
 

รายงานประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 



สารจากรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุร ี
 

รายงานประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 
พ.ศ.2561 – 30 กันยายน พ.ศ.2562) ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี อันประกอบด้วย ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านการ
บริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี พ.ศ.2559 – 2562 เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จและความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึ งความมุ่ งมั่นของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการมีส่วนร่ วมด า เนินงานเ พ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้มุ่งสู่การเป็นผู้น าการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐาน
ทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน ตามวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ รายงานประจ าปีฉบับนี้ยังเป็น
ประโยชน์ในการอ้างอิงผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  และน าไปประกอบการวางแผน
เพ่ือพัฒนา ในรอบปีถัดไป 
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับที่ได้ร่วมแรง   

ร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

อย่างต่อเนื่อง และผลิตผลงานที่เป็นที่ยอมรับและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป  

 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรี ์ลีละวัฒน์) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล/ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/ค าขวัญ/ปรัชญา/
ปณิธาน/สีประจ าวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ต้นกันภัยมหิดล 
 
 

ค าขวัญมหาวิทยาลัยมหิดล 
 อตฺตาน อุปม กเรพึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง 
 
 

ปรัชญามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 
 

ปรัชญามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 เรียนรู้อย่างบูรณาการ ประสานชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน  

Interdisciplinary, Social contribution, Global Sustainability 
 

ปณิธานมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปัญญาของแผ่นดิน 
 
ปณิธานมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันตก (Wisdom of the West) 
 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 สีแดงอิฐ 
 



ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

2538 คณะรัฐมนตรีมีมติขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่  8 โดย
เห็นชอบให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล 
กาญจนบุรี” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2538  

2541 ไ ด้ รั บ พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ  จ า ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ        

ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ณ ขณะนั้น) เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2541 

2544 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 2 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต และหลักสูตรการบัญชีบัณฑิต  

2545 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 3
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การเกษตร) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)  

2547 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 
2552 เปลี่ ยนสถานภาพเที ยบ เท่ าคณะตามโครงสร้ า งของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล  เป็ น

“มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.2552 และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

2557 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่) จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 
 
 
 
 
 

 
 



ทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ที่สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
M = Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล 
A = Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 
H = Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I = Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D= Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L = Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
K = Kindness เลิศล  าเมตตา 
A = Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว 

 
ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “เป็นผู้น าการศึกษาและวิชาการแบบ

บูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน” วิทยาเขตกาญจนบุรีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาวิทยาเขตฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับ พ.ศ.2559 – 

2562 เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและการพัฒนาวิทยาเขตฯ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากร   
แห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resourcesพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน   
แหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touchสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ภูมิภาคตะวันตก รองรับ ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Financial Sustainabilityสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 Human Resources Excellenceพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถ    
เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภาคตะวันตก 

การก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตฯ ผ่านการ

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ทั้งในระดับงาน และบุคลากรภายในหน่วยงาน อีกทั้ง มีการจัดท านโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) อันประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน     

คือด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน   เพ่ือ

เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence)ในระดับองค์กร 

และการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality 

Assurance - AUN-QA) 

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  สุวรรณสุทธิ   2542 - 2545   
2. รองศาสตราจารย์ นภดล  ไชยค า    2546 - 2549 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร  เหมะ    2550 - 2552 
4. รองศาสตราจารย์ปรีชา  สุนทรานันท์    2553 - 2554 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ    2553 - 2554   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร  เหมะ    2554 - 2555 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลัง ชุมพลบัญชร     2555 –2557 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ    2558 – 2560 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์    2560 – ปัจจุบัน 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 
1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี    รองประธานกรรมการ 
3. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   กรรมการ 
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี     กรรมการ 
5. นายอ าเภอไทรโยค      กรรมการ 
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี    กรรมการ 
7. พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี      กรรมการ 



8. สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี     กรรมการ 
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร  กรรมการ 
10. ดร.มีชัย วีระไวทยะ      กรรมการ 
11. พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์      กรรมการ 
12. นายสมภพ ธีระสานต์      กรรมการ 
13. อาจารย์ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร     กรรมการ 
14. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี   กรรมการ 
15. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี    กรรมการ 
3. อาจารย์วัชระ จินตโกวิท     กรรมการ 
4. อาจารย์ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์     กรรมการ 
5. หัวหน้าส านักวิชาสหวิทยาการ     กรรมการ 
6. หัวหน้าส านักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี    กรรมการ 

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้างาน/รองหัวหน้างาน 
1. อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ  ซอหะซัน จุฑามาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
2. อาจารย์ ดร.จารุภัทร ลือชา  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
3. อาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข  หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์ 
4. อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
5. อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์  หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
6. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร ์ 

7. อาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

และการจัดการภัยพิบัติ 
8. นางสาวนันทภัค สระบัว  หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา 
9. นางสาวปุณณดา อ าพันธ์ทอง  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
10. นายนิรันดร์  เพียงลิ้ม   หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล 
11. นางสาวนิสากร  แข็งงาน  หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
12. นายวิชิต  สุขกรม   หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
13. นางสาวรุชดา  สิทธิสังข์  หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
14. นางอัมพา  เอกจิตต์   หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
15. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ทองกราน หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
16. นางสาวมนันยา  หนูขาว  หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานด้านวิจัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่ง
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจด้านวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการ

สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองชุมชนและสังคมในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน ตามแผน

ยุทธศาสตร์วิทยาเขตฯ  

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ดังภาพที่ 1 เนื่องจาก

วิทยาเขตฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพผลงานวิจัยมากกว่าจ านวนผลงานวิจัย จึงได้มีการปรับตัวชี้วัดที่

ส าคัญ โดยได้ผลักดันเชิงกลยุทธ์ดังที่ระบุมาข้างต้น โดยใช้ตัวชี้วัดจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1 

เป็นตัววัดที่ส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยโดยแสดงดังภาพที่ 3 และผลักดันการตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัย

ชาวต่างชาติ ดังแสดงดังภาพที่ 2 ส่งผลให้คุณภาพผลงานตีพิมพ์มีแนวโน้มดีขึ้นพิจารณาได้จากจ านวน 

Citation per Publication ดังแสดงดังภาพที่ 4  ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

 
ภาพที่ 1  จ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ใน Scopus 
 
(หมายเหตุ ปี 2653* ผล
ด าเนินการในรอบ 3 เดือน) 
 

 
 
 
 
 

 



 
ภาพที่ 2 ร้อยละผลงานตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัย
ชาวต่างชาติ 
(หมายเหตุ ผลจากการผลักดัน
เชิงกลยุทธ์ในการสร้างความ
ร่วมมือ และ 2020* ผลงาน
ตีพิมพ์ในรอบ 3 เดือน) 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3  ร้อยละผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับคุณภาพ Q1  
(หมายเหตุ 2020* ผลงานตีพิมพ์ใน
รอบ 3 เดือน) 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 Citation per 
Publication 

 
 
 

 
 
 
 
 



ผลงานด้านการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally –competent 
graduates 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากร   

แห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 

 วิทยาเขตกาญจนบุรี มีนโยบายด้านการศึกษาในการสร้างสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของ
ทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตฯ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับสากลโดยเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จ านวน 4 สาขาวิชา 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) 
 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Biology) 
 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Geo Science) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  
 สาขาวิชาการจัดการ (Management) 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา 
 สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)  
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) จ านวน 1 สาขาวิชา 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (Environmental Engineering 
and Disasters Management)  

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ 

 



 
 

 
 

 
 
 



เกณฑ์คุณภาพที่น ามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้หลักสูตรได้รับการประเมิน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) โดยจัดส่ง
บุคลากรของแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
(MU AUN-QA Assessor)  

2. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “AUN-QA Criteria”  
3. เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Criteria SAR Workshop)  
4. จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร สู่มาตรฐานระดับสากล (AUN –QA) 
5. จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "AUN-QA SAR Workshop Criteria 6-11” 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ 
และสร้างจิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือน าความรู้
ความสามารถไปประกอบวิชาชีพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 
ภาพที่ 5 ผลการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 60 ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 

 



 
ภาพที่ 3.1.1-1  ร้อยละนักศึกษาที่ผ่าน Activity Transcript ตามจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด 

 

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Student และ Student Mobility) และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 
 

ภาพที่ 6 จ านวน Inbound จากต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพที่ 7  จ านวน Outbound จาก
ต่างประเทศ 

 

 
ภาพที่ 8  จ านวนรางวัลและนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

 
 
สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
 วิทยาเขตฯ ให้ความส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา และอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในทุกด้าน เพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้  

1. ทุนการศึกษา 
1.1 ทุนภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ทุนภูมิพล ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนฉุกเฉิน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เงินยืมส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลน 
1.2 ทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

  - ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา  

2. การบริการสุขภาพนักศึกษา 
1.1 การบริการด้านรักษาพยาบาล และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 



1.2 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
1.3 ประสานงานการให้บริการด้านทันตกรรม 

3. หอพักนักศึกษา 
3.1 หอพักนักศึกษา จ านวน 5 อาคาร 
 - หอพักนักศึกษาหญิง 3 อาคาร รองรับได้ 
จ านวน 504 คน 
 - หอพักชาย 2 อาคาร รองรับได้ จ านวน 
160 คน 
3.2 อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพัก  

4 คน 2,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
5 คน 3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
 

4. สถานที่ออกก าลังกาย 
 สนามฟุตบอล 
 สนามบาสเกตบอล 
 สนามเปตอง 
 สนามเทนนิส 
 สนามแบดมินตัน 
 ห้องออกก าลังกาย ณ อาคารหอพัก 
 
5. ห้องสมุด ณ ชั น 1 อาคารปฏิบัติการ 
6. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และศูนย์เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจัย 
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
8. ห้องซ้อมดนตรี 
9. ห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษา 
10. ห้องพักบุคลากร  
11. ห้อง One Stop Service หอพักนักศึกษา 
12. โรงอาหารอาคารเรียนรวม และอาคารหอพักนักศึกษา 
13. ร้านจัดจ าหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัยมหิดล 
14. ร้านสะดวกซื อ 
15. ร้านบริการถ่ายเอกสาร 
16. ร้านบริการซักรีด 



17. ร้านกาแฟ (MUKAFE) 
18. ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน  
19. สัญญาน Wifi 

 

ผลงานด้านบริการวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellenceสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่ง

ภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touchสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ภูมิภาคตะวันตก รองรับ ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
 
ด้านการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 

วิทยาเขตกาญจนบุรี ด าเนินการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการด าเนินการขับเคลื่อนการ
เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 17025 โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเลือก
หัวข้อในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

2.ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของกรมวิทยาศาสตร์บริการเพ่ือแนะน าแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3.จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระดับสากล ISO/IEC 17025 และการศึกษาดู

งานระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ผลงานด้านบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี :  



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resourcesพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Financial Sustainabilityสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 Human Resources Excellenceพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพ่ือ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภาคตะวันตก 
 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์วิทยาเขตฯ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับการด าเนินงานและการพัฒนาวิทยา
เขตฯ ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและ
งาน 

ด้านการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพตามสายงาน โดยจัดให้มีการอบรมการจัดท าผลงาน R2R เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และพัฒนางาน การจัดระบบสวัสดิการและรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร เช่น สวัสดิการสงเคราะห์
บุคลากรที่มีบุตร กระเช้าเยี่ยมไข้บุคลากร เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรักษาสิทธิประโยชน์ส าหรับ
ผู้ประกันตน และการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ อีกทั้ ง ส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแล
สุขภาพโดยจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี และการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานอย่างมี
ความสุข เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ และกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2562 บุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มีระดับความผูกพันของบุคลากร 

  
ภาพที่ 5.1.1-7  ร้อยละบุคลากรผ่านการอบรม FC ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

7 ช่ัวโมงต่อป ี



(หมายเหตุ เป้าหมายกลุ่มสนับสนุนปฏิบัติการ อยู่ที่ 50 ส่วนกลุ่มสนับสนุนช่วยปฏิบัติการอยู่ท่ี 20) 
ผลส ารวจความพึงพอใจต่อระบบ Flexible Time ของบุคลากรพบว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญม่ีความพึงพอใจโดยมคี่าเกินกว่าค่า
เป้าหมาย 3.5 ดังแสดงในภาพท่ี 5.1.4-1  

 
 
ส่วนผลการส ารวจการรับรู้ด้านสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร โดยมี       เป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ในแต่ละ
กลุ่ม ซึ่งในปีท่ีผ่านมาไดม้ีการอบรม และแจ้งสิทธิประโยชน์กับกลุ่มสายสนบัสนุนปฏิบัติการ และกลุ่มสายสนบัสนุนช่วย
ปฏิบัติการ ส่งผลให้บุคลากร โดยผลจากการทบทวนต้องเพิ่มช่องทางในการรับรู้ให้กับกลุ่มสายวิชาการเพิ่มเติม 
 

 

 
 
 



 
รูปที่ 5.2.2-1 อัตราการอบรมของบุคลากรทั้ง 4 กลุ่ม 

(Target ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี) 
 

ในปี 2562 มีการเน้น Gap การอบรมที่แตกตา่งกัน ตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษมีการจัดล าดับขั้นพ้ืนฐาน ปานกลาง 
และระดับสูง โดยผลการด าเนินผูท้ี่ผ่านการอบรมด้านภาษาอังกฤษแสดงในรูปที่ 5.2.2-2 ส่วนผลการด าเนินการโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านพฒันา หลักสูตรตามแนวทาง C2C และโครงการอบรมเทคนิคการสอน และ e-Learning 
พบว่าได้ตามเป้าหมายเพิม่ขึ้นทุกป ีส่วนผลด าเนินการตามโครงการอบรม IDP ตาม Managerial และ Functional 
Competency พบว่าเป็นไปตามรปูท่ี 5.2.2-1 ซึ่งพบว่าเป็นไปตามเป้าหมายทุกกลุม่ แม้ว่าอัตราการอบรมจะมีแนวโน้มลดลง 
แต่มีการเน้นการอบรมตาม Gap ที่ต้องการพัฒนา และจากการผลกัดันผลด าเนินการดังกลา่ว รวมทัง้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดังท่ีระบุในหมวด 4 ส่งผลใหผ้ลประกอบการในหลายดา้นท้ังพันธกิจหลักและกระบวนการท างานดีขึน้ 

 
รูปที่ 5.2.2-2 จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรม

ภาษาอังกฤษ 
(หมายเหตุ ผลด าเนินการเป็นไปตามตัวช้ีวัดของ

แผนปฏิบัติการ) 
 
 
 
 

 



 
รูปท่ี 5.2.3ก  จ านวนครบก าหนดขอต าแหน่งสายวิชาการ และด าเนินการสอบสอน และยื่นเรื่องไปยงัมหาวิทยาลัย 

 

 
รูปที่ 5.2.3ข จ านวนที่ครบก าหนดที่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาชีพ 

 
การบริหารคุณภาพ 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาเขตฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับพ.ศ.
2559 – 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร
โดยน าระบบคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาก ากับการบริหารงาน 



(1) การบริหารองค์กรใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence)  

(2) การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน
อาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) 

ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนพัฒนาองค์กร (วิทยาเขตกาญจนบุรี) ตามเกณฑ์ EdPEx 
 2. ปรับแก้โครงร่างองค์กรการเขียนเล่มรายงาน EdPEx และจัดประชุมกลุ่มย่อยรายหมวดเพ่ือให้
ค าปรึกษาการเขียนรายงาน EdPEx 
 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ MUKA-EdPEx Clinic #2 
 4. การวิเคราะห์กระบวนงานที่ส าคัญ 
 5. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (MU EdPEx 
Assessor) และหลักสูตร TQA Criteria ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

 การผลักดันองค์กรโดยใช้ EdPEx ทั้งส่วนกระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งได้น าเอาข้อเสนอแนะ

จากกรรมการมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ด้านงบประมาณและการเงิน 
 ด้านงบประมาณ วิทยาเขตฯ มีการจัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือการ
บริหารจัดการในทุกพันธกิจ โ ดยปี งบประมาณ2561  ผลการจั ดส ร ร งบประมาณ ตาม พัน ธกิ จ  

และผลลัพธ์ร้อยละของงบประมาณที่
จัดสรรตามพันธกิจ  
 วิทยาเขตฯ ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลอัตราการใช้จ่ าย
งบประมาณเพ่ือวัดประสิทธิภาพการ
ใช้งบประมาณเป็นประจ าทุก  โดย
แสดงผลลัพธ์ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

 
 



 
 
ภาพที่ 2.2.1-4 ผลตัวชี้วัดของโครงการที่
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.2.2-1 ผลลัพธ์การใช้จ่าย
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 
 
  
 
 
 
 

 
ด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานการจัดการพลังงานของวิทยาเขตฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินพลังงาน  โดยมีกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรม MUKA Earth Hour  “พลังคุณ เปลี่ยนโลก” 
-Earth Hour  ร่วมปิดไฟพร้อมกันทั่วโลก เป็นเวลา   1 ชั่วโมง  
-MUKA Earth Hour  ร่วมปิดไฟพร้อมกัน ณ หอพักนักศึกษาและบุคลากร/บ้านพักบุคลากร เป็น
เวลา 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน 

2. กิจกรรม "7 Days MUKA Challenge" 
3. กิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตส านึกด้านการลดใช้พลังงาน 

3.1 ลดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร 
3.2 งดให้บริการลิฟท์โดยสาร 
3.3 ลดพลังงานระบบปรับอากาศ 
3.4 ลดพลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องใช้ส านักงาน 

 3.5 ลดใช้พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิง 



3.6 ลดปริมาณการใช้น้ าประปา 
 3.7 ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
 3.8 ลดปริมาณการใช้วัสดุไม่ย่อยสลาย 

ทั้งนี้ วิทยาเขตฯ เหมาะกับการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลง ทั้งนี้ได้ผลักดันให้เจ้าหน้าที่งานกายภาพฯ สร้างนวัตกรรมจาก Solar Roof ส่งผลให้มีการยกเลิกรถ 
Tram ที่ใช้น้ ามันดีเซลส าหรับให้บริการนักศึกษาและ
บุคลากรภายในวิทยาเขตฯ ด้วยการใช้รถ Tram ที่ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ (ประมาณ 80%) และพลังงานไฟฟ้า
แทน ผลดังกล่าวส่งผลให้ลดปริมาณน้ ามันดีเซลที่ใช้
ภายในวิทยาเขตฯ ได้เกือบทั้งหมด และท าให้ปริมาณ
การใช้น้ ามันในปี 2562 ลดลงอย่างมาก และส่งผลให้
อาคารอ านวยการของวิทยาเขตฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
Green Office  
 

 

 


