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              ในป� 2563 เป�นป�ที�ท้าทายอย่างยิ�งของสถาบันการศึกษา เนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล ได้ปรบัตัวเข้าสู่
การเรยีนการสอนแบบออนไลน์และแบบผสมผสานอย่างรวดเรว็ โดยคํานึงถึงทั�งผู้เรยีนและผู้สอน 
ด้วยอุปกรณ์และระบบการสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั�งใช้โอกาสนี�ในการปรบัปรุงอาคารบรรยายรวมหลัก
ทั�งสองหลัง ปรบัพื�นที�การเรยีนรูใ้หทั้นสมัยทั�งภายในและภายนอกด้วยระบบ smart classroom 
และระบบ digital learning space ที�สนับสนุนการเรยีนรูร้ว่มกันของนักศึกษาในหลากหลายรายวิชา
ตามนโยบาย "One Mahidol Science Education" ส่วนพันธกิจด้านการวิจัย ป� 2563 นับเป�นป�แรก
ที�ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะฯ มีจาํนวนมากกว่า 500 เรื�อง ปรบัการทํางานวิจัยรว่มกัน
เป�น research cluster หลากหลายแพลทฟอรม์ ที�จะนาํไปสู่ความรว่มมือระหว่างส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย สรา้งพันธมิตรทั�งในประเทศและต่างประเทศ ส่งต่อองค์ความรูเ้พื�อเป�น "ป�ญญา" และ
สื�อสารผ่านสื�อต่าง ๆ เพื�อเข้าถึง "สังคม" เป�นการสรา้ง visibility อย่างเป�นระบบ นอกจากนั�นยังใช้
digital transformation ในการพัฒนากระบวนการทํางานใหม้ีประสิทธิภาพและปรบัตัวเข้าสู่องค์กร
ที�ใช้ข้อมูลในการบรหิารงานอย่างเป�นระบบ รวมทั�งเข้ารบัการประเมินรางวัลคุณภาพแหง่ชาติ
(Thailand Quality Award) มุ่งมั�นที�จะเป�นสถาบันการศึกษาที�มีคุณภาพอย่างยั�งยืนต่อไป 

              ผมเชื�อว่าคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล จะเป�นคณะวิทยาศาสตรแ์หง่แผ่นดิน ที�มุ่งมั�น
สรา้งประโยชน์เพื�อสังคม ด้วยความรว่มมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง 
และเป�นจุดเริ�มต้นเพื�อสังคมคุณภาพที�มีวิทยาศาสตรเ์ป�นคําตอบ

รองศาสตราจารย ์ดร.พลังพล คงเสร ี
คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล ฉลองครบรอบ 62 ป� ของการก่อตั�ง พรอ้มมอบรางวลั
"Mahidol Science Communicator Award" รางวลัแรกและที�แรกของประเทศไทย

             21 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉลองครบรอบ 62 ป� ของการก่อตั�ง ในงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลรางวัล "Mahidol Science Communicator Award" เพื�อเชิดชูและส่งเสริมองค์กร
กลุ่มคนรุ่นใหม่ และบุคคลผู้มีศรัทธาในการสร้างสังคมที�ตื�นรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้
เกิดขึ�นในสังคมไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีเป�นประธานมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัล
ประเภท Science Communicator Award for Organization, Rising Star Science Communicator Award และ Science
Communicator Award และคุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั�งยืน
และสื�อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ Rising Star Science
Communicator Award และ Science Communicator Award รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลประเภทองค์กรสื�อสารวิทยาศาสตร ์Science Communicator Award for Organization
            หน่วยงานที�สื�อสารวิทยาศาสตรอ์ยา่งสม�าเสมอต่อเนื�อง มีผลงานเด่นด้านการสื�อสารวิทยาศาสตร ์จนเป�นที�
ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสรา้งผลกระทบที�ดีสูส่งัคม โดยไม่ได้มีการแบง่ลําดับ ได้แก่

1. NARIT--- จุดประกายสงัคมอุดมวิทย์
            สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์หง่ชาติ (องค์การมหาชน) หรอื NARIT องค์กรมหาชน สรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจด้าน
ดาราศาสตรสู์สั่งคมไทย เน้นการนําเนื�อหาดาราศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง มาเผยแพรใ่นรูปแบบที�เขา้ใจง่าย 
มีวิธกีารนําเสนอผา่นชอ่งที�หลากหลาย ไม่ว่าจะเป�น Facebook Twitter อุทยานการเรยีนรู ้ค่ายเยาวชน โครงการหรอื
กิจกรรมดาราศาสตรสํ์าหรบัโรงเรยีน และผู้ที�สนใจ ฯลฯ
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รางวัลประเภทนักสื�อสารวิทยาศาสตรด์าวรุง่ Rising Star Science Communicator Award 
               เป�นรางวัลสําหรบักลุ่มคนรุน่ใหมที่�มีผลงานการสื�อสารวิทยาศาสตรชั์ดเจน ถูกต้อง ต่อเนื�อง และมีคณุธรรม
จรยิธรรม มอบให้กับ Facebook Page : เคมีฟ�สกิส์ของสิ�งทอ อาหาร และของรอบตัวเคมีฟ�สิกส์ ซึ�งรเิริ�มโดย คุณวิโรจน์ 
สารการโกศล ที�มีแนวคิดในการสื�อสารให้วิทยย์อ่ยง่าย เรยีนได้ทุกที� เพื�อให้วิทยาศาสตรนั์�นเป�นสิ�งที�สามารถเรยีนได้ตาม
สถานที�ทั�วไป โดยไม่จําเป�นต้องเรยีนในห้องเรยีน หรอืห้องปฏิบติัการทางด้านวิทยาศาสตร์

รางวัลประเภทนักสื�อสารวิทยาศาสตร ์Science Communicator Award 
               มอบให้กับบุคคลที�มีผลงานการสื�อสารวิทยาศาสตรช์ดัเจนเป�นที�ประจักษ์ สรา้งสรรค์ และมีคณุธรรมจรยิธรรม
ได้แก่ ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั ผู้ก่อตั�งชมรมคนรกัมวลเมฆ จากความรกัและสนใจการดูเมฆ การสังเกตปรากฏการณ์ทาง
ลม ฟ�า อากาศ และสนใจศิลปะการพบักระดาษโอรงิามิ (Origami) รวมถึงการเผยแพรค่วามรูท้างวิทยาศาสตรส์ูส่าธารณชน
เป�นพิเศษ โดยเล่าวิทย์เพื�อสรา้งแรงบันดาลใจ รวมถึงวิเคราะห์ขา่วที�มีแง่มุมทางวิทยาศาสตร ์ด้วยขอ้มูลที�ถกูต้อง ชดัเจน
สนุก มีสาระ สรา้งแรงบนัดาลใจ ตามระดับความยากง่ายที�ตรงกับกลุ่มเป�าหมายโดยให้เครดิตกับแหล่งที�มาของขอ้มูล 
ภาพ คลิป และอื�น ๆ อยา่งเหมาะสม

2. สวทช. --- วิทยร์บัใชป้ระชาชน
               สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) หรอื NSTDA หนว่ยงานในกํากับของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ที�มุง่ปรบัเปลี�ยนและพฒันารูปแบบการสื�อสารด้านวิทยาศาสตรใ์ห้เท่าทัน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ สรา้งความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี�มีสว่นสําคัญต่อการพฒันาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ด้วยการทํางานแบบบูรณาการรว่มกับหนว่ยงานภาครฐั เอกชน สถาบนัการศึกษาและชุมชน พรอ้มทั�งเผยแพร่
ผลงานวิจัยและให้ความรูที้�เกี�ยวขอ้งจากทั�งในและต่างประเทศสูส่งัคม อาทิ ผลิต Infographic Podcast รวมถึงเกม X
Volution ที�สอดแทรกการเรยีนรูแ้ละวิวัฒนาการของสิ�งมีชวิีต นิตยสารออนไลน์ หนังสือ และเอกสารเผยแพรต่่าง ๆ เป�นต้น

3. อพวช. --- ตื�นรูวิ้ทย ์ใกล้ชดิประชาชน
               องค์การพพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ หรอื อพวช. รฐัวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที�รบัผิดชอบในการพฒันาและจัดการพพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ละศูนยก์ารเรยีนรูต่้าง ๆ เพื�อสื�อสาร
วิทยาศาสตรใ์ห้เป�นเรื�องง่าย และนา่สนใจสาํหรบัประชาชน รวมทั�งเติมความสนุกสนาน เพลิดเพลินในเรื�องราววิทยาศาสตร์
สอดแทรกให้เห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัยและผลกระทบทางวิทยาศาสตรที์�มีต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม ป�จจุบนัพพิธิภัณฑ์
ในความดแูลของ อพวช. มีทั�งหมด 5 แห่ง ได้แก่ พพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร ์พพิธิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พพิธิภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จัตุรสัวิทยาศาสตร ์อพวช. และพพิธิภัณฑ์พระรามเก้า
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               1. ศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุเดช หงส์อิง ผู้ชว่ยคณบดี
ฝ�ายวิจัย คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยนั์กวิจัยด้านเซลล์และยีนบําบัดในโรคมะเรง็และโรคพันธุกรรม 
ผู้มีปณิธานที�ยึดถือในการทํางาน คิดให้ไกล คิดให้ใหญ ่ทําให้สาํเรจ็ที
ละขั�น และสรา้งเครอืขา่ย มุ่งมั�นอุทิศตนทํางานวิจัย และแนวคิดใน
การพฒันาคณะวิทยาศาสตร ์โดยจะสรา้งกลุ่มวิจัยเพิ�มขึ�นระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร ์และคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี ตลอด
จนสรา้งเครอืขา่ยไปสูย่า่นนวัตกรรมทางการแพทยโ์ยธ ี(Yothi Medical
Innovative District YMID) และต่างประเทศ อาทิ ฝรั�งเศส ญี�ปุ�น ไต้หวัน
จีน เป�นต้น

               2. ศาสตราจารยวิ์จัย ดร.เจตสมุน (สตัตบงกช) ประจําศร ี
รองคณบดีฝ�ายวิจัย คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลัยมหิดล และ
หัวหน้าหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ ์ศูนยก์ารวิจัยมาลาเรยี คณะเวชศาสตร์
เขตรอ้น มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป�นทั�งอาจารย์และนักวิจัยที�ให้เวลากับ
นักวิจัยรุน่ใหมแ่ละนักศึกษา ชว่ยสรา้งแรงบนัดาลใจในการทํางานวิจัย
ด้านต่าง ๆ ให้ความรว่มมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภาครฐั และเอกชนใน
การสรา้งผลงานวิจัยที�มีประโยชน์ต่อคนไทยและต่างชาติ เป�นผู้ที�มีความ
รว่มมือกับองค์กรทั�งในและต่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกับไขม้าลาเรยีเป�น
อยา่งดีมาอยา่งยาวนานกว่า 25 ป�

                3. ดร.นําชัย ชวีวิวรรธน์ ผู้อํานวยการฝ�ายสรา้งสรรค์สื�อและ
ผลิตภัณฑ์ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) 
นักวิทยาศาสตร ์นักคิด นักเขยีน นักแปล และนักสื�อสารวิทยาศาสตรที์�
เชี�ยวชาญในระดับประเทศและนานาชาติ ที�ผลิตผลงานคณุภาพออกสู่
สังคมมากมาย อาทิ งานเขยีน "สูชี่วิตอมตะ: เทคโนโลยชีวีภาพและการ
แพทยศ์ตวรรษที� 21" เรื�องสั�นไซไฟ "นิพพานจักร" งานแปลสารานุกรม
บรแิทนนิกา สารานุกรมที�เก่าแก่และได้รบัความเชื�อถือมากที�สุดในโลก
เป�นภาษาไทยครั�งแรก งานแปลหนังสือชุด เซเป�ยนส์ ประวัติยอ่มนุษย-
ชาติ (Sapiens A Brief History of Humankind) หัวหน้าคณะผู้แปล
หนังสือ The Origin of Species ของ Charles Darwin ทั�งยงัเป�นตัวแทน
ประเทศไทยเขา้รว่มประชุมอนุสญัญาห้ามอาวุธชีวภาพ ณ สหประชาชาติ 
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ระหว่างป� 2547-2548 อีกด้วย

รางวัลศษิยเ์ก่าดเีด่น ประจําป� พ.ศ. 2563
               ผู้ซึ�งประสบความสําเรจ็ในหน้าที�การงานหรอืวิชาชีพ และทําคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มีคณุงามความดี
เป�นที�ยอมรบัในสังคม ได้แก่
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               พรอ้มกันนี� ได้มีการจัดพธิสีกัการะรูปหล่อ ศาสตราจารย ์ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั�งและคณบดีท่านแรกของ
คณะวิทยาศาสตร ์และปาฐกถาศาสตราจารย ์ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั�งที� 26 ในหัวขอ้ "Challenges for Mahidol University
in the Post COVID-19 Era" สอดรบัการเปลี�ยนแปลงและความตื�นตัวของสังคมเกี�ยวกับโลกในยุคหลังวิฤกติ COVID-19 ที�
จะไมห่วนกลับไปเป�นดังก่อน วิถีชวิีตแบบปกติใหม ่(New Normal) โอกาสและความท้าทายใหมข่องวงการศึกษา ความอยู่
รอดของมหาวิทยาลัย โดยการปาฐกถาในครั�งนี�ได้รบัเกียรติจากศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุ นพ.ป�ยะสกล สกลสตัยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป�นองค์ปาฐกถา ณ ห้อง L-01 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล พญาไท ซึ�งสามารถรบัชมย้อนหลังได้ที� https://www.facebook.com/MahidolSC

               สําหรบัการก้าวเขา้สูป่�ที� 62 ของคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ�งเริ�มก่อตั�งขึ�นในฐานะ โรงเรยีนเตรยีม
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เพื�อจัดการศึกษาเตรยีมแพทย ์และเตรยีมวิชาประเภทอื�น ๆ ขึ�นในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์
ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2501 และได้รบัการยกฐานะเป�น คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทยใ์นเวลาต่อมา คณะวิทยาศาสตร์
ยังคงมุ่งมั�นพฒันาองค์กรอยา่งยั�งยนื และจะทําให้ทกุคนเห็นประจักษ์ถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรต่์อการค�าจุนสงัคม
และมนุษยชาติ และเป�นสติของประชา เป�นป�ญญาของสังคม ตามปณธิานของคณะฯ สรา้งบณัฑิตและผลงานวิจัยที�มี
คุณภาพสูงและได้รบัการยอมรบัระดับสากล รวมถึงนวัตกรรมขบัเคลื�อนประเทศชาติไปขา้งหน้าต่อไป
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10 
อันดับ

 ผลงานวจิยัที�ตีพมิพใ์นวารสาร
ที�มค่ีา Impact factor สงู ป� 2563

1. รศ. ดร.จติติมา วรีะชยาภรณ ์ภาควชิาสรรีวทิยา
Ueasilamongkol P, Khamphaya T, Guerra MT, Rodrigues MA, Gomes DA, Kong Y, Wei W, Jain D,
Trampert DC, Ananthanarayanan M, Banales JM, Roberts LR, Farshidfar F, Nathanson MH*,
Weerachayaphorn J*. Type 3 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor is increased and enhances
malignant properties in cholangiocarcinoma. Hepatology 2020 Feb;71(2):583-599.
(https://doi.org/10.1002/hep.30839)
Journal = Hepatology / Impact Factor = 14.679/ Category: Gastroenterology & Hepatology / Q1 / TOP10%

2. รศ. ดร.เอกสทิธิ� สมสขุ ภาควชิาเคมี
Taube C, Schwedtmann K, Noikham M, Somsook E, Hennersdorf F, Wolf R, Weigand JJ*. P−P
condensation and P−N/P−P bond metathesis: Facile synthesis of cationic tri‐ and
tetraphosphanes. Angew Chem-Int Edit 2020;59(9):3585-91.
(https://doi.org/10.1002/anie.201911483)
Journal = AngewandteChemie-International Edition / Impact Factor = 12.959/ Category: Chemistry,
Multidisciplinary / Q1 / TOP 10%

3. ดร.ธนัฐภัทร ์บุญชว่ย ภาควชิาเคม ีและ รศ. ดร.พนดิา สรุวฒันาวงศ์ ภาควชิาเคมี
Bunchuay T, Docker A, Eiamprasert U, Surawatanawong P, Brown A, Beer PD*. Chalcogen
bond mediated enhancement of cooperative ion-pair recognition. Angew Chem-Int Edit 2020
Jul;59(29):12007-12. (https://doi.org/10.1002/anie.202001125)
Journal = AngewandteChemie-International Edition / Impact Factor = 12.959 / Category: Chemistry,
Multidisciplinary / Q1 / TOP 10%

4. ดร.ธวชัชยั ชยัจรสัพงษ์ ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
Oltrogge LM, Chaijarasphong T, Chen AW, Bolin ER, Marqusee S, Savage DF*. Multivalent
interactions between CsoS2 and Rubisco mediate α-carboxysome formation. Nat Struct Mol
Biol 2020 Mar;27(3):281-287. (https://doi.org/10.1038/s41594-020-0387-7)
Journal = Nature Structural & Molecular Biology / Impact Factor = 11.980/ Category: Biophysics / Q1 /
TOP 10%

5. ผศ. ดร.โศรยา พรสวุรรณ ภาควชิาเคมี
Juntrapirom S, Anuchai S, Thongsook O, Pornsuwan S, Meepowpan P, Thavornyutikarn P,
Phanichphant S, Tantraviwat D, Inceesungvorn B*. Photocatalytic activity enhancement of g-
C3N4/BiOBr in selective transformation of primary amines to imines and its reaction
mechanism. Chem Eng J 2020 Aug;394:124934. (https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.124934)
Journal = Chemical Engineering Journal / Impact Factor = 10.652/ Category: Engineering, Chemical / Q1
/ TOP 10%
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6. ดร.ภากร เอี�ยวสกลุ ภาควชิาจุลชวีวทิยา
Barylski J, Enault F, Dutilh BE, Schuller MB, Edwards RA, Gillis A, Klumpp J, Knezevic P,
Krupovic M, Kuhn JH, Lavigne R, Oksanen HM, Sullivan MB, Jang HB, Simmonds P, Aiewsakun
P, Wittmann J, Tolstoy I, Brister JR, Kropinski AM, Adriaenssens EM*. Analysis of
spounaviruses as a case study for the overdue reclassification of tailed phages. Syst Biol 2020
Jan;69(1):110-23. (https://doi.org/10.1093/sysbio/syz036)
Journal = Systematic Biology / Impact Factor = 10.408/ Category: Evolutionary Biology / Q1 / TOP 10%

7. รศ. ดร.ปวณีา ไตรเพิ�ม ภาควชิาพฤกษศาสตร์
Bianconi ME, Hackel J, Vorontsova MS, Alberti A, Arthan W, Burke SV, Duvall MR, Kellogg EA,
Lavergne S, McKain MR, Meunier A, Osborne CP, Traiperm P, Christin PA, Besnard G*.
Continued adaptation of C4 photosynthesis after an initial burst of changes in the
Andropogoneae grasses. Syst Biol 2020 May;69(3):445-61.
(https://doi.org/10.1093/sysbio/syz066)
Journal = Systematic Biology / Impact Factor = 10.408/ Category: Evolutionary Biology / Q1 / TOP 10%

8. รศ. ดร.วโรดม เจรญิสวรรค์ ภาควชิาชวีเคมี
Gavrin A, Rey T, Torode TA, Toulotte J, Chatterjee A, Kaplan JL, Evangelisti E, Takagi H,
Charoensawan V, Rengel D, Journet EP, Debelle F, de Carvalho-Niebel F, Terauchi R,
Braybrook S, Schornack S*. Developmental modulation of root cell wall architecture confers
resistance to an oomycete pathogen. Curr Biol 2020 Nov;30(21):4165-4176.e5.
(https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.08.011)
 Journal = Current Biology / Impact Factor = 9.601/ Category: Biology / Q1 / TOP 10%

9. ผศ. ดร.พรนิท์พดิา สนธพินัธ ์ภาควชิาชวีวทิยา
Martin MA, Sivaguru J*, McEvoy J*, Sonthiphand P, Delorme A, Khan E*. Photodegradation of
(E)- and (Z)-Endoxifen in water by ultraviolet light: Efficiency, kinetics, by-products, and
toxicity assessment. Water Res 2020 Mar;171:115451.
(https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115451)
Journal = Water Research / Impact Factor = 9.130/ Category: Water Resources / Q1 / TOP 10%

10. ดร.ภรณิดา ทยานุกลู ภาควชิาชวีวทิยา
Krainara S, Suraraksa B, Prommeenate P, Thayanukul P, Luepromchai E*. Enrichment and
characterization of bacterial consortia for degrading 2-mercaptobenzothiazole in rubber
industrial wastewater. J Hazard Mater 2020 Dec;400:123291.
(https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123291)
Journal = Journal of Hazardous Materials / Impact Factor = 9.038/ Category: Environmental Sciences /
Q1 / TOP 10%
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สารสกัดกระชายขาวสูก่ารพฒันาเป�นยาต้าน COVID-19

               ศูนย์ความเป�นเลิศด้านการค้นหาตัวยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรอื Excellent Center for
Drug Discovery (ECDD) ได้ดําเนินการค้นหาสารออกฤทธิ�จากสารสกัดธรรมชาติที�มีฤทธิ�ต่อการยบัยั�งเชื�อ SARS-CoV-
2 ที�ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ด้วยเทคโนโลย ีHigh Content Screening (HCS) ในระดับเซลล์ ซึ�งมีศักยภาพในการคัด
กรองสารออกฤทธิ�พรอ้มกันจํานวนมาก โดยได้ทําการทดสอบจากสารสกัดสมุนไพรไทยที�หาได้ง่าย จํานวนทั�งหมด 122
ชนิด จากผลการดําเนินงาน พบว่า มีสารสกัดสมุนไพรจํานวน 3 ชนิดที�มีผลต่อการยบัยั�งเชื�อ SARS-CoV-2 ได้ 
โดยเทียบเคียงกับผลการยับยั�งของ FDA approved drugs ได้แก่ ยานิโคลซาไมด์ (niclosamide) และยาไฮดรอ็กซี�
คลอโรควิน (hydroxychloroquine) ที�องค์การอาหารและยาสหรฐัแนะนํา ได้แก่ สารสกัดหยาบจากขงิ สารสกัดบรสิทุธิ�
ฟ�าทลายโจร และสารสกัดหยาบจากกระชาย ซึ�งจากผลการทดลองพบว่ากระชายขาวมีฤทธิ�ในการยบัยั�งเชื�อ SARS-
CoV-2 ได้ดีที�สุด โดยพบว่าสารออกฤทธิ�ที�สําคัญในกระชายขาว คือ แพนดูราทินเอ (Panduratin A) และ พโินสโตรบนิ
(Pinostrobin) เป�นตัวหลักที�ยับยั�งเชื�อไวรสั และพบว่าสารสกัดกระชายขาวมีปรมิาณสารสําคัญที�ไมเ่ป�นพษิต่อเซลล์
ดังนั�น จึงได้ทําการศึกษากลไกการออกฤทธิ�ในระดับเซลล์ การศึกษาความเป�นพษิทั�งเฉยีบพลัน และพษิกึ�งเรื�อรงั 
เพื�อการกําหนดขนาดยาที�เหมาะสม เพื�อทําการศึกษาในสัตว์ทดลอง และการศึกษาทางคลินิกต่อไป

ผลงานการวจิยัที�โดดเด่น
Outstanding Research
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นักวจิยัคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล จบัมอืคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คิดค้นนวตักรรมชุดตรวจ COVID-19 แบบใหมด้่วยเทคนคิ
แลมป�เปลี�ยนส ีให้ผลแมน่ยาํใกล้เคียง RT-PCR พรอ้มใชง้านจรงิกวา่ 20,000 ชุด

                ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย รองศาสตราจารย ์ดร.เติมศักดิ� ศรคิีรนิทร ์หัวหน้า
ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื�อพฒันาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที�ได้มาตรฐาน (ADDC) จับมือ
นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์รว่มกับนายกวิน น้าวัฒนไพบูลย ์
หัวหน้านักวิจัย และกรรมการผู้จัดการบรษัิท Zenostic จํากัด บรษัิท Startup ภายใต้คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล นําองค์ความรูท้างเทคโนโลยีชวีภาพ วัสดุศาสตรแ์ละนวัตกรรมวัสด ุผสานวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์คิดค้น
นวัตกรรมชุดตรวจ COVID-19 แบบใหมด้่วยเทคนิคแลมป�เปลี�ยนสี หรอื RT LAMP  เป�นเทคนิคที�มีความไวสงู ราคาถกู
และใช้งานได้ง่ายกว่า RT-PCR ซึ�งสามารถใชง้านได้ทั�งในห้องปฏิบติัการโรงพยาบาลขนาดใหญไ่ปจนถึงโรงพยาบาล
ชุมชน อีกทั�งมีประสิทธภิาพและรวดเรว็ โดยมีค่าความไว (Sensitivity) และค่าความจําเพาะ (Specificity) มากกว่า
95% และ 98% ตามลําดับ เมื�อเทียบกับ RT-PCR สามารถทราบผลภายในไม่เกิน 1 ชั�วโมง และยงัมีต้นทนุราคาน�ายา
ที�ถกูกว่า RT-PCR อยา่งน้อย 2 เท่า ใชอุ้ปกรณร์าคาถูกกว่า RT-PCR ถึง 5 เท่า ชุดตรวจ RT-LAMP จึงเหมาะสาํหรบัใช้
ตรวจค้นหาผู้ติดเชื�อเป�นจํานวนมากทั�งในเขตที�มีการระบาดในพื�นที�ภูมิภาคต่าง ๆ ทั�วประเทศ และคัดกรองคนไทยที�
เดินทางกลับจากประเทศที�มีการระบาด
                โดยชุดตรวจ COVID-19 แบบใหมด้่วยเทคนิคแลมป�เปลี�ยนส ีหรอื RT LAMP นี� ได้ผ่านมาตรฐานจากกอง
ควบคุมเครื�องมือแพทย ์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื�อวันที� 10 กุมภาพนัธ ์2564
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              คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล นํางานวิจัยสูแ่อนตารก์ติกา เผยภารกิจปรบัปรุงและดูแลอุปกรณวั์ดรงัสคีอสมิก
(อนุภาคจากอวกาศ) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์พเิศษ และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลที�คณะนักวิจัยได้รเิริ�มและพฒันาขึ�นใน
ประเทศไทยเป�นครั�งแรก ในการแถลงขา่ว ฝ�นให้ไกล: งานวิจัยสู ่แอนตารก์ติกา (Aim Far: Research in Antarctica led by
Mahidol University) ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท
ในวันที� 9 มกราคม 2563
              คณะผู้วิจัยนําโดย ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารยป์ระจําภาควิชาฟ�สิกส ์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รว่มกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่และมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ญี�ปุ�น และ
เกาหลีใต้ เสนอโครงการ Cosmic ray monitoring at Mawson and Kingston to study space weather and space
physics ชิงทนุระยะเวลา 10 ป� จาก Australian Antarctic Division (AAD) ดําเนินการศึกษาสภาพอวกาศและผลกระทบ
โดยสง่ 2 นักวิจัย อ. ดร.อเลฮานโดร ซาอิส รเิบรา อาจารยป์ระจําภาควิชาฟ�สิกส์ และนายประดิพทัธ ์เหมืองห้า นักศึกษา
ระดับปรญิญาเอกด้านฟ�สิกส์ เป�นผู้นําเทคนิคใหม่ที�คณะผู้วิจัยพฒันาในประเทศไทย ไปใชติ้ดตั�งอุปกรณ์วัดรงัสคีอสมิก
(อนุภาคจากอวกาศ) พรอ้มปรบัปรุงอิเล็กทรอนิกสที์�วัดสัญญาณรงัสีคอสมิกให้สามารถวัดจํานวนและพลังงานเฉลี�ย
ของรงัสีคอสมิกได้อยา่งแม่นยํา ณ สถานี Mawson ซึ�งตั�งอยูที่�แอนตารก์ติกา พรอ้มศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มูลรงัสคีอสมิกที�
Kingston ประเทศออสเตรเลีย อีกด้วย
              โดยมี H.E. Mr.Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย ผู้แทนรฐับาลออสเตรเลีย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รกัษาการแทนรองอธกิารบดีฝ�ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
รองศาสตราจารย ์ดร.พลังพล คงเสร ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความยนิดีกับมหาวิทยาลัย
มหิดล และชื�นชมคณะผู้วิจัยถึงศักยภาพที�โดดเด่นของคณะวิจัยในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมือกับกลุ่มวิจัยด้านรงัสี
คอสมิกและฟ�สิกสอ์วกาศในระดับนานาชาติ และชว่ยขยายขดีความสามารถในการพฒันางานวิจัยด้านฟ�สกิสอ์วกาศใน
ระดับสากล 
              ทั�งนี� คณะผู้วิจัยเดินทางไปยังเมือง Hobart ประเทศออสเตรเลีย โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบนัวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (สดร.) ในวันที� 11 มกราคม  2563
ก่อนล่องเรอื RSV Aurora Australis ตั�งแต่วันที� 21 มกราคม 2563 เพื�อเดินทางไปยงัสถานี Mawson ที�แอนตารก์ติกา

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล แถลงขา่ว ฝ�นให้ไกล: งานวจิยัสู ่แอนตารก์ติกา
(Aim Far: Research in Antarctica led by Mahidol University)
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การได้รับมาตรฐาน
คุณภาพสากล

มาตรฐานการศึกษา Academic Excellence

ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
หลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาชวีเคม ี(หลักสตูรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry (International Program)

Institute and Faculty of Actuaries: IFoA
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระกันภัย (หลักสตูรนานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Actuarial Science 
(International Program)

BSL-3 Laboratory Certification 2019-2020
หอ้งปฏิบติัการชวีนิรภัย ระดับ 3 ภาควชิาจุลชวีวทิยา

มาตรฐานการบรกิารวชิาการ International Standard for Academic Service

The Association for Assessment and Accreditation  of Laboratory
Animal Care International (AAALAC)
การรบัรองมาตรฐานการเลี�ยงและการใชส้ตัวท์ดลองหนว่ยสตัวท์ดลอง  
Laboratory Animal Facility                                    

ISO9001 : 2015
ศูนยค์วามเป�นเลิศดา้นค้นหาตัวยา
Excellent Center for Drug Discovery (ECDD)

มาตรฐานการวจิยั International Standard for Research
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2503

ไดร้บัการประกาศจดัตั�งในพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศ ณ วนัที� 21 ตลุาคม พ.ศ. 2501 ใหเ้ป�น "โรงเรยีนเตรยีม
วทิยาศาสตรก์ารแพทย"์ โดยมศีาสตราจารย ์ดร.สตางค์ มงคลสขุ เป�นผูด้าํเนนิการจดัตั�ง และดาํรงตําแหนง่

      ผูอํ้านวยการโรงเรยีน มวีตัถปุระสงค์เบื�องต้น เพื�อจดัการศึกษาเตรยีมแพทยแ์ละเตรยีมประเภทวชิาอื�นๆ ขึ�นภายใน    
      มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร ์โดยใชตึ้กเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป�นสถานที�ดาํเนนิการในป�แรก  
      และยา้ยมายงัอาคารเรยีนใหม ่ณ ถนนศรอียุธยา ในเวลาต่อมา

ประวติัคณะวทิยาศาสตร ์  HISTORY

ไดร้บัการยกฐานะขึ�นเป�น คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เป�ดหลักสตูรการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั�งดา้นวทิยาศาสตร ์
      และวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ถึงระดบัปรญิญาตร-ีโท (และเอก ในเวลาต่อมา) โดยม ีศาสตราจารย ์ดร.สตางค์ มงคลสขุ 
      ดํารงตําแหนง่คณบดท่ีานแรก

พ.ศ. 2512
มหาวทิยาลัยแพทยศาสตร ์ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มใหใ้ชพ้ระนามาภิไธย "มหดิล" เป�นนาม
ใหมข่องมหาวทิยาลัย และจากประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรื�อง การแบง่สว่นราชการในมหาวทิยาลัยมหดิล เมื�อวนัที�
18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2512 คณะฯ จงึไดใ้ชช้ื�อใหมเ่ป�น "คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล" ตั�งแต่บดันั�นเป�นต้นมา

ตลอดระยะเวลา 62 ป�ที�ผา่นมา คณะวทิยาศาสตร ์มุง่มั�นพฒันาหลักสตูรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี�มมีาตรฐานสากล
ผลิตบณัฑิตซึ�งมทัีกษะการวจิยัเป�นที�ยอมรบั ผลิตผลงานวจิยัที�มคีณุภาพสงูระดับนานาชาติเพื�อสรา้งองค์ความรู้

ทั�งในระดับพื�นฐานและประยุกต์ รวมทั�งถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม สูภ่าคอุตสาหกรรมและชุมชน 
เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมและมวลมนษุยชาติ
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ขอ้มูลทั�วไป

ABOUT US

วสิยัทัศน ์(Vision) 

เป�นผูนํ้าดา้นการศึกษา วจิยั และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์
อยา่งบูรณาการ เพื�อความเป�นอยูที่�ดีของมนษุยชาติ 
To be a leader in integrated science education, research
and innovation for the well-being of mankind

พนัธกิจ (Mission) 

สรา้งทรพัยากรบุคคลที�มคีวามรูคู้่คณุธรรม และผลิตผลงาน
วจิยัคณุภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสงัคม 
To develop human resources with knowledge and
morality and produce research output of international
quality that benefits society

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

MUSC

M - Mastery (เชี�ยวชาญวชิา) U - Unity (สามคัคีรวมใจ)

S – Society (ใสใ่จสงัคม) C – Creativity (นิยมสรา้งสรรค์)

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

เป�นเลิศดา้นการวจิยัในสาขาวทิยาศาสตรพ์ื�นฐานและ
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
Research excellence in fundamental and medical
sciences

ปณธิาน (Determination Statement) 

เป�นสติของประชา เป�นป�ญญาของสงัคม 
To serve as the consciousness of people and the
wisdom of society
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แผนยุทธศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2563 – 2566 

เป�าประสงค์
เชงิยุทธศาสตร ์ที� 1 
การศึกษาสากล 

บม่เพาะผูป้ระกอบการ

พฒันาหลักสตูรด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื�อผลิตบณัฑิตซึ�งมทัีกษะการวจิยั
เป�นที�ยอมรบัในสากล และมทัีกษะความเป�นผูป้ระกอบการ

เป�าประสงค์
เชงิยุทธศาสตรที์� 2 

การวจิยัระดับ 
World Class

สรา้งผลงานวจิยัระดบัแนวหนา้ที�มคีณุภาพสงูและไดร้บัการยอมรบัระดบัสากล

เป�าประสงค์
เชงิยุทธศาสตรที์� 3

ความรู ้
เพื�อมนุษยชาติ

ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยสีูส่งัคมชุมชนเพื�อความผาสกุ
และความเป�นอยูที่�ดีของประชาชน

เป�าประสงค์
เชงิยุทธศาสตรที์� 4

นวตักรรม 
เพื�อประเทศ

พฒันานวตักรรมทรพัยส์นิทางป�ญญาและบรกิารวชิาการที�สรา้งรายได้
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคมและประเทศชาติ

เป�าประสงค์
เชงิยุทธศาสตรที์� 5

องค์กร 
แหง่ความยั�งยนื

บรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลการเงินมั�นคง พฒันา Smart Citizens &
Global Talents เปลี�ยนผา่นสูด่จิทัิล สรา้ง Brand ที�เขม้แขง็ และมุง่สูเ่ป�าหมาย
การพฒันาที�ยั �งยนื

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยมหดิล พ.ศ.2563 - 2566

ได้ที� https://quality.sc.mahidol.ac.th/plan_and_policy/policy/
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รศ. ดร.วรีะชยั สริพินัธว์ราภรณ์
รองคณบดี

Assoc. Prof. Weerachai Siripunvaraporn, Ph.D.
Deputy Dean

รศ. ดร.กิตติศักดิ� หยกทองวฒันา
รองคณบดีฝ�ายการศึกษาและพฒันานกัศึกษา

Assoc. Prof. Kittisak Yokthongwattana, Ph.D.
Deputy Dean for Education
and Student Development

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดี

Assoc. Prof. Palangpon Kongsaeree, Ph.D.
Dean

ผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตร์
Administrative Board of the Faculty of Science
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รศ. ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
รองคณบดีฝ�ายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์

Assoc. Prof. Rutaiwan Tohtong, Ph.D.
Deputy Dean for Research
and International Relations

 

ดร.รุจเรขา วทิยาวุฑฒกิลุ
รองคณบดีฝ�ายพฒันาคณุภาพและสงัคมสมัพนัธ์

Ruchareka Wittayawuttikul, Ph.D.
Deputy Dean for Quality Development

and Social Engagement
 



ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์
ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายการศึกษา

Asst. Prof. Kornkanok Bunwong, Ph.D.
Assistant Dean for Educational Affair

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

อ. ดร.มโีชค ชูดวง
รองคณบดีฝ�ายคลังและพสัดุ

Meechoke Chuedoung, Ph.D.
Deputy Dean for Finance and Procurement

 
 

ผศ. ดร.ศศิวมิล แสวงผล  
รองคณบดีฝ�ายกายภาพและสิ�งแวดล้อม

Asst. Prof. Sasivimon Swangpol, Ph.D.
Deputy Dean for Physical Systems and Environment
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อ. ดร. นพ.พรรษกร ตันรตันะ
ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายแพทยศาสตร์

Pansakorn Tanratana, M.D., Ph.D.
Assistant Dean for Medical Education

วรษัยา สนุทรศารทลู
ผูช้ว่ยคณบดีฝ�ายการเปลี�ยนผา่นสูร่ะบบดิจทัิล

Ms. Varasaya Soonthornsarathool
Assistant Dean for Digital Transformation



หัวหน้าภาควชิา
Heads of Departments

11 2

5

3 4

6 7 8

1)   รศ. ดร.วฒันา วรีชาติยานกุลู
หัวหน้าภาควชิากายวภิาคศาสตร์
Assoc. Prof. Wattana Weerachatyanukul, Ph.D.
Head, Department of Anatomy

2)   รศ. ดร.ธเนศ กังสมคัรศิลป�
หัวหน้าภาควชิาชวีเคมี
Assoc. Prof. Thaned Kangsamaksin, Ph.D.
Head, Department of Biochemistry

3)   อ. ดร.ระพ ีบุญเปลื�อง
หัวหน้าภาควชิาชวีวทิยา
Rapee Boonplueang, Ph.D.
Head, Department of Biology

4)   ผศ. ดร.เปรมวดี วงษ์แสงจนัทร์
หัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
Asst. Prof. Pramvadee Y. Wongsaengchantra, Ph.D.
Head, Department of Biotechnology

5)   รศ. ดร.เทียนทอง ทองพนัชั�ง
หัวหนา้ภาควชิาเคมี
Assoc. Prof. Tienthong Thongpanchang, Ph.D.
Head, Department of Chemistry

6)   ผศ. ดร.วรรณนกิา แสวงทอง
หัวหนา้ภาควชิาคณติศาสตร์
Asst. Prof. Wannika Sawangtong, Ph.D.
Head, Department of Mathematics

7)   ผศ. ดร.ผดงุศร ีดับส์
หัวหนา้ภาควชิาจุลชวีวทิยา
Asst. Prof. Padungsri Dubbs
Head, Department of Microbiology

8)   รศ. ดร.ประสทิธิ� สวุรรณเลิศ
หัวหนา้ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
Assoc. Prof. Prasit Suwannalert, Ph.D.
Head, Department of Pathobiology
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9)   รศ. ดร.ดาราวรรณ ป�� นทอง
หัวหน้าภาควชิาเภสชัวทิยา
Assoc. Prof. Darawan Pinthong, Ph.D.
Head, Department of Pharmacology

10) อ. ดร.วทิรู ชื�นวชริศิริ
หัวหน้าภาควชิาฟ�สกิส์
Withoon Chunwachirasiri, Ph.D.
Head, Department of Physics

11) รศ. ดร.วฑิรู แสงศิรสิวุรรณ
หัวหน้าภาควชิาสรรีวทิยา
Assoc. Prof. Vitoon Saengsirisuwan, Ph.D.
Head, Department of Physiology

12) ผศ. ดร.อัญชรีา วบูิลยจ์นัทร์
หัวหน้าภาควชิาพฤกษศาสตร์
Asst. Prof. Unchera Viboonjun
Head, Department of Plant Science

13) รศ. ดร.กัณยารตัน ์สไุพบูลยว์ฒัน
หัวหนา้กลุ่มสาขาวชิาชวีนวตักรรมและผลิตภัณฑ์
ฐานชวีภาพอัจฉรยิะ
Assoc. Prof. Kanyaratt Supaibulwatana, Ph.D.
Head, School of Bioinnovation and Bio-based 
Product Intelligence

14) ผศ. ดร.เติมศักดิ� ศรคิีรนิทร์
หัวหนา้กลุ่มสาขาวชิาวสัดศุาสตรแ์ละนวตักรรมวสัดุ
Asst. Prof. Toemsak Srikhirin, Ph.D.
Head, School of Materials Science and Innovation

15) รศ. ดร.ชาครติ สริสิงิห
หัวหนา้ศูนยว์จิยัเทคโนโลยยีาง
Assoc. Prof. Chakrit Sirisinha, Ph.D.
Head, Rubber Technology Research Centre
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1

1

กรรมการประจาํคณะประเภทคณาจารยป์ระจาํ
1 2 3 4

1)   ศ.พเิศษ ดร.เดวดิ จอห์น รูฟโฟโล
2)   รศ. ดร.สมลักษณ ์อสวุพงษ์พฒันา

3)   รศ. ดร.ปวณีา ไตรเพิ�ม
4)   อ. ดร.ธติิคม พวัพนัสวสัดิ�

1 2

5

3 4

6 7 8

สภาอาจารย์
Faculty Senate

1)   รศ. ดร.ชื�นจติต์ บุญเฉิด                     
2)   รศ. ดร.ปวณีา ไตรเพิ�ม                       
3)   รศ. ดร.สมลักษณ์ อสวุพงษ์พฒันา     
4)   รศ. ดร.ตวงพร สทุธพิงษ์ชยั               
5)   ผศ. ดร.วฤทธิ� มติรธรรมศิร ิ               
6)   รศ. ดร.สรุยีม์าศ บวัเทศ                      
7)   อ. ดร.พรรณวจ ีพยงค์ศร ี                     
8)   อ. ดร.ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ ์              

ที�ปรกึษาสภาอาจารย์
ประธานสภาอาจารย,์ ประธานกรรมการฝ�ายรบัเรื�องรอ้งเรยีน
รองประธานสภาอาจารย์
ประธานอนุกรรมการฝ�ายวชิาการ
ประธานอนุกรรมการฝ�ายประชาสมัพนัธ์
ประธานอนุกรรมการฝ�ายปฏิคม
เลขาธกิารสภาอาจารย์
เหรญัญิก

19
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กรรมการประเภทผู้แทนภาควชิา

1)   รศ. ดร.ตวงพร สทุธพิงษ์ชยั              
2)   รศ. ดร.สรุยีม์าศ บวัเทศ                       
3)   อ. ดร.พรรณวจ ีพยงค์ศร ี    
4)   อ. ดร.ทิพาลัคน ์กฤตยาเกียรณ ์              
5)   ผศ. ดร.อารดา ชยัยานรุกัษ์กลุ                
6)   อ. ดร.ภัคพล พงศาวกลุ                      
7)   รศ. ดร.กลุธดิา ชยัธรีะยานนท์                      
8)   อ. ดร.สาโรจน ์รุจสิรรค์สกลุ    
9)   อ. ดร.เยาวรนิทร ์นครภักดี           
10) ผศ. ดร.วฤทธิ� มติรธรรมศิริ
11) ผศ. ดร. พญ.พมิทิพย ์สงัวรนิทะ
12) อ. ดร. นพ.ณัฐพล ภาณพุนิธุ

ภาควชิาชวีเคมี
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ภาควชิาคณติศาสตร์
ภาควชิาเคมี
ภาควชิาชวีวทิยา
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
ภาควชิาฟ�สกิส์
ภาควชิาเภสชัวทิยา
ภาควชิาสรรีวทิยา

1 2 3

4 5 6 7
8 9 10 11 12
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11 2

5

3 4

6 7 8

1)   นายคํารณ โชธนะโชติ
หัวหนา้งานบรหิารและธุรการ
Mr. Khamron Chotanachote
Head, Administrative and Clerical Division

2)   นายณัฐพล แนวจาํปา
หัวหนา้งานการศึกษา
Mr. Natapol Neawchumpa
Head, Educational Affair Division
 

3)   นางสาวณัฏฐนีิ สรุยิวงศ์
หัวหนา้งานคลังและพสัดุ
Ms. Nattinee Suriyawong
Head, Financial and Procurement Division

4)   นางสาวปพชิญา สขุสะอาด
หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน
Ms. Paphitchaya Suksa-ard
Head, Internal Audit Division
 

5)   นางสาวนอ้งนชุ ประสมคํา
หัวหน้างานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
Ms. Nongnuch Prasomkhum
Head, International Cooperation Division

6)   นางสาววนสัภรณ ์บุญอัครสวสัดิ�
หัวหน้างานแพทยศาสตรแ์ละบณัฑิตศึกษา
Ms. Wanasphon Bunakkharasawat
Head, Medical and Graduate Education Division
 

7)   นางสาวลีลศร พว่งศรี
หัวหน้างานนโยบายและพฒันาคณุภาพ
Ms. Leelasorn Poungsri
Head, Policy and Quality Development Division
 

8)   นางสาวปนดิา พยุหกฤษ
หัวหน้างานสื�อสารองค์กร
Ms. Panida Prayuhrkit
Head, Corporate Communications Division
 

หัวหน้างาน สาํนักงานคณบดี
Heads of Divisions at Office of the Dean
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11) นางสาวนันทินี กลิ�นจนัทร์
หัวหน้างานพนัธกิจพเิศษ
Ms. Nantinee Klinchan
Head, Special Mission Division

9)   นายศิรชิยั โฆษิตารตัน์
หัวหน้างานวจิยั
Mr. Sirichai Kositarat
Head, Research Division

10) นางชติหทัย ภัทรธยิานนท์
หัวหน้างานศาลายา
Ms. Chithatai Pattiyanon
Head, Salaya Campus Division

12) นายสมภพ แสนสมบูรณส์ขุ
รกัษาการหัวหนา้งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสขุ
Mr. Sompop Sansomboonsuk
Head, Stang Mongkolsuk Library and Information Division

13) นางสาวอรอาร ีธนติพพิฒัน์
หัวหนา้งานพฒันาระบบและเทคโนโลยี
Ms. Orn-Aree Thanitpipat
Head, System Development and Technology Division

หัวหน้างาน สาํนักงานคณบดี
Heads of Divisions at Office of the Dean
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ORGANIZATION STRUCTURE
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แหง่ความภาคภมูใิจ
 AWARDS & RECOGNITIONS



Annual Report 2020  Faculty of Science, Mahidol University

รางวลัของบุคลากร

คณะวทิยาศาสตร ์ได้รบัรางวลั "สถานศึกษาปลอดภัย ประจาํป� 2563" (รางวลัเกียรติบตัรดีเด่น)
จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

           26 ตลุาคม 2563 ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ได้รบัรางวัล
"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจําป� 2563 ป�ที� 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม โดย นางสาวกิติมา ติรเศรษฐเสมา รกัษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานคร พื�นที� 5 เป�นผู้มอบเกียรติบตัร

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร. นพ.บุญเสรมิ วทิยชาํนาญกลุ 
 

ได้รบัพระราชทานเหรยีญดุษฎีมาลา เขม็ศิลปวิทยา 
ประจําป� 2562 สาขาวิทยาศาสตร์

ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง IUPAC National Representative of the Division (III) Organic and
Biomolecular Chemistry 2020-2021 จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

ได้รับการคัดเลือกเข้าสูห่อเกียรติยศ พสวท. หรือ DPST Hall of Fame ประจําป� 2563 จากสถาบันการสง่เสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ์ดร.พลังพล คงเสรี

       วรขัตติยราชนารี
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ได้รบัรางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิ์ดค้น 

ระดับประกาศเกียรติคณุ จากผลงานเรื�อง "เซน็เซอรไ์อโอที

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรีเกียรติ� เกิดเจรญิ และทีมงาน นกัศึกษา
กลุ่มสาขาวชิาวสัดศุาสตรแ์ละนวตักรรมวสัด ุ

 

       ระดับดีมาก จากผลงานเรื�อง "ชุดอุปกรณเ์ทคโนโลยเีซน็เซอร์
       เพื�อตรวจวัดสขุภาพการนอนหลับ (Sensor Technology for   
       Sleep Monitoring)" (สาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย)์

       สาํหรบัฟารม์เกษตรดิจิทัล (IoT Sensors for Digital Farming)" 
       (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร)์

รองศาสตราจารย ์ดร.วุฒชิยั เอื�อวทิยาศุภร และทีมงาน 
 

ได้รบัรางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากผลงานเรื�อง
"วัสดุลกูผสมซิลเซสควิออกเซน : โมเลกลุติดฟ�งก์ชนัเรอืงแสง สาํหรบัตัวรับรู้
(Silsesquioxane Hybrid Materials-functionalized Fluorescent
Molecules for Chemosensors)" (สาขาวิทยาศาสตรเ์คมีและเภสชั)

รองศาสตราจารย ์ดร.รกัชาติ ไตรผล และทีมงาน 
 

ได้รบัรางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากผลงานเรื�อง
"การจัดเรยีงตัวและสมบติัทางแสงของอนุพันธพ์อลิไธโอฟ�น ในสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ (Chain Organization and Photophysical Properties of
Polythiophene Derivatives in Different Local Environments)" 
(สาขาวิทยาศาสตรก์ายภาพและคณติศาสตร)์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.รชัภาคย ์จติต์อาร ีและทีมงาน  
 

ได้รบัรางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิ์ดค้น ระดับ
ประกาศเกียรติคณุ จากผลงานเรื�อง "โปรแกรมจําลองเครื�องจักร
เสมือนเพื�อการเรยีนรูล้อจิกเกต (Arduino - based Logic Gate
Emulator)" (สาขาการศึกษา)
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ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื�อสตรีในงาน

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก

รองศาสตราจารย ์ ดร.พนดิา สรุวฒันาวงศ์
 

      วิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ครั�งที� 17 
      ประจําป� 2562

       จากผลงานเรื�อง "ไพแรนโนส 2-ออกซิเดส ตัวเรง่ปฏิกิริยา
       ทางชีวภาพรูปแบบใหม่ สําหรับการสังเคราะห์น�าตาลมูลค่าสูง    
       (Pyranose 2 - oxidase as a Novel  Biocatalysts for Value 
       Added Sugar Production)" (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.รชันก ตินกิลุ และทีมงาน 
 

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิ์ดค้น
ระดับประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื�อง

"ชุดตรวจวัดสารพิษตกค้างเพื�ออาหารปลอดภัย
(VIST - Light for Food Safety)"

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ดนยา ปโกฏิประภา 
 

ได้รับรางวัลศาสตราจารย์ M.R. Jisnuson Svasti
Young Protein Scientist of Thailand ประจําป� 2020

(Young PST Award) สําหรับนักวิทยาศาสตร์รุน่ใหม่
จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื�อสตรีในงาน

ได้รับรางวัล CST Citation Award 2019 จากสมาคมเคมี

รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรลิตา ยศแผ่น
 

      วิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ครั�งที� 17  
      ประจําป� 2562

        แห่งประเทศไทยฯ

นายณรงค์ แขวงซา้ย 
 

ได้รับรางวัลพนักงานเลี�ยงสัตว์เพื�องานทางวิทยาศาสตร์
ดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจําป� 2563 

จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ดร.ระพ ีบุญเปลื�อง 
 

ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจําป� พ.ศ. 2563 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลงานและรางวลัเชดิชูเกียรติของนกัศึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ทรงมีพระมหากรุณาธคิณุ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือก

 
นายวนัเฉลิม เยน็ใจ : ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา 
นายนภชนนิทร ์คงสาธติพร : ภาควชิาฟ�สกิส์

เป�นผู้แทนประเทศไทยเข้ารว่มกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยระยะสั�น 
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจําป� 2563

นายสทิธา เจยีมบุรเศรษฐ : ภาควชิาฟ�สกิส์
 

 ได้รบัคัดเลือกให้เขา้รว่ม โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้นเซริน์
ประจําป� 2563 ณ สมาพันธรฐัสวิส 

โดย สถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน)

นายณชัพล ไชยวาณชิย ์: ภาควชิาชวีวทิยา
 

ได้รบัเลือกให้เป�นตัวแทนนักศึกษาจาก
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ให้เป�นตัวแทนเยาวชน นักศึกษา รว่มเสวนาบนเวที 
"อนาคตและความคาดหวังสูก่ารบรรล ุSDGs" 

Ms. Sonam Zam Department of Mathematics
Excellent Oral Presentation Papers 

 
2018 8th International Conference on Applied

Physics and Mathematics (ICAPM 2018)
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การประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั�งที� 47 จากสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย

นางสาวอามนีา เบญจมานะ : ภาควชิาสรรีวทิยา
รางวัล ประสพ รัตนากร "รองชนะเลิศ"

การนําเสนอด้วยวาจา ระดับดุษฎีบัณฑิต 

นางสาวสขุภาพร ภมูสิทุธกิลุ : ภาควชิาสรรีวทิยา 
รางวัล "รองชนะเลิศ"

 การนําเสนอด้วยวาจา ระดับดุษฎีบัณฑิต

นางสาวสริอิร อักษรทอง : ภาควชิาสรรีวทิยา
รางวัล อวย เกตุสิงห์ "ชนะเลิศ"

การนําเสนอด้วยวาจา ระดับมหาบัณฑิต 

นางสาวสชุาดา แก้วอินทร ์: ภาควชิาสรรีวทิยา
รางวัล "รองชนะเลิศ"

การนําเสนอด้วยแผ่นภาพ ระดับดุษฎีบัณฑิต

นางสาวระพวีรรณ เศรษฐคมกลุ : ภาควชิาเภสชัวทิยา
 

ได้รบัรางวัลชมเชย แบบโปสเตอร ์กลุ่มงานวิจัยทั�วไป
(Academics) ในงานประชุมวิชาการประจําป�

การแพทย์แผนไทย การแพทยพ์ื�นบ้าน
และการแพทยท์างเลือกแหง่ชาติ ครั�งที� 17

นางสาวฤดีมาศ ยุบลพนัธุ ์: ภาควชิาเภสชัวทิยา
 

ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทการนําเสนอผลงานด้วยวาจา

สาขา Current Research and Innovation on Diseases
ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ครั�งที� 28

นางสาวพชิชากร สมงาม : ภาควชิาชวีวทิยา
 

ได้รบัรางวัล "การนําเสนอผลงานวิจัยดีเด่น"
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

นักเรยีนทนุ พสวท. ประจําป� 2563

Annual Report 2020  Faculty of Science, Mahidol University
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นางสาววรรตัน ์ผดงุศิลป�ไพโรจน ์: ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

นางสาวทิพยน์ภา ศรอ่ีอน : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท อุดมศึกษา 
ในการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรงัส ีเรื�อง

"มังคดุคัดสดฉายรงัสพีรอ้มบรโิภค"
จัดโดยสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาวพมิพท์อง กรรณสตูร : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
นางสาวจลิมกิา ระเรงิ : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

นายพรรษธร ชลลธโีรจน ์: ภาควชิาเคมี
 

ได้รบัรางวัลชมเชย รุน่ Light weight ในหัวขอ้ 
"นวัตกรรมของวัตถดิุบพื�นถิ�น" ในการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร

"Food Innopolis Innovation Contest 2019/2020" 
จัดโดย สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวทช.) 

โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) รว่มกับ Food Factors
บรษัิทในเครอืบุญรอดบรวิเวอรี� จํากัด และ KCG Corporation

รางวลัชนะเลิศ ในนามทีม 1 สมอง 2 มอื
 

นางสาวกนกวรรณ กล้าหาญ 
นางสาวนันทินี เทศกาล 

นางสาวอภิสรา ศิลปะสวุรรณ 
 ภาควชิาเคมี

การประกวด Mahidol Innovation for Campus Sustainability 2020

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 ในนามทีม Sci-hub
 

นางสาวสธุามาศ สาดทอง : กลุ่มสาขาวชิาชวีนวตักรรม
และผลิตภัณฑ์ฐานชวีภาพอัจฉรยิะ

นายณรงค์ฤทธิ� สี�สวสัดิ� : ภาควชิาคณติศาสตร์
นางสาวนีร พนัธุอุ์ดม : ภาควชิาชวีวทิยา 

รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 1 ในนามทีม 
Salaya Environmental Science

 
นางสาวพชรวรรณ สอนโยธา 
นางสาวพรหมพร นุม่เออ 
ภาควชิาพฤกษศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 
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นายกัจจานะ บุญปาลิต 
 ภาควชิาเคมี

 
ได้รบัคัดเลือกให้เข้าประชุม 

Global Young Scientists Summit: GYSS2021

นางสาวอาทิตยา หนา่ยแก้ว 
กลุ่มสาขาวชิาวสัดศุาสตรแ์ละนวตักรรมวสัดุ

 
ได้รบัคัดเลือกให้เขา้ประชุม 

Global Young Scientists Summit: GYSS2021

นายณัชพล ไชยวาณชิย ์
นางสาวสทุธศิา สนุทรนนท์ 

นางสาวกนกวรรณ จวิจรสัรงค์
นางสาวสริกิร วงัแวว 

 ภาควชิาชวีวทิยา 

นางสาวนีร พนัธุอุ์ดม : ภาควชิาชวีวทิยา
 

ได้รับรางวัล "ทนุเยาวชนคณุภาพแหง่ป� 2020" 
จาก มูลนิธสิภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

 

ดร.ทัฏพงศ์ ตลุยานนท์ และทีมนกัวจิยั ซึ�งประกอบดว้ย
นางสาวสธุามาศ สาดทอง : กลุ่มสาขาวชิาชวีนวตักรรมและ

ผลิตภัณฑ์ฐานชวีภาพอัจฉรยิะ
นางณชัชา จติสขุ : ภาควชิาฟ�สกิส ์

นายวฒันพงศ์ สทิธเิสร ี: ภาควชิาชวีเคมี
 

ผู้ชนะในโครงการ HyperGES ด้วยผลงาน 
"Watermeal, the Future Food Source for Space Exploration" 
โดย United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)

และ European Space Agency (ESA) 

ได้รับรางวัล Spotlight Award จาก โครงการ SMOGATHON THAILAND 2020  
โดย เครอืขา่ย Chiangmai & Co รว่มกับ US Embassy Bangkok / U.S. Consulate General Chiang Mai Thailand /

USAID Asia / NASA - National Aeronautics and Space Administration /
Asian Disaster Preparedness Center/ Young Southeast Asian Leaders Initiative ณ Chiangmai & Co
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Gold Prize
นางสาวมนสัว ีธนบุรกร : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

นางสาววนชัชา ลอไพบูลย ์: ภาควชิาเคมี
นายปรเมษฐ ์ปทมุสติู : ภาควชิาฟ�สกิส ์

 
Silver Prize

นางสาวสริริชัชก์ร เสถียรสถาพร : ภาควชิาชวีวทิยา
นางสาวนีร พนัธุอุ์ดม :  ภาควชิาชวีวทิยา
นางสาวนนัทินี เทศกาล : ภาควชิาเคมี

 
Bronze Prize

นางสาวกานต์พชิชา  วายุเวช : ภาควชิาพฤกษศาสตร์
 

ได้รบัรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020
โดย สมาคมวิทยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวลัชมเชยอันดบัที� 1
นายชนสรณ ์คณุะวฒันากรณ ์
นางสาวญาตา ธนกาญจน ์
นางสาวพมิพล์ภัส วงศ์วานชิ 

 ภาควชิาคณติศาสตร์

การประกวดนวตักรรมประกันภัยยุคใหม ่ประเภทนสิติ/นกัศึกษา ประจาํป� 2563
 (OIC Insurtech Award 2020)  

โดย Centre of Insurtech, สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวลัชนะเลิศ
นายภมูริพ ีคําพลอย 
นายรงัสพิล จกัษุจนิดา
นายศุภกฤต ตาลนอ้ย 
นายภาคิน ตระกลูวงศา
 ภาควชิาคณติศาสตร์
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นกัศึกษาภาควชิาคณิตศาสตร์
นางสาวจนัทิรา วฒันศิลเมฆนิทร ์
นางสาวญาณิศา คโุณทัย 
นางสาวประภัสรา ถวลิ 
นางสาวภัคจริา พวงนาค 
นายกษิดิศ ตรเีจรญิ 
นายจอมพล นติิพน 
นายพทิวสั วเิชยีรวฒันชยั 
นายภวูเดช ทองแซม 
นายรณกร อุ่นวรรณธรรม 
นายรชับดินทร ์วงศ์เสนานรุกัษ์ 
นายบรรณวชิญ์ บุตรอากาศ 

ได้รบัรางวัล ASA – Course II
(Exam FM-Financial Mathematics)  
ประจําป�การศึกษา 2562 จาก สมาคมประกันชีวิตไทย

นายกัญจนภ์ ูวงศ์รตันพบูิลย ์
นางสาวชษิณชุา กโุลทัยพภิพ
นายสนัต์ทัศน ์อังศุพนัธุ ์
นายพสธุวชั ปฐมพงศ์พส ุ

ได้รบัรางวัล ASA - Course I (Exam P-Probability)
ประจําป�การศึกษา 2562 จาก สมาคมประกันชีวิตไทย

นางสาวรมติา เครอืเทพ 
นายณฐัชนน นาคแดง 

ได้รบัทนุการศึกษาประจําป�การศึกษา 2562 จาก สมาคมประกันชวิีตไทย

นางสาวณัฐณิชา ธญันพ : ภาควชิาชวีเคม ีได้รบัรางวลั Outstanding Poster Presentation 
ในการประชุมวิชาการ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020

นางสาวจนิต์จุฑา ภาคพร : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
นายสหฤทธิ� ปาละสนั : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
นายสหฤทธิ� วจิติรพทิยานนท์ : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
นางสาวพสันนัท์  ล้อมวงษ์โสภณ : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
นางสาวมนัสว ีธนบุรกร : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
นางสาวสชุานาถ เหล่าเกษมสขุวงศ์ : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
นายภัคธร  แซลิ่�ม : ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ได้รบัรางวัลผลการศึกษายอดเยี�ยม จาก มูลนิธ ิศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
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หลักสูตร จาํนวน

ระดับปรญิญาตรี

ระดบัปรญิญาโท

ระดับปรญิญาเอก

12

18

18

รวม 48

ข้อมูลหลักสูตร

696

ระดับการศึกษา  นกัศึกษาเขา้ใหม่
ป�การศึกษา 2563

นกัศึกษาทั�งหมด
ป�การศึกษา 2563

ผูส้าํเรจ็การศึกษา 
ป�การศึกษา 2562

นกัศึกษาไทย (Thai students)
 

ปรญิญาตร ี
 

ปรญิญาโท
 

ปรญิญาเอก
 

รวม 
 

นักศึกษาต่างชาติ 
 

ปรญิญาตรี
 

ปรญิญาโท
 

ปรญิญาเอก
 

รวม
 

รวมทั�งสิ�น

530
 

1,732 348

523

127  343 107

26 409 68

683  2,484

2- 5 

139  40

44 28

1913 73

5422,557

ข้อมูลสารสนเทศ  
INFORMATION & STATISTICS

ขอ้มูลนกัศึกษา

จาํนวนนักศึกษาเขา้ใหม ่นักศึกษาทั�งหมด และผูส้าํเรจ็การศึกษา จาํแนกตามระดับการศึกษา
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สัดส่วนนักศึกษาทั�งหมด  
ป�การศึกษา  2563

ปริญญาตรี
68%

ปริญญาเอก
17%

ปริญญาโท
15%

สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติทั�งหมด  
ป�การศึกษา  2563

ปริญญาโท
55%

ปริญญาเอก
38%

ปริญญาตรี
7%

ปริญญาตรี
76%

ปริญญาโท
20%

ปริญญาเอก
4%

ปริญญาเอก
31%

ปริญญาโท
69%

ปริญญาตรี
65%

ปริญญาโท
22%

ปริญญาเอก
13%

ปริญญาโท
68%

ปริญญาเอก
21%

ปริญญาตรี
11%

สัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่  
ป�การศึกษา  2563 

สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่  
ป�การศึกษา  2563 

สัดส่วนผู้สาํเร็จการศึกษา  
ป�การศึกษา  2562 

สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที�สาํ เร็จการศึกษา  
ป�การศึกษา  2563 
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0 100 200 300 400 500

ขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดสวนงาน 

ลูกจางเงินงบประมาณ 

ลูกจางเงินรายได 

0 100 200 300 400

สายวิชาการ 

สายสนับสนุน 

0 25 50 75 100 125

ศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

อาจารย 

นักวิจัย 

0 10 20 30

เช่ียวชาญ 

ชํานาญการพิเศษ 

ขอ้มูลบุคลากร 
STAFF INFORMATION STATISTICS

จาํนวนบุคลากร ป�งบประมาณ 2563 
จาํนวน 677 คน

46

453

115

37

26

ประเภทบุคลากร 

299

378

บุคลากรสายวชิาการ จาํแนกตามตําแหนง่วชิาการ

9

87

93

106

4

บุคลากรสายสนับสนุนที�ได้รบัตําแหนง่ทางวชิาการ

3

28

37
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เป�าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ที� 1

 การศึกษาสากล 

บม่เพาะผูป้ระกอบการ

วตัถปุระสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Objectives : SO)
SO1 : เพื�อพฒันาคณุภาพการศึกษาและหลักสตูรที�มคีวามหลากหลาย 
          ยดืหยุน่ ตรงกับความต้องการของผูเ้รยีน
SO2 : เพื�อผลิตบณัฑิตใหเ้ป�น Smart Citizens / Global Talents

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives: SI)
SI1: พฒันาคณุภาพของหลักสตูรใหผ้า่นการรบัรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
SI2 : จดัการเรยีนการสอนและจดักิจกรรมเพื�อพฒันาศักยภาพของนกัศึกษา ใหม้ทัีกษะการวจิยั  
        ระดับสากล แนวคิดความเป�น ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และ
        คณุลักษณะการเป�น Smart Citizens / Global Talents
SI3 : พฒันาอาจารยใ์หม้ศัีกยภาพด้านการศึกษา ที�ตอบสนองต่อกระบวนการจดัการเรยีน
        การสอนรูปแบบใหม ่
SI4 : พฒันาระบบการเรยีนรู ้จดัการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน ์หรอืแบบผสมผสาน 
        ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และพฒันาหลักสตูรใหม้คีวามยดืหยุน่ (Flexible  
        Education) เป�ดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเลือกเรยีนไดต้ามความต้องการ
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หลักสูตร ใหม่  
ประจาํป� ก าร ศึกษา  2 5 6 3

PREPARED  BY

การได้รบัการรบัรองมาตรฐานรายวชิาจาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) 
สหราชอาณาจกัร

           ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้รบัการรับรองมาตรฐานรายวิชาของหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรป์ระกันภัย (นานาชาติ)
จาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) 
สหราชอาณาจักร องค์กรวิชาชีพชั�นนําในระดับสากลเป�นแหง่
แรกของประเทศไทย จัดแถลงการณก์ารรบัรองมาตรฐานฯ
 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คณุหญงิกัลยา โสภณพนิช รฐัมนตรี
ชว่ยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร เป�นประธาน ในวันที� 8
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสขุ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
           IFoA เป�นองค์กรวิชาชพีด้านคณิตศาสตรป์ระกันภัยที�
รับผิดชอบด้านการศึกษา การพัฒนา และการควบคมุนัก
คณิตศาสตรป์ระกันภัยที�อยูทั่�งในสหราชอาณาจักรและต่าง
ประเทศ ซึ�งการที�หลักสตูรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้การรับรอง
มาตรฐานรายวิชาจาก IFoA ในรูปแบบการยกเว้นการสอบ 4
รายวิชา ได้แก่ 1. Actuarial Statistics (CS1) 2. Actuarial 
Mathematics (CM1) 3. Business Finance (CB1) 4. Business
Economics (CB2) เป�นระยะเวลา 5 ป� สาํหรบันักศึกษาของ
หลักสตูรที�มีผลการศึกษาผา่นตามเกณฑ์ที�กําหนดเป�นการ
ประกันว่าหลักสตูรมีคณุภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับสากล
และพร้อมที�จะพัฒนานักศึกษาของหลักสตูรให้มีทักษะ ความรู้
และความสามารถที�เป�นที�ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง
เป�นการสง่เสรมิให้มีการเพิ�มจํานวนบุคลากร และการพฒันา
คณุภาพบุคลากรในสายวิชาชพีด้านคณิตศาสตรป์ระกันภัย
ให้ได้ตามมาตรฐานที�สากลยอมรบัอีกด้วย

ป�การศึกษา 2563 คณะวทิยาศาสตรเ์ป�ดหลักสตูรใหม ่จาํนวน 2 หลักสตูร ดงันี�
1. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมวทิยาศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาติ) (ภาคพเิศษ)
    DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE INNOVATION
    (INTERNATIONAL PROGRAM) (Special Program)
2. ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมวทิยาศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาติ) (ภาคพเิศษ)
    MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) 
    (Special Program)

            ทั�งนี� หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคณติศาสตร์
ประกันภัย (นานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร ์ถือกําเนิดขึ�นเพื�อ
สร้างบุคลากรมืออาชพีทางด้านคณติศาสตรป์ระกันภัยที�มีคณุภาพ
ระดับสากล มีความรู ้ความชํานาญในวิชาคณิตศาสตร ์สถิติ 
การคลัง เศรษฐศาสตร ์การบญัช ีกฎหมายที�เกี�ยวข้อง สง่เสรมิ
การเจรญิเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และพฒันาความสามารถ
ทางการแขง่ขันของประเทศในตลาดโลก และเป�นที�ยอมรบัใน
ระดับนานาชาติ โดยเริ�มดําเนินการจัดการเรยีนการสอนด้านคณติ-
ศาสตรป์ระกันภัย เป�นหลักสตูรนานาชาติแหง่แรก ในประเทศไทย
ตั�งแต่ป�การศึกษา  2552 ป�จจุบนัมีบณัฑิตจบการศึกษาทั�งสิ�น
7 รุน่ และมี 2 ศิษยเ์ก่าที�ได้รบัการรบัรองในระดับ Fellowship
 ซึ�งเป�นขั�นสงูสดุของวิชาชพีนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยอีกด้วย
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จาํนวนหลักสูตรที� ไ ด้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  (สะสม)

หลักสูตร ป�  2561
 

ระดับปรญิญาตรี

ระดับปรญิญาเอก

_
 

1

ป�  2562
 

1

ป�  2563
 

1

1

_
 

จาํนวนหลักสูตรที� ไ ด้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์  AUN-QAโดยมหาวิทยาลัย  (MU AUN-QA)

 
หลักสูตร ป�  2559

ระดบัปรญิญาตรี

ระดบัปรญิญาโท

1

ระดับปรญิญาเอก

ป�  2560 ป�  2561 ป�  2562 ป�  2563 รวม

1

1

1

2

2

1

3

3

3

5

5

1

2

3

7

14

13

รวม 34

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 
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No. Program University Country

1 B.Sc. in Bioresources and Environmental Biology               

2 B.Sc. in Bioinnovation                                                                            University of Sussex UK

3 University of Sussex UK

4 Curtin University Australia

5 B.Sc. in Industrial Mathematics Curtin University Australia

6 B.Sc. in Materials Science and Nano Engineering Australia

7

University of Technology Sydney 

JapanOsaka University

8 M.Sc. in Plant Science 

9 Ph.D. in Materials Science and Nano Engineering

Chiba University Japan

University of Technology Sydney Australia

10 Japan

11 Niigata University Japan

Chiba University

12 Niigata University Japan

หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  (DOUBLE DEGREE PROGRAM)

คณะวทิยาศาสตรกั์บความเป�นนานาชาติ

State University of New York USA

B.Sc. in Biomedical Science

B.Sc. in Actuarial Science

M.Sc. in Biotechnology

Ph.D. in Biotechnology

Ph.D. in Biotechnology

Ph.D. in Materials Science



จาํนวนนักศึกษาที�มีการแลกเปลี�ยนทั�ง  INBOUND และ  OUTBOUND

นักศึกษาที�มีการแลกเปลี�ยน  ป�การศึกษา  2562

Inbound 

Outbound

14

34
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ลําดับ สถาบนั/มหาวทิยาลัยต่างประเทศ ประเทศ

1

2

University of Iceland ไอซแ์ลนด์

3 Le Mans Universite

4

5

6

7

8

9

10

11

 Federal State Funded Institution of Science รสัเซยี

Tsu Chi University ไต้หวนั

ฝรั�งเศส

University of Upper Alsace ฝรั�งเศส

Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ญี�ปุ�น

Graduate School of Science, Osaka University ญี�ปุ�น

Graduate School of Engineering, Osaka University ญี�ปุ�น

Niigata University ญี�ปุ�น

The Universite de Pau dt des Pay de I’Adour ฝรั�งเศส

The University of Western Australia ออสเตรเลีย

การจัดทําบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ

ป�งบประมาณ 2563 ไดจ้ดัทําบนัทึกความรว่มมอืจาํนวน 11 ฉบบั จาก 6 ประเทศ

การลงนามความรว่มมอืกับ The University of Western Australia เครอืรฐัออสเตรเลีย
วนัที� 14 กมุภาพนัธ ์2563



เครอืขา่ยความรว่มมอืด้านการศึกษาและวจิยักับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

การจดัประชุม Meeting : Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) 
และเป�ดศูนยค์วามเป�นเลิศเพื�อสะเต็มศึกษา ระหวา่งวนัที� 14-16 พฤศจกิายน 2562

การเป�ดศูนยค์วามรว่มมอื (CU-MU) Collaborative Research and Training Center in Plant Factory 
วนัที� 29 พฤศจกิายน 2562

42
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การเขา้รว่มประชุม Meeting : Euro–Asia Collaboration
for Enhancing STEM Education (EASTEM) 

ณ Vilnius University ประเทศลิธวัเนีย 
ระหวา่งวนัที� 1-3 ตลุาคม 2562

การจดัประชุมความรว่มมอืกับ Emilio Aguinaldo
College-Manila ประเทศฟ�ลิปป�นส์

วนัที� 18 ตลุาคม 2562

การจดัประชุมความรว่มมอืกับ Faculty of Science,
Hokkaido University ประเทศญี�ปุ�น

วนัที� 12 ธนัวาคม 2562

การจดัประชุมความรว่มมอืกับ International Center for
Biotechnology, Osaka University ประเทศญี�ปุ�น 

วนัที� 19 ธนัวาคม 2562

การประชุมแสวงหาความรว่มมอืกับสถาบนัต่างประเทศ

วนั-เดือน-ป� สถาบนั/มหาวทิยาลัยต่างประเทศ ประเทศ

1-3 ตลุาคม 2562

18 ตลุาคม 2562

Vilnius University ลิธวัเนยี

12 ธนัวาคม 2562 Faculty of Science, Hokkaido University

19 ธนัวาคม 2562

15 กรกฎาคม 2563

10 สงิหาคม 2563

Emilio Aguinaldo College-Manila ฟ�ลิปป�นส์

International Center for Biotechnology, Osaka University

ญี�ปุ�น

Zoom meeting: University of Southern Queensland

Zoom meeting: James Cook University

ญี�ปุ�น

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย
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สิ�งสนับสนนุการเรยีนรูด้้านการศึกษา

อาคารบรรยายรวม 4.0 
ณ คณะวทิยาศาสตร ์ เขตศาลายา

            ภารกิจหลักคณะวิทยาศาสตร ์เขตศาลายา คือ สนับสนุน
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื์�นฐานให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ชั�นป�ที� 1 และป�ที� 2 โดยในแต่ละป�การศึกษา
จะมีนักศึกษาที�ต้องดแูลจัดการเรยีนการสอน จํานวน 4,000-
5,000 คน ซึ�งใช้ห้องเรยีนของคณะวิทยาศาสตรเ์ป�นหลัก
โดยเฉพาะการใช้ห้องเรยีนของอาคารบรรยายรวม 1 และ
อาคารบรรยายรวม 2 ที�แต่ละห้องเรยีนสามารถรองรบันักศึกษา
ได้มากถึง 331 ที�นั�ง แต่ละอาคารมีทั�งหมด 4 ห้อง รวมทั�งหมด
8 ห้องเรียน
        ดังนั�นเพื�อเป�นการสนับสนุนการเรยีนการสอนในการผลิต
บัณฑิตให้มีคณุภาพด้วยความสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการปรบัปรุงอาคารบรรยายรวม 1
และ อาคารบรรยายรวม 2 เพื�อมุง่สู ่"อาคารบรรยายรวม 4.0"
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

          1. เพื�อสร้างบรรยากาศการเรยีนการสอนให้สดใสและเพื�อ
ให้เกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมหิดล เก้าอี�นั�งฟ�ง
บรรยายทกุที�นั�ง ของทกุห้องถกูเปลี�ยนให้มีความแขง็แรง
ทนทานมากขึ�น และถกูออกแบบให้มีสสีนัสวยงาม โดยแต่ละ
ห้องจะมีเก้าอี�เป�นสขีองตัวเอง รวมทั�งหมด 8 สโีดยแต่ละสขีอง
เก้าอี�จะถูกโยงกับดอกไม้ที�มีความสาํคัญ เชน่ ดอกรวงผึ�งซึ�งเป�น
ดอกไม้รัชกาลที� 10 หรอื ดอกราชพฤกษ์ ซึ�งเป�นดอกไม้ประจํา
ประเทศไทย รวมทั�งดอกกันภัย ซึ�งเป�นดอกไม้ประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล เป�นต้น โดยดอกไม้เหล่านี�จะถกูนําเสนอ
เป�นพื�นหลังของห้อง โดยมีสสีนัของมา่นที�กลืนไปด้วยกัน 
และถกูเชื�อมโยงกันด้วยบทกลอนที�สวยงาม

           2. เพื�อสง่เสรมิการใชพ้ลังงานและทรพัยากรอยา่งมี
คณุค่า มุง่สู ่ECO University หลอดไฟในห้องเรยีน 4 ห้อง
ถกูปรบัเปลี�ยนให้เป�นหลอดประหยดัพลังงาน LED และปรับ
แสงในห้องให้เป�นไปตามมาตราฐานสากลของห้องเรยีนและมี
การปรบัเปลี�ยนระบบปรบัอากาศใหมที่�มีประสทิธภิาพสงู 
เพื�อลดค่าไฟฟ�าของแต่ละเดือนลง 
           3. เพื�อรองรบัการเรยีนการสอนในรูปแบบที�ทันสมัย
ห้องเรียนทั�ง 4 ห้องถกูออกแบบให้มีอุปกรณ์โสตที�ทันสมัยมี
ประสทิธภิาพสงู ไมว่่าจะเป�นจอขนาดใหญแ่ละเครื�องฉาย
โปรเจกเตอรที์�มีความละเอียดสงู สามารถรองรบัการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ไมว่่าจะผา่นระบบ Webex หรอื Zoom หรอื
แม้แต่ Facebook Live หรอื Youtube Live นอกจากนี� ยงั
สามารถถ่ายทอดสดขา้มห้องเรยีนได้ โดยมีกล้อง CCTV ที�มี
ความละเอียดสงู 
           4. ทั�ง 4 ห้องนี� นอกจากจะถกูออกแบบมาเพื�อใชใ้นการ
เรียนการสอนสมัยใหมแ่ล้ว ยงัถกูออกแบบมาเพื�อให้มีการใช้
งานได้อยา่งอเนกประสงค์ อาทิเชน่ การจัดสอบภาษาอังกฤษ
จัดสอบเขา้มหาวิทยาลัย และจัดสอบทั�วไป การจัดงานประชุม
วิชาการ ที�ต้องใช้ห้องประชุมขนานกันไปพรอ้ม กันก็สามารถ
ทําได้ หรอืใชทํ้าเป�นห้องกิจกรรมนักศึกษาได้ ใชจั้ดเป�นห้องมินิ
คอนเสริต์ หรอืมินิเธยีร์เตอร ์หรอืห้องแสดงเพื�อความบนัเทิงได้
อีกด้วย 

อาคารบรรยายรวม 1
มว่ง “กันภัย” มหิดล
เขยีว “มณีพวงหยก”

อาคารบรรยายรวม 2
“ศรตีรงั” มว่งละออ
สม้ระยา้ “สรอ้ยสยาม” 

ชมพชูอ่ “ปทมุมา” 
เหลืองอรา่ม “ราชพฤกษ์”

ห้อง รวงผึ�ง ห้อง กันภัย

ห้อง ศรตีรงั ห้อง ปทมุมา
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หน่วยปฏิบติัการชวีวทิยาศาสตรร์ะบบดิจทัิล

         11 พฤศจิกายน 2562  รองศาสตราจารย ์นพ.ธนัย ์
สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป�นประธานในพิธีเป�ด "หน่วยปฏิบัติการชีววิทยา-
ศาสตร์ระบบดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ห้องปฏิบัติการกลาง คณะ-
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตศาลายา 
          ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์จัดทํา "โครงการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบติัการชวีวิทยา
สาํหรับเป�นพื�นฐานของผู้เรยีนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษ
ที� 21" โดยได้รบัทนุสนับสนุนจากสาํนักงบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี�มีวัตถปุระสงค์เพื�อปรบัปรุง
ด้านกายภาพของห้องปฏิบติัการให้คล่องตัว กระตุ้นและสง่
เสริมความคิด พัฒนาระบบ digital biology laboratory ที�
ประกอบบทเรียนปฏิบติัการและการวัดผลแบบ electronic
อาศัยเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละการสื�อสารที�เหมาะสมกับ
ผู้เรียนใช้บุคลากร ที�มีอยูอ่ยา่งจํากัดอยา่งมีประสทิธภิาพ
เพื�อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนในศตวรรษที� 21และ
ขยายโอกาสสง่เสริมบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกับการศึกษา 
 วิทยาศาสตรร์ะดับต่าง ๆ ของประเทศ

ศูนยก์ารเรยีนรูก้ายวภิาคศาสตรเ์พื�อเยาวชน

          ศูนยก์ารเรยีนรูก้ายวิภาคศาสตรพ์ื�นฐาน ณ คณะวิทยา-
ศาสตร ์เขตศาลายา ได้รบังบประมาณสนับสนุนการปรบัปรุง
กายภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ดําเนินกิจกรรมเพื�อให้
ความรูท้างด้านกายวิภาคศาสตรพ์ื�นฐานกับนักศึกษาวิทยา-
ศาสตรส์ขุภาพของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
เองกว่าป�ละ 1,200 คน แล้ว ยงัเป�ดเป�นสถานที�ให้ความรู้
พื�นฐานกับนักเรยีนนักศึกษาที�สนใจเข้าเยี�ยมชมเป�นหมูค่ณะฯ
โดยผ่านโครงการของ STEM และโรงเรยีนต่าง ๆ ที�ติดต่อขอ
เขา้มาศึกษาดูงาน โดยจะจัดการการเรยีนรูอ้อกเป�น 2 สว่น
สว่นแรกเป�นการศึกษาจากรา่งอาจารยใ์หญข่องจรงิ โดยจัดเป�น
ฐานการเรยีนรูต้ามระบบอวัยวะของรา่งกาย ได้แก่ ระบบโครง
กระดกู ระบบกล้ามเนื�อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่าย
ป�สสาวะและทางเดินสบืพนัธุ ์นอกจากนี�ยงัเป�ดสว่นพพิิธภัณฑ์
ให้เยี�ยมชมการศึกษากายวิภาคศาสตรเ์สมือนจรงิโดยผ่าน
โปรแกรมการสรา้งภาพ 3 มิติ ในป�การศึกษา 2563 มีนักเรยีน
มาใช้บรกิารเป�นจํานวน 5,712 คน 

คลังขอ้มูลและศูนยเ์รยีนรูท้างพยาธวิทิยา

          คลังขอ้มูลและศูนยเ์รยีนรูท้างพยาธวิิทยา มุง่สนับสนุน
งานการเรยีนการสอน งานวิจัย งานบรกิารวิชาการ ตลอดจน
เป�นศูนยก์ลางถ่ายทอดทักษะและองค์ความรูด้้านพยาธชิวีวิทยา
โดยมีการพัฒนาสื�อการเรยีนการสอนรูปแบบดิจิทัล เพื�อให้
สามารถสบืค้นขอ้มูลและเรยีนรูท้างพยาธวิิทยาได้ด้วยตนเอง
(self-study) ทกุที�ทกุเวลา
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กิจกรรมพฒันาศักยภาพนกัศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาพรอ้มเรยีนออนไลน์
"MUSC-New Normal ปรบัตัวรบัการ
เรยีนรูว้ถีิใหม"่

           3 สงิหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร ์จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาพร้อมเรียนออนไลน์ "MUSC-New Normal ปรับตัว
รับการเรยีนรู้วิถีใหม"่ รูปแบบ Online ZoomMeeting โดยมี 
รองศาสตราจารย ์ดร.พลังพล คงเสร ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวต้อนรบันักศึกษาใหม ่ก่อนแนะนําให้นักศึกษารูจั้กกับการ
เรียนรู้วิถีใหม ่ในป�การศึกษา 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์ เริ�ม
ด้วยการเผย How to "เรยีนอยา่งมีความสขุแบบ MUSC-New
Normal" โดย รองศาสตราจารย ์ดร.เทียนทอง ทองพนัชั�ง
หัวหน้าภาควิชาเคมี และ อาจารย ์ดร.วิทรู ชื�นวชริศิร ิอาจารย์
ประจําภาควิชาฟ�สกิส ์การแนะนําอาจารยผู้์สอนรายวิชาของ
นักศึกษาชั�นป�ที� 1 และอาจารยที์�ปรกึษาในชว่งเชา้ ต่อด้วย
การเสริมทักษะเตรยีมพรอ้มเรยีนออนไลน์ "รูก่้อนพรอ้มกว่า" 
ในชว่งบา่ยจากภาควิชาทั�ง 6 ภาควิชา ได้แก่ การใช ้Zoom
Meeting จากภาควิชาพฤกษศาสตร,์ Google Form แบบ
ทดสอบต่าง ๆ และการประเมินจากภาควิชาเคมี, วิธกีารสง่
การบา้นและการแชร์ไฟล์จากภาควิชาฟ�สกิส,์ การใช้ Google
Calendar จากภาควิชาคณติศาสตร,์ กิจกรรมเสรมิจากภาค
วิชาชีววิทยา, ป�ดท้ายด้วย How to ติดต่อผู้สอนอยา่งไร และ
การเขียน E-mail จากภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ ซึ�งตลอด
กิจกรรมมีนักศึกษาชั�นป�ที� 1 เขา้รว่มกว่า 266 คน และมีการ
สุม่ชิงรางวัลของที�ระลึกจากคณะวิทยาศาสตร ์สรา้งสสีนัให้
กับผู้เข้ารว่มกิจกรรมอีกด้วย

Junior Science Club ครั�งที� 2/2562  (6 พ.ย. 2562) 
Junior Science Club ครั�งที� 3/2562  (27 พ.ย. 2562) 
Junior Science Club ครั�งที� 4/2562  (5 ก.พ. 2563) 

กิจกรรม Junior Science Club

           คณะวิทยาศาสตร ์มีเป�าหมายในการผลิตนัก-
วิทยาศาสตร ์และนักวิจัยที�มีคณุภาพสงูในเชิงวิชาการ 
ไมเ่ฉพาะในสาขาที�ตนศึกษาอยูเ่ท่านั�น แต่ต้องมีความรอบรู้
ในวิทยาศาสตรแ์ขนงอื�นด้วย สามารถวิเคราะห์สงัเคราะห์
สร้างองค์ความรูใ้หม ่รวมถึงสามารถถ่ายทอด แลกเปลี�ยนองค์
ความรูแ้ละประสบการณกั์บนักวิทยาศาสตรส์าขาอื�น ๆ ได้
อยา่งมีประสทิธภิาพ กิจกรรม Junior Science Club เป�นเวที
ให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ์ได้แลกเปลี�ยนประสบการณกั์บ
เพื�อนนักศึกษาด้วยกัน โดยให้นักศึกษากําหนดหัวข้อที�ตน
สนใจ และเชญิอาจารย ์หรอืวิทยากรที�ทรงคณุวุฒใินสาขา
นั�น ๆ มาเป�นที�ปรกึษาและรว่มในการเสวนา 
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เสวนาพเิศษ Tumor-associated
circulating endothelial cells as a
screening biomarker for clinically
significant prostate cancer: from
discovery to clinical
implementation

          19 ธนัวาคม 2562 ภาควิชาพยาธชิวีวิทยา คณะ-
วิทยาศาสตร ์สรา้งแรงบนัดาลใจแก่นักศึกษาในการ
สรา้งธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร ์จัด Special Talk "Tumor-
Associated circulating endothelial cells as a
screening biomarker for clinically significant
prostate cancer : from discovery to clinical
implementation" โดยมี Dr. Med.Sebastian C.P.
Bhakdi, M.D., MIH อาจารย์พเิศษประจําภาควิชา
พยาธชีิววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรช์วีการแพทย์
(นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร ์ผู้ก่อตั�งและประธาน
กรรมการบรหิารบรษัิทผลิตและพฒันาผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ X-zell biotech co, ltd. เป�นวิทยากร
ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้
เชิงลึก ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยสู์ก่ารต่อยอดเป�น
ธุรกิจ Startup 

การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบติัการ
สาํหรบันักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
คณะวทิยาศาสตร ์ประจาํป�การศึกษา 2562
Training Course on Biosafety &
Chemical Safety for Graduate Students

          21 และ 27 พฤศจิกายน 2562 เพื�อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที�เขา้อบรมมีความรูที้�ถกูต้อง สามารถปฏิบติั
งานในห้องปฏิบติัการได้อยา่งปลอดภัยทั�งต่อตนเองและต่อ
บุคคลอื�น โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั�งไทย นักศึกษา
ต่างชาติ ตลอดการอบรมนักศึกษาได้รบัการฟ�งการบรรยาย
เชงิวิชาการและฝ�กปฏิบติัภาคภาษาอังกฤษ จากคณาจารยที์�
มีความรู ้ความชาํนาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
ความปลอดภัยทางเคมี
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งานป�จฉิมนิเทศฉลองความสาํเรจ็ของบณัฑิตใหม ่ประจาํป�การศึกษา 2562

                26 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานป�จฉิมนิเทศฉลองความสาํเรจ็ของบณัฑิตใหมร่ะดับ
ปรญิญาตรี และบัณฑิตใหมร่ะดับบณัฑิตศึกษา ณ ห้อง L02 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม ภายในงาน รองศาสตราจารย ์ดร.พลังพล
คงเสร ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ได้กล่าวป�จฉมิโอวาทแก่บณัฑิต และ ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.ยงค์วิมล เลณบุร ีในฐานะผู้แทน
นายกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร ์กล่าวต้อนรบัสูส่มาคมศิษย์เก่า ดําเนินรายการโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.กรกนก บุญวงษ์
ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายการศึกษา จากนั�นหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสตูร และคณาจารยจ์ากหลักสตูรต่าง ๆ ได้มอบของที�ระลึกกับ
บัณฑิตใหม ่และถ่ายภาพรว่มกันท่ามกลางบรรยากาศแหง่ความอบอุ่น นอกจากนี�ยงัมีปาฐกถาสรา้งแรงบนัดาลใจโดย ดร.นัยวุฒิ
วงษ์โคเมท บรษัิท Silicon Craft Technology PLC ซึ�งให้ข้อคิดแก่บณัฑิตในการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ของ Tech Startup 
ในป�จจุบันอีกด้วย
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เป�าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ที� 2

การวจิยัระดบั 

World Class

วตัถปุระสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Objectives : SO)
SO3 : เพื�อผลิตผลงานวจิยัระดบัแนวหนา้ที�มคีณุภาพสงูและ
          ไดร้บัการยอมรบัระดบัสากล

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives : SI)
SI5 : พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัอยา่งครบวงจร เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการผลิต
         ผลงานวจิยัระดับสากล
SI6 : สง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นวจิยักับทกุภาคสว่น
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ผลงานวจิยัตีพมิพ์

          การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มจํานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ์เทียบเคียงกับสถาบนัคู่เทียบ ทั�งนี�
คณะวิทยาศาสตรผ์ลิตผลงานวิจัยตีพมิพใ์นระดับนานาชาติที�อยูใ่นฐานขอ้มูลสากลมาอยา่งต่อเนื�อง และมีคณุภาพสงู 
ตรวจสอบจากค่า Quartile ของฐานขอ้มูล SJR พบว่าตีพมิพใ์นวารสารที�มีค่า Q1 และ Q2 มากกว่ารอ้ยละ 80

คณุภาพผลงานวจิยัจาํแนกตามคณุภาพวารสาร (Q1+Q2)

ขอ้มูลจาก www.scival.com ณ วนัที� 26 พ.ย. 63

งบประมาณด้านการวจิยั

          ในป�งบประมาณ 2563 ได้รบัทนุสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ดังนี� เงินรายได้สว่นงานที�ให้เป�นทนุวิจัยเงินทุน
วิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย เงินทนุวิจัยที�ได้รบัจากหนว่ยงานภาครฐัภายในประเทศและต่างประเทศ เงินทุนวิจัยที�ได้รบัจาก
ภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ

จาํ
นว
นเ
งิน

 (ล้
าน
บา
ท)

313

370

297

147

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

ป�งบประมาณ

จาํนวนเงินทนุสนับสนุนการวจิยั 
ประจาํป�งบประมาณ 2560-2563

 

สดัสว่นจาํนวนเงินทนุสนบัสนนุการวจิยั 
ประจาํป�งบประมาณ 2563 จาํแนกตามแหล่งทนุ

สวนงาน
9%

ภาครัฐภายในประเทศ
40%

ภายในมหาวิทยาลัย
45%

ภาคเอกชนภายในประเทศ
6%

ภาครัฐตางประเทศ
0%
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มหาวทิยาลัย

CU_SC

MU_SC

UM_SC

UKM_SC

CMU_SC

KKU_SC

PSU_SC

KU_SC

KMUTT_SC

8.8

7.8

7.4

4.8

4.5

4.4

4.1

4.2

จาํนวนผลงานวจิยั
(Scholarly Output)

จาํนวนการอ้างอิง
(Citation Count)

จาํนวนการอ้างอิงต่อบทความ
(Citations/Publication)

3,085

1,863

2,682

3,019

2,092

1,383

1,363

1,286

630

30,751

16,917

22,893

28,806

11,953

7,110

6,680

6,522

3,082

7.9

        การติดตามสถานการณ์แนวโน้มการได้รบัการอ้างอิง พบว่า ค่าเฉลี�ยจํานวนการอ้างอิงต่อบทความ (citation per item)
เทียบเคียงกับสถาบันคู่เทียบทั�งในระดับชาติ และระดับอาเซยีน ชว่งป� 2559-2563 พบว่าคณะวิทยาศาสตรมี์จํานวนการ
อ้างอิงต่อจํานวนผลงานตีพมิพ ์สูงเป�นลําดับที� 2

ขอ้มูลจาก www.scival.com ณ วนัที� 26 พ.ย. 63

            การติดตามแนวโน้ม ค่า Life-time h-index กับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ จากฐานขอ้มูล Scival พบว่า คณะวิทยาศาสตร์
มีค่า h-index สูงเป�นลําดับที� 1 เมื�อเปรยีบเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบทั�งภายในและต่างประเทศ

มหาวทิยาลัย จาํนวนผลงานวจิยั
(Scholarly Output)

MU_SC

MU_SC

UM_SC

UKM_SC

CMU_SC

KKU_SC

PSU_SC

KU_SC

KMUTT_SC

159

1,863

2,682

3,019

2,092

1,383

1,363

1,286

630

ขอ้มูลจาก www.scival.com ณ วนัที� 26 พ.ย. 63

Annual Report 2020  Faculty of Science, Mahidol University

51



ผลของการใชย้ามุง่เป�า Epidermal growth factor receptor(EGFR) และ ยาเคมบีาํบดัใน
การรว่มรกัษาในเซลล์มะเรง็ท่อนํ�าดี (Effect of Combining EGFR Tyrosine Kinase
Inhibitors and Cytotoxic Agents on Cholangiocarcinoma Cells)
: ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล

               มะเรง็ท่อน�าดี (Cholangiocarcinoma) เกิดจากการเจรญิผิดปกติของเซลล์เยื�อบุผิวท่อน�าดีเป�นป�ญหามะเรง็
ที�สาํคัญในภูมิภาคเอเชยี ผู้ป�วยมีอัตราการเสยีชวิีตสงู พบมากถึง 112 ต่อแสนคนในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย ขณะที�ในทวีปอเมรกิาเหนือและยุโรปอดีตพบน้อยมากแต่ป�จจุบนัพบมีอุบติัการณเ์พิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็ ป�จจัย
เสี�ยงหลักในการเกิดมะเรง็ท่อน�าดีในไทย คือการรบัประทานอาหารสกุ ๆ ดิบ ๆ ที�มีการปนเป�� อนพยาธใิบไม้ตับ
(Opisthorchis viverrini) การรกัษามะเรง็ท่อน�าดีในป�จจุบนัคือการผา่ตัดและรกัษาด้วยเคมีบาํบดั ป�จจุบนัการใชย้า
รักษามะเรง็แบบมุง่เป�า (targeted drug) ที�ออกฤทธิ�เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็ควบคู่ไปกับการรกัษาด้วยยาเคมีบาํบดั
จะได้ประสทิธภิาพการรกัษามากขึ�น มีผลขา้งเคียงต่อเซลล์ปกติน้อย 
            การแสดงออกของตัวรบั ErbB เป�นป�จจัยในการเจรญิเติบโตของเซลล์มะเรง็ในประเทศตะวันตก มีการทดลอง
ทางคลินิกในระยะที� 3 ของยามุง่เป�าต่อตัวรบั ErbB คือ erlotinib ในผู้ป�วยมะเรง็ท่อน�าดี ผลการทดสอบพบไมมี่ผลยดื
อายุการเสยีชวิีตของผู้ป�วย การแสดงออกของตัวรบั ErbB ในผู้ป�วยมะเรง็ท่อน�าดีไทยยงัไม่มีการศึกษาในเชงิลึกและยงั
ไมมี่รายงานการทดสอบยามุง่เป�า ErbB ในผู้ป�วยไทย อีกทั�งการรกัษาด้วยยาเคมีบาํบดั gemcitabine / cisplatin ใน
มะเร็งท่อน�าดีก็ยังไม่ให้ผลการรกัษาที�นา่พอใจเชน่กัน การศึกษานี�มีวัตถปุระสงค์หลักเพื�อศึกษาบทบาทของตัวรบั ErbB
ในเนื�อเยื�อและเซลล์ไลน์มะเรง็ท่อน�าดีผู้ป�วยไทยและผลการใชย้ามุง่เป�าต่อตัวรบั ErbB ชนิดใหม่รว่มกับยาเคมีบาํบดัใน
เซลล์มะเรง็ท่อน�าดีผู้ป�วยไทย ผลการวิจัยพบชิ�นเนื�อมะเรง็ท่อน�าดีและเซลล์มะเรง็ท่อน�าดีจากผู้ป�วยไทยมีการแสดงออก
ของตัวรับ  ErbB  สงูเมื�อเทียบกับชิ�นเนื�อตับปกติ การใช้ยาเคมีบาํบดั gemcitabine และ 5-fluorouracil และยามุง่เป�า
ต่อตัวรบั ErbB มีผลลดการเจรญิของเซลล์มะเรง็ท่อน�าดี และเมื�อใช้ยา 2 ชนิดรว่มกันคือให้ยา gemcitabine ตามด้วยยา
มุง่เป�า afatinib พบมีประสทิธภิาพในการยบัยั�งการเจรญิของเซลล์มะเรง็มากกว่าการให้ยาทั�ง 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี�งานวิจัยพบการเลี�ยงเซลล์มะเรง็ท่อน�าดีรว่มกับเซลล์ไฟโบรบลาสต์ซึ�งอยูแ่วดล้อมมะเรง็ สง่ผลให้เซลล์มะเรง็
ท่อน�าดีลดความไวต่อยาเคมีบาํบดั แต่ไวต่อยามุง่เป�า Afatinib ผลงานวิจัยนี�บง่ชี�ว่ายา Afatinib เป�นยามุง่เป�าต่อตัวรบั
ErbB ที�มีศักยภาพในการศึกษาต่อยอดเพื�อทดสอบการยบัยั�งการเจรญิเติบโตของเซลล์มะเรง็ท่อน�าดีในระดับคลินิก 
และการพจิารณาลําดับการให้ยามุง่เป�ารว่มกับยาเคมีบาํบดัมีความสาํคัญต่อผลสาํเรจ็ในการรกัษา
            (งานวิจัยนี�ได้รบัการสนับสนุนจากสาํนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (Thailand Research Fund, TRF) และ
Medical Research Council (Newton Fund) สหราชอาณาจักร และทนุวิจัยภายใต้แผนพฒันาศักยภาพบณัฑิตวิจัย
รุน่ใหม่ ประจําป�งบประมาณ 2561 กับสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.)

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 
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สารสกัด frondoside A ออกฤทธิ�ลดการเสื�อมของเซลล์ประสาทในโรคความจาํเสื�อม
Alzheimer โดยยบัยั�งการเกาะกลุ่มของโปรตีน amyloid-beta 
: ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล

                       โรคความจําเสื�อม Alzheimer เป�นโรคความเสื�อมของ
ระบบประสาทที�พบมากที�สดุและเกิดขึ�นในประชากรผู้สงูอายุซึ�งมี
จํานวนเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ในป�จจุบนั โดยโรค Alzheimer เกิดจากการ
เกาะกลุ่มกันของโปรตีน amyloid-beta และสง่ผลเสยีต่อการ
ทํางานของเซลล์ประสาทในระยะยาวทําให้ผู้ป�วยสญูเสยีความ
ทรงจําและไมส่ามารถทํากิจวัตรประจําวันตามปกติได้การศึกษา
วิจัยนี�ได้แสดงให้เห็นประสทิธภิาพของสาร frondoside A ที�สกัด
ได้จากปลิงทะเล Cucumaria frondosa ในการลดการเกาะกลุ่ม
ของโปรตีน amyloid-beta ในหนอน Caenorhabditis elegans 
ที�ใช้เป�นสตัว์ทดลองต้นแบบของโรค Alzheimer โดยสาร
frondoside A มีผลโดยตรงในการลดระดับ amyloid-beta
oligomers ที�เป�นพษิต่อเซลล์ และลดการเกาะกลุ่มกันของโปรตีน
ขณะที�ไมส่ง่ผลต่อปริมาณโปรตีนที�เป�น monomers ภายในเซลล์
นอกจากนี�สาร frondoside A ยงัสามารถฟ�� นฟกูารทํางานของ
เซลล์ประสาทที�เสื�อมสภาพให้กลับมาดีขึ�น รวมถึงสามารถลด
ปรมิาณอนุมูลอิสระที�สะสมภายในเซลล์ได้อีกด้วย ดังนั�นการ
ศึกษานี�จึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสาร frondoside A ในการ
ป�องกันโรค Alzheimer และนําไปสูก่ารวิจัยพัฒนาต่อยอดใน
อนาคตต่อไป

ผลงานวจิยัเกี�ยวกับโควดิ-19
: ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล

             รศ. พญ.อรุณี ธติิธญัญานนท์ ได้รว่มทํางานกับนักวิจัยกับคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล และสภากาชาดไทย 
เพื�อศึกษาวิจัยควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถเพาะแยกเชื�อจากผู้ป�วยโควิด-19 และเลี�ยงเชื�อได้ตั�งแต่ระยะแรก
ของการระบาดในประเทศไทย และมีสว่นในโครงการวิจัยเกี�ยวกับโควิด-19 หลายโครงการ อาทิเชน่ การพัฒนาวิธตีรวจเซรุม่เพื�อ
ทดสอบแอนติบอดี�ลบล้างฤทธิ� ซึ�งป�จจุบนัได้ตรวจหาระดับแอนติบอดี�ลบล้างฤทธิ�ในเลือดของผู้ป�วยที�หายจากโรคแล้วเพื�อนําไป
ใช้ในการรักษาผู้ป�วยโควิด-19 ที�มีอาการรุนแรง ทั�งยงันําเอาความรูพ้ื�นฐานไปชว่ยพฒันานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉยัเชื�อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใ์หม ่2019 รวมถึงให้คําปรกึษาในกระบวนการบม่เพาะเทคโนโลยกัีบบรษัิทสตารท์อัพเพื�อพฒันาผลิตภัณฑ์
ชุดตรวจทางการแพทยที์�มีมาตรฐานและผา่นการรบัรองโดยหนว่ยงานของรฐั นอกจากนี�ยงัมีสว่นรว่มในการพฒันา Platform 
การคัดกรองยาต้านเชื�อไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม ่2019 โดยใชเ้ทคนิคอิมมูโนฟลอูอเรสเซนส ์ซึ�งพบว่าสารสกัดจากกระชายขาว
และสารสาํคัญ 2 ชนิด มีศักยภาพในการยบัยั�งการเพิ�มจํานวนของ SARS-CoV-2 ได้เกือบ 100% มีการพัฒนาวัคซีน RNA 
เพื�อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื�อไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม ่2019 ซึ�งมีแผนที�จะผลิตและทดสอบในประเทศไทย โดยจากการดําเนิน
การโครงการทั�งหมดจะนําไปสูท่างออกที�มีประสทิธภิาพให้กับประเทศและขยายสูร่ะดับโลกในการต่อสูกั้บโรคโควิด-19
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

การประยุกต์ใชง้านวจิยัด้านแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Modeling) 
เพื�อรบัมอืการระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 (COVID-19) 
: ภาควชิาฟ�สกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล

                หากยงัคงจัดเทศกาลสงกรานต์ตามปกติ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะเป�นอยา่งไร
ตัวเลขผู้ติดเชื�อจะเพิ�มขึ�นมากแค่ไหน เป�นโจทยที์�ได้รับมาจาก ศาสตราจารย ์นายแพทย์สริฤิกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อํานวยการสาํนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ นายแพทยป์ณิธ ีธมัมวิจยะ ผู้อํานวยการกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคมุโรค เมื�อวันที� 2 มีนาคม
2563 ตอนที�สถานการณ์ COVID-19 ยงัมีผู้ติดเชื�อในประเทศไทยเพยีง 43 คน
                รองศาสตราจารย ์ดร.ชรนิทร ์โหมดชงั รว่มกับทีมนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา กลุ่มวิจัยชวีฟ�สิกส ์ภาควิชาฟ�สกิส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงใช้วิธกีารประมาณอัตราการสมัผัสของคนบนข้อสนันิษฐานว่าเมื�อคนมีการพบปะสงัสรรค์กัน
ก็จะมีการใช้จ่ายเกิดขึ�น โดยใช้อัตราการใช้จ่ายเงินต่อครวัเรอืน ต่อเดือน ในภาวะปกติมาเปรยีบเทียบกับอัตราการใชเ้งินในชว่ง
เทศกาลสงกรานต์จากสาํนักงานสถิติแห่งชาติมาเป�นตัวชี�วัด ซึ�งในภาวะปกติครวัเรอืนขนาดเฉลี�ย 3.14 คน จะมีอัตราการใชจ่้าย
อยูที่� 21,346 บาท ต่อครวัเรอืน ต่อเดือน เมื�อนํามาคํานวณเป�นรายคน พบว่าจะมีอัตราการใชจ่้ายจะอยูที่� 266 บาท ต่อคน ต่อวัน
เมื�อเทียบกับชว่งเทศกาลสงกรานต์แล้ว พบว่าชว่งสงกรานต์นั�นมีการใชจ่้ายเพิ�มขึ�นถึง 2 - 6 เท่าจากภาวะปกติ จากนั�นจึงนําข้อมูล
นี�ไปคํานวณต่อในแบบจําลองโรคระบาด ได้ผลสรุปออกมาว่าหากยงัคงมีการจัดเทศกาลสงกรานต์ตามปกติ จะมีผู้ติดเชื�อเพิ�มขึ�น
กว่า 1.3 - 100 เท่า ขึ�นอยูกั่บระยะเวลาที�ใช้ในการละเล่น การควบคมุการระบาดก่อนที�การจัดเทศกาลจะมาถึง หากมีการควบคมุ
การระบาดก่อนหน้าเทศกาลที�ดีจะมีผู้ติดเชื�อเพิ�มขึ�น 30% หากควบคมุได้ไมดี่จะสง่ผลให้มีผู้ติดเชื�อเพิ�มขึ�นถึง 10,000%

                โดยสรุป จากการศึกษาผลกระทบของการจัดเทศกาล
สงกรานต์ต่อสถานการณ์การระบาด COVID-19 หากไมเ่ลื�อน
การจัดเทศกาลสงกรานต์อาจสง่ผลให้คนติด COVID-19 เพิ�มขึ�น
กว่า 1.3 ถึง 100 เท่า มาตรการยกเลิกการจัดเทศกาลสงกรานต์
โดยเลื�อนวันหยุดนักขตัฤกษ์ไปชดเชยภายหลังจะชว่ยลดอัตรา
การติดเชื�อลงได้ประกอบกับมีการรณรงค์ให้คน อยูบ้่าน หยุดเชื�อ
เพื�อชาติ เว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) สวมใส่
หน้ากากอนามัย และล้างมืออยา่งต่อเนื�อง นา่จะสง่ผลให้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดจะเป�นไปในทิศทางที�ดีขึ�น

Cosmic ray monitoring at Mawson and Kingston to study space weather and
space physics

            ทุนวิจัยระดับโลกที�ใช้เวลาวิจัยถึง 10 ป� จาก Australian Antarctic Division (AAD) ประเทศออสเตรเลีย จากการเสนอ
โครงการ "Cosmic ray monitoring at Mawson and Kingston to study space weather and space physics" รว่มกับ คณะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ญี�ปุ�น และเกาหลีใต้ โดย ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เดวิด
รูฟโฟโล เป�นหัวหน้าโครงการ ซึ�งภารกิจนี�เพื�อเดินทางไปปรบัปรุงและติดตั�งอุปกรณวั์ดรงัส ีคอสมิกด้วยเทคนิคที�พฒันาขึ�นใน
ประเทศไทยเป�นครั�งแรก ณ Mawson station นําโดย Dr. Alejandro Saiz Rivera อาจารย์ภาควิชาฟ�สิกส์ และนายประดิพทัธ์
เหมืองห้า นักศึกษาระดับปรญิญาเอก

54



ผลกระทบของนํ�ามนัดิบต่อพชืชายฝ�� งทะเล
: ภาควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยมหิดล 

          เมื�อเกิดเหตกุารณ์บางอยา่งที�สง่ผลกระทบในวงกว้าง
คนสว่นใหญมั่กมองขา้มผลกระทบที�มีต่อพชืไปเพียงพราะ
รู้สกึว่าพืชไมมี่ความเกี�ยวขอ้งหรอืเป�นประโยชน์ต่อมนุษย์
อยา่งไรก็ตามพืชเป�นตัวแปรหนึ�งที�สาํคัญต่อระบบนิเวศ 
และจากงานวิทยานิพนธข์อง นางสาวญาณศิา โอฬารานนท์
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการพืช (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.ปวีณา ไตรเพิ�ม และผู้ชว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.อลิสา สจ๊วต เป�นอาจารยที์�ปรกึษา ซึ�งได้
รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ศึกษา
วิจัย เรื�อง "ผลกระทบของน�ามันดิบต่อพชืชายฝ�� งทะเล" 
ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพชืที�อาจเป�น
Bioindicator ของน�ามันได้ ซึ�งเหตุการณร์ั�วไหลของน�ามัน
บางเหตุการณอ์าจเป�นการรั�วไหลในปรมิาณเพยีงเล็กน้อย
จนไมมี่ใครสามารถสงัเกตเห็น หากแต่พชืซึ�งเจรญิเติบโต
บรเิวณชายฝ�� งที�เปรียบเสมือนยามคอยเฝ�าพื�นที�ดังกล่าว
ตลอด 24 ชั�วโมง อาจสามารถตรวจจับการรั�วไหลนั�นได้ 
 และสง่สัญญาณให้เรารบัรู ้
               ผลงานวิจัยนี�ได้รบัการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติถึง 2 ฉบบั ได้รบัรางวัลวิทยานิพนธดี์เด่น
มหาวิทยาลัยมหิดล และลงขา่วในหนังสอืพิมพร์ะดับ
แนวหน้าของประเทศไทยหลายฉบับ เชน่ เดลินิวส ์
คมชัดลึก เป�นต้น

เครอืเศวตภูลังกา 

เปราะแมงมุม 

ดอกดินอรุณรุง่ 

เปราะผาสกุ 

บุปผานรา 

บวัหิน 

การค้นพบพชืชนิดใหมข่องโลก (new species)
: ภาควชิาพฤกษศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยมหิดล

         คณาจารยแ์ละนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร ์ซึ�งได้แก่
รองศาสตราจารย ์ดร.ปวีณา ไตรเพิ�ม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ดร.ทยา เจนจิตติกลุ อาจารย ์ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกลุ และ
นายณัฐพล นพพรเจรญิกลุ ค้นพบพชืชนิดใหมข่องโลกในวงศ์
ผักบุง้ (Convolvulaceae) วงศ์ขงิขา่ (Zingiberaceae) และวงศ์
บอระเพ็ด (Menispermaceae) จํานวน 6 ชนิด และตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหลายฉบบั ซึ�งพชืชนิดดังกล่าว
ได้แก่ 

       (Argyreia pseudosolanum Traiperm & Suddee) 

       (Kaempferia albiflora Jenjitt. & Ruchis.) 

       (Kaempferia aurora Noppornch. & Jenjitt.) 

       (Kaempferia caespitosa Noppornch. & Jenjitt.)

       (Scaphochlamys longipedunculata Maknoi, Ruchis. 
        & Jenjitt.)

       (Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.)
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ศูนยว์จิยัเทคโนโลยยีาง คณะวทิยาศาสตร ์
ลงนามบนัทึกความเขา้ใจการพฒันารว่มกับ 
บรษัิท วาย เอฟ เอ็ม แมชชนิเนอรี� แล็บ จาํกัด

            18 สงิหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล ลงนามบนัทึกความเขา้ใจการพฒันารว่มกับ บรษัิท 
วาย เอฟ เอ็ม แมชชินเนอรี� แล็บ จํากัด โดยมี รองศาสตราจารย ์
ดร.พลังพล คงเสร ีคณบดี เป�นผู้แทน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และนายพล ลีนะวัฒนา กรรมการผู้จัดการ
บรษัิท เป�นผู้แทน บริษัท วาย เอฟ เอ็ม แมชชนิเนอรี� แล็บ
จํากัด พรอ้มด้วยพยานทั�ง 2 ฝ�าย ศูนยวิ์จัยเทคโนโลยียาง
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินการศึกษา
วิจัยและมีองค์ความรูด้้านคณุสมบติัของยางดิบทั�งยาง
ธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ ตลอดจนเทคโนโลยกีารออก
สูตรยางคอมพาวด์ ในขณะที� บรษัิท วาย เอฟ เอ็ม แมชชนิ
เนอรี� แล็บ จํากัด เป�นผู้ประกอบการเอกชนที�ประกอบกิจการ
ผลิตเครื�องจักรกลที�ใชใ้นการเตรยีมยางคอมพาวด์ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง ที�มีองค์ความรู ้และประสบการณ์ในการ
ประกอบกิจการมาอยา่งยาวนาน ทั�งสองฝ�ายจึงเห็นควรรว่ม
กันที�จะประสานองค์ความรูข้องแต่ละฝ�ายเขา้ด้วยกัน เพื�อให้
เกิดการพฒันาองค์ความรู้ และเทคโนโลย ีเกี�ยวกับคณุสมบติั
และการใช้ประโยชน์ของยาง อันจะเป�นการนําไปสูก่ารพฒันา
เครื�องจักรกลที�จะใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมยาง และ
พัฒนาให้เกิดเป�นองค์ความรูแ้บบบูรณาการ อยา่งยั�งยนื
ทัดเทียมระดับนานาชาติ
 

SCG รว่มมอืกับ คณะวทิยาศาสตร ์ม.มหิดล
สรา้งศูนยว์จิยันวตักรรม SCG-MUSC
Innovation Research Center
มุง่สรา้งนวตักรรมทางเคมขีั�นสงูเพื�อตอบ
โจทยอุ์ตสาหกรรมระดับแนวหน้าของประเทศ

              7  พฤศจิกายน  2562  ณ  คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ศูนยวิ์จัยนวัตกรรม "SCG-
MUSC Innovation Research Center" เป�ดตัวอยา่งเป�น
ทางการโดย ดร.สรุชา อุดมศักดิ� Vice President และ CTO -
Innovation and Technology ธุรกิจเคมีคอลส ์เอสซจีี 
ได้เป�ดเผยว่าทาง SCG ได้เล็งเห็นถึงความสาํคัญในการ
ประสานจุดแขง็ของทั�งสององค์กรเพื�อสรา้งสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมให้ตอบโจทยป์ระเทศได้อยา่งตรงเป�าหมาย
โดยใช้องค์ความรู้ในศาสตรเ์คมีเชิงลึกของมหาวิทยาลัย
มหิดล ประสานกับเทคโนโลยทัีนสมัยระดับการสเกลอัพเชงิ
อุตสาหกรรมของ SCG เพื�อใช้ต่อยอดในการสรา้งวัสดแุละ
ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต ความรว่มมือครั�งนี�นอกจากเป�นก้าว
กระโดดที�สําคัญของวงการวิจัยระดับชาติแบบ Public-
Private Partnership แล้ว ยงัเป�นการรว่มกันสรา้งผู้เชี�ยวชาญ
และนวัตกรรุน่ใหม ่ที�มีความรูค้วามสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีี�ทันสมัยให้กับประเทศ ผา่นโปรแกรมการ
ศึกษาที�มาจากการทํางานรว่มกันเป�นรูปธรรมที�ชัดเจนของ
ความรว่มมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ที�ประสานความเขม้แขง็ขององค์กรพนัธมิตร
เขา้ด้วยกัน ซึ�งนักศึกษาจะมีโอกาสในการรว่มวิจัยและพฒันา
นวัตกรรมในโครงการดังกล่าวกับนักวิจัยของศูนยฯ์ ด้วย

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืด้านวจิยักับทกุภาคสว่น
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กิจกรรม MUSC Research Forum : Food
& Agricultural Management Trends&
Opportunities

            6 สิงหาคม 2563  คณะวิทยาศาสตร ์จัดกิจกรรม
MUSC Research Forum : Food & Agricultural
Management Trends & Opportunities เพื�อให้เกิด
ความรว่มมือในการวิจัย และให้คําแนะนําในการทํางาน
กับภาคเอกชน รวมถึงมุมมองต่อแนวโน้มและโอกาสใน
การทํางานวิจัย โดยนักวิจัยระดับแนวหน้าด้านอาหารและ
การเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ สพุรรณธรกิา 
 รองศาสตราจารย ์ดร.กัณยารตัน์ สไุพบูลย์วัฒน และ
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ จากภาควิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธรีเกียรติ� เกิดเจรญิ จาก
ภาควิชาฟ�สิกส์  
ดําเนินรายการโดย อาจารย ์ดร.พรรณวจี พยงค์ศร ีและ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณัฎฐวี เนียมศิร ิ

กิจกรรมสง่เสรมิการวจิยั

กิจกรรม MUSC Research Talk :MUSC
Covid-19 research: a perspective of
physicists & mathematician

           3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม K101 
คณะวิทยาศาสตร ์พญาไท และรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Cisco Webex meeting

           วิทยากรทั�ง 4 ท่าน ได้บอกเล่าประสบการณวิ์จัย
ด้านอาหารและการเกษตรแบบเจาะลึกอยา่งน่าสนใจ 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ สุพรรณธรกิา ภาควิชา
เทคโนโลยีชวีภาพ ได้ถ่ายทอดความรูเ้กี�ยวกับ "Trend in
functional food: Transition from laboratory to
industry" รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารตัน์ สไุพบูลยวั์ฒน
ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพถ่ายทอดขอ้คิดและ
ประสบการณ ์ด้าน "Intensive agriculture for quality
products and innovation" ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
ดร.ธรีเกียรติ� เกิดเจรญิ ภาควิชาฟ�สกิส ์ถ่ายทอดความรู้
เกี�ยวกับ "Digitization of Agriculture and Food
System" และอาจารย ์ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์
ประจําภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ และผู้อํานวยการ
Excellent Center of Drug Discovery (ECDD) ได้กล่าว
ในหัวขอ้ "ECDD, an Open Innovation Platform:
Development of Thai Herbal Extracts as API"
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

เสวนาพเิศษ : How to ทํางานวจิยัให้เป�น
สิ�งประดิษฐ ์สามารถจดสทิธบิตัรได้ 
(A pathway from research to
innovation and patent)

           19 กุมภาพนัธ ์2563 คณะวิทยาศาสตรจั์ดเวที
เสวนาพเิศษ "How to ทํางานวิจัยให้เป�นสิ�งประดิษฐ์
สามารถจดสิทธบัิตรได้ (A pathway from research to
innovation and patent)" เพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์
การทํางานวิจัยและต่อยอดให้ประสบความสําเรจ็ของ 5
นักวิจัยผู้ได้รบัรางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ จากสาํนักงานการ
วิจัยแหง่ชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ ์ประจําป� 2563
และ 1 นักวิจัยผู้ได้รบัรางวัลเมธวิีจัยอาวุโส สกว. ประจําป�
2562 ในการเสวนาได้รบัเกียรติจาก 5 นักวิจัยผู้ได้รบั
รางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ จากสาํนักงานการวิจัยแหง่ชาติ
(วช.) ในงานวันนักประดิษฐ ์ประจําป� 2563 ที�มารว่มงาน
ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ดร.รกัชาติ ไตรผล
รองศาสตราจารย ์ดร.วุฒิชยั เอื�อวิทยาศุภร
รองศาสตราจารย ์ดร.พนิดา สรุวัฒนาวงศ์
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.รชันก ตินิกุล 
และนางสาวธารทิพย ์เอี�ยมสะอาด หนึ�งในสมาชิกทีมวิจัย
ของผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ธรีเกียรติ� เกิดเจรญิ พรอ้มด้วย 
1 นักวิจัยรางวัลเมธวิีจัยอาวุโส สกว. ประจําป� 2562
ศาสตราจารย์ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้แลกเปลี�ยน
ความคิดเห็นเกี�ยวกับการทําวิจัยให้เป�นสิ�งประดิษฐ ์โดยมี
อาจารย์ ดร.วิทรู ชื�นวชิรศิร ิอาจารยป์ระจําภาควิชา
ฟ�สิกส์ เป�นผู้ดําเนินรายการ

สมัมนาพเิศษ : ZIKA virus control and
immune response in mouse model

           19 กมุภาพนัธ ์2563  ภาควิชาพยาธชีิววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร ์  จัดสมัมนาพเิศษ Application Of
Highly Immunocompromised Mice For Biomedical
Research โดยเชญิผู้เชี�ยวชาญจากต่างประเทศ
Prof.Dr.Takashi Kobayashi จาก Faculty of Medicine,
School of Medicine, Department of Infectious
Disease Control, Oita University ประเทศญี�ปุ�น 
เป�นวิทยากร

สมัมนาพเิศษ : Application Of Highly
Immunocompromised Mice For
Biomedical Research

          15 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาพยาธชิวีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร ์จัดสัมมนาพเิศษ Application Of
Highly Immunocompromised Mice For Biomedical
Researchโดยเชญิผู้เชี�ยวชาญจากต่างประเทศ 
Prof. Seiji Okada, MD, PhD จาก Kumamoto
University ประเทศญี�ปุ�น เป�นวิทยากร
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เป�าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ที� 3

 

วตัถปุระสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Objectives : SO)
 SO4 : เพื�อนําองค์ความรูจ้ากผลงานวจิยั/ผลงานวชิาการไปใชป้ระโยชน์
           ต่อสงัคมและชุมชน เพื�อสขุภาวะและความเป�นอยูที่�ดี
           ของประชาชน โดยไมห่วงัผลกําไร ดว้ยปณธิาน 
           "เป�นสติของประชา เป�นป�ญญาของสงัคม" 

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives : SI)
SI7 : จดักิจกรรมเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองค์ความรูท้างวทิยาศาสตรที์�ไดจ้ากผลงานวจิยัหรอื                   
        ผลงานทางวชิาการ ผา่นการจดักิจกรรมเสวนา แถลงขา่ว ใหส้มัภาษณแ์ก่สื�อมวลชน 
        สื�อสารผา่นชอ่งทางเวบ็ไซต์และสื�อสงัคมออนไลนต่์าง ๆ เพื�อสรา้งความตระหนกัทาง
        วทิยาศาสตร ์ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจที�ถกูต้องแก่ประชาชน 
SI8 : ใหบ้รกิารทางวชิาการถ่ายทอดองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร ์ผา่นการเป�นวทิยากรบรรยาย
        ใหค้วามรู ้จดัสมัมนาทางวชิาการ และฝ�กอบรมเชงิปฏิบติัการทั�งภายในและภายนอก
        สถานที� โดยไมห่วงัผลกําไร
SI9 : จดัทําโครงการพนัธกิจสมัพนัธเ์พื�อสงัคม โครงการ/กิจกรรมหรอืงานวจิยัที�ตอบโจทย์
        เป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
        องค์การสหประชาชาติ
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ตระหนกัถึงความจาํเป�นในการนาํความรู ้จากผลงานวจิยัมาใหบ้รกิารวชิาการสูส่งัคม
ชว่ยตอบขอ้สงสยั หรอืชี�แจงใหป้ระชาชน ในสงัคมรวมทั�งสื�อมวลชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในประเด็นต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นได้อยา่งถกู
ต้อง โดยใชห้ลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขอ้ค้นพบและผลจากการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์โดยอาศัยศักยภาพและความเชี�ยวชาญ
ของคณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ในสาขาวชิาต่าง ๆ ทั�งวทิยาศาสตรส์ขุภาพ วทิยาศาสตรช์วีภาพ และ

วทิยาศาสตรก์ายภาพ

      คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ตระหนักถึงความจาํเป�นในการนาํความรู้
จากผลงานวจิยัมาใหบ้รกิารวชิาการสูส่งัคม ชว่ยตอบขอ้สงสยั หรอืชี�แจงใหป้ระชาชนในสงัคม

รวมทั�งสื�อมวลชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในประเดน็ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งถกูต้อง 
โดยใชห้ลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขอ้ค้นพบและผลจากการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์

อาศัยศักยภาพและความเชี�ยวชาญของคณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ในสาขาวชิาต่าง ๆ 
ทั�งวทิยาศาสตรส์ขุภาพ วทิยาศาสตรช์วีภาพ และวทิยาศาสตรก์ายภาพ

Simple Science

งานวจิยัเผยไมเ่ลื�อนเทศกาลสงกรานต์อาจสง่ผลใหค้นติด COVID-19 เพิ�มขึ�นกวา่
1.3 ถึง 100 เท่า

ม.มหดิล ผลิตผงโปรตีนจากแมลง ผสานความรว่มมอืต่างสถาบนั พฒันาสู่
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ�นคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล

3 นักวจิยัคณะวทิยาศาสตร ์ม.มหดิล เผยเบื�องหลังเรื�องราวการพฒันาชุดตรวจ
COVID-19 ฝ�มอืคนไทย ด้วยเทคโนโลย ีCRISPR Diagnostic แบบเจาะลึก
นักเคมเีผย 4 วธิกีารแยกประเภทแอลกอฮอล์อยา่งง่ายยงัมจุีดอ่อน แนะจะบรจิาคให้
โรงพยาบาลควรสง่ตรวจการปนเป�� อน พรอ้มอ่านเอกสารรบัรองและ SDS ก่อนใชง้าน

เผยการพฒันาชุดตรวจ COVID-19 จากนํ�าลายด้วยเทคนคิแลมป�เปลี�ยนส ี
ใชส้ตารท์อัพโมเดลสรา้งนวตักรรม เล็งกระจายชุดตรวจสู ่รพ.ชุมชน

ความมหศัจรรยข์องพชืเฉพาะถิ�น (Fantastic endemic plants and how to
find them)

3 เมษายน 2563

13 เมษายน 2563

27 เมษายน 2563

12 พฤษภาคม 2563

Date

12 พฤษภาคม 2563

11 มถินุายน 2563

กิจกรรมเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร ์ผา่นการจดักิจกรรม
เสวนา สื�อสารผ่านชอ่งทางเวบ็ไซต์และสื�อสงัคมออนไลนต่์าง ๆ เพื�อสรา้งความ
ตระหนกัทางวทิยาศาสตร ์ให้ความรูแ้ละความเขา้ใจที�ถกูต้องแก่ประชาชน

Simple Science : Make Science Simple By MUSC

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 
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เสวนาพเิศษ Science Café 
"จบัตามอง!! โรคอุบติัใหม ่ไวรสัโคโรนา"

           27 มกราคม 2563  คณะวิทยาศาสตรจั์ดเสวนาพเิศษ
Science Café "จับตามอง!! โรคอุบติัใหม ่ไวรสัโคโรนา"  เพื�อ
พดูคุยและถ่ายทอดความรูสู้ป่ระชาคมเกี�ยวกับไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่โดยมีนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์อาทิ
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรม
สุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ (BIOTEC) 
รองศาสตราจารย ์พญ.อรุณ ีธติิธญัญานนท์ อาจารยป์ระจํา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
และ อาจารย์ พญ.รพพีรรณ รตันวงศ์นรา มอรด์ อาจารย์
ประจําสาขาวิชาโรคติดเชื�อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์คณะ-
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี เป�นวิทยากรในการ
เสวนา โดยมี อาจารย์ ดร. นพ.พรรษกร ตันรตันะ อาจารย์
ประจําภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล เป�นผู้ดําเนินรายการ

เสวนาพเิศษ Science Café
ภาพ "หลมุดํา" ภาพแรกของมวลมนุษยช์าติ

            5 กุมภาพนัธ ์2563  คณะวิทยาศาสตร ์ ได้รบั
เกียรติจากนักวิทยาศาสตรร์างวัล Breakthrough Prize
2020 Dr.KazuhiroHada จากทีม EHT Collaboration
และ Dr.Koichiro Sugiyama จากสถาบนัวิจัย
ดาราศาสตรแ์หง่ชาติ (องค์กรมหาชน) หรอื NARIT เป�น
วิทยากรพดูคุยและถ่ายทอดความรูสู้ป่ระชาคมเกี�ยวกับ
ความสาํเรจ็อันน่าตื�นเต้นของมนุษยชาติ 
โดยมี ผศ. ดร.พเิชษฐ กิจธารา อาจารย์ประจําภาควิชา
ฟ�สกิส ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป�นผู้ดําเนินรายการ

เสวนาสาธารณะ Science Café วทิยาศาสตร ์มคํีาตอบ เพื�อสงัคม
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เสวนาพเิศษ Nobel Prize in Science Café
Vol.1 ตอน ปรศินาหลมุดําและใจกลางทางชา้ง
เผอืก

           8 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษ
Nobel Prize in Science Café Vol.1 ตอน ปริศนาหลุมดํา
และใจกลางทางช้างเผือก เพื�อเป�นการถ่ายทอดความรู้สู่
สังคม และอธิบายผลงานของนักวิทยาศาสตร์ทั�ง 3 ท่าน 
ผู้ได้รบัรางวัลโนเบล สาขาฟ�สิกส์ ป� 2020 ได้แก่
ศาสตราจารย์โรเจอร ์เพนโรส นักฟ�สิกสค์ณติศาสตรช์ื�อดัง
ชาวอังกฤษ ผู้พสูิจน์ถึงการมีอยูแ่ละก่อตัวขึ�นของหลมุดําใน
ธรรมชาติว่าเป�นสิ�งที�สอดคล้องกับทฤษฎีสมัพทัธภาพทั�วไป
ของ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ รวมถึง ศาสตราจารย์ ไรน์ฮารด์
แกนเซล ชาวเยอรมนี และ ศาสตราจารย์ แอนเดรยี เกซ
ชาวอเมรกัิน ผู้ค้นพบหลุมดํามวลยิ�งยวดใจกลางกาแล็กซี
ทางช้างเผือก จึงเชญิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พเิชษฐ 
กิจธารา และ อาจารย ์ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช 2 อาจารย์
ประจําภาควิชาฟ�สิกส ์รว่มพดูคุยเกี�ยวกับการศึกษาซึ�งเป�น
รากฐานสําหรบัการทําความเขา้ใจจักรวาล และการค้นพบ
สิ�งที�ซอ่นอยู ่ณ ใจกลางกาแล็กซี�ทางช้างเผือก ที�เปรยีบ
เสมือนการเป�ดประตสููก่ารทําความเขา้ใจเอกภพที�กว้างไกล
ได้อยา่งลึกซึ�งยิ�งขึ�น และความเชื�อมโยงของหลุมดํามวล
ยิ�งยวดกับการเกิดขึ�นของกาแล็กซี� 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสร ีคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป�นผู้ดําเนินรายการ

เสวนาพเิศษ Nobel Prize Science Café
Vol.2 ตอน "มหัศจรรยก์ารปรบัแก้
สารพนัธุกรรมในสิ�งมชีวีติ"

            9  ตลุาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุม K102 
คณะวิทยาศาสตร ์พรอ้มถ่ายทอดสดทาง facebook
MahidolSC คณะวิทยาศาสตร ์สื�อสารความรูสู้ส่งัคมอยา่ง
ต่อเนื�อง จัดงานเสวนาพเิศษ Nobel Prize Science Café
Vol.2 ตอน "มหัศจรรย์การปรบัแก้สารพนัธุกรรมในสิ�งมี
ชวิีต" อธบิายผลงานของ ศาสตราจารย์ เอ็มมานูเอล 
ชารเ์พนทิเยร ์(Emmanuelle Charpentier) และ
ศาสตราจารย ์เจนนิเฟอร ์เดาด์นา (Jennifer A. Doudna) 
2 นักวิทยาศาสตรผู้์คิดค้นและพฒันา "กรรไกรพนัธุกรรม"
(Genetic Scissors) เทคโนโลยกีารตัดต่อพนัธุกรรมด้วย
เทคนิค "ครสิเปอร-์แคสไนน์" (CRISPR-Cas9) ซึ�งเป�นการ
ปฏิวัติวงการชวีวิทยาศาสตร ์และยกระดับขดีความสามารถ
ของมนุษยใ์นการสรา้งสรรค์ระดับจีโนมไปอีกก้าว เจ้าของ
รางวัลโนเบล สาขาเคมี ป� 2020 สรา้งแรงบันดาลใจและ
ความตระหนักต่อบทบาทและความสาํคัญของวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรยีน นักศึกษา และผู้ที�สนใจ 
โดยมี ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ดนยา ปโกฏิประภา 
อาจารย์ ดร.สิทธนัินท์ ชนะรตัน์ อาจารยป์ระจําภาควิชา
ชวีเคมี และ อาจารย ์ดร.ธวัชชยั ชัยจรสัพงษ์ อาจารย์
ประจําภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ รว่มพดูคุยเกี�ยวกับความ
มหัศจรรยข์อง CRISPR-Cas9 กับการปรบัแก้สารพันธุกรรม
ที�สรา้งประโยชน์นานัปการต่อการศึกษาวิจัยด้าน
เทคโนโลยี ชวีภาพ   การแพทย์  ก้าวสําคัญที�นําวงการ
วิทยาศาสตรช์วีภาพเขา้สูยุ่คใหม่  ซึ�งชว่ยยกระดับคณุภาพ
ชวิีตของมนุษยไ์ปอีกขั�น ดําเนินรายการโดย 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกลูเกต ุ
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เสวนาพิเศษ NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน "ไวรสัตับอักเสบซ"ี 

           15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร ์พรอ้มถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ facebook : MahidolSC สื�อสาร
ความรู้สูส่งัคมอยา่งต่อเนื�อง เสวนาพเิศษ NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน "ไวรสัตับอักเสบซ"ี อธบิายผลงานของ
ศาสตราจารยฮ์าร์วีย ์เจ อัลเทอร ์(Harvey J. Alter) ศาสตราจารยไ์มเคิล ฮอตัน (Michael Houghton) และศาสตราจารยช์ารล์ส์
เอ็ม ไรซ์ (Charles M. Rice) 3 นักวิทยาศาสตรผู้์ค้นพบไวรสัตับอักเสบซ ี(Hepatitis C virus) สาเหตขุองมะเรง็ตับ ซึ�งเป�นการ
ชว่ยมนุษยชาติได้หลายล้านคน เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรรีวิทยาหรอืการแพทย์ ประจําป� 2020 สรา้งแรงบนัดาลใจและความ
ตระหนักต่อบทบาทและความสาํคัญของวิทยาศาสตร ์ให้กับนักเรยีน นักศึกษา และผู้ที�สนใจ โดยมี รองศาสตราจารย ์พญ.อรุณี
ธติิธญัญานนท์ อาจารยป์ระจําภาควิชาจุลชีววิทยา รองศาสตราจารย ์ดร.วิไล หนุนภักดี เทียนรุง่โรจน์ อาจารยป์ระจําภาควิชา
ชีวเคมี และ รองศาสตราจารย ์ดร.ชื�นจิตต์ บุญเฉดิ อาจารยป์ระจําภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล รว่มพูดคยุเกี�ยวกับไวรสัตับอักเสบซี สาเหตุของการเกิดมะเรง็ตับ และเรื�องราวการค้นพบโครงสรา้งไวรสั ซึ�งนําไปสูก่าร
ค้นหายาต้านไวรัสตับอักเสบซีโดยตรงได้สาํเรจ็ ดําเนินรายการโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. พญ.พมิทิพย์ สังวรนิทะ อาจารย์
ประจําภาควิชาเภสชัวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล

การถ่ายทอดองค์ความรูผ้า่นสื�อสงัคมออนไลน์ของภาควชิาต่างๆ

ภาควชิาคณิตศาสตร ์

         เผยแพรค่วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละสิ�งรอบตัวที�สามารถมองในมุมของคณติศาสตรใ์นรูปแบบที�เขา้ใจได้ง่ายขึ�นผา่น
การเป�นวิทยากรในรายการ "มัน Math มาก" โดยมีการถ่ายทอดความรูผ้า่นทางชอ่งทางสื�อสังคม Youtube และ Facebook
ของ MU Channel นอกจากนี� ผู้ปฎิบัติงานภาควิชาฯ เป�นแขกรบัเชญิในรายการ "เ(ก)รยีนไหนดี" ออกอากาศทางโทรทัศน์
ชอ่ง ALTV4 เพื�อเผยแพรข่อ้มูลเกี�ยวกับสาขาคณติศาสตรป์ระกันภัยให้เป�นที�รูจั้กมากขึ�นในสงัคม
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ภาควชิาเคมี

               ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยสีูส่งัคมชุมชน เรื�อง การพฒันาวิธกีารสงัเคราะหส์ารที�มฤีทธิ�ทางชวีภาพจาก
สมนุไพร และการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื�อเป�นเวชภัณฑ์สาํหรบัทาภายนอก โดยการสัมภาษณผ์า่นรายการของสถานีวิทยุกระจาย
เสยีงกองทับบก กองบัญชาการทหารบก รายการศาสตรแ์หง่พระราชา ออกอากาศที�สถานีวิทยุคลื�น FM.103 MHz ผู้ดําเนิน
รายการ คุณบํารุง ไตรมนตร ีประธานชมรมยดืเสน้ยดืสายออกกําลังกายแบบชาวชุมชนวารุณประภา ผู้สมัภาษณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณ ีสูร้กัรมัย ์ในวันที� 2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เป�นการนําเอาความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์เขา้ไปชว่ยในการ
การสงัเคราะห์สารจากพืช จากสมุนไพร ซึ�งโดยทั�วไปแล้วชาวบา้นตามต่างจังหวัดก็ได้นําพชืหรอืสมุนไพรไปใช้เพื�อการทา
ภายนอกบ้าง ใช้ทานบา้ง ซึ�งสารเคมีที�ประกอบอยูใ่นพชืหรอืสมุนไพรเหล่านั�นบางครั�งก็ไม่เป�นประโยชน์ ดังนั�นการนําความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตรเ์ข้ามาชว่ยในการสงัเคราะห์สมุนไพรก็ทําให้ทราบว่าในสมุนไพรตัวนั�นมีสารอะไรที�มีฤทธิ�ทางด้านใดและ
ควรใช้ในเรื�องใด

ภาควชิาชวีวทิยา

สารคด ี"วิทยาศาสตรข์องการไล่ล่าและสยบไวรสั SARS-CoV-2" 
              ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ป�วย อุ่นใจอาจารยป์ระจําภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยา-
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เขยีนสกู๊ป วิทยาศาสตรข์องการไล่ล่าและสยบไวรสั SARS-
CoV-2 มฤตยูผู้อยูเ่บื�องหลัง Covid-19 สามารถติดตามเรื�องราวได้ทางนิตยสารสารคดี 
ประจําเดือนมิถนุายน 2563 
 https://www.facebook.com/sarakadeemag/posts/2725311527698280

สารคดี "ไวรสัเปลี�ยนโลก COVID-19"
                ชวนอ่านงานเขียนคุณภาพโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป�วย อุ่นใจ 
นักวิจัยชีวฟ�สิกส์ และอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล นักสื�อสารวิทยาศาสตร์ นักเขียน ศิลป�นภาพสามมิติ และ
ผู้ประดิษฐ์ฟอนต์ไทย มีความสนใจทั�งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานศิลปะ
และบทกวี แอดมินและผู้ร่วมก่อตั�งเพจ FB : ToxicAnt เพราะทุกสิ�งล้วนเป�นพิษ 
"ไวรสัเปลี�ยนโลก" ในนิตยสารสารคดี ฉบับที� 423 เดือน มิถนุายน 2563 และ 
"สภากาแฟ" ในนิตยสารสาระวิทย ์โดย สวทช. ฉบับที� 88 เดือนกรกฎาคม 2563 
 https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184905...

https://www.facebook.com/watch/435245623199032/668781437188
117
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvR_M1IrrYzQkdNPSBYmzY
qbSBokWkwyL

รายการ Bio O Yeah
               อาจารย ์ดร.ระพี บุญเปลื�อง ชวนผู้ชมระดับประถมศึกษาและผู้ปกครอง
ทําการทดลองง่าย ๆ และสนุก ที�ชว่ยให้เขา้ใจเนื�อหาในวิชาชวีวิทยา และมีเจตคติ
ที�ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ เผยแพรผ่่าน Facebook Mahidol Channel และ YouTube 
ชอ่ง Mahidol Kids โดยในป� 2563 มีจํานวนทั�งหมด 10 ตอน ซึ�งแต่ละตอนมีจํานวน
การรับชมมากกว่า 10,000 ครั�ง
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The International Conference in
Mathematics and Applications 
(ICMA-MU 2020)

            ศูนยค์วามเป�นเลิศทางด้านคณติศาสตร ์ภายใต้สํานัก
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
รว่มกับภาควิชาคณติศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International
Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU
2020) ในวันที� 18-20 ธนัวาคม 2563 ณ โรงแรม เซน็จูรี� พารค์
กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุพล อิสร-
ไกรศีล นายกราชบณัฑิตยสภา และศาสตราจารย ์นายแพทย์
บรรจง มไหสวรยิะ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเป�ดการ
ประชุม โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.ยงค์วิมล เลณบุร ี
ผู้อํานวยการศูนยค์วามเป�นเลิศทางด้านคณติศาสตร์ กล่าวถึง
ความเป�นมาในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั�งนี� ซึ�งมี
นักวิชาการกว่า 13 ประเทศ รว่มแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับการนํา
องค์ความรูท้างคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใชใ้นการแก้ป�ญหาด้าน
ต่าง ๆ อาทิ  สิ�งแวดล้อม การแพทย ์การเกษตร  ฯลฯ

เจาะลึกการเรยีนชวีวิทยา เรยีนอะไรบ้าง  จบมาทํางานอะไร
        เรามารู้จักภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
กันแบบโหด มันส ์ฮา จากพี�ศิษยป์�จจุบนั ได้ทางเว็บไซต์
https://m.youtube.com/watch?feature=share &v=o ExV-OrwMKE
คลิปวิดีโอ/ฝ�ายตัดต่อ : นางสาวฐติาภา เศรษฐ ี(พี�ออมชอ่งยูทปู AomThitapa)
ผู้ให้สมัภาษณ ์: นายจิรายุ สมรมิตร  นางสาวธนัชพร ศรโีนรนิทร์
                         นายนิธ ิตันติวิทยาพทัิกษ์ 

เรยีนรูวิ้ถีชวิีตชาวประมง 

ความมหัศจรรยข์องต้นไม้รมิทะเล

ทําปลาเสน้กินกัน อรอ่ย ได้ประโยชน์

 
 

           ผศ. ดร.ณฏัฐวี เนียมศิร ิเป�นวิทยากรรบัเชญิ เพื�อให้ความรูท้างด้าน
วิทยาศาสตร ์ในรายการ "สนุกเรยีน" ออกอากาศทาง ALTV 
Facebook : ALTV4 และ YouTube : สนุกเรยีน ALTV4

       https://www.youtube.com/watch?v=wL6j6nisYEg&t=1038s

       https://www.youtube.com/watch?v=blsD2VCauNU&t=952s

       https://www.youtube.com/watch?v=lAjbKr06CJI&t=1091s

ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ

การให้บรกิารทางวชิาการถ่ายทอดองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร ์ผ่านการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ นทิรรศการ และฝ�กอบรมโดยไมห่วงัผลกําไร

The First International Symposium on
Botanical Gardens and Landscapes (BGL
2019)

             ภาควิชาพฤกษศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล รว่มกับ สมาคมพชืสวนนานาชาติ (International
Society for Horticultural Science; ISHS) ซึ�งเป�นองค์กรอิสระ
ที�มีผลงานเป�นที�ยอมรบัระดับโลก รว่มกันจัดการประชุมวิชาการ
The First International Symposium on Botanical Gardens
and Landscapes (BGL 2019) เป�นครั�งแรก ระหว่างวันที� 2-4
ธนัวาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชยี กรุงเทพ โดยมีภาควิชาพฤกษ-
ศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป�นเจ้าภาพ 
 และมี รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชติ ธรรมศิร ิเป�นผู้รบัผิดชอบ
จัดงานประชุม การประชุมนี�มีวัตถปุระสงค์เพื�อให้นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร ์ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร นิสติ นักศึกษา
ระดับปรญิญาตร ี และระดับบณัฑิตศึกษา ได้เผยแพรผ่ลงาน
วิจัยและผลผลิต รวมทั�งแลกเปลี�ยนความรูแ้ละประสบการณ์
กับนักวิทยาศาสตรช์ั�นแนวหน้าของโลก เพื�อความก้าวหน้าของ
การวิจัยและการดําเนินธุรกิจทางด้านพชื สวนพฤกษศาสตร์
และการจัดสวน มีผู้เขา้รว่มประชุมกว่า 150 คน จาก 18
ประเทศทั�วโลก
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สรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ครั�งที� 47

           ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล เป�นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสรรีวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั�งที� 47 รว่มกับสมาคม
สรรีวิทยาแห่งประเทศไทย วันที� 19 – 20 ธนัวาคม 2562
เพื�อการแลกเปลี�ยนองค์ความรูใ้นศาสตรด้์านสรรีวิทยา
และศาสตรด้์านอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยมีคณาจารย ์บุคลากร
นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั�วไปเขา้รว่มประชุมฯ 

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร ์
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป� ครั�งที� 3" 

          ภาควิชาพฤกษศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล รว่มกับ โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือันเนื�องมาจาก
พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี(อพ.สธ.) เครอืขา่ยวิทย์สานศิลป� และหนว่ยงานภาครฐั
และเอกชน รว่มจัดงาน นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป� ครั�งที� 3" Botanical
Art Thailand 2020 ระหว่างวันที� 22 กันยายน ถึง 18
ตลุาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร
โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล เป�นประธาน
การจัดงาน ผู้จัดงานคาดว่าการจัดงานนี�จะเป�นสายใยยดึโยง
ความเขา้ใจอันดีระหว่างศิลป�นพฤกษศาสตรแ์ละประชาชน
ทั�วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความรว่มมือในการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายของพชืพรรณที�งดงามให้อนุชน
รุน่หลังต่อไป

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร ์
MUSC Botanical Art Gallery

             ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุ นายแพทย ์ป�ยะสกล 
สกลสตัยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ รว่มกับศาสตราจารย ์นายแพทย์
บรรจง มไหสวรยิะ รกัษาการแทนอธกิารบดีฯ ให้เกียรติเป�น
ประธานในพธิเีป�ดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร ์MUSC
Botanical Art Gallery ในวันที� 28 มกราคม 2563 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร ์ด้วยความรว่มมือจากภาควิชาพฤกษศาสตรนํ์า
reprint ภาพวาดพฤกษศาสตร ์เทคนิคสีน�า จํานวน 20 ภาพซึ�ง
เป�นผลงานของศิลป�นไทย 8 คนมาจัดแสดงบรเิวณชั�น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดลวิทยา เขตพญาไท

การอบรมเกี�ยวกับการปฏิบติัในการทํางานกับ
เชื�อโรคที�มอัีนตรายสงู

              ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล มีห้องปฏิบติัการชวีนิรภัยระดับ 3 ที�ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานระดับสากลซึ�งมีเพยีงไมกี่�แห่งและมีการใช้ทํางาน
วิจัยอยูส่ม�าเสมอ บุคลากรของภาควิชาฯ รวมทั�งอาจารยแ์ละ
นักวิจัยจึงมีความรูค้วามเขา้ใจในและประสบการณใ์นการ
ทํางานกับเชื�อที�มีอันตรายสงูเป�นอยา่งดี เชน่ โควิด-19 ไขห้วัด
นก วัณโรค จึงมีการจัดฝ�กอบรมเพื�อถ่ายทอดประสบการณ์
จากงานดังกล่าวให้กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
บุคคลภายนอก วันที� 27-28 กมุภาพนัธ ์2563 โดยสรา้งความ
ตระหนักในการปฏิบติัการอยา่งถกูต้องเมื�อทํางานกับเชื�อที�มี
อันตรายสูง ถ่ายทอดความรูเ้กี�ยวกับหลักการในการดแูลเชื�อ
โรคที�มีอันตรายสงูเพื�อให้เกิดความปลอดภัยสงูสุด รวมถึง
ถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบติัในการทํางานกับเชื�อโรคที�มี
อันตรายสูงเพื�อเป�นการพฒันาขดีความสามารถการวิจัยใน
ประเทศตลอดจนเป�นการเตรยีมนักศึกษาระดับปรญิญาโท
และปรญิญาเอกทางด้านจุลชีววิทยาสาํหรบัการวิจัยเกี�ยวกับ
โรคติดเชื�ออุบติัใหม่
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การอบรมเชงิปฏิบติัการเรื�อง Exploring the
microbiota related to lignocellulosic
biomass degradation for industrial
biotechnological application

           ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง Exploring the microbiota
related to lignocellulosic biomass degradation for
industrial biotechnological application 
วันที� 25 กันยายน 2563

            ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง Anaerobic culture method for
isolation of thermophilic anaerobic bacteria producing
lignocellulytic enzymes วันที� 25 กันยายน 2563 ณ ห้อง N404
อาคารชีววิทยาใหม ่คณะวิทยาศาสตร์

การอบรมเชงิปฏิบติัการเรื�องการใชป้ระโยชน์
จากจุลินทรยีใ์นการบาํบดัการปนเเป�� อนโลหะ
หนักในสิ�งแวดล้อม

           ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหิดล การอบรมเชงิปฏิบติัการเรื�อง การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรยีใ์นการบาํบดั การปนเเป�� อนโลหะหนักใน
สิ�งแวดล้อมในวันที� 25 กันยายน 2563 
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล

การอบรมเชงิปฏิบติัการเรื�อง
Anaerobic culture
method for isolation of
thermophilic anaerobic
bacteria producing
lignocellulytic enzymes

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูท้างวทิยาศาสตรใ์ห้เยาวชน

            กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชวีภาพอัจฉรยิะ 
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมค่ายพฒันาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์STEM เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ผา่น
กระบวนการเรยีนรูเ้ชงิปฏิบัติการ เพื�อให้นักเรยีนได้มีความรูค้วามเขา้ใจ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ีสะเต็ม และนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตรเ์พิ�มมากขึ�น ให้กับโรงเรยีนต่างๆ อาทิ 
โรงเรยีนทวีธาภิเศกโรงเรยีนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรยีนภูเก็ตวิทยาลัย

ค่ายพฒันาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์STEM Education
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           ภาควิชาคณิตศาสตร ์จัดฝ�กอบรมคณะครูอาจารยใ์นสถานศึกษา
ต่าง ๆ เชน่ โรงเรยีนบางสะพานวิทยา และคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป�นต้น เพื�อพฒันาทักษะ STEM Education แก่บุคลากรดังกล่าว
ให้มีความสามารถในการพฒันานักเรยีนนักศึกษาให้มีทักษะการเรยีนรูแ้ละ
การคิดอยา่ง Global Citizen ในศตวรรษที� 21 ต่อไป

รว่มจดังานถนนสายวทิยาศาสตร ์รบัวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํป� 2563

            9 และ 11 มกราคม 2563 ณ บรเิวณรอบตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รว่มจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร ์รบัวันเด็กแหง่ชาติ
ประจําป� 2563 ภายใต้แนวคิด "Super Kids-นักวิทยเ์ปลี�ยนโลก" มีการมอบ
รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ "Super Kids-นักวิทยเ์ปลี�ยนโลก"
และได้เยี�ยมชมกิจกรรมวิทยาศาสตรต่์าง ๆ จากภาควิชาและหนว่ยงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร ์จํานวนรวม 18 บูธ ซึ�งบนเวทีได้จัดกิจกรรม
เรื�องเล่านา่รู ้"ดินแดนมหัศจรรยแ์อนตารก์ติกา" โดย ศาสตราจารยพ์เิศษ 
ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล และ นายประดิพทัธ ์เหมืองห้า นักศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก จากภาควิชาฟ�สกิส ์ผู้ซึ�งกําลังจะออกเดินทางไปทําวิจัยใน
แอนตาร์กติกาเร็ว ๆ นี�

อีกทั�งกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรน์า่รู้อีกมากมายจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวได้ว่าเด็ก ๆ ได้รบั
ทั�งความรูแ้ละของขวัญจากการเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ กลับบ้านมากมาย 

            7 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล
เป�ดบ้านต้อนรบันักเรยีนมัธยมปลายกว่า 1,341 คน ในงานมหิดล
วิชาการ ประจําป� 2563 คณะวิทยาศาสตร ์(Mahidol Science Open
House 2020) กิจกรรมภายในงานนั�น เต็มไปด้วยความสนุกสนานจาก
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรที์�พาให้น้อง ๆ นักเรยีนได้รูจั้ก
รา่งกายของตัวเองดียิ�งขึ�น ไขขอ้สงสัย ให้ความรูเ้รื�องวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีที�ใกล้ตัว และมีความสาํคัญต่อการดํารงชีวิต อยา่งเชน่
กิจกรรมอาจารยใ์หญไ่ขความรู ้การจําลองการระบาดของ COVID-19
การแสดงวัตถลุอยได้ภายใต้อิทธพิลของสนามแม่เหล็กกับการยกระดับ
การสรา้งรถไฟ ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมทดลองใชเ้ครื�องมือทางวิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ เชน่ การวัดคลื�นแผ่นดินไหว TED talk เสวนาสรา้งแรงบันดาลใจ
พรอ้มให้ขอ้มูลหลักสตูรที�เป�ดสอนทั�งหลักสตูรไทยและนานาชาติ สิ�งที�
ต้องรูใ้นการเขา้มหาวิทยาลัยผา่นระบบ TCAS และกิจกรรมอีกหลาก
หลายรูปแบบจาก 12 ภาควิชา 1 กลุ่มสาขาวิชา และหนว่ยงานต่าง ๆ 
ที�ยกมาให้น้อง ๆ นักเรยีนได้สมัผัส และเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรจ์ากการ
ลงมือทําด้วยตนเอง

เป�ดบา้นต้อนรบันกัเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหิดลวชิาการ ประจาํป� 2563
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เป�ดบา้นต้อนรบันักเรยีนโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ์สง่เสรมิความคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์และสรา้งแรง
บนัดาลใจในการทํางานด้านวทิยาศาสตร์

         1 ธนัวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป�ดบา้นต้อนรบันักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ์ จํานวน 96 คน ศึกษาดงูานการทําวิจัยในห้องปฏิบติัการ และภาควิชาเทคโนโลยชีวีภาพ เพื�อสง่เสรมิ
ความคิดรเิริ�มสรา้งสรรค์และสรา้งแรงบันดาลใจในการทํางานด้านวิทยาศาสตรใ์ห้กับนักเรยีน รวมถึงเป�ดมุมมองต่อวิชาชพี
ทางการวิจัยที�หลากหลาย ซึ�งมีความสาํคัญต่อการยกระดับคณุภาพชวิีตของคนในสังคม และสง่ผลต่อศักยภาพการแขง่ขนั
ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศชาติ
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

นวตักรรมเพื�อประเทศ

เป�าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ที� 4

 

วตัถปุระสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Objectives : SO)
SO5 : เพื�อพฒันานวตักรรมการวจิยั นําผลงานวจิยัไปพฒันาต่อยอด
          แก้ป�ญหา และประยุกต์ใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ 

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives: SI)
 SI10 : สรา้งกลไกในการแสวงหารายได้จากทรพัยส์นิทางป�ญญา โครงการบรกิารวชิาการ 
            และบรกิารรบัทําวจิยั  
 SI11: จดัทําระบบบรกิารทางวชิาการแบบ One-stop Service บนเวบ็ไซต์ MUSC Synergy 
 SI12 : สรา้งความรว่มมอืดา้นการวจิยัและนวตักรรมกับหนว่ยงานภาคอุตสาหกรรม ทั�งภาครฐั
           และภาคเอกชน

70



Annual Report 2020  Faculty of Science, Mahidol University

รายการ ป� 2561 ป� 2563ป� 2562

จาํนวนครั�งของการใหคํ้าปรกึษา รบัจา้งวเิคราะห ์วจิยั ทดสอบ
และทําวจิยัรว่มกับภาคอุตสาหกรรม

81 43 51

จาํนวนสญัญาของโครงการบรกิารวชิาการที�ดาํเนนิการรว่มกับ
หนว่ยงานภายในและภายนอกประเทศ

7 72

จาํนวนผลงาน/โครงการที�ก่อใหเ้กิดรายได ้ 43 36 51

ป�งบประมาณ 2563

ชื�อผลงาน ผูป้ระดิษฐ์ สงักัด

ผศ.ดร.พงศกร 
กาญจนบุษย ์และคณะ

กลุ่มสาขาวชิาวสัดศุาสตร์
และนวตักรรมวสัด ุ

รศ.ดร.กัลยาณ ีสริสิงิห ภาควชิาเคมี
 

เลขที�รบัรอง

16044

16175

กรรมวธิกีารผลิตแผน่ฟ�ล์มบาง
เพอรอฟสไกท์ภายใต้ระบบสญุญากาศ

อุปกรณส์าํหรบับรรจุสารแอคทีฟ
ในท่อนาโนฮาลอยไซต์และกรรมวธิกีาร
บรรจุสารแอคทีฟในท่อนาโนฮาลอยไซต์

การให้บรกิารด้านบรกิารวชิาการ 

ป�งบประมาณ 2563 
           สนับสนุนการยกระดับการเรยีนรูโ้ดยใชทั้กษะและการคิดวิเคราะห์เชงิสรา้งสรรค์ต่อยอดบรกิารวิชาการ  เพื�อกระตุ้น

และสง่เสรมิ ให้เกิดระบบการเรยีนปฏิบัติการที�ใชเ้ทคโนโลยอียา่งคุ้มค่าศึกษาศาสตรเ์ชงิลึกในรูปแบบโครงการบรกิารวิชาการ
ป�งบประมาณ จํานวน 51 โครงการ รายรบัจากการดําเนินโครงการ 40 ล้านบาท

ผลงานที�ได้รบัการจดทะเบยีนอนสุทิธบิตัร 
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            ชุดตรวจสอบสารต้องห้ามในเครื�องสาํอางและอาหาร (MercUry Test Kit) สารไฮโครควิโนน และความเป�นกรดใน
เครื�องสาํอางฟอกผิวขาว และทดสอบฟอรม์าลินในอาหาร ให้ผลชัดเจน รวดเรว็ ใชง้านง่ายในขั�นตอนเดียว พฒันาจากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสทิธภิาพดี พรอ้มระบบวิเคราะห์ยนืยนัประมาณโลหะหนักรวมถึงตัวอยา่งครมีปรอทมาตรฐาน 
โดย โครงการชุดทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

MUSC Synergy Products

PK Store 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__[0]=AZXzLnxHSQlsTGN_2uBkmnHXTEASZ594lPUm4ZT8gcmb3Iz69fAKNuNXCERrU00kUfu20grkIY8FAeQA4w0xOVPDWOyeYDPGK9-WxDE5M82Af-6y0PQAt7lBrG85zhl9Z7TsMNXiX1uQVJRbzesXYzr8&__tn__=*NK-R


คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

ผลงานทางบรกิารวชิาการที�สรา้งรายได้
ก่อให้เกิดประโยชนต่์อเศรษฐกิจ สงัคม และประเทศ
ชาติ

โครงการ  การวจิยัและพฒันายางล้อไรล้ม (Non-pneumatic tyres)

            ยางล้อไรล้ม (non-pneumatic tyres) เป�นนวัตกรรมใหมข่องยางล้อรถที�ต้องการจะแก้ไขป�ญหาของยางลม
(pneumatic tyres) ที�มีขอ้จํากัดในเรื�องของการสญูเสียแรงดันลมยางเมื�อถกูของมีคมบาดหรอืทิ�มแทง ทําให้ไมส่ามารถ
ใช้งานต่อได้ รวมถึงความจําเป�นในการดแูลรกัษาที�จะต้องคอยเติมลมเพื�อให้สามารถใชง้านได้
           ศูนยวิ์จัยเทคโนโลยยีาง คณะวิทยาศาสตร ์รว่มกับ ห้องปฏิบติัการกลศาสตรเ์ชงิคอมพวิเตอรเ์พื�อการออกแบบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล และบรษัิท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จํากัด ได้ดําเนินการวิจัยและพฒันา
ยางล้อไรล้ม เพื�อการใช้งานสําหรบัรถขุดตัก มาตั�งแต่ป� 2562 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื�อพฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยี
ในการผลิตยางล้อไรล้ม สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตยางล้อรถไทย 
           แบบยางล้อไรล้มที�พฒันาขึ�น จะได้รบัการนําไปสรา้งต้นแบบระดับภาคสนามและเชงิพาณชิยต่์อไป รว่มกับ
บรษัิท ป.สยามอุตสาหกรรมยางจํากัด
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SS Store

โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล 
ภาควิชาพฤกษศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

และเครอืขา่ยวิทย์สานศิลป�

JS Store

โดย รองศาสตราจารย ์ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณชิย ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

 

https://science.mahidol.ac.th/expertise/search_th.php?q=%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5


วตัถปุระสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Objectives : SO)
SO6 : เพื�อพฒันาองค์กรใหม้โีครงสรา้งและระบบงานที�มปีระสทิธภิาพ 
           สามารถตอบสนองต่อพนัธกิจและการขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์
           ไปสูเ่ป�าประสงค์ที�กําหนดไว้
 SO7 : เพื�อพฒันาองค์กรใหม้เีสถียรภาพ ความมั�นคงทางการเงิน 
           และบรรลเุป�าหมายเพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื

องค์กรแหง่ความยั�งยนื

เป�าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์ที� 5

กลยุทธ ์(Strategic Initiatives : SI)
SI13 : บรหิารจดัการองค์กรดว้ยหลักธรรมาภิบาล คณุธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใส ประยุกต์ใชร้ะบบพฒันา
          คณุภาพระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรหิารจดัการความเสี�ยง และระบบบรหิารจดัการความต่อเนื�อง 
          ตามเกณฑ์มาตรฐานระดบัสากล เพื�อความอยา่งยั�งยนื
SI14 : สรา้งกลไก People Transformation เพื�อพฒันาศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ 
          มุง่สูค่วามเป�น Smart Citizens / Global talents
SI15 : พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและประยุกต์ใชก้ารเปลี�ยนผา่นสูด่จิทัิล (Digital transformation) 
          เพื�อเพิ�มผลิตภาพและผลิตผลในการทํางาน พฒันากระบวนการทํางานเพื�อมุง่สูค่วามเป�นองค์กรดจิทัิล 
          (Digital Organization)
SI16 : พฒันาขดีความสามารถในการบรหิารจดัการการเงินและงบประมาณแบบ Outcome-oriented 
           เพิ�มโอกาสในการแสวงหารายได ้วเิคราะหต้์นทนุและวางแผนการใชจ้า่ยงบประมาณที�ชดัเจน
SI17 : สง่เสรมิภาพลักษณอ์งค์กร สรา้ง Brand ที�เขม้แขง็ เป�นที�รบัรูข้องสงัคม ดว้ยปณธิาน 
           "เป�นสติของประชา เป�นป�ญญาของสงัคม"
SI18 : ใหค้วามสาํคัญต่อความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากร สง่เสรมิการใช้
           ทรพัยากรอยา่งคุ้มค่าและรกัษาสิ�งแวดล้อม ตามหลักการของ Green Office / Green Campus / 
           ECOUniversity และ เป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 
           ขององค์การสหประชาชาติ
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 

การพฒันาคณุภาพระบบการบรหิารจดัการ  

การตรวจสอบภายใน

               ป�งบประมาณ 2563 ดําเนินการตรวจสอบ 16 หนว่ยรบัตรวจ คิดเป�นรอ้ยละ 100 ของจํานวนหน่วยรับตรวจที�ได้รับ
อนุมัติตามแผนการตรวจสอบประจําป� ภายหลังจากการตรวจสอบภายในป�งบประมาณ 2563 พบว่า มีปริมาณข้อตรวจพบที�มี
ความเสี�ยงทั�งในระดับต�า ปานกลาง และสงู มีแนวโน้มลดลงจากป�งบประมาณ 2561 และ 2562 เนื�องจากหนว่ยรับตรวจตระหนัก
และให้ความสาํคัญกับการปรบัปรุงระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการปฏิบติังานให้มีความรดักมุ สอดคล้องกับข้อบงัคับ
ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ เว้นแต่ในบางกิจกรรมที�มีประเด็นมากขึ�นเนื�องจากมี
การปรบัเปลี�ยนขอ้บังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินการโดยเปรยีบเทียบผลการตรวจ

การบรหิารจดัการความเสี�ยง

                ป�งบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตรจั์ดกิจกรรมบรรยายพเิศษ จํานวน 2 ครั�ง เพื�อเป�นการพฒันาระบบการบรหิาร
จัดการความเสี�ยง และสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกับการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี�ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และ
ตามแนวทาง COSO 2017 

การบรรยายพเิศษหัวขอ้ การดําเนนิงานด้าน
การบรหิารความเสี�ยงตามแนวทางของมหาวทิยาลัย

             23 กรกฎาคม 2563 จัดบรรยายพเิศษหัวขอ้ "การดําเนินงาน
ด้านการบรหิารความเสี�ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย" วิทยากร
โดย นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ� ผู้อํานวยการศูนยบ์รหิารจัดการ
ความเสี�ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยา-
ศาสตร ์พรอ้มกับการประชุมรว่มในรูปแบบ Webex Online Meeting 
มีผู้เขา้ประชุม 50 คน
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จาํนวนขอ้ตรวจพบตามกิจกรรมที�สอบทาน ป�งบประมาณ 2561-2563
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ระดับความเสี�ยง

ผลการบรหิารจดัการความเสี�ยง ให้มคีวามเสี�ยงลดลงหรอืคงที�
ป�งบประมาณ 2563 (เป�า 50%)

เพิ�มขึ�น

1

0 2

6 7

ก่อนบรหิารความเสี�ยง
(จาํนวนเรื�อง)

หลังบรหิารความเสี�ยง (จาํนวนเรื�อง)

คงที� ลดลง

สงูมาก 4 2

สงู 14

ปานกลาง 138 2 126 10

ตํ�า 64 1 63 0

รวม 220 4 197 19

รอ้ยละความเสี�ยงเพิ�มขึ�น คงที� ลดลง 1.82 89.55 8.64
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การบรรยายพเิศษหัวขอ้ การบูรณาการความเสี�ยง กลยุทธ์
และผลการปฏิบติังาน ตามแนวทาง COSO 2017

            12 พฤศจิกายน 2563 จัดบรรยายพเิศษหัวขอ้ "การบูรณาการความ
เสี�ยง กลยุทธแ์ละผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง COSO 2017" วิทยากรโดย
ดร.อวิรุทธ ์ฉัตรมาลาทอง ผู้อํานวยการศูนย์บรหิารความเสี�ยง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร ์ พรอ้มกับการบรรยาย
พเิศษผ่านทาง Facebook Live ของคณะวิทยาศาสตร ์มีผู้เขา้ประชุม 65 คน 

ผลการบรหิารจดัการความเสี�ยง ป�งบประมาณ 2563

การบรหิารจดัการความต่อเนื�อง
 

การจดัทําแผนสถานศึกษาปลอดภัย การบรหิารความต่อเนื�อง
ทางธุรกิจ(Business Continuity Management: BCM)
สถานการณ์โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
ป�งบประมาณ 2563

75

            คณะวิทยาศาสตร์ จัดทําแผนสรุปการปฏิบติังานด้านการศึกษาด้านงาน
วิจัย และด้านการบรหิารจัดการซึ�งในรายละเอียด ของแผนได้สรุปแนวทางการ
ป�องกันรวมทั�งได้มีการจัดกิจกรรมสง่เสรมิความปลอดต่อเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื�อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรท์ราบถึงอันตรายและได้รบั
ความรู้



โปรแกรมประชุมออนไลน์ ZOOM Meetings

           คณะวิทยาศาสตร ์จัดซื�อโปรแกรมประชุมออนไลน์ ZOOM Meetings เพื�อสนับสนุนให้คณาจารยมี์เครื�องมือรองรบั
การเรยีนการสอน การจัดประชุมออนไลน์ โดยสามารถใชง้านพรอ้มกัน 20 ห้อง แต่ละห้องรองรบัได้ 300 Users มีการอบรม
ผู้ใช้งาน วันที� 29 กรกฎาคม 2563 และเป�ดใชง้านตั�งแต่ 3 สิงหาคม 2563 โดยเป�ดใชค้รั�งแรกกับงานปฐมนิเทศนักศึกษา
"MUSC-New Normal ปรบัตัวรบัการเรยีนรูวิ้ถีใหม่"

Digital transformation & Digital Organization

การจดัหาซอฟต์แวรเ์พื�อการจดัการเครื�องคอมพวิเตอรบ์รกิารสารสนเทศ

             คณะวิทยาศาสตร ์จัดหาซอฟต์แวรเ์พื�อควบคมุและดแูลคอมพวิเตอรส์าํหรับให้บริการ ทั�งคอมพวิเตอรบ์รกิารสบืค้น
สารสนเทศ บรเิวณ ชั�น 2 ห้องสมุด และคอมพวิเตอรภ์ายในห้องปฏิบติัการคอมพวิเตอร ์P114 สําหรับจัดฝ�กอบรมเชงิปฏิบัติการ
การประชุม อบรม สมัมนา และการเรยีนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่
           1.  โปรแกรม Deep Freeze สาํหรบับรหิารความมั�นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เชน่ ป�องกันการแพรก่ระจาย
ของไวรัส มัลแวร ์และแรนซมัแวร ์ป�องกันการแก้ไขการตั�งค่าระบบปฏิบติัการ (OS) และการติดตั�งซอฟต์แวรน์อกเหนือจาก   
ซอฟต์แวรท์างการศึกษาที�ห้องสมุดเครื�องให้บรกิารสบืค้นสารสนเทศ
           2. โปรแกรม PDQ Deploy and PDQ inventory ควบคมุดแูลคอมพวิเตอรใ์ห้บรกิารแก่ผู้ใชบ้รกิาร เชน่ การติดตั�งหรอื
ถอนการติดตั�งโปรแกรมหลายเครื�องในคราวเดียว การคัดลอกไฟล์ไปยงัเครื�องต่าง ๆ ผ่านทางโปรแกรม

ที�มา : zoom.us/account ตั�งแต่ 30 กรกฎาคม – 31 ตลุาคม 2563)

ระบบประชุมออนไลน์ e-meeting

          การจัดประชุมออนไลน์ภายในคณะฯ สาํหรบัภาควิชา/สว่นงาน/กลุ่มสาขา
วิชา โดยระบบสามารถสรา้งกลุ่มการประชุม กําหนดสทิธิ�ผู้เขา้รว่มประชุม สรา้ง/
แก้ไขวาระการประชุม รวมถึงมีการบันทึกและจัดเก็บเอกสาร เพื�อเป�นการลด
การใช้งานกระดาษ และสามารถค้นหาขอ้มูลประชุมยอ้นหลังได้ โดยเริ�มเป�ด
ใช้งานระบบดังกล่าวในชว่งเดือนมิถนุายน 2563

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 
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การให้บรกิารและจดัเตรยีมอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์
รองรบัการเรยีนการสอน การจดัประชุม การจดัเสวนา
ในรูปแบบออนไลน์

           ในชว่งสถานการณ์ COVID-19 สาํหรบัในกรณไีมส่ามารถจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ งานพฒันาระบบและ
เทคโนโลยี ได้เตรยีมพรอ้มด้านการให้บรกิารสําหรบัการจัดการเรยีน
การสอนออนไลน์ การจัดอบรม ประชุม เสวนาออนไลน์ เพื�ออํานวย
ความสะดวกกับคณาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในรูป
แบบต่าง ๆ

ระบบ SC-Digital Signature and Document Management (SC-DSM)

            เพื�อใช้ในการเวียนเอกสารภายในองค์กร เพิ�มเติมจากระบบ SCMUSIS ที�ไม่สามารถสง่หรอืเขียนขอ้ความเพิ�ม 
ในการเวียนหนังสือภายในหน่วยงาน เพื�อเป�นการลดการใชง้านกระดาษ

ระบบลงคะแนน (SC-Voting)

           ใช้สําหรบัการลงคะแนนเสยีงในรูปแบบออนไลน์ สามารถ
ทราบผลลงคะแนนในทันที หรอืตั�งค่าให้ผู้ดแูลเห็นคะแนนได้เพยีง
ผู้เดียว เพื�อเป�นการลดการใช้งานกระดาษ และเวลาที�ต้องมานับ
คะแนนในภายหลัง

การจัดซื�อ จัดจ้างพัสดเุพื�อใชส้าํหรบัการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ ที�เกี�ยวเนื�องจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) งานคลังและพสัด ุได้กําหนดแนวปฏิบติัการจัดซื�อจัดจ้างพสัด ุเพื�อให้การดําเนินงานด้านการพสัดทีุ�เกี�ยว
กับการจัดซื�อจัดจ้างพสัดกุรณจํีาเป�นเรง่ด่วนเพื�อสาํหรบัการเรียนการสอนออนไลน์ ที�เกี�ยวเนื�องจากการแพรร่ะบาดของเชื�อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ�งไมอ่าจดําเนินการตามปกติได้ทัน เป�นไปอยา่งคล่องตัว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื�อ

การพฒันาที�ตอบสนองต่อการให้บรกิารด้านงานคลังและพสัดุ

       จัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวง เรื�อง กําหนดวงเงินการจัดซื�อจัดจ้างพสัดโุดยวิธี
       เฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อ จัดจ้าง และการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
       ข้อ 79 วรรคสอง และหนังสอืจากกองคลัง สาํนักงานอธกิารบดี ที� อว 78/ว 1993 ลงวันที� 23 มีนาคม 2563 เรื�องแนวปฏิบัติ
       ในการจัดซื�อจัดจ้างพสัดเุพื�อใชส้าํหรบัการให้บรกิารงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019    
       (COVID-19) 

ปรับ Process การรบัเรื�องงานคลังและพสัด ุMUSC
       งานคลังและพัสด ุได้สรา้ง Google Form ขึ�นเพื�อให้ผู้ปฏิบติังานบนัทึกขั�นตอนการปฏิบติังานของเอกสารแต่ละเรื�อง
       โดยให้ผู้ปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้องกับเอกสารเรื�องนั�น สามารถลงบนัทึกการปฏิบติังานได้โดยตรง ตั�งแต่รบัเรื�อง (ซึ�งอาจเป�น
       การรับเรื�องในครั�งแรก) และสง่เรื�องไปยงัผู้รบัผิดชอบในขั�นตอนต่อไปจนเสรจ็สมบูรณ ์ทั�งนี�ให้มีการป�อนขอ้มูลน้อยที�สดุ

การเพิ�มชอ่งทางการชาํระเงิน และการบรจิาคเงิน 
       เพื�ออํานวยความสะดวกในการชาํระเงินและการบริจาคเงิน งานคลังและพสัดไุด้เพิ�มชอ่งทางการชาํระเงิน โดยใช้ QR Code    
       ในการรบัเงิน ซึ�งผู้รบับรกิารสามารถชาํระได้ทางเคาน์เตอรธ์นาคารและทาง Mobile Application 
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Green Office & Green Campus
สภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากร

โครงการสวนมุมสวย ป�ที� 5 พ.ศ. 2563

              คณะวิทยาศาสตรเ์ข้ารว่มโครงการประกวดสวนมุมสวยอยา่งต่อเนื�อง ของกองกายภาพและสิ�งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยสง่พื�นที�หน้าอาคารคอมพวิเตอรเ์พื�อประกวด โดยมีพื�นที� 128.7 ตารางเมตร และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลําดับที� 3 
และได้รบัเงินรางวัล 8,000 บาท

MUnity SC Garden (สวนวทิยาฯ รวมใจ)
 

                สวน Munity SC Garden อยูบ่รเิวณหน้าอาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร ์ศาลายา ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด
สรา้งสรรค์ด้วยการจัดสวนเป�นรูปปลากระเบน เมื�อวันที� 25 สงิหาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รว่มใจกันปลกูต้นกล้าดาวเรอืงและดาวกระจายภายใต้โครงการ "กล้านี� need love" ด้วยบรรยากาศที�สนุกสนาน พรอ้มทั�ง
รอยยิ�มแหง่ความสามัคคีในการรว่มมือรว่มใจกันพฒันาภูมิทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร ์ศาลายา ให้มีภาพลักษณที์�สวยงาม 
น่าจดจํา และเป�นที�นา่ประทับใจ

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 78



การปรบัปรุงระบบไฟฟ�าแรงสงูจากระบบ Overhead เป�นระบบ Underground 
ระยะที� 1 และระยะที� 2

               คณะวิทยาศาสตร ์พญาไท มีป�ญหาเรื�องความมั�นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ�า ประกอบกับการไฟฟ�านครหลวงได้ปรบั
โครงสรา้งเครอืขา่ยการจ่ายกระแสไฟฟ�าโดยการนําเอาสายไฟฟ�าแรงสูงที�มีอยูเ่ดิมทั�งหมดในระบบการจ่ายที�แรงดัน 24 V แบบ
ระบบ Overhead เป�นระบบใต้ดิน Underground และเพื�อสอดรบักับโครงการระบบไฟฟ�าแรงสงูใต้ดินโครงการจิตรลดา 1 
ดังนั�นเพื�อให้มีความมั�นคงในระบบไฟฟ�าจึงปรบัปรุงระบบไฟฟ�าแรงสูงจากระบบ Overhead เป�นระบบ Underground
              ระยะที� 1 อาคารฟ�สกิส ์(P) อาคาร ปรคีลินิก (PR) อาคารกายวิภาคศาสตร ์(AN) และอาคารชวีวิทยา (B)
              ระยะที� 2 อาคารเคมี (C) อาคารชวีวิทยาใหม ่(N) อาคารเทคโนโลยชีวีภาพ (BT)
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดลรายงานประจาํป� 2563 
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รายได้          งบประมาณแผ่นดิน

รายการ เกณฑ์ทั�วไป
งบการเงินรวม

2563
หน่วย

1. อัตราสว่นทางการเงิน

1.1  อัตรารายได้สทุธ ิ(Net Income Margin)

1.2  อัตราผลตอบแทนต่อสว่นทนุ (Return on total Equity)

ยิ�งมาก ยิ�งดี

ยิ�งมาก ยิ�งดี

 5.76 

 35.27 

%

%

2. ความมั�นคงทางการเงิน

2.1  อัตราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของทนุ (Debt to Equity Ratio) ยิ�งน้อย ยิ�งดี  0.08 เท่า

3. สภาพคล่อง

3.1  อัตราสว่นเงินทนุหมุนเวยีน (Current Ratio) >1.5 ถือวา่ดี  2.34 เท่า

3.2  อัตราสว่นทนุหมุนเวยีนเรว็ (Quick Ratio) >1 ถือวา่ดี  2.33 เท่า

4.  ประสทิธภิาพการใชส้นิทรพัย์

4.1  อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return On Asset) ยิ�งมาก ยิ�งดี  5.65 %

 แบบแสดงผลการวเิคราะห์โดยใชอั้ตราสว่นทางการเงิน(Financial Ratio Analysis)  
ป�งบประมาณ 2563 

ขอ้มูล ณ 30 กันยายน 2563

รายงานแสดงผลการดําเนนิงานป�งบประมาณ พ.ศ. 2563      
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ที� ตั� ง

L O C A T I O N
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

272 ถนนพระรามที� 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170https://science.mahidol.ac.th
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