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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
รายงานประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 
กันยายน พ.ศ.2563) ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
อันประกอบด้วย ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านการบริการวิชาการ และด้านบริหาร
จัดการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.2563 – 2566 เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับใน

การมีส่วนร่วมด าเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้มุ่งสู่การเป็นผู้น าการศึกษาและวิชาการ
แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ รายงานประจ าปี
ฉบับนี้ยังเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  และน าไปประกอบการ
วางแผนเพื่อพัฒนา ในรอบปีถัดไป 
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ

กันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  อย่างต่อเนื่อง และ

ผลิตผลงานที่เป็นที่ยอมรับและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป  

 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรี ์ลีละวัฒน์) 
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล/ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล/ค าขวัญ/ปรัชญา/ปณิธาน/สี
ประจ 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 

 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านไตรรตัน์ หมู่ที่ 9 ต าบลบลลุม่สุม่ อ าเภอโทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มเีนื้อท่ี 6,792 ไร่ ติดกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 (กาญจนบุรี – ทองผาภมูิ)  
 
 

2538 คณะรัฐมนตรีมีมติขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 8 โดยเห็นชอบให้จัดตั้ง "โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี" เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2538 

2541 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง   พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี เมื่อวัน
เสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2541 

2544 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การจัดการบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

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

2547 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 
2552 เปลี่ยนสถานภาพเทียบเท่าคณะตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เป็น "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี" 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และบริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ.
2552 และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

2557 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่) จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

2563 เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความยั่งยืน
ทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ 

 
 
 
 



ทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้น าการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภมูิภาคตะวันตกของอาเซียน 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
ค าส าคัญ ค าอธิบาย 

1. ผู้น าการศึกษา เป็นผู้น าการจัดการเรยีนการสอนที่เป็นสหวิทยาการ โดยมีหลักสูตรที่ได้รับรองตามมาตรฐาน
ระดับสากล และผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะเป็น Global Citizen 

2. ผู้น าทางวิชาการ 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการแบบบรูณาการที่เป็นแบบอย่าง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นท่ี
พึงพิงของชุมชนและสังคม 

3. ฐานทรัพยากร ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพ 
4. ภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาศกัยภาพและการใช้ฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซยีน 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรม จรยิธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ท่ีสามารถประยุกต์ในการพัฒนา

ประเทศสู่ความเป็นสากล และอยูบ่นพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมภิาคตะวันตกของอาเซียนทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบรูณาการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ

อย่างยั่งยืน 
ค่านิยม (Values) 
ค่านิยมหลัก (Core Value) มหาวิทยาลัยมหิดล 
M - Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหต ุสมผล     
A – Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น    
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง    
I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม    
D – Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ    
O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่    
L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

ค่านิยมหลัก (Core Values) วิทยาเขตกาญจนบุร ี
K – Kindness เลิศล้ าเมตตา    
A – Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว 
วัฒนธรรมความเป็นเลิศ (Excellent Culture)  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 
Agility ความคล่องแคล่ว ว่องไว 
Continuous learning การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
Sense of belonging จิตส านึกในความเป็นเจา้ของ 
Sharing การแบ่งปัน การมสี่วนร่วม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academic Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resources พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Hardware & Software) เพื่อสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touch สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับภูมิภาคตะวันตกรองรับระเบียง
เศรษฐกิจ แนวตะวันออก-ตะวันตก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Financial Sustainability สร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Human Resources Excellence พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาแห่งภูมิภาคตะวันตก 



ผลการด าเนินงานวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
ผลงานด้านวิจัย  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล :   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research with global and social impact 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบรุี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี ก าหนดกลยุทธ์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่
ตอบสนองชุมชนสังคมในภูมิภาค และงานวิจัยแบบบูรณาการที่เป็นแบบอย่าง สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นที่พึ่งพิงของชุมชนและ
สังคม โดยมีการด าเนินงาน ดังนี ้

1) Matching ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยวิทยาเขตกาญจนบุรีกับนักวิจัยต่างชาติตาม Expertise ที่สอดคล้องกัน 
2) สนับสนุนให้เกิด Research Cluster ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการน าเสนอผลงานท้ังในและต่างประเทศ 
4) สนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติโดยเน้นตามคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ 
5) สนับสนุนการวิจัยที่เน้น Area base ที่ตอบโจทย์ชุมชน 
6) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกการท าวิจัยเพื่อรองรับนักวิจัยชาวต่างชาติ 
ปีงบประมาณ 2563 วิทยาเขตกาญจนบุรี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 39 เรื่อง ซึ่งวิทยาเขตฯ 

ให้ความส าคัญคุณภาพผลงานวิจัยมุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสนับสนุนรางวัล
ผลงานตีพิมพ์คุณภาพ ส่งผลให้ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในระดับคุณภาพ Q1 เพิ่มขึ้น 

 
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในระดับคุณภาพ Q1 
 

 

 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงทางวิชาการ Citation 
per Publication (T=11คร้ัง/เร่ือง) 

ร้อยละผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ  

  



 
ผลงานด้านการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally –competent graduates 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellence สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี มีนโยบายด้านการศึกษาในการสร้างสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตฯ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
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 (หลักสูตรปกติและ

ภาคพิเศษ) 
 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด/หลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
เข้า

ใหม่(ปี 
1) 

คงอยู่ 
(ปี 2- 4) 

รวม 

• หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร     

1. วิทยาศาสตรบณัฑติ (สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 26 82 108 31 
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ (สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 34 35 69 18 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ (สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) 51 99 150 47 

4. วิทยาศาสตรบณัฑติ (สาขาธรณีศาสตร์) 26 77 103 28 
5. บริหารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการจัดการ) 60 139 199 54 

6. บัญชีบัณฑิต 65 182 247 80 
7. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 35 60 95 35 



หลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
เข้า

ใหม่(ปี 
1) 

คงอยู่ 
(ปี 2- 4) 

รวม 

• หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร     

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหาร
และระบบนิเวศ (หลักสูตรปกติและภาคพิเศษ) *เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2563 

5 - 5 - 

รวมท้ังสิ้น 297 674 976 293 
 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

1. กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก 
2. กิจกรรม Open House ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี 
3. กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อวิทยาเขตกาญจนบุรี ผ่านทาง Facebook Live 
4. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการพัฒนาบัณฑิตให้เป็น Global Citizen Global Talents และ Entrepreneurship 

 วิทยาเขตกาญจนบุรีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา
เรียนรู้ สร้างจิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจรยิธรรม และพัฒนาทักษะให้เป็น Global Citizen Global Talents และ Entrepreneurship
เพื่อน าความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  โดยมีกิจกรรม อาทิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน การจัดกิจกรรม Start Up ระหว่างประเทศของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีเพื่อให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการ  



 
โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  

1. กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work ร่วมกับ Hanbat National University และ Korea National University of 
Education (Online) 

                
        

2. การประชุมหารือความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ Changwon National 
University (CWNU) สาธารณรัฐเกาหล ี

                     
 

3. ประชุมหารือความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ Curtin University ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 

                         

First Online MUKA Senior Project 
NEW PLATFORM 



4. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ Changwon 
National University (CWNU) สาธารณรัฐเกาหล ี

                
 

5. กิจกรรม Virtual Cultural Exchange Program ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ Universitas 
Singaperbangsa Karawang  ประเทศอินโดนีเซีย 

          
 
 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 
กิจกรรมการประชุมร่วมกับศิษย์เกา่เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี  ให้ความส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. ทุนการศึกษา ทุนภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ทุนภูมิพล ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล เงิน
ยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน และทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เงินบริจาคของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  

2. การบริการสุขภาพนักศึกษา การบริการด้านรักษาพยาบาลและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ  

3. หอพักนักศึกษาและหอพักบุคลากร ห้องออกก าลังกาย ห้องอ่านหนังสือ และ Co-working Space  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ห้องสมุด ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และศูนย์เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

6. การจัดต้ังศูนย์สอบ ICDL (The Digital Skills Standard) 
 
 
 
 
 
 

 
 



7. โรงอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ และเคร่ืองขายสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 

8. ร้านกาแฟ (MUKAFE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานด้านบริการวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academics Excellenceสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Global Link- Local Touchสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับภมูิภาคตะวันตก รองรับ ระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
ด้านการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
 วิทยาเขตกาญจนบุรีสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ ชุมชนโดยรอบวิทยาเขตฯ มีในการสนับสนุนการผลิต
น้ าประปาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่มให้ชุมชน 5 ต าบลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดท า MOU สนับสนุนวัดและโรงเรียน
ใกล้เคียงกับวิทยาเขตกาญจนบุรี ส าหรับกลุ่มที่ 2 การสนับสนุนชุมชนภูมิภาคตะวันตกให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการ Matching 
ความร่วมมือเพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาชุมชน โดยมีโครงการหลักดังนี้ 

1. Matching ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และร่วมวางแผนในการอบรมครูทางด้าน 
Earth Science ซึ่งทางวิทยาเขตฯ มีแหล่งเรียนรู้และบุคลากรสนับสนุนเป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 

2. ขยายการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้กับโรงเรียนและนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี โดย Matching ความร่วมมือกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ตระหนักถึง



ความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดท าขึ้นตามความสนใจของนักเรียนและมุ่งแก้ไขปัญหาที่พบ
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
 
 

 
 
 

3. Matching ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) : SCG ในการสนับสนุนทุนและวางแผน
ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านสามัคคีธรรม 

4. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี โดย Matching ความร่วมมือทั้งกับภาครัฐและเอกชนในการวาง
แผนการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  
 

 
 
 

5. Matching ความร่วมมือกับชุมชน และปรับปรุงรายวิชากลางให้นักศึกษาลงปฏิบัติร่วมกับชุมชนในการก าหนดแนวทางแก้ปัญหา
ชุมชน 

6. กิจกรรมบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนระดบัมัธยมศกึษา จ านวน 8 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนกวดวิชาสร้างศลิป์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง โรงเรียนก าเนิดวิทย์ โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม โรงเรียนวิสุทธรังษี รวมทั้งสิ้น 835 คน 

 
 
 



ด้านการส่งเสริมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล 
1. การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจ าปี 2563 จ านวนห้องปฏิบัติการ 7 ห้อง ผ่านเกณฑ์

การประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ได้แก่ Geochemistry Lab, Botany Lab, Petrology Lab, Genetic 
Room, Plant physiology and Plant tissue culture Lab, Food Analysis Lab 2, โรงเพาะเห็ด 
 
 
 
 
 

 
2. การตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติ จ านวน 2 ห้อง ได้แก่ 1) 

ห้องปฏิบัติการ Geochemistry Lab 2) ห้องปฏิบัติการ Food Analysis Lab 2 ผลการตรวจประเมินพบว่า สามารถ
ด าเนินการได้สอดคลอ้งตามข้อก าหนดดา้นความปลอดภยัไดค้รบทั้ง 7 องค์ประกอบ จ านวน 137 ข้อ และไม่พบข้อบกพร่องที่
ต้องแก้ไข 

 

 
 

 

 

 
 

3. วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017 ในหัวข้อ การทดสอบค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า (Total dissolve solid TDS) ในน้ าประปา น้ าทิ้งและน้ า
เสีย) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
ผลงานด้านบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Open Access Education Resourcesพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Financial Sustainabilityสร้างความเขม้แข็งทางการเงินเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 Human Resources Excellenceพัฒนาทรัพยากรบคุคลให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาแห่งภาคตะวันตก 
 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์วิทยาเขตฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบคุคล
ที่เหมาะสมกับการด าเนินงานและการพัฒนาวิทยาเขตฯ ต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป มุ่งให้บุคลากรมีการสร้างสรรค์ผลงานและ
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 
 
จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ 

ต าแหน่ง 

สถานภาพ 

รวม 
ข้าราชการ พม. 

พม. 
ส่วนงาน 

ลจ. 
เงิน

งบประมาณ 

ลจ. 
ส่วน
งาน 

สายวิชาการ       
- ศาสตราจารย ์ - 1 - - - 1 
- รองศาสตราจารย ์ - 1 - - - 1 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 8 - - - 8 
- อาจารย ์ - 40 1 - - 41 
- นักวิจัย - - 1 - - 1 

รวม สายวิชาการ - 50 2 - - 52 

สายสนับสนนุ       
        - ผู้ช่วยอาจารย์ - 14 - - - 14 

- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 1 2 - - - 3 
- สนับสนุนท่ัวไประดับปฏิบตัิการ - 26 - - 13 39 

- สนับสนุนท่ัวไประดับช่วยปฏิบัติการ - 1 1 - 14 16 
- ต่ ากว่าช่วยปฏิบัติการ  - - - - 42 42 
- อื่นๆ  - 15 1 - - 16 

รวม สายสนับสนุน 1 58 2 - 69 130 

รวมท้ังสิ้น 1 108 4 0 69 182 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารคุณภาพ 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาเขตฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.2563 – 2566 เพื่อให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรโดยน าระบบคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
มาก ากับการบริหารงาน 

(1) การบริหารองค์กรใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence)  ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) จากคณะกรรมการตรวจประเมินของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบการตรวจติดตามแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ประจ าปี 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality 
Assurance - AUN-QA) ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) ซึ่งนับได้ว่าวิทยา
เขตกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ์ AUN-QA ครบทุกหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการเงินและงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาเขตกาญจนบุรไีดร้ับจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามพันธกิจด้านการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 156.86 ล้านบาท โดยจ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
งบประมาณประจ าปี 2563 จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 
 
 
 
 

แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
งบประมาณแผ่นดิน 110.50 

งบประมาณเงินรายได ้ 46.36 
รวมท้ังสิ้น 156.86 



งบประมาณประจ าปี 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

งบบุคลากร 65.69 
งบด าเนินงาน 29.16 

งบลงทุน 61.71 
งบอุดหนุน 0.30 
รวมท้ังสิ้น 156.86 

 
ด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน ์

วิทยาเขตฯ จัดตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ Green Office มีการก าหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานการฝึกอบรม 
และการสื่อสารเพื่อสร้างจิตส านึกกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีการอบรมการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดย
ผลักดันให้บุคลากรอบรมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินภายในผู้ใช้พลังงาน ทั้งนี้ วิทยาเขตฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมิน 
Green Office จากคณะกรรมการ External Audit ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศทางด้าน Green 
Office อาคารอ านวยการในป ี2562 และได้เหรียญทองแดงอาคารเรียนรวมในปี 2563  

นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามผลการด าเนินงานด้านพลังงาน (ไฟฟ้า น้ ามัน น้ า และกระดาษ) และการใช้ทรัพยากรอื่นๆ โดยมี
การน าเสนอข้อมูลผ่าน Dashboard โดยใช้ Tableau แบบก่ึง Real Time เพื่อท าการวิเคราะห์ผลตามความเป็นจริง ซึ่งปัจจุบันจากผล
การทบทวนส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการประชุมผ่านระบบ e-Meeting ทั้งหมด และใช้การประชุมแบบ Hybrid หรือ Online เพือ่ลด
การเดินทางลง และมีการแทนท่ีการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือกส่งผลให้มีการลงทุน Solar Roof เพื่อทดแทนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมโดยแทนที่รถไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
 
 
 
 

 
 


