอบหนวยงาน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหนวยรับตรวจที่ไดรับ

ความเห็นชอบตามแผน 

 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะวิทยาศาสตรดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใชกรอบตามมาตรฐานอิงตามนโยบายของ ศูนยบริหารจัดการ

ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสากล ตามแนว COSO: 2009 (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) และมาตรฐาน ISO3100: 2009 คณะวิทยาศาสตร มีคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนประธาน รองคณบดี

ฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพเปนรองประธาน รองคณบดี และผูชวยคณบดีทุกฝาย หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา 

หัวหนางานทุกงาน ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี และนิติกร เปนกรรมการ มีหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร 

2.  จัดใหมีการวางแผนการบริหาร การวิเคราะห และประเมินความเส่ียง รวมทั้งกําหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

3.  ใหความเห็นเก่ียวกับแผนการบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตรตอคณะกรรมการประจําคณะ 

4.  กํากับ ดูแล ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

5.  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัยมหิดลเปนประจําทุกป 

โดยงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงาน ในปงบประมาณ 2559 ได

ดําเนินการจัดทําแผนตามกรอบการบริหารความเส่ียงตามกรอบมหาวิทยาลัยกําหนดท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 1.ดานกลยุทธ 

(Strategic Risk) 2.ด านการดําเนินงาน (Operational Risk) 3.ด านการเงิน ( Financial Risk) 4.ด านกฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

คณะวิทยาศาสตรวิเคราะหความเสี่ยงครบทุกยุทธศาสตรของสวนงาน และครบตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

ทั้ง 4 ดาน แบงระดับความเสี่ยงเปนระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ทั้งนี้คณะฯ ติดตามผลการดําเนินงานท้ังสี่ระดับและ

รายงานผลเหตุการณความเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก ไปยังมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการจัดการความเส่ียง  ปละ 

2 รอบ ดังนี้ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)  
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� ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํารายงานการจัดทํารายงานการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง ปงบประมาณ 2560 เพ่ือตอบสนองนโยบายที่ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอใหสวนงานดําเนินการตามแนวทางทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

ปงบประมาณ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

ประธาน อาจารย ดร.ณัฐพล ออนปาน รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง เปนผูชี้แจงรายละเอียดแนว

ทางการจัดทําฯ ใหกับผูบริหาร หัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน  

  
 

� ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร  

เพื่อจัดทําการรายงานผลปฏิบัติตามแผน ปละ 2 รอบ ดังนี้  

1. รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559) ในวันที่ 8 เมษายน 2559  และ  

2. รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 
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รอยละของเหตุการณความเส่ียงที่ลดลงหรือคงท่ี (เปา 50%) 
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ดานบริการวิชาการ 

 

คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกลูกคาที่เปนคูสัญญา ประกอบดวย 

1. ใหบริการวิเคราะหตัวอยาง ผานหนวยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit: BDU) งานพันธกิจ

พิเศษ  หนวยเคร่ืองมือกลาง (CIF) งานวิจัย  และเคมีบริการ ภาควิชาเคมี 

2. ใหบริการรับจางวิจัยเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSC) และ

ลูกคาผานหนวยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit: BDU) งานพันธกิจพิเศษ 

3. ใหบริการวิชาการดานสารสนเทศเพื่อการวิจัย และบริการสารสนเทศหองสมุด 

4. เปนที่ปรึกษา อบรม การจัดการเรียนการสอน เพื่อบริการสถาบันภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติโดย

ประสานงานกับภาควิชา งาน หนวยภายในคณะ 

5. ใหบริการประสานงานดานเอกสารการย่ืนขอทรัพยสินทางปญญา ผานหนวยพัฒนาธุรกิจ ( Business 

Development Unit: BDU) งานพันธกิจพิเศษ ระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSC) กับสถาบันบริหาร

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ( Institute for Technology and Innovation Management : 

INNOTECH) 
 

 งานพันธกิจพิเศษ 

� กิจกรรม Business Talk Series  

� Open Innovation : Call for Technology 

 เมื่ อวันที่  3 มีนาคม 2559 หนวยพัฒนาธุรกิจ  งานพันธกิจพิ เศษ คณะวิทยาศาสตร  

มหา วิทยา ลัยมหิดล ได จั ดกิจกรรม MUSC Business Talk Series by BDU เ ร่ือง  Open Innovation : Call for 

Technology Conducted by Thai Language โดยมี รองศาสตราจารย ดร.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน รองคณบดี เปน

ประธานเปดงาน ไดรับเกียรติจาก ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Technology Intelligence Manager บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส 

จํากัด มาเปนวิทยากร มีผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป เขารับฟงจํานวน  68 คน 
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� Tech Planter in Thailand 

วันที่ 29 มีนาคม 2559 งานพันธกิจพิเศษ จัดเสวนาพิเศษ Business Talk Series ในหัวขอ Tech 

Planter in Thailand ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับ Business Plane โดยมี รองศาสตราจารย ดร.กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน         

รองคณบดี เปนประธานเปดงาน ไดรับเกียรติจากผูแทน บริษัท Leave a Nest จํากัด มาเปนวิทยากร 

  

 
 



รายงานประจําป 2559 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  75 

 

 
 

� การบริการวิชาการโดยหนวยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ ปงบประมาณ 2559 

การบริการ (ครั้ง) จํานวน 

ผูใชบริการรายใหม 13 

ผูใชบริการซํ้า 30 

 

� การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ หนวยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ ปงบประมาณ 2559 
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ

ภาพรวมของการใหบริการ เปาหมาย
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 หนวยเคร่ืองมือกลาง (CIF) 

หนวยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร กอตั้งขึ้นเม่ือตุลาคม พ.ศ.2535 เพ่ือเปนหนวยงานกลางสําหรับ

ใหบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตรชั้นสูงที่มีราคาแพงและมีความตองการใชงานมาก เพ่ือสนับสนุนสงเสริมบุคลาก รให

สามารถใชงานเคร่ืองมือวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองและท่ัวถึง อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร โดยปจจุบันมีเครื่องมอืวิทยาศาสตรดานตางๆ ท่ีใหบริการโดยแบงไดเปน 6 กลุม คือ 

1. Liquid Chromatography 

2. Gas Chromatography 

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 และสอน

การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ บริการของหนวยเคร่ืองมือกลาง 

1. บริการดานเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

2. บริการวิเคราะหตัวอยางเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

3. บริการพัฒนาวิธีวิเคราะหเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

4. บริการฝกอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

5. บริการนํ้าบริสุทธิ์สําหรับหองปฏิบัติการ 
 

 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หนวย CIF 
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 สวนตอขยายศูนยนวัตกรรม (Global Innovation Incubator : Gii) โรงงานตนแบบ เพื่อมุงใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการสรางนวัตกรรมที่เนนคุณภาพแบบย่ังยืน 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด 

(มหาชน) หรือ ทียู ผูผลิตและแปรรูปปลาทูนาบรรจุกระปองรายใหญที่สุดของโลก และเปนเจาของแบรนดอาหารทะเลชั้น

นําท่ัวโลก ไดจัดพิธีเปดสวนตอขยายศูนยนวัตกรรม (Global Innovation Incubator : Gii) โรงงานตนแบบ และพิธี      

ลงนามความรวมมือในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา  หลังจากท่ีไดริเริ่มความรวมมือดานวิจัยและ

พัฒนา กับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปดศูนยนวัตกรรมแหงแรก (Global Innovation Incubator : 

Gii) ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป 2557 ที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเปนศูนยกลางในการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะนํามาพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและหมวดหมูผลิตภัณฑตางๆ เพื่อสรางประโยชนและคุณคาใหกับผูบริโภค และผูมีสวน

เก่ียวของทุกฝาย โดยทําหนาที่เชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม เขากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสรางสรรค

ผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของตลาด และอุตสาหกรรมอาหารโลกอยางยั่งยืน เพื่อเปนการตอยอดงานวิจัย

ของศูนยนวัตกรรมฯ แหงนี้ตอไป ไทยยูเนี่ยนไดทุมงบประมาณรวมกวา 200 ลานบาท เพื่อสราง “โรงงานตนแบบ” 

สําหรับการคนควาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปท่ีล้ําสมัยที่สุดในโลก ดวยเครื่องมื ออุปกรณที่ออกแบบ

พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการศึกษาวิจัยอาหาร อีกทั้งไดมีการขยายพ้ืนที่ศูนยนวัตกรรมฯ เพิ่มอีกเทาตัว การลงทุนในครั้งนี้

จะสงเสริมการทําผลงานวิจัยใหกับนักวิทยาศาสตร ใหมีนวัตกรรมใหมและผลิตภัณฑใหมที่เนนคุณภาพและย่ังยืน มาก

ยิ่งขึ้น  โดยในงานแถลงขาวดังกลาวนี้ ไดรับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี มาเปนประธานในพิธี 

ทั้งนี้การลงทุนของบริษัทไทยยูเนี่ยนฯ ในการสรางโรงงานตนแบบและขยายพื้นท่ีศูนยนวัตกรรมฯ จึงเปนการ

ดําเนินการท่ีสอดคลอง และตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิรูปประเทศไทยใหเปน “เมืองนวัตกรรมอาหาร” 

หรือ “Food Innopolis” เพื่อใหประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางของการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มา

ใชในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลคาตออุตสาหกรรมอาหาร ประกอบกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหลักสูตรนานาชาติที่ไดรับการยอมรับในมาตรฐานสากล  คณะวิทยาศาสตรจึงไดเสนอใหมีการเร่ิม 

“โครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบโจทยวิจัยของภาคเอกชนและสงัคม” ผาน

การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกับภาคเอกชน บริษัทไทยยูเนี่ยนฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ จึงนับเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลประโยชนสูงสุดตอประเทศ ไมเพียงแตดานการ

ศึกษาวิจัยเทานั้น แตยังประโยชนตอทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของทั้งในระดับจุลภาคขององคกร และระดับมหภาคของประเทศ

อยางยั่งยืน เปนโครงการที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหทัดเทียมกับคูแขงใน

ระดับโลก อันจะนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจตอมหาวิทยาลัยมหิดล และสรางประโยชนตอประเทศชาติตอไป 
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ไดรับการจดทะเบียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.กระบวนการหลอมวัสดุคอมพอสิตโดยใช

ความรอนจากรังสีไมโครเวฟ 

11394 11 เม.ย.2559  /       

2. เครื่องหมายการคาช่ือซัปปาร (Zuppar) 161100718 5 ส.ค.2559    /     

ไดรับเลขท่ีคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. การเตรียมคารบอนกัมมันต 1503002151 21 ธ.ค.2558  /       

2. การเตรียมลวดพอลิเมอรคอมพอสิต 1603000052 13 ม.ค.2559  /       

3. สารยับยั้งเซลลมะเร็ง 1601003959 05 ก.ค.2559 /

รวม 1 3 - 1 - - - - 
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ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 สถาบันตางประเทศที่มีขอตกลงความรวมมือ MOU ที่ Active ปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ประเทศ สถาบัน ชนิด/ประเภท ชวงระยะเวลา 

1 Australia University of 

Technology Sydney 

Memorandum of Agreement 

for a Collaborative Research 

Program 

23 August 2011 –  

22 August 2016 

2 Australia University of 

Technology Sydney 

International Student 

Exchange Agreement (SEA) 

8 December 2015 –  

7 December 2020 

3 Australia Curtin University Memorandum of 

Understanding for the 

Development of Academic 

Cooperation 

29 November 2012–  

29 November 2017 

4 Australia Curtin University Student Articulation Principal 

Agreement 

30 October 2013 –  

30 October 2018 

5 China Hong He University Memorandum of 

Understanding 

18 July 2013 –  

18 July 2018 

6 France Universite du Maine Agreement for Joint 

Supervision of Doctoral thesis 

17 Dec. 2015 –  

16 Dec. 2018 

7 France Universite du Maine Erasmus+ Programme 

Inter-institutional agreement 

8 October 2015 –  

7 October 2021 

8 France Polytech Clermont Internship agreement 9 May – 29 July 2016 

9 France Universite de Strasbourg Agreement for Joint 

Supervision of Doctoral thesis 

20 Nov. 2515 –  

20 Nov. 2016 

10 France Montpellier - France Agreement for Academic 

Exchanges and Cooperation 

4 Feb. 2015 –  

4 Feb. 2020 

11 France University of Haute 

Alsace 

Agreement for Joint Thesis 

Supervision 

22 January 2014 –  

22 January 2017 

12 German Eberhard Karls 

Universitat Tubingen 

Memorandum of 

Understanding Academic 

Cooperation 

31 January 2011 –  

30 January 2016 



80  SCIENCE.MAHIDOL.AC.TH  

 
ลําดับ ประเทศ สถาบัน ชนิด/ประเภท ชวงระยะเวลา 

13 Iceland University of Iceland Memorandum of 

Understanding Academic 

Cooperation 

22 July 2015 –  

21 July 2020 

14 Iceland University of Iceland Erasmus+ Programme 

Inter-institutional agreement 

23 Sep. 2016 –  

22 Sep. 2021 

15 Indonesia Universitas Surabaya 

(UBAYA) 

Memorundum of Agreement 5 November 2014 –  

5 November 2019 

16 Indonesia Universitas Surabaya 

(UBAYA) 

Letter of Agreement 

Collaborative Research and 

Training 

15 June 2016 –  

14 June 2019 

17 Indonesia University of Brawijaya Memorandum of 

Understanding 

17 Sep. 2015 –  

17 Sep. 2020 

18 Indonesia Yogyakarta State 

University 

Memorandum of Agreement 15 October 2014 –  

15 October 2019 

19 Indonesia University of 

Muhammadiyah 

Purwokerto 

Memorandum of 

Understanding 

24 March 2014 –  

24 March 2019 

20 Indonesia University of 

Muhammadiyah 

Purwokerto 

Memorandum of Agreement 

for Academic Exchange 

24 March 2014 –  

24 March 2019 

21 Indonesia Institut Teknologi 

Bandung 

Memorandum of 

Understanding 

24 July 2013 –  

24 July 2018 

22 Indonesia School of Life Sciences 

and Technology, Institut 

Teknologi Bandung 

Memorandum of Agreement 

for Academic Exchange 

24 July 2013 –  

24 July 2018 

23 Italy University of Pavia International Framework 

Cooperation Agreement 

25 December 2012 –  

25 December 2017 

24 Japan Chiba University Agreement for Student 

Exchange Program 

3 April 2013 –  

3 April 2018 

25 Japan Chiba University Agreement for Academic 

Cooperation and Exchange 

29 October 2013 –  

28 October 2018 

26 Japan Chiba University Agreement for Academic 

Exchange and Cooperation 

5 October 2010 –  

4 October 2015 
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ลําดับ ประเทศ สถาบัน ชนิด/ประเภท ชวงระยะเวลา 

27 Japan Chiba University Agreement for double 

doctoral degree program 

4 March 2014 –  

4 March 2019 

28 Japan Chiba University Agreement for double master 

degree program 

30 May 2016 –  

29 May 2021 

29 Japan Gunma University Memorandum of 

Understanding 

กําลังตออายุ 

30 Japan Japan Agency for 

Marine-Earth Science 

and Technology 

Cooperative Research 

Agreement 

4 April 2016 –  

31 May 2020 

31 Japan Jichi Medical University Memorandum of 

Understanding 

1 January 2014 –  

1 January 2019 

32 Japan Kitasato University Extension to Agreement for 

Academic Exchange 

14 Sep. 2012 –  

13 Sep. 2017 

33 Japan Kyoto Institute of 

Technology 

Extension of an Agreement for 

Academic Exchange 

2 April 2013 –  

1 May 2018 

34 Japan Kyoto Institute of 

Technology 

Agreement for Academic 

Exchange 

1 May 2013 –  

31 Mar 2018 

35 Japan Kyushu Institute of 

Technology 

Memorandum of 

Understanding 

20 Sep. 2013 –  

26 Sep. 2018   

36 Japan Kyushu Institute of 

Technology 

Exchange Appendix to the 

Memorandum of 

Understanding 

 

37 Japan Kyoto University Agreement on Academic 

Exchange 

16 December 2010 –  

15 December 2015 

38 Japan University of Shizuoka International Memorandum of 

Agreement 

8 December 2011 –  

7 December 2016 

39 Japan Japan Advanced 

Institute of Science and 

Technology (JAIST) 

Memorandum of 

Understanding on Academic 

Exchange 

29 June 2012 –  

29 June 2017 

40 Japan Japan Agency for 

Marine-Earth Science 

and Technology 

Implementing Agreement 1 April 2013 –  

31 March 2018 
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ลําดับ ประเทศ สถาบัน ชนิด/ประเภท ชวงระยะเวลา 

41 Japan Nara Institute of 

Science and 

Technology (NAIST) 

Memorandum on Student 

Exchange 

1 April 2015 –  

31 March 2020 

42 Japan Nara Institute of 

Science and 

Technology (NAIST) 

Agreement on Academic 

Exchanges 

1 April 2015 –  

31 March 2020 

43   Appendix on Exemption of 

Tuition Fees 

 

44 Japan Niigata University Memorandum of 

Understanding on the Double 

Degree Program 

2 Jul. 2015 – 2 Jul. 2020 

45 Japan Niigata University Agreement on the Double 

Program for Doctoral Degree 

2 Jul. 2015 – 2 Jul. 2020 

46 Japan Niigata University Addendum to the General 

Agreement for Cooperation 

2 Jul. 2015 – 2 Jul. 2020 

47 Japan Osaka University Memorandum of Agreement 

on Student Exchange 

18 July 2013 –  

18 July 2018 

48 Japan Osaka University Agreement on Academic 

Exchange 

18 July 2013 –  

18 July 2018 

49 Japan Osaka University Agreement on a Double-

Degree Program for Master’s 

Courses in Biotechnology 

21 April.2015 –  

21 April 2019 

50 Japan RIKEN Agreement for International 

Joint Graduate School Program 

14 June 2013 –  

14 June 2018 

51 Japan RIKEN Collaborative Research 

Agreement 

22 Jul. 2015 –  

31 Mar. 2018 

52 Japan The Graduate University 

for Advanced Studies 

(SOKENDAI) 

Memorandum of 

Understanding on Academic 

Exchange 

20 March 2014 –  

20 March 2019 

53 Japan The Graduate University 

for Advanced Studies 

(SOKENDAI) 

Memorandum of Agreement 

on Student Exchange 

20 March 2014 –  

20 March 2019 

54 Japan University of Tokyo Memorandum on Academic 

Cooperation 

8 May 2013 –  

8 May  2018 
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ลําดับ ประเทศ สถาบัน ชนิด/ประเภท ชวงระยะเวลา 

55 Republic of 

Korea 

Chungnam National 

University 

Memorandum of 

Understanding 

20 January 2011 –  

31 December 2015 

56 Mexico Instituto Tecnologico de 

Sonora (ITSON) 

University 

Collaborative Research 

Agreement for International 

Ph.D.Student Exchange 

Program 

1 September 2015 –  

30 August 2018 

57 Philippines Ateneo de Manila 

University 

Extension of Memorandum of 

Agreement 

1 March 2012 –  

1 May 2017 

58 Switzerland University of Zurich Memorandum of 

Understanding 

6 August 2013 –  

6 August 2016 

59 Switzerland University of Zurich Exchange Agreement 6 August 2013 –  

6 August 2016 

60 Taiwan National Tsing Hua 

University 

General Agreement for 

Academic Exchange 

11 October 20111 –  

10 January 2015 

61 Taiwan National Chung Cheng 

University 

Memorandum of 

Understanding for Academic 

Cooperation 

30 September 2016–  

29 September 2021 

62 UK University of Sussex Memorandum of 

Understanding 

26 August 2013 – 

26 August 2018 

63 UK University of Sussex Memorandum of Agreement 6 October 2014 –  

5 October 2517 

64 USA University of Kentucky Cooperative Agreement 1 April 2011 –  

31 March 2016 

65 USA State University of New 

York (SUNY) 

Bachelor of Science Dual 

Degree Program Agreement 

3 May 2014 –  

3 May 2019 

66 USA University of Wisconsin-

Madison 

Memorandum of Agreement 31 May 2011 –  

30 May 2016 

67 Vietnam University of Science 

and Technology of 

Hanoi (USTH) 

Internship Agreement 1 April – 1 October 

2016 
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 การจัดอบรมวิชาการใหนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ ปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานภาพ จากสถาบัน/  ระยะเวลาที่เดินทางมาศึกษา / วิจัย 

   มหาวิทยาลัย ระยะเวลา วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด 

1 Mr. Keiichi Ishizu นักศึกษา

ปริญญาโท 

Kyoto University  

ประเทศญี่ปุน 

6 เดือน 15 ตุลาคม 

2558 

15 เมษายน 

2559 

2 Mr. Geoffroy 

Lonca 

นักศึกษา

ปริญญาโท 

Ecole Polytechniaur, 

Palaiseau ประเทศฝร่ังเศส 

5 เดือน  

10 วัน 

29 มกราคม 

2559 

9 กรกฎาคม 

2559 

3 Mr. Komatsu 

Daiki 

นักศึกษา

ปริญญาโท 

Graduate School of 

Systems Life Sciences, 

Kyushu University 

ประเทศญี่ปุน 

10 วัน 2 กุมภาพันธ 

2559 

11 กุมภาพันธ 

2559 

4 Ms. Ngo Phuong 

Dung 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

University of Science 

and Technology of 

Hanoi (USTH)  

ประเทศเวียดนาม 

6 เดือน 1 เมษายน 

2559 

1 ตุลาคม 

2559 

5 Ms. Tran Phuong 

Thao 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

University of Science 

and Technology of 

Hanoi (USTH) ประเทศ

เวียดนาม 

5 เดือน 

2 สัปดาห 

18 เมษายน 

2559 

1 ตุลาคม 

2559 

6 Mr. Saimond 

Arthur Geoges 

Emile 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Polytech Clermont –

Ferrand ประเทศฝรั่งเศส 

2 เดือน  

3 สัปดาห 

9 พฤษภาคม 

2559 

29 กรกฎาคม 

2559 

7 Mr. Parth Mehta นักศึกษา

ปริญญาตร ี

University of Exeter 

ประเทศอังกฤษ 

2  เดือน 6 มิถุนายน 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

8 Ms. The Su Moe นักวิจัย Biotechnology Research 

Deparment (BRD)  

ประเทศเมียนมาร 

6 เดือน 1 กรกฎาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2559 

9 Prof. Ng. Wing 

Keong 

Visiting 

Professor 

Universiti Sains Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย 

2 เดือน 21 กรกฎาคม 

2559 

21 กันยายน 

2559 

10 Ms. Kaori 

IKEGAMI 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University  

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สถานภาพ จากสถาบัน/  ระยะเวลาที่เดินทางมาศึกษา / วิจัย 

   มหาวิทยาลัย ระยะเวลา วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด 

11 Ms. Ayaka 

SHONO 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

12 Mr. Keigo SATO นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

13 Mr. Takashi 

MAEDA 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

14 Mr. Takuya 

YOSHIOKA 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

15 Mr. Shunn 

SAWADA  

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

16 Mr. Yutaro 

YASUDA 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

17 Mr. Kentaro 

OKANO 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

18 Mr. Naoto 

ONISHI 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

Osaka University 

ประเทศญี่ปุน 

5 วัน 1 สิงหาคม 

2559 

5 สิงหาคม 

2559 

19 Mr. Yuma Ishida นักศึกษา

ปริญญาโท 

Kyushu University 

ประเทศญี่ปุน 

3 เดือน 1 สิงหาคม 

2559 

31 ตุลาคม 

2559 

20 Mr. Karl Michael 

Hanson 

นักศึกษา

ปริญญาตร ี

University of Huddersfield 

ประเทศอังกฤษ 

1 ป 1 สิงหาคม 

2559 

16 กรกฎาคม 

2560 

21 Ms. Fahmina 

Yasmin 

นักวิจัย Integrated 

Biotechnology in VIT 

University ประเทศอินเดีย 

10 เดือน 1 กันยายน 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

22 Ms. Ashwini Devi 

Subhash 

นักวิจัย Integrated 

Biotechnology in VIT 

University ประเทศอินเดีย 

10 เดือน 1 กันยายน 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

23 Mr. Shun Otsuka นักศึกษา

ปริญญาโท 

Faculty of Horticulture, 

Chiba University ประเทศ

ญี่ปุน 

3 เดือน 5 กันยายน 

2559 

3 ธันวาคม 

2559 
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 นักศึกษาซ่ึงไปศึกษาหรือทําวิจัยในสถาบันการศึกษาในตางประเทศภายใตกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา

โดยมีสถานภาพเปน Exchange Student และ Student Mobility โดยมีระยะเวลา ตั้งแต 8 สัปดาห

ขึ้นไป ปการศึกษา 2558 
 

 
 

 กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2559 

� การตอนรับอาคันตุกะ ผูมาเย่ียมชม ประชุมหารือ และศึกษาดูงาน 

 

 
MUSC welcomed the President & Managing Director of KEI, USA, seeking for possibility of student 

exchange program in Thailand 

29 January 2016 
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Special Program of International Lecture Tour 

under the Agreement between MUSC and the 

Faculty of Biotechnology, University of Surabaya, 

Indonesia 

16 November 2015 

Official Visit of the Director of Graduate 

Recruitment, University of Bristol, UK, discussing 

on collaboration in Chemistry 

1 February 2016 

  

MUSC accommodated the official visit of Prof. 

Kazuhito Fujiyama together with lecturer and 

students on Double Degree Program from Osaka 

University, Japan 

29 February 2016 

MUSC welcomed the Dean International of 

Science and Engineering, Curtin University, 

Australia 

26 April 2016 
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MUSC welcomed the Dean Faculty of Biomedical 

Sciences and the Dean Faculty of Science, 

University of Bristol, UK 

23 May 2016 

MUSC welcomed the Vice Chancellor, University 

of East Anglia, UK 

1 June 2016 

  

MUSC welcomed Delegations from University of 

Sussex, UK 

5 July 2016 

MUSC welcomed Delegations from University of 

Wisconsin-Madison, USA 

2 August 2016 
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MUSC welcomed Delegations from Chiba 

University, Japan 

23 August 2016 

MUSC welcomed Delegations from University of 

Sussex, UK 

24 August 2016 

  

 
MUSC welcomed Delegations from University of Sussex, UK 

25 August 2016 
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� กิจกรรมงานความรวมมือระหวางประเทศ 
 

 
Office of International Cooperation, MUSC Joined 

and Presented an Academic Poster in the 

“Mahidol Quality Fair 2015, at Mahidol University, 

Salaya Campus 

16 November 2015 

The Faculty of Science organized participatory 

cultural learning activity for its foreign students 

called “MUSC Friendship Program” 

8-9 January 2016 

  

 
บรรยายพิเศษ เร่ือง World University Ranking by 

Subject 2016 

5 April 2016 

Special Seminar of UEA Guest of Honor 

1 June 2016 
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Discussion on Student Exchange Collaboration 

and Joint Training Program Development with 

Networking University in Japan 

25 - 30 July 2016 

MU-CU Joint Symposium on Imaging Sciences 

23 August 2016 

  

 
MUSC International Student and Staff Participated in “ASEAN Participatory Learning Activity” at the 

ASEAN Cultural Center, Bangkok 

14 September 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92  SCIENCE.MAHIDOL.AC.TH  

 

ดานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 

 

 ชองทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ 

ดังนี้  สื่อสิ่งพิมพ ส่ือวิทยุ โทรทัศน วิดิทิศน เสียงตามสาย Social network เปนตน 

� สื่อสิ่งพิมพ 
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�� สื่อวิทยุ โทรทัศน วิดิทิศน 

 

 
รายการเร่ืองเลาเชานี้ “นักวจิัยไทยคิดวิธีทําหมันยุงลายสําเร็จ” วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 

 

 
Mahidol Channel มหิดล แชนแนล  
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รายการ ปากโปง ตอน ระบบไพโรน ดับไฟหรือดับชีวิต 

 

 การบริการวิชาการผานสื่อตางๆ 

� แถลงขาว การทําหมันยุงลายลดไขเลือดออก และโรคอื่นๆ ท่ีนําโดยยุงลาย 

วันที่  2 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานส่ือสารองคกร 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแถลงขาว เรื่อง ม.มหิดลรวมพลังสนับสนุนการทําหมันยุงลายลดไขเลือดออก โดยมี 

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานในการแถลงขาว ศาสตราจารย 

ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ                    

รองศาสตราจารย ดร.ปทมาภรณ กฤตยพงษ หัวหนาหนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศ พาหะและโรคที่นําโดยพาหะ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมการแถลงขาว 
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 เสวนาพิเศษ Science Café 

� Avermectin และ Artemisinin สําคัญอยางไร จึงไดโนเบล 

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดหยิบ

ประเด็นรอนในวงการวิทยาศาสตรเมื่อ คณะกรรมการรางวัลโนเบลไดประกาศมอบรางวัลโนเบล สาขาสรีรศาสตรหรือ

การแพทย ประจําป 2015 ใหแกนักวิทยาศาสตรผูศึกษาวิจัยเพื่อยับยั้งการติดเชื้อจากกลุมปรสิตที่กอใหเกิดโรคและการ

คนพบยารักษาโรคมาลาเรีย จึงไดจัดกิจกรรมดังกลาวข้ึนภายใตหัวขอ "Avermectin และ Artemisinin สําคัญอยางไร จึง

ไดรางวัลโนเบล" โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสตราจารย ดร.ศศิธร ผูกฤตยาคามี 

จากคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ผูไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย พ.ศ. 2557 และ 

ศาสตราจารย ดร.วัฒนาลัย ปานบานเกร็ด ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 

รองศาสตราจารย ดร.พลังพล คงเสรี จากภาควิชาเคมี เปนพิธีกรรับเชิญ 

 

 
 

� ไขความจริงทางวิทยาศาสตร ของ ไขเลือดออก 

วันที่  13 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

จัดเสวนาเรื่อง ไขความจริงทางวิทยาศาสตรของ "ไขเลือดออก" โดย ศ. ดร.ศุขธิดา อุบล ภาควิชาจุลชีววิทยา ผูเชี่ยวชาญ

ไวรัสเดงก่ี และ ผศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท ภาควิชาจุลชีววิทยา กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิคุมกันและโรคติด

เช้ือในเด็ก เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการเกิดโรค อาการ การปองกัน และการรักษา รวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
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� คลื่นความโนมถวง Gravitational Waves 

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานการ

เปดการเสวนาพิเศษ Science Café ในหัวขอ "คลื่นความโนมถวง (Gravitational Waves)" ซึ่งเปนการคนพบคร้ังสําคัญ

ทางวิทยาศาสตร โดยกลุมนักวิทยาศาสตรจากหอสังเกตการณคลื่นความโนมถวงดวยเลเซอรอินเตอรเฟอรอมีเตอร หรือ 

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) เ ป น ก า ร พิ สู จ น ว า  " ค ลื่ น ค ว าม โน ม ถ ว ง " 

(Gravitatoinal waves) นั้นมีอยูจริง ตามที่นักฟสิกสผูยิ่งใหญ อัลเบิรต ไอนสไตน เคยทํานายไวเมื่อกวา 100 ปที่แลว 

ในการเสวนาคร้ังนี้ไดอภิปรายเก่ียวกับพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพทัว่ไป รายละเอียดของการคนพบคล่ืนความ

โนมถวง และความสําคัญของการศึกษาตอวงการฟสิกสในอนาคต โดยมีทีมนักวิจัยผูเชี่ยวชาญดานฟสิกส ทฤษฎี จาก

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ผศ. ดร.พิเชษฐ 

กิจธารา ดร.วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ และ ดร.สุรพงษ อยูมา ดําเนินรายการโดย คุณอาจวรงค จันทมาศ จากสถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) มีผูรวมฟงการเสวนาจํานวน 386 ทาน ประกอบไปดวยนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร 

อาจารย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเรียน บุคคลท่ัวไป และส่ือมวลชนสาขาตางๆ ถึง 15 สํานัก 
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� Superbugs are coming เชื้อดื้อยา มันมาแลว 

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ อาคารชีววิทยาใหม คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) จัดเสวนา

บรรยากาศสบายๆ ในรูปแบบ Science Café ในหัวขอเรื่อง "Superbugs are coming : เชื้อดื้อยามันมาแลว" ดําเนิน

รายการโดย รองศาสตราจารย ดร.เทวัญ จันทรวิไลศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับเกียรติ

จากคณาจารยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยกําธร มาธรรม หัวหนาหนวยโรคติดเชื้อ 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสรยา จาตุรงคกุล อาจารยประจํา

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร รวมใหขอมูลในการเสวนาคร้ังนี้ 

 

 กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตร 

  
แนะแนวการศึกษา ท่ีโรงเรียนสองภาษาระยอง 

30 ตุลาคม 2558 

เปดบานนักวิทยาศาสตร MUSC Open House ในงานมหิดล

วิชาการ 2558 

6-7 พฤศจิกายน 2558 
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แนะแนวสูรั้วมหิดล จ.นครสวรรค 

9 พฤศจิกายน 2558 

แนะแนวการศึกษา ที่โรงแรมริเวอรแคว จ.กาญจนบุรี 

24 พฤศจิกายน 2558 

  

Road Show "MUSC-MUIDS: Special Quota 2016" 

 

รวมจัด งานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  

ครั้งที่ 20" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 กิจกรรมพิเศษ 

� วันรักนกเงือก ตอน รวมใจใหนกเงือก 

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ

ผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย HORNBILL บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) รวมจัดงาน "วันรักนกเงือก 

ประจําป 2559" ในชื่อตอน รวมใจใหนกเงือก เพื่อสงเสริมใหคนไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของนกเงือก ที่คงคุณคาแหง

การอนุรักษใหอยูคูกับผืนปาทามกลางความอุดมสมบูรณของธรรมชาติสืบไป โดย นกเงือก เปนนกปาขนาดใหญ ลักษณะ

รูปรางหนาตาโบราณ ถือกําเนิดมาไมนอยกวา 45 ลานป พบไดในปา และทุงหญาเขตรอนของทวีปแอฟริกาและเอเชีย

เทานั้น โดยท่ัวโลกพบนกเงือก 52 ชนิด และสําหรับประเทศไทยพบเพียง 13 ชนิดเทานั้น และส่ิงที่พิเศษสุดของนกเงือก 
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คือ เปนนกท่ีจับคูผัวเดียวเมียเดียว และดวยพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวของนกเงือก จึงกลายเปนสัญลักษณที่ใชสื่อ

ความหมายของ "ความรัก" และ "รักแท" 

 
 

� การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดาน การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร และการเสริมสรางความ

รับผิดชอบตอสังคม 

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 งานบริหารและธุรการ รวมกับ ชมรมคณะวิทยชิดสังคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร 

เร่ือง การเสริมสรางความรัก ความผูกพันองคกร และการเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม ณ อุทยานแหงชาติปางสีดา 

และโรงเรียนรมเกลาวัฒนานคร สระแกว รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแกว เปนคร้ังที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค เพ่ือใหเกิดความ

ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสริมสรางความรั ก ความผูกพัน

องคกร สรางการทํางานเปนทีม สงเสริมการศึกษาของนักเรียนในพ้ืนที่และรวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และในการทํา

กิจกรรมครั้งนี้ยังสอดคลองกันกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุงใหบุคลากรเกิดการบูรณาการดานแนวคิดในการ

เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมสูการปฏิบัติ เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม สอดคลอง

กับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่วาความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยชาติ 

รวมทั้งสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรในเร่ือง การมุงผลเพื่อผูอื่น 
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� ชาวคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมใจภักดิ์ ปนเพื่อพอ Bike for Dad 

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดี คณวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

นําทีมชาวคณะวิทยาศาสตร ทั้งคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมเเสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ของปวงชนชาวไทย ในกิจกรรมปนจักรยานเพื่อพอ Bike for Dad 2015 ซึ่งไดจัดขึ้นท่ัวประเทศ และ

ตางประเทศอีก 66 ประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 

พรรษา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และ    

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ทรงนําขบวนในการปนคร้ังนี้ ซึ่งการปนในกรุงเทพฯ มีการแบงเสนทาง

การปนออกเปน 3 ระยะ รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร 
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� เดิน - ว่ิงการกุศลเพ่ือสุขภาพ MUSC Bogie 99 5K Running Challenge 

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดี เปนประธานในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

เพื่อสุขภาพ MUSC Bogie 99 5K Running Challenge ซึ่งไดรับคําทามาจาก ศาสตราจารย นพ.ปยะมิตร ศรีธรา คณบดี

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยไดดําเนินการจัดกิจกรรมขึ้น จํานวน 2 เสนทาง ไดแก กิจกรรมว่ิง 5 

กิโลเมตร บริเวณรอบคณะวิทยาศาสตรและสวนจิตรลดา และกิจกรรมเดิน 2.5 กิโลเมตร บริเวณภายในคณะวิทยาศาสตร 

จุดสตารท ณ อนุสรณสถานศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เปาหมาย

ของกิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพและสรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน เงินบริจาคมอบใหกับกลุมเยาวชนและชุมชน

อนุรักษนกเงือกเทือกเขาบูโด โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้ประมาณ 500 คน และไดทาตอภารกิจนี้ไปยั ง       

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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� พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูบริจาครางเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร รวมกับงานแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร ตลอดจนนักศึกษา

แพทยชั้นปที่ 2 จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล และโครงการผลิตแพทยเพื่อ

ชาวชนบท จัดพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูบริจาครางเพ่ือการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 

2559 มีญาติของผูบริจาครางกายเพื่อการศึกษาและนักศึกษาแพทยเขารวมงานท้ังสิ้นกวา 500 คน วัตถุประสงคในการจัด

พิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูบริจาครางเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทิตา ความเคารพและระลึกถึง

พระคุณ พรอมทั้งเชิดชูเกียรติในความดีงาม ความเสียสละของอาจารยใหญ รวมท้ังเสริมสรางใหนักศึกษามีจริยธรรม 

เสียสละ ประสบการณในการทํางาน ความสามัคคี พัฒนาความรู จริยธรรม 
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� บริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือผูปวย 

วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ หองประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร พญาไท 

 

 ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/ รางวัลเชิดชูเกียรติ 

ผศ. ดร.สุภาวดี เกียรติเสว ี รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ. 2558 (ขาราชการ ตําแหนงประเภทวิชาการ) 

ไดรับการคัดเลือก เปนขาราชการดีเดน ของมหาวิทยาลัยมหดิล ประจําป 2558 

ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดเีดน ประจําป 2558 

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตําแหนง

และลักษณะงานดานวิชาการ) 

รศ. ดร.พันธญา สุนินทบูรณ รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตําแหนง

และลักษณะงานดานวิชาการ) 

นางเฉลียว สิทธิคง รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําป พ.ศ. 2558 (ลูกจางประจําเงินงบประมาณ) 

นายสมภพ แสนสมบูรณสุข รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตําแหนง

และลักษณะงานดานวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป) 

นายนราธิป ใจธรรม รางวัลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําป พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตําแหนง

และลักษณะงานดานวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป) 

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ รางวัลนักวิทยาศาสตรอาวุโส ประจําป 2558 จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ (เขารับพระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา
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ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี) 

ศ. ดร.ปทุมรัตน ตูจินดา รางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2558 

ผศ. ดร. พญ.พรพรรณ มาตังคสมบัติ 

ชูพงศ 

ไดรับพระราชทานทุนสงเสริมบณัฑิต จากมูลนิธิอานันทมหิดล ประจําป 2558 

รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร" (L'Oréal-UNESCO For 

Women in Science Fellowships) ครั้งท่ี 13 ประจําป 2558 จาก บริษัท ลอรีอัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผศ. ดร.ดรณุี สูรักรัมย ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพ่ือสตรีในงานวิทยาศาสตร"  (L'Oréal-UNESCO For 

Women in Science Fellowships) ครั้งท่ี 13 ประจําป 2558 จาก บริษัท ลอรีอัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ศ. ดร.พิมพใจ ใจเย็น -  เข็มทองคําเชิดชูเกียรติฯ นักเรยีนทุนรัฐบาลไทยดีเดน ประจําป 2558 จาก สมาคม

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย รวมกับ มลูนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

-  BioTalk Plenary Awardee from Biotechnology and Biochemical 

Engineering Society of Taiwan (BEST) 

-  โครงการ Bacterial luciferase ไดรับรางวัลที่ 3 โครงการ Tech Planter 

Thailand ในช่ือทีม Enzmart และรางวัลพิเศษจาก Leave a Nest ใหไปเขารวมงาน 

Final Grand Prix ณ ประเทศญี่ปุน 

-  ทุนสงเสริมกลุมวิจัย “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (2559-2562) 

ดร.อดิศักด์ิ รมแสง โลรางวลั The 2015 Taguchi Prize for Outstanding Doctoral Degree Thesis 

จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย 

ศ. ดร.มธรุส พงษลิขิตมงคล ไดรับคัดเลือกใหเปนนิสติเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําป 2559 

รศ. ดร.เทวัญ จันทรวไิลศร ี รางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Award (สาขา Life Science & 

Agricultural Science) จากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับ 

สํานักพิมพ Elsevier 

ดร.ทวีนันท เช่ียวชาญชํานาญกิจ ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล 

ประจําป 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ดร.สรุพงษ อยูมา ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล 

ประจําป 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ดร.พงศกร กาญจนบุษย ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล 

ประจําป 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร รางวัล Pacifichem 2015 Early Career Chemist จาก The 2015 International 

Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PAC CHEM™) 

รศ. ดร.วรีะชัย สริิพันธวราภรณ รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2558 (ระดับดีมาก) ของ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ จากผลงานวิจยัเรื่อง "โปรแกรมอินเวอรชัน

สําหรับขอมลูแมกนโีตเทลลรูิกซแบบสามมิติดวยเทคนิคดาตาสเปซ" (Three-

dimensional magnetotelluric inversion : data-space method) 

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี และคณะผูวิจัย รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2559 (ระดับดีมาก) 

ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จากผลงานเรื่อง "ชุดตรวจสอบสารปรอท

ในเครื่องสําอางฟอกผิวขาว" (Mercury test kit for skin-whitening cosmetics) 

ดร.ธเนศ กังสมัครศลิป รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลวทิยานิพนธ ประจําป 2558 ระดับดี (สาขา

วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช) ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ  จาก

วิทยานิพนธมหาวิทยาลัย Columbia เร่ือง "การสงสญัญาณ Notch ในกระบวนการ

สราง เสนเลือดใหมในโรคมะเร็ง" (Notch Signaling in Tumor Angiogenesis) 

ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.ประเสริฐ 

โศภน 

รางวัล "มหิดลทยากร" ประจําป 2558 จากสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหดิล ในพระ

บรมราชูปถัมภ 

ผศ. ดร.ศิรลิตา ยศแผน บรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร ในการประชุม "นักวิจัยรุนใหม...

พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." คร้ังท่ี 15 จากสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ - ไดรับรางวัลที่ 3 จากการนําเสนองานวิจัยใน International Conference on 

Nanomaterials and Nanotechnology (NANO-15) ภายใต Research Theme 

"Bio-nanomaterials for Biomedical Technology" 

- ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการ Tech Planter Thailand เรื่อง Gold 

nanoparticle for wound healing และไดเขาแขงขันตอในรอบ Semi Final ณ 

ประเทศสิงคโปร (และทีม) 

ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.วิชัย  

ริ้วตระกูล 

ไดรับเครื่องอิสริยาภรณ Palmes Académiques ช้ัน Commander (The 

Commandeur dans I'Ordre des  

Palmes Académiques) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส (เขารับเครื่องอิสริยาภรณ ในวันที่ 

8 กุมภาพันธ 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย) 

รศ. ดร.ช่ืนจติต บุญเฉิด ไดรับการคัดเลือกเปนศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําป 

2558 ประเภทบูรณาการท่ัวไป 



รายงานประจําป 2559 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  107 

 

 
 

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/ รางวัลเชิดชูเกียรติ 

ศ. ดร.มนสั พรหมโคตร ไดรับรางวัล CST High Impact Chemist Award 2015 จากสมาคมเคมีแหงประเทศ

ไทยในพระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยั

ลักษณ อัครราชกุมาร ี

ดร.วโรดม เจริญสวรรค ไดรับรางวัล Young BMB 2016 Awards จากสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

ดร.รจุเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ไดรับรางวัลบุคคลดเีดนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประจําป 

2558 จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยเขารับประทานรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดามาต ุ

นางฐานิศวร ธนะเจรญิพงศ ไดรับการคัดเลือก "แมดี-บุคลากรเดน" ของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 

ประจําป 2559 

ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจรญิ -  รางวัลการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรยอดเยี่ยมในการประชุมวชิาการนานาชาติที่

ฮองกง และไดรับการคัดเลือกใหเขารวมแสดงผลงานนวัตกรรมเก่ียวกับสิ่งทออัจฉริยะ

และเทคโนโลยีสวมใสได ณ ประเทศเบลเยียม (รวมกับ น.ส.ธารา สสีะอาด นักศึกษา

ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวสัดุ) 

-  รางวัลมหาวิทยาลยัมหดิล ประจําป 2558 สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม จาก

ผลงานเรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกสแบบกระเปาหิ้ว 

ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล ไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกาแพทยรามาธิบดีดเีดน ประจําป 2559 ดานวิชาการ ของ

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

ผศ. ดร.พนิดา สรุวัฒนาวงศ รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 2559 จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ จากผลงาน "เคมีคํานวณเพ่ืออธิบายกลไกของ

ปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี" 

ผศ. ดร.ศิรลิตา ยศแผน รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 2559 จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ จากผลงาน "เรียนรูการออกแบบกระบวนการการ

สังเคราะหสารอินทรีย...สูการพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะหสารทีย่ั่งยืน" 

ศ. ดร.เดวิด รูฟโฟโล และทีมงานวิจัย ทุนสงเสรมิกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เร่ือง "ฟสิกสพลาสมาในอวกาศและรังสี

คอสมิก" จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ศ. ดร.อมเรศ ภมูิรัตน ไดรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ์ สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพ ประจําปการศกึษา 2558 

นางเพ็ญรุง จอกแกว รางวัลชมเชย พนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจําป 

2559 จากสถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (สพสว.) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) และบริษัท ที อี คิว จํากัด 
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รศ.ศิรลิักษณ สุวรรณวงศ โลประกาศเกยีรติคณุผูทําประโยชนดานแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน (เขารับโล

ประกาศเกยีรตคิุณ ในวันศุกรที่ 23 กันยายน 2559 ณ หองประชุมจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ช้ัน 5 กระทรวงแรงงาน) 

ผศ. ดร.ชูวงศ เอื้อสุขอาร ี รางวัล "Young Asian Biotechnologist Prize 2016" งานประชุมวิชาการ The 

68th Annual Meeting of the Society for Biotechnology, Japan 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

คณะวิทยาศาสตร ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคลองกับแผนกลยุทธของท้ังมหาวิทยาลัยและ

ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร เปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติ และ

ดําเนินงานกิจกรรมดานกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสงเสริมความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย และผูปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
คณะวิทยาศาสตร จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ 

พนักงานท่ีดี และเปนพลังของแผนดิน  

และรวมลงนามถวายพระพร ประจําป 2558 

4 ธ.ค. 58 

คณะวิทย มหิดล เขารวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ครบ 88 พรรษา 

5 ธ.ค. 58 

  

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

11 ส.ค. 59 
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมงาน 47 ป วันพระราชทานนาม  

128 ป มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 มีนาคม 2559 

  

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงาน “วันมหิดล”  

ประจําป 2559 

24 ก.ย. 59 

พิธีถวายพานพุมและถวายราชสดุดี เน่ืองใน  

"วันเทคโนโลยีของไทย" ประจําป 2558 

19 ต.ค. 58 
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พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี 4  

พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย 

18 ส.ค. 59 

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจําป 2558 

25 พ.ย. 58 

  

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเชาสุขภาพอวยพรปใหมทานอธิการบดี 

28 ธ.ค. 58 

 

  
มอบของขวัญสวัสดีปใหมแดผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

23 ธ.ค. 58 

พิธีทําบุญตักบาตร รดน้ําขอพรอาจารยอาวุโส เพื่อสืบสาน

ประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 

7 เม.ย. 59 



112  SCIENCE.MAHIDOL.AC.TH  

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2558 

24-25 มิ.ย. 59 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทําบุญรําลึก  

97 ปชาตกาล ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข 

15 ก.ค. 59 
  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายเทียนพรรษา 

13 ก.ค. 59 

พิธีทําบุญอาคารสัตวทดลอง 1 ก.ย. 59 

  

พิธีไหวครูนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจําปการศึกษา 2559 

15 ก.ย. 59 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุ

ผูปฏิบัติงาน ประจําป 2559 "วิทยากษีณานุสรณ 59" 

28 ก.ย. 59 
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 สงเสริมความรักและความผูกพัน 

 

 
วันคลายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 57 ป 

21 ต.ค. 58 

 

กิจกรรม เรียนรูวิธีการจัดดอกไม Flower & Decor และ 

รวมเปนอาสาสมัครจัดดอกไม ในวันคลายวันสถาปนา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 ต.ค. 58 

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี 

23 ธ.ค. 58 
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งานทําบุญวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2559  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 ธ.ค. 58 

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงสังสรรค  

สงทายปเกาตอนรับปใหม 2559 

23 ธ.ค. 58 
  

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร มอบเงินรางวัลปใหมแกบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตร 

29 ธ.ค. 58 

กีฬาสานสัมพันธเครือขายมหิดลพญาไท คร้ังที่ 7 

24 ก.พ. 59 

 
  

 
งาน Sc7 50 Year Reunion 

22 พ.ค. 59 
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แสดงความยินดี  

ศาสตราจารย นพ. ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล 

23 ก.ค. 59 

คายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 

28-29 ก.ค. 59 

  

  
จัดนิทรรศการ และแสดงความยินดีแกบุคลากร  

ในงานมหิดล-วันแม ประจําป 2559 

1 ส.ค. 59 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2559 

8 ส.ค. 59 
  

  
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนักวิทยาศาสตรดีเดน และ

นักวิทยาศาสตร ประจําป 2559 

18 ส.ค. 59 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร ชั้นปท่ี 1  

ประจําปการศึกษา 2559 

24 ส.ค. 59 
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ปจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 

28 ส.ค. 59 

 

 
ประชุม Super SC 

31 ส.ค. 59 
  

  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมพิธีมอบครุยวิทย

ฐานะแกผูทรงคุณวุฒิผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  

ประจําปการศึกษา 2558 

31 ส.ค. 59 

พี่พบนองและปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ  

ประจําปการศึกษา 2559 

7 ก.ย. 59 

 




