
การติดตามผลการดําเนินงาน
ตามขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA-Visit) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 

6 ธันวาคม 2565



วิสัยทัศน

สถาบันการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และการแพทยช้ันนํา 
บูรณาการสูการพัฒนาสังคมในภูมิภาค



• ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสรางองคความรูแบบบูรณาการ

• ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู และสมรรถนะท้ังในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และผูประกอบการ ท่ี

เชื่อมโยง วิเคราะห และประยุกตองคความรูขามศาสตร 

• บริการวิชาการและถายทอดองคความรูแบบบูรณาการ 

• บริการทางการแพทยและเปนแหลงเรียนรูในการดูแลผูปวยแบบองครวม ผสมผสานระหวางการแพทยแผนปจจุบัน

และการแพทยทางเลือกเพ่ือตอบสนองสังคมผูสูงอายุบูรณาการเขากับระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 3

• โดยมุงสรางคุณประโยชนดานการแพทย-สาธารณสุข สิ่งแวดลอม-ฐานทรัพยากร การเกษตรความม่ันคงดาน

อาหาร และฟสิกสทฤษฏีปรัชญาธรรมชาติ ท่ีสามารถแกปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอยางย่ังยืน 

พันธกิจ



อธิการบดี

รองอธิการบดฝ่ีายโครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์

กลุ่มวชิาการ

และหลักสูตร
ศูนยก์ารแพทย์

มหดิลบาํรุงรักษฯ์

ศูนยว์จิัยและ

บริการวชิาการ

กลุ่ม

อาํนวยการกลาง

คณะกรรมการทีป่รึกษา

โครงการจัดตัง้ฯ

ศูนยฟิ์สิกสท์ฤษฎแีละ

ปรัชญาธรรมชาตฯิ

โครงสรางองคกร



ตําแหนง จํานวน (คน)

สายวิชาการ 38

• ศาสตราจารย 1

• รองศาสตราจารย 3*

• ผูชวยศาสตราจารย 4

• อาจารย 30

สายสนับสนุนวิชาการ 21

• ผูชวยอาจารย/นักวิชาการ 21

สายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ/ทั่วไป 43

รวม 102

3%

8%

10%

79%

สัดสวน ศ. : รศ. : ผศ. : อ.

ศ. รศ. ผศ. อ.

ขอมูล ณ วันที่  1 ธันวาคม 2565

บุคลากรดานวิชาการ

* อยูระหวางโปรดเกลาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 คน



บุคลากรศูนยการแพทย
ตําแหนง จํานวน (คน)

แพทย 20

- แพทยเฉพาะทาง 12*

- แพทยท่ัวไป 8*

ทันตแพทย 2

พยาบาล 24

เภสัชกร 3

นักกายภาพบําบัด 3

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1

นักเทคนิคการแพทย 3

นักรังสีการแพทย 2

แพทยแผนจีน 3

แพทยแผนไทย 3

กลุมสนับสนุนทางการแพทย 21

กลุมสนับสนุนอื่นๆ 43

รวม 128

*แพทยอยูระหวางลาฝกอบรม 5 อัตรา

ขอมูล ณ วันที่  1 ธันวาคม 2565

*แพทยอยูระหวางลาฝกอบรม 1 อัตรา



ผลการดาํเนินงานโดดเดน่

ปี 2565

ดา้นการวจิัย



ระดบัคุณภาพบทความวิจัยทีต่พีมิพ ์ปี 2565 (จาํนวน 37 ผลงาน) 
(คา Quartile อางอิงจากฐานขอมูล SJR) 

วารสารระดับ

นานาชาติ

จํานวน 

(ผลงาน)

Quartile 1 22

Quartile 2 3

Quartile 3 6

Quartile 4 2

จํานวนวารสารท่ีตีพิมพระดับ 

TOP 10 Percentile จํานวน 

10 ผลงาน (45%)

ไมปรากฏ Quartile จํานวน 3 ผลงาน

Book Chapter จํานวน 1 ผลงาน

Quartile 1
67%

Quartile 2
9%

Quartile 3
18%

Quartile 4
6%

• Sustainable Production and Consumption

• Food Control

• Fish and Shellfish Immunology

• Physica D: Nonlinear Phenomena

• Industrial Crops & Products

• Scientific Reports

• Aquaculture

• Frontiers in Marine Science

เปาหมายของสวนงาน 

ป 2565

ผลงานระดับนานาชาติ

ของสวนงาน

38 ผลงาน 37 ผลงาน

รายชื่อวารสารที่

ตีพิมพระดับ TOP 

10 Percentile

(ขอมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2565)



คา H-index 10 อันดับแรกของสวนงาน

ลําดับ รายช่ือ คา H-index

(Exclude self citations)

Citation Count

(Exclude self citations)

Field-Weighted 

Citation Impact

Scholarly Output

1 Dr. Kumar Abhinav 19 1,237 0.94 37

2 รศ.ดร.จรูญโรจน  โชติวิวัฒนกุล 15 699 0.51 24

3 ผศ.ดร.จารุวรรณ ผลเจริญ 14 397 0.15 5

4 ศ.ดร.บุรินทร  กําจัดภัย 11 548 0.87 11

5 รศ.ดร.วีระเดช  มีอินเกิด 11 386 0.99 24

6 ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธิ์ นพเสถียร 10 224 0.73 21

7 ผศ.ดร.กิตติคุณ หมูพยัคฆ 8 222 0.44 5

8 Dr. Nandan Roy 8 220 0.76 11

9 น.สพ.ดร.วชิระเศกข พีระปญญสุทธิ์ 7 171 1.59 9

10 ดร.ปณฑารีย แตประยูร 6 451 1.20 5

(ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธ.ค. 2565)



SDG Publication

จํานวน 2 เรื่อง
• Antifeedant activity and biochemical responses

in Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)

infesting broccoli, Brassica oleracea var. alboglabra

exposed to Piper ribesioides wall extracts

and allelochemicals

• Effect of betulinic acid extraction from Guava (Psidium

guajava Linn.) leaves against human

cholangiocarcinoma cells

จํานวน 1 เรื่อง
• Effects of copper accumulation on growth and

development of Scopelophila cataractae grown

in vitro

(ขอมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2565)



ผลงานดานงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ “Effects of copper

accumulation on growth and

development of Scopelophila

cataractae grown in vitro” โดย

รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด วารสาร

Ecotoxicology and Environmental

Safety

ผลงานตีพิมพ “Organic amendment

additions to cadmium-contaminated

soils for phytostabilization of three

bioenergy crops” โดย ดร.ปณฑารีย

แตประยูร วารสาร Scientific Reports

Agricultural & Biological Sciences

ผลงานตีพิมพ “Sustainable livelihood

outcomes, causal mechanisms and

indicators self-determined by Thai

farmers producing bioethanol

feedstocks” โดย ดร.วีรวัฒน ฉายา วารสาร

Sustainable Production and

Consumption

ผลงานตีพิมพ “Toxicity of isolated phenolic compounds

from Acorus calamus L. to control Spodoptera litura

(Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory conditions” โดย

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ นพเสถียร วารสาร Chemical and Biological

Technologies in Agriculture

ผลงานตีพิมพ “A point-of-use lateral

flow aptasensor for naked-eye

detection of aflatoxin B1” โดย

ดร.ภัสรา วิจิตรวราศานต วารสาร Food

Control

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธ.ค. 2565)



ผลงานดานงานวิจัย

NAS

ผลงานตีพิมพ “Non-holonomic and

quasi-integrable deformations of the

AB equations” โดย Dr. Kumar

Abhinav วารสาร Physica D: Nonlinear

Phenomena

ผลงานตีพิมพ “Assessing temporal

correlation in environmental risk

factors to design efficient area-

specific COVID-19 regulations: Delhi

based case study” โดย Dr.Pradeep

Bhadola วารสาร Scientific Reports

(ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธ.ค. 2565)

Social & Human Sciences

• ผลงานตีพิมพ “Smart devices and family roles: A study of smart device

use among children aged 2-5 Thailand's health region 3” โดย

ผศ.ดร.สุภาภรณ คําเรืองฤทธ์ิ วารสาร Journal of Population and Social

Studies

• ผลงานตีพิมพ “Thai adolescent mothers: Perspectives on sexuality

education and educational opportunities” โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ

คําเรืองฤทธ์ิ วารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies



งานวิเทศสัมพันธ (MUNA-International Relation)
“ความรวมมือดานวเิทศสัมพันธและวิชาการ”

Nanyang 

Technological 

University,

Singapore
Universitas

Bina Sehat

PPNI,

Indonesia
Bremen 

University,

Germany

Taipei Medical 

University,

Taiwan

Ball State 

University, 

USA

Babson 

College,

USA

Kyoto 

University,

Japan

Universitas

Airlangga,

Indonesia

NAS

NAS

Academic
Academic

Academic

Academic

Academic

Academic

Academic

National Research 

Institute for 

Agriculture,

France



งานวิเทศสัมพันธ (MUNA-International Relation)
“ความรวมมือดานวิเทศสัมพันธและวิชาการ”

National Research Institute for 

Agriculture, France Babson College, USABall State University, USA

Universitas Bina Sehat PPNI, Indonesia Bremen University, GermanyKyoto University, Japan



• สรา้งความรว่มมือกบันกัวิจยัตา่งชาติ เพ่ือเพิ่มคณุภาพของงานวิจยั

• เพิ่มงานวิจยัท่ีมีความรว่มมือกบัเอกชน สรา้งนวตักรรม

• สนบัสนนุนกัวิจยัสาํเรจ็รูป

แผนการดําเนินงานที่สําคัญในป 2566 ดานการวิจัย



ดา้นการศึกษา



หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดลอม 

ผานการอนุมัติฯ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เดือน ตุลาคม 2565

หลักสูตรใหม่ระดบับัณฑติศึกษา



หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิสทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ (นานาชาติ) 

ผานการอนุมัติฯ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เดือน พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรใหม่ระดบับัณฑติศึกษา

ศนูยฟิ์สกิสท์ฤษฎีและปรชัญาธรรมชาตินครสวรรค ์: NAS



หลักสูตรใหม่ระดบัอุดมศึกษา

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

• ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เตรียมเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรตอ

สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนเปดรับนักศึกษา ปการศึกษา 2566

• ย่ืนขอรับการประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาลในเดือนมกราคม 2566



• จดัทาํหลกัสตูร non degree : หลกัสตูร ศศ.บ และ วท.บ

• เพิ่มจาํนวนรบันกัศกึษาใหไ้ดต้ามเปา้หมาย / พฒันา MUNA farm
• สรา้งความเป็นนานาชาติ

แผนการดําเนินงานที่สําคัญในป 2566 ดานการศึกษาและวิเทศสัมพันธ



ด้านบริการวชิาการ

ผลการดาํเนินงานโดดเด่น

ปี 2565



งานดานสิ่งแวดลอม

• ภารกิจ : เปนที่พึ่งใหกับเครือขายบึงบอระเพ็ด ลุมนํ้า และปาไม 

(บริการวิชาการ วิจัย รับใชสังคม)

• งานโครงการชี้นําสังคม : การมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ชุมนํ้า

บึงบอระเพ็ด 

• กรรมการภายนอก : 6 ชุด

- คณะกรรมการจัดทําแผนการอนุรักษและคุมครองพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว 

ปาและเขตหามลาสัตวปา

- คณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

- คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด

- คณะทํางานบริหารงานโครงการสงนํ้าจากแมนํ้านาน-บึงฯ

- คณะกรรมการปาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

- คณะกรรมการลุมนํ้าสะแกกรัง



การเลี้ยงไกไขในระบบปลอยอิสระ

งานดานเกษตรและการประกอบการ

1. สรางรายได (กําไร 38 %)

2. แผนงานวิจัย (อยูระหวางขอจริยธรรมวิจัย)

3. ตนแบบโรงเรือน 

(เตรียมย่ืนขอใบรับรองฟารมจากกรมปศุสัตว)

5. Youtube เผยแพร 4 ตอน (view 5,778 ครั้ง)   

4. สื่อขอมูลเผยแพร ไดแก Facebook

6. ใหขอมูลสัมภาษณกับสื่อภายนอก

• ชอง TOR Kaset Channal (view 1,445 ครั้ง)

• ชอง นํ้าเมย office TV (view 10,652 ครั้ง)

8. ศูนยเรียนรู ฝกอบรม และเครือขาย

7. บทเรยีนออนไลน (MOOC) 

9. ความสอดคลองกับ SDGs



ศูนยวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

งาน
ประกอบการ

งานเครือขาย

(ประสานงาน 
เชื่อมโยง)

Engagement 
&

SDGs

งานบริการ
วิชาการ

เครือขายเมล็ดพันธุ

ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ

7 เครือขาย

Engagement  จํานวน 3 เรื่องสงรับรองแลว

SDGs จํานวน 2 เรื่อง

U2T 

- ต.เกาเลี้ยว

- ต.ศาลเจาไกตอ

- รายได  29,000 บาท

- สนับสนุนการเรียนการสอน

- วิทยากรภายนอก

- ดินปลูก

- ปุยโบกาฉิ

รายได 33,570 บาท 

- พืชผัก

- กลองปลูกสุข

รายได  168,314 บาท

เครือขายหนวยงานดานเกษตรและประกอบการ
10 จังหวัด > 40 หนวยงาน

เครือขายประกอบการ
10 จังหวัด > 1000 ราย

เครือขาย เกษตรอินทรีย
7 จังหวัด 18 กลุม



โครงการ U2T

2564 2565

ตําบลเขาทอง
9 ตําบล

เขาทอง นิคมเขาบอแกว เขากะลา ยางขาว เนินมะกอก

เกาเลี้ยว ศาลเจาไกตอ สระแกว เนินขี้เหล็ก



26

วิทยาเขตนครสวรรค
• Oral presentation : 1 เรื่อง

• Poster : 9 เรื่อง



เป้าหมาย จาํนวนผลงาน

1.No Poverty 10

2.Zero Hunger 12

3.Good Health and well-being 12

4.Quality Education 12

5.Gender Equality 2

6.Clean Water and Sanitation 6

7.Affordable and Clean Energy 4

8.Decent Work and Economic Growth 5

9.Industry Innovation and Infrastructure 3

10.Reduced Inequalities 8

11.Sustainable Cities and Communities 9

12.Responsible Consumption and Production 12

13.Climate Action 8

14.Life Below Water 3

15. Life on Land 11

16.Peace and Justice Strong Institutions 4

17.Partnerships for the Goals 12

12 10

9

12

8

3

11

4

12

12

12

8 5

4

6

2

3

งานท่ีตอบสนองตอ SDG



Newton Society เขาทอง

พิทยาคม จัดต้ังนิวตันสมาคม 

เพ่ือสรางแรงบันดาลใจและให

การสนับสนุนทางวิชาการและ

ทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียน

เขาทองวิทยาคม ในระยะยาว

คายฟสิกส NAS มานะ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครสวรรค 3 คาย : 

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม อ.พยุหะคีรี โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค อ. 

ลาดยาว และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ.ชุมแสง

CAFÉ FISICA & PUBLIC FORUM การจัดบรรยายสาธารณะ วิทยาศาสตร

สําหรับประชาชน : การเสวนาประกอบภาพยนตร INTERSTELLAR  

การรวมสอนในโรงเรียนและสถาบันผลิตครู 

ศูนยฟิ์สิกสท์ฤษฎแีละปรัชญาธรรมชาตนิครสวรรค ์



• สนบัสนนุการเพิ่มผลงานทรพัยส์นิทางปัญญา

• เพิ่มการหารายไดจ้ากการจดับรกิารวิชาการ / ศนูยก์ารศกึษาตอ่เน่ืองของสภาวิชาชีพสาธารณสขุชมุชน

แผนการดําเนินงานที่สําคัญในป 2566 ดานบริการวิชาการ

ผลงานดานทรัพยสินทางปญญา ประเภทสิ่งประดิษย ป 2565 : อนุสิทธิบัตร

ลําดับ ชื่อผลงาน ผูสรางผลงาน วันที่ย่ืนขอ เลขที่

1 รถลากจูงพลังงานแสงอาทิตย สําหรับจาย

กระแสไฟฟา

นายธนากร จันหมะกสิต และ

คณะ

14/12/64 2103003649

2 ของผสมจุลินทรียกอนสําหรับกําจัดโลหะหนักในน้ํา

เสียและกรรมวิธีการผลิต

ดร.ศศิมา วรหาญ และ 

รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด

17/12/64 2103003688

3 ชุดทดสอบแบบไหลตามแนวระนาบสําหรับการ

ตรวจหาสารอะฟลาทอกซินบี 1 จากตัวอยางโดยใช

แอปตาเมอร

ดร.ภัสรา วิจิตรวราศานต 9/6/65 2203001436



ด้านบริการทางการแพทย์

ผลการดาํเนินงานโดดเด่น

ปี 2565



การใหบริการทางการแพทย ศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ จังหวัดนครสวรรค
ปงบประมาณ 2565 ขยายการใหบริการเพ่ิม ดังนี้

หองตรวจโรคอายุรกรรมโรคไต 1 หอง

หองตรวจโรคเฉพาะทางตา 1 หอง

บริการทันตกรรม 2 ยูนิต
หองตรวจโรคทางหู คอ จมูก 2 หอง 

หองตรวจผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 หอง

หองตรวจโรคกระดูกและกลามเนื้อ 1 หอง

ยูนิตลางไต 10 ยูนิต

หองตรวจอายุรกรรมทั่วไป 1 หอง



รายไดศูนยการแพทยมหิดลบาํรุงรักษ จังหวัดนครสวรรค

7.6
13.5

26.4

รายไดป 2565 เพ่ิมขึ้น รอยละ 58.3



จํานวนผูมารับบริการและความพึงพอใจ ศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ จังหวัดนครสวรรค

ป 2565 มีผูมารับบริการเฉลี่ย 180 คน/วัน



แผนการดําเนินงานที่สําคัญในป 2566 ดานบริการทางการแพทย

• เตรยีมความพรอ้มหอ้งผา่ตดัสวนหวัใจ

• เตรยีมความพรอ้มหอ้งผา่ตดัตา

• เพิ่มจาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รบัการผา่ตดั / เพิ่มจาํนวนผูป่้วยใน

• เพิ่มรายไดจ้ากการจดับรกิารทางการแพทย ์คาดประมาณรายรบั 60.5 ลา้น



ปัญหาและอุปสรรค

• การบรรจุบุคลากรสายวิชาการ ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ



ความต้องการช่วยเหลือจากมหาวทิยาลยั

• ปงบประมาณ 2566

• ขอรับการสนับสนุนงบดําเนนิการของศนูยการแพทยฯ เพิ่มเติม 11.6 ลานบาท (ไดรับการจัดสรร
แลว 30 ลานบาท) เนื่องจากมีการขยายงานโดยประมาณการรายรับเพิม่จาก 48 ลานบาท เปน 
60 ลานบาท

• ขอรับการสนับสนุนงบดําเนนิการของงานวิชาการและหลกัสตูร เพิ่มเติม 1.5 ลานบาท เนื่องจาก
มีการเปดหลักสูตรที่ตองมีการรับรองหลักสตูรโดยสภาวิชาชพี

• ปงบประมาณ 2567
• ขอรับการสนับสนุนอัตราบุคลากรสายสนับสนุน จากการเปิดหลักสูตรใหม่

• ขอรับการสนับสนุนงบดําเนนิการจากการขยายงานผาตัดตา ผาตัดสวนหัวใจ และผูปวยใน CCU



มุ่งม่ัน ใฝ่รู้ สู้ส่ิงยาก นาํพาปัญญาของแผ่นดนิ บูรณาการสู่ชุมชน

Thank you
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