
การติดตามผลการดําเนินงาน
ตามขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA-Visit) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 

18 พฤศจิกายน 2564



วิสัยทัศน

สถาบันปฏิรูปการศกึษาชั้นนํา บูรณาการสูการพฒันาสงัคมในภูมิภาค

สรางคุณประโยชนดาน การแพทย-สาธารณสขุ วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม-ฐานทรัพยากร และวิทยาศาสตรการเกษตร-ความม่ันคง
ดานอาหาร ใหสังคม ชุมชน มุงเนนภูมิภาค ภาคเหนือตอนลาง และ
ภาคกลางตอนบน ในฐานะของสถาบันการศกึษา ภายใตนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

พันธกิจ



อธิการบดี

รองอธิการบดฝ่ีายโครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์

กลุ่มวชิาการ

และหลักสูตร
ศูนยก์ารแพทย์

มหดิลบาํรุงรักษฯ์

ศูนยว์จิัยและ

บริการวชิาการ

กลุ่ม

อาํนวยการกลาง

คณะกรรมการทีป่รึกษา

โครงการจัดตัง้ฯ

ศูนยฟิ์สิกสแ์ละ

ปรัชญาธรรมชาตฯิ

โครงสรางองคกร



บุคลากรดานวิชาการ

ตาํแหน่ง จาํนวน (คน)

สายวชิาการ 35
• ศาสตราจารย์ 1
• รองศาสตราจารย์ 3
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5
• อาจารย์ 26

สายสนับสนุนวชิาการ 66
• ผู้ช่วยอาจารย/์นักวิชาการ 22
• อ่ืนๆ 44

รวม 101

3%

9%

14%

74%

สัดส่วน ศ.: รศ. : ผศ. : อ.

ศ. รศ. ผศ. อ.

ขอ้มลู ณ วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2564



บุคลากรศูนยการแพทยฯ

ตาํแหน่ง จาํนวน (คน)

แพทย ์ 19
- แพทยเ์ฉพาะทาง 9

- แพทยท์ั่วไป 10*

พยาบาล 23
เภสัชกร 3
นักกายภาพบาํบัด 3
นักเทคนิคการแพทย์ 3
นักรังสีการแพทย์ 2
แพทยแ์ผนจนี 4
แพทยแ์ผนไทย 3
กลุ่มสนับสนุนทางการแพทย์ 19

กลุ่มสนับสนุนอืน่ๆ 34

รวม 113

*แพทยอ์ยูระหว่างลาฝึกอบรม 6 อัตรา

ขอ้มลู ณ วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  2564



บุคลากรท่ีมีคา h-index มากกวา 10

ลําดับ รายช่ือ จํานวนผลงาน

ตีพิมพ (ช้ิน)

คา h-index

1 รศ.ดร.จรูญโรจน โชติวิวัฒนกุล 54 12

2 ศ.ดร.บุรินทร  กําจัดภัย 28 11

3 รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด 26 10

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2564

ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ (ม.ค.-ปจจุบัน) (จํานวน 20 ชิ้น) 
(คา Quartile อางอิงจากฐานขอมูล SJR และ JCR) 

วารสารระดับชาติ จํานวน (ช้ิน)

Quartile 1 11

Quartile 2 7

Quartile 3 1

Quartile 4 1

รวม 20

จํานวนวารสารที่ตีพิมพระดับ 

TOP 10 Percentile จํานวน 5 ช้ิน

บุคลากรท่ีมีคา h-index ระหวาง 5-9

ลําดับ รายช่ือ จํานวนผลงาน

ตีพิมพ (ช้ิน)

คา h-index

1 ผศ.ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ 23 9

2 ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร 21 7

3 ผศ.ดร.กิตติคุณ หมูพยัคฆ 19 7

4 อ.น.สพ.ดร.วชิระเศกข พีระปญญสุทธิ์ 10 5

5 อ.ดร.ปณฑารีย แตประยูร 9 5

6 รศ.ดร.วรรณา ประยุกตวงศ 8 5 *คา h-index ท่ีหักคา self citation แลว

Quartile 1

55%

Quartile 2

35%

Quartile 3

5%

Quartile 4

5%

ผลการดําเนินงานโดดเดน ป 2564



Agriculture
• ผลงานตีพิมพ “Effects of soil amendments on leaf anatomical 

characteristics of marigolds cultivated in cadmium-spiked 

soils” โดย ดร.ปณฑรีย แตประยูร วารสาร Scientific Reports

Microbiology
• ผลงานตีพิมพเรื่อง “Immunopathogenesis of hematopoietic 

tissue from bacteria infection in prawn” โดย รศ.ดร.จรูญโรจน 

โชติวิวัฒนกุล วารสาร Fish and Shellfish Immunology

Social and Human Science
• ผลงานตีพิมพเรื่อง “Smart devices and 

family roles: A study of smart device 

use among children aged 2-5 in 

Thailand’s health region 3” โดย ผศ.

ดร.สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์ วารสาร Journal 

of Population and Social Studies

Animal
• ผลงานตีพิมพเรื่อง “Estimation of genetic parameters 

and trends for production traits of dairy cattle in 

Thailand using a multiple-trait multiple-lactation 

test day model” โดย ดร.สมสุข พวงดี วารสาร Asian-

Australasian Journal of Animal Sciences

ผลงานเดนดานวิจัย ป 2564

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2564



ป 2021 (Preprint)
1. Tracker phantom field and a cosmological constant: 

dynamics of a composite dark energy model

Francisco X. Linares Cedeno (Universidad Autonoma de Chiapas 

– Mexico), Nandan Roy (NAS Mahidol), L. Arturo Urena-Lopez 

(Universidad de Guanajuato – Mexico)

2. On Quasi-integrable deformation scheme of the KdV system

Kumar Abhinav (NAS Mahidol), Partha Guha (Khalifa University 

of Science and Technology – UAE)

3. Non-holonomic and quasi-integrable deformations of the AB 

equation

K. Abhinav (NAS Mahidol), I. Mukherjee (Maulana Abul Kalam 

Azad University of Technology-India) P. Guha (Khalifa University 

of Science and Technology – UAE)

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2564

ศูนย ฟ สิ กส ทฤษฎี แล ะปรั ชญาธรรมชาติ

นครสวรรค (Centre for Theoretical 

Physics and Natural Philosophy)

"Nakhonsawan Studiorum for Advanced 

Studies" (NAS) Mahidol University, 

Nakhonsawan Campus

Ph.D. Theoretical Physics and Natural Philosophy

• Classical Dynamics (pre-Ph.D. lectures) (July-August-

September 2021)

หนังสือแปล 1 เลม

• ฮอวกิง นักฟสิกสแหงศตวรรษที่ 21

สนพ. ยิปซี ตค. 2563

ศูนยฟสิกสทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค

https://www.gypsygroup.net/product/851/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21-hawking-the-man-the-genius-and-the-theory-of-everything


ผูไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและหนวยวจิัย

หนวยวิจัย (Research Unit)

• หนวยวิจัยเพ่ือใชประโยชนทางการเกษตร (Agricultural Utilization Research Unit : AURU)

• หนวยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียและชีวผลิตภัณฑ (Microbial Diversity and Bioproducts Research Unit : MDBRU)

• หนวยวิจัยชีวโมเลกุลทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agricultural Molecular Biology and Biotechnology Research Unit : AMBBRU)

• หนวยวิจัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational Health and Environmental Research Unit : OHERU)

โครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนบัสนนุการวิจัยจากเงนิรายไดมหาวิทยาลยัมหิดล ปงบประมาณ 2565

• ศ.ดร.บุรินทร กําจัดภัย : ทุนสนับสนุนกลุมวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุน (Multi – generation Researchers)

• ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา : ทุนสงเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุมวิจัยขนาดเล็ก) (MU-MiniRC)

• ผศ.ดร.กิตติคุณ หมูพยัคฆ : ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund

• ดร.อาภัสรา วัฒนากิจพิบูลย : ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2564



หนวยวิจัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational 

Health and Environmental Research Unit : OHERU)

หนวยวิจัยชีวโมเลกุลทางการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Agricultural Molecular Biology 

and Biotechnology Research Unit : AMBBRU)

Agriculture Microbiology

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พ.ย. 2564

หนวยวิจัย (Research Unit)



สงเสริมกิจกรรมการแลกเปลีย่นนกัศึกษา บุคลากร และความรวมมือทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงานโดดเดน ป 2564

(MOU) Ball State 

University, USA

(MOA) Bina Sehat

PPNI Institute of 

Health Sciences, 

Indonesia 

Savannakhet Health 

Science College, 

Savannakhet , Laos 

People’s Democratic 

Republic

MUNA
Student/Staff 

Exchange and 

Information Exchange

(MOA/MOU) School of 

Humanities /School of 

Economics and Management  

Chongqing Jiaotong University

(MOA) Public Health 

Universitas Airlangga, 

Republic of Indonesia



ผลการดําเนินงานโดดเดน ป 2564

2021 NAS-IF Joint School on Theoretical Physics

NAS และ IF (ม. นเรศวร) รวมกันจัด School ทางวิชาการขึ้นโดยเนนเนื้อหา

ระดับบัณฑิตศึกษาทางฟสิกสทฤษฏี เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. 2564 จัดขึ้นที่ IF (on-site และ online)

เปนภาษาอังกฤษ มีผูเขาลงทะเบียนเรียน 127 คนซึ่งเปนคณาจารยและนักศึกษาจากทุก

สถาบันการศึกษาหลักของไทย อาทิ ม.เชียงใหม, ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ขอนเเกน มศว., จุฬาฯ, ม.

เกษตรศาสตร, ม.ธรรมศาสตร, ม.เทคโนโลยีพระจอมเหลาธนบุรี และจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก

เชน (Japan: Kyoto University), (UK: Univ of Oxford, Imperial College London), 

(Germany: Univ. of Heidelberg), (South Korea: KIAST), (Slovak Republic: Comenius 

Univ.), (Mexico: Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM), (Malaysia: Universiti

Teknologi Malasia), (India: Panjab Univ., IIT BHU, Vidyasagar Univ., Lovely Professional 

Univ, Dibrugarh Univ, Tezpur Univ), (Nigeria: Air Force Comprehensive School), 

(Indonesia: 3 มหาวิทยาลัย) 



ผลการดําเนินงานโดดเดน ป 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
(1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ตําบลเขาทอง

รางวัลชนะเลศิ ระดับภูมิภาค เครือขายภาคเหนือตอนลาง 

จากการประกวดแขงขันกิจกรรม Hackathon 2021 และไดเปน
ตัวแทนไปแขงขันในระดับประเทศ

รางวัลระดับดเีด่น
“สถานศกึษาปลอดภยั”

ประจาํปี 2564 ปีท่ี 1 
จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน



ผลการดําเนินงานโดดเดน ป 2564

ศูนยก์ารแพทยม์หดิลบาํรุงรักษ ์จังหวัดนครสวรรค์



Social Inclusiveness

ใหบ้รกิารฉีดวคัซีน Sinopharm ใหแ้ก่ผูพ้กิารในจงัหวดั
นครสวรรค ์226 คนฟร ีในโครงการ “ประกนัภยัรว่มใจ มอบวคัซีน

ตา้นโควิดสู่ประชาชน” โดยความรว่มมือกบั พฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนษุย ์จงัหวดันครสวรรค ์และสาํนกังาน คปภ.

ใหบ้รกิารฉีดวคัซีน Sinovac และ Astrazenica
ท่ีศนูยก์ารแพทยฯ์ ใหก้บัประชาชนทัง้ในเขตตาํบลเขา

ทองและชมุชนใกลเ้คียงตัง้แต่วนัท่ี 7 มิถนุายน 2564
วนัละ 100 - 120 ราย รวมทัง้รว่มมือกบั รพ.สต.เขาทอง 

บรกิารเขา้ไปฉีดผูป่้วยติดเตียงในชมุชนเขาทองท่ีไม่

สามารถเดินทางได ้จาํนวน 25 ราย

เปิดใหบ้รกิาร ศนูยพ์กัคอยเขาทอง Community 
Isolation : CI ตัง้แต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 โดย
ความรว่มมือกบัโรงพยาบาลพยหุะคีร ีและ อบต.เขาทอง 

ใหบ้รกิาร ศนูยพ์กัคอย สาํหรบัประชาชนท่ีติดเชือ้โควิดท่ีมี

ภมิูลาํเนาท่ี ต. เขาทอง ในช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาดมาก 

จาํนวน 15 ราย



นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท�องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Phase 1 Phase 2

อยู�ระหว�างดําเนินงานวิจัย

ภายใต�แผนงานวิจัย การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน อปท. ทั่วประเทศ 
โดยมี ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน: หัวหน�าแผนงาน และศ. นพ. ประเวศ วะสี : ที่ปรึกษาฯ

Phase 3

อยู�ระหว�างดําเนินงานวิจัย
อปท. กรณีศึกษา
จังหวัดนครสวรรค� และอุทัยธานี
รวม 6 อปท.

อปท. กรณีศึกษา
จังหวัดนครสวรรค� อุทัยธานี ชัยนาท และลพบุรี
รวม 19 อปท.

อปท. กรณีศึกษา
จังหวัดภาคเหนือล�าง-กลางบน 

ทั้งหมด 9 จังหวัด รวม 31 อปท.

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค  2560-2564

นวัตกรรมสังคม



ที่ปรึกษาแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค�อย�างต�อเนื่องทุกป� (ตั้งแต� ป� พ.ศ. 2560-2564)

สู� ที่ปรึกษา แผนปฏิบัตการด�านการส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค  2560-2564

นวัตกรรมสังคม



นวัตกรรมสังคม

นําเสนอผลงาน งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ครั้งที่ 7 จํานวน 4 เรื่อง

นําเสนอผลงาน

MU Social Engagement 
Forum 2021 

จํานวน 6 เรื่อง 



แผนการดําเนินงานที่สําคัญในป 2565

โครงการพัฒนาฟารมเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพครบวงจร

สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย บริการการวิชาการ แหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต และเปนแหลงรายไดของวิทยาเขตฯ

ภาคผลิต

• สวนพริกไทย

• สวนสมุนไพร (ระยะที่ 1)

• ไมประดับ

• Free ranch chicken

• ผลิตภัณฑจากผ้ึง

• เตาเผาถานกัมมันต

2565

• สวนสมุนไพร (ระยะที่ 2)

• พืชผัก/พืชไร (ระยะที่ 1)

• ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (พาราโบลาโดม)

• โรงเรือนอเนกประสงคทรงโคง

• โรงเรือนเพาะชํา 

• โรงเรือนอัจฉริยะพรอมระบบน้ําสปริงเกอรและพนหมอก

• โรงเรือนอัจฉริยะพรอมระบบน้ําหยดและพนหมอก

• ครุภัณฑสําหรับสนับสนุนภาคผลิต

• ระบบน้ําสนับสนนุทางการเกษตร
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ภาคผลิต แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ

• สวนสมุนไพร (ระยะที่ 3)

• พืชผัก/พืชไร (ระยะที่ 2)

• โรงงานแปรรูป และครุภัณฑประกอบโรงงาน อิงตามมาตรฐาน GMP

• Insects for food and feed
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โครงการพัฒนาฟารมเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพครบวงจร

Free Ranch Chicken

MUNA Farm

We are MaShare

เห็ดฟางปลอดสาร

สวนพริกไทย
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โดยมีกลุมวิชาใหเลือกเรียน เชน....

- กลุมวิชาดานพืช เชน ไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร พืชไร 

- กลุมวิชาดานสัตว/ปศุสัตว

- กลุมวิชาดานประมง

- กลุมวิชาเกษตรดีไซน เชน เกษตรภูมิทัศน จัดสวน เกษตรทองเท่ียว 

- กลุมวิชาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เชน เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแมนยํา

เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 

- กลุมวิชาดานเกษตรเพื่อสุขภาพ เชน functional food

- กลุมวิชาดานการจัดการ และการบริหารจัดการความเส่ียง

- กลุมวิชาดานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ

- กลุมวิชาดานการตลาด/การตลาดออนไลน

ปรับหลักสูตร วท.บ.(เกษตรกรปราชญเปรื่อง) เปน Flexi Program

กลุมเผูเรียน

- กลุมนักเรียน (ม.6 หรือ ปวช.)

- กลุมคนวัยทํางาน ท่ีตองการ upskill / reskill

- กลุมวัยใกลเกษียน และกลุมผูสูงอายุ

เปล่ียนช่ือหลักสูตร

Modules

Credit Bank

ปริญญาตรี 3- 4 ป

นักเรียน

(ม.6 หรือ ปวช.)

ขอความรวมมือจากคณะตางๆ ภายในหาวิทยาลัย
มหิดล ในการจัดรายวิชาในกลุมวิชาที่เกี่ยวของ

- คณะวิศวกรรมศาสตร

- คณะเภสัชศาสตร 

- คณะวิทยาศาสตร

- สถาบันโภชนาการ

- ฯลฯ

คนวัยทํางาน

วัยใกลเกษียน/ผูสูงอายุ

Presenter
Presentation Notes
ชูจุดต่างจากหลักสูตรเกษตรที่มีอยู่ในปบัจจุบัน เพื่อนำจุดแข็งและความเก่งของมหิดลมาบูรณาการกับการเกษตร โดยการขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
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ปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรและสิ่งแวดลอม

ปริญญาตรี : เตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ

ปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาฟิสิกสท์ฤษฎแีละปรัชญาธรรมชาติ



- โครงการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําในพืน้ทีชุ่มน้ําบึงบอระเพด็*
(*ได้รับทุนอุดหนุนโครงการขับเคล่ือนนโยบายชีน้าํสังคม ปี 2564)

- โครงการเพือ่การเรียนรูและการประกอบการ
- ดินปลูกงอกงาม

- ปุยหมักอินทรีย

- ปลูกผักอินทรีย

- ไกไขในระบบปลอยอิสระ

แผนการดําเนินงานที่สําคัญในป 2565



• แผนเปดหนวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบไปดวย หองตรวจโรคหัวใจ หองหัตถการ Echocardiogram

Exercise Stress Test, หองปฏิบัติการสวนหัวใจ Catheter Laboratory และ Cardiac Intensive Care 

อยูในหนวยเดียวกัน

• แผนเปดใหบริการหองผาตัดตา

• แผนขยายบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม จาก 6 ยูนิตลางไต เปน 8 ยูนิตลางไต

• แผนเปดบริการทันตกรรมจํานวน 2 ยูนิตทําฟน

แผนการดําเนินงานที่สําคัญในป 2565



ปญหาและอุปสรรค

• สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

• อัตราบุคลากรสายวิชาชีพ ไมเพียงพอตอการเปดหนวยบริการใหม

• งบประมาณในการกอสรางหนวยโรคหัวใจและหลอดเลือดยังไมเพียงพอ



ความตองการชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย

• ขอรับการสนับสนุนอัตราบุคลากร เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการเปดหนวยบริการใหมของศูนยการแพทยฯ

• ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเปดหนวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และหองผาตัดตา 50 ลาน

• ขอรับการสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ
• เครื่องมือวิทยศาสตรสําหรับหนวยวิจัย The Water and Soil Environmental Research Unit (WSERU) จํานวน 

9.1 ลานบาท

• หองเรียนเพ่ือรองรับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรและสิ่งแวดลอม 6.0 ลานบาท

• หองจําลองสถานการณทางการแพทยและพยาบาล (Simulation room) เพ่ือรองรับหลักสูตร พย.บ 10.6 ลานบาท



มุ่งม่ัน ใฝ่รู้ สู้ส่ิงยาก นาํพาปัญญาของแผ่นดนิ บูรณาการสู่ชุมชน
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