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อืน่ๆ อกีมากมายภายในฉบบั
มหดิลสารเปิดรบัฟังข้อคดิเหน็จากผูอ่้าน รวมถงึค�าถามทีอ่ยากให้

เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อเีมล์: muprjournal@gmail.
com ๒. โทรศพัท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณย์ีท่ี: 
งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป ส�านกังานอธกิารบด ี๙๙๙ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ต�าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ                           

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ มหิดลสาร

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมเป็นหนึง่ในเจ้าภาพการจดัการแข่งขนั
เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังที่ ๔๙ ที่จะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 
๖ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา เพือ่
เป็นการเฉลมิพระเกยีรต ิศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้า
ฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ี“เจ้าฟ้านกัวทิยาศาสตร์” เนือ่ง
วโรกาสทรงเจรญิมายคุรบ ๖๐ พรรษา ในวันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โดยถอืเป็นเวทรีะดบัโลกอกีเวทหีนึง่ทีม่เีป้าหมายทีจ่ะพฒันาเยาวชน
ด้าน STEM คือการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนของ
กระทรวงศกึษาธกิาร

มหดิลสาร ฉบับนีม้บีทความทีน่่าสนใจมากมาย อาท ิ“แพทย์รามา
เตือนพบสารโลหะหนกัในสไลม์หรอืน�า้ลายเอเลีย่น อนัตรายส่งผลต่อ
เด็ก” “ธรณศีาสตร์ ม.มหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ีส�ารวจพบไล่ทวปี
ยุคไทรแอสซกิ อายปุระมาณ ๒๕๐ ล้านปี” และบทความทีน่่าสนใจ

๐๓  Internationalization
 • ศษิย์เก่าสาธารณสขุคว้ารางวลัจากประชมุวชิาการ APACPH

 • มหดิลอนิเตอร์ จดัปฐมนเิทศนกัศกึษาต่างชาติ
   ประจ�าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

๐๔ เรื่องจากปก
   • มหาวทิยาลยัมหดิล โดยคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจดัการ 
   แข่งขนัเคมโีอลมิปิกระหว่างประเทศ ครัง้ที ่๔๙

๐๕ Research Excellence
 • แพทย์รามาเตอืน พบสารโลหะหนกัในสไลม์หรอืน�า้ลายเอเลีย่น  
   อนัตรายส่งผลร้ายต่อเดก็
 • นกัวจิยัศริริาชคว้าทนุวจิยัลอรอีลั ประเทศไทย “เพือ่สตรใีนงาน 
   วทิยาศาสตร์” ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
 • ธรณศีาสตร์ ม.มหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ีส�ารวจพบไหล่ทวปี
   ยคุไทรแอสซกิ อายปุระมาณ ๒๕๐ ล้านปี

๐๙ Information
 • ม.มหิดลเชิญชวนนักเรียนร่วมงาน “มหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล  
   ประจ�าปี ๒๕๕๙”

 • Corporate Identity อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหดิล
  • ประชมุวชิาการนานาชาต ิthe 4th MMC Regional Conference  
   on “In the Era of Transnational”

๑๑  Harmony in Diversity
 • หอสมดุฯ มหดิล จดังาน “ศาลายาวถิ”ี ร่วมมอืชุมชนถ่ายทอดสสีนั 
   แห่งศาลายา
 • การประชมุวิชาการระดบัชาต ิภาษาและวฒันธรรม ๒๕๕๙  
   “การอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม: อนาคตและ ความท้าทายของ 
      ประเทศไทย”
 • พิธีลงนามความร่วมมือดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตา ศนูย์การแพทย์กาญจนา
    ภเิษก ม.มหดิล – รพ.เมตตาประชารกัษ์ (วดัไร่ขงิ)

Contents
๑๔ MU Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

๑๖  Teaching&Learning Excellence 
 • พธิแีสดงความยนิดแีก่ผู้ได้รบัทนุมหดิลและทนุพฒันาอาจารย์   
     มหาวทิยาลัยมหดิลศึกษาต่อในระดบัปรญิญาเอก ประจ�าปี 
     ๒๕๕๙
 • คนไทยตัวอย่าง
 • ม.มหิดลครอง อันดับ ๑ ของประเทศไทยใน ๑๒ สาขา จาก 
   การจดัอนัดบัมหาวทิยาลัยโลกของ Times Higher Education  
    World University Ranking ประจ�าปี ๒๐๑๖ – ๒๐๑๗
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ ๒๘๓ จากการจัด
    อนัดบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลก ใน QS World University 
    Rankings 2016/17

๑๙ Special Scoop
 • สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงประกอบ  
    พธิเีททองหล่อ พระราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระศรสีวรนิทิราบรม
    ราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้าและสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรม
    ราชนินีาถ
 • พธิมีอบเกยีรตบิตัร และเขม็ราชสกลุมหดิล แก่ผูเ้กษยีณอายุ
    ราชการมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙
 • Hb E- β thalassemia Conference 2016
 • ICT ม.มหิดล ไขความลับ Pokemon Go

๒๑ กองกายฯ 

๒๓ เพื่อสุขภาพ
 • รูเ้ท่าทนั โรคต้อกระจกและต้อหนิ ก่อนจะสายเกนิไป 

๒๕ Softnews
๒๗ Activities Agenda

Editor’s Note 
บก. แถลง

• ที่ปรึกษา อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย  ผู้อ�านวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร • ผู ้จัดการ กณิศอันน์  มโนพิโมกษ์ • กองบรรณาธิการ                                                     
เกษร ีวฒุศิกัดิช์ยักลุ  ฐติริตัน์  เดชพรหม  สทุธริตัน์  สวสัดภิาพ  สาธดิา ศรชีาติ  สพุรรณรัช ภริูวัฒนกุล  วราภรณ์ น่วมอ่อน  ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทพิา สดุวเิศษ • ออกแบบรูปเล่ม ฐยาน์  ธรีหตัถเศรษฐ์ 
• ประสานงานกลาง  ฐติรัิตน์ เดชพรหม  • MU Newsletter Internet   สมชาย โพธิ  • ภาพ สวัสดิ ์จินเดหวา  • จัดส่ง ศรณัย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จินเดหวา • พมิพ์ที่ ่บรษิทั ชมุเอก
ชูโชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านกังาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดั นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒  • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th  Website: www.mahidol.ac.th
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มหิดลอินเตอร ์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

นายแพทย์ Htet Aung Kyaw จากประเทศเมียนมา และทันตแพทย์ Yu Kubota 
จากประเทศญีปุ่่น ศษิย์เก่าหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๐๑๕ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากประชุมวิชาการ APACPH ครั้งที่ 
๔๘ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
แสดงความยินดี MU

ศิษย์เก่าสาธารณสุข
         คว้ำรำงวัลจำกประชุมวิชำกำร APACPH

ณInternationalization

กนิษฐา เทพสุด

เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ หน่วย
แลกเปลี่ยนนักศึกษา งานการต่างประเทศ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรมต้อนรับพร้อมแนะแนวทางการ
ศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศไทยให้แก่
นักศกึษาแลกเปลีย่นในงานปฐมนิเทศประจ�า
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ ๓ อาคาร ๑ วทิยาลยั
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
ในปีการศกึษานี ้มนีกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั

ชั้นน�าในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
ฝ ร่ังเศส เยอรมัน ออสเตรีย อังกฤษ 
สวิสเซอร์แลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย 
ฯลฯ แลกเปลี่ยนเข้ามาเรียนเป็นจ�านวนทั้ง
สิ้น ๒๐๓ คน

จากนั้นคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ท่ีสวนพุทธมณฑล จ. 
นครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้
สร้างพืน้ทีส่เีขยีวถวายเป็นพทุธบูชา และเพือ่
สนับสนุนนโยบายอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมก่อนจะ

เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพราน         
ริเวอร์ไซด์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมจากการชมการ
แสดงเรื่องราววัฒนธรรมไทย และการแสดง
ช้างไทยตลอดจนเทีย่วชมแหล่งท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาติผสานกลิ่นอายทางวัฒนธรรม งาน
นี้นักศึกษาทุกคนล้วนได้รับความสนุกสนาน 
ประสบการณ์ และความประทับใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก MU

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ
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ข่าวโดย: วริศรา ทาทอง อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ (เคมีโอลิมปิก)  
ภาพจาก: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. และฝ่ายโสตฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม         
คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล พร้อม
ด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�าจร        
ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.             
พรพรรณ ไวทยางกรู ผู้อ�านวยการสถาบนัส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สสวท.) และศาสตราจารย์กติตคิณุ นายแพทย์
จรสั สวุรรณเวลา รองประธานมลูนิธส่ิงเสรมิ
โอลิมป ิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธวิาสราช นครินทร์ (มลูนิธ ิ สอวน.) 
ร่วมแถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนัเคมโีอลมิปิกระหว่างประเทศ
ครัง้ที ่๔๙ โดยจะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่๖ – ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุาร ี“เจ้าฟ้านกัวทิยาศาสตร์” เน่ือง
ในวโรกาสทรงเจรญิมายคุรบรอบ ๖๐ พรรษา 
ในวนัที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึง่พระองค์ทรง
มชีือ่เสยีงระดบัโลกในฐานะศาสตราจารย์ทาง
ด้านเคมี

โดยเมือ่ปลายเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา ผู้
แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมพิธีรับมอบธง
อย่างเป็นทางการในฐานะประเทศเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
คร้ังที ่ ๔๙ ณ ประเทศจอร์เจีย เพือ่เป็นการ

แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการ
ด�าเนินการเป็นเจ้าภาพฯ ของ ๕ พันธมิตร
ได ้แก ่  มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวง
ศึกษาธิการ สถาบันส ่ง เสริมการสอน
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี(สสวท.) มลูนธิิ
ส่งเสรมิโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ (มลูนธิ ิ สอวน.) 
และสมาคมเคมแีห่งประเทศไทย

โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�าจร 
ตตยิกว ีปลดักระทรวงศึกษาธกิาร กล่าวตอน
หนึง่ว่า “การแข่งขนัเคมโีอลมิปิกในครัง้นี ้ เป็น
อกีเวทหีนึง่ทีจ่ะส่งเสรมิเยาวชนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์และคณติศาสตร์ 
หรอืสะเตม็ (STEM) เพือ่สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับ
เคลือ่นของกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่สนบัสนนุ
การด�าเนินงานของรัฐบาล ด้านการพัฒนา
ก�าลังคนที่มีความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของไทย รวมถึงการ
สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech 
Startup)” 

จากนัน้ ดร.พรพรรณ ไวทยางกรู ผูอ้�านวย
การสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี(สสวท.) กล่าวเสรมิว่า “การ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก

ระหว่างประเทศครัง้ท่ี ๔๙ ในปี ๒๕๖๐ ของ
ประเทศไทยครั้งนี้ เป็นโอกาสส�าคัญของ
ประเทศและส�าหรบันกัเรยีนไทยท่ีจะได้แสดง
ศกัยภาพและแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกบั
เพือ่นๆ จากนานาชาตท่ีิมคีวามสนใจวชิาเคมี
เช่นเดียวกัน ซ่ึงกิจกรรมในโครงการทั้งภาค
ทฤษฎแีละปฏบิตัจิะช่วยบ่มเพาะให้นกัเรยีน
เรียนรู้ได้ลึกซึ้ง สามารถเตรียมตัว เตรียม
อนาคตของตนเองได้ รวมท้ังเข้าใจบทบาทของ
ตนเองท่ีสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้ 
ด้วยพลังความรู้และการคิดค้นพัฒนาด้าน
ต่างๆ”

ในส่วนของ ศาสตราจารย์กติตคิณุ นาย
แพทย์จรสั สวุรรณเวลา รองประธานมลูนธิิ
ส ่งเสริมโอลิมป ิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(มูลนิธิ สอวน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมเด็จ
พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงอุปถัมภ์ 
โครงการนีม้าตัง้แต่เริม่ต้น  ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้จดัตัง้ “กองทนุสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา เพื่อโครงการโอลิมปิก
วชิาการ ผลปรากฏว่า นกัเรยีนไทยสามารถ
ท�าได้ดอีย่างก้าวกระโดด ได้เหรยีญรางวลัทกุ
คนในทกุสาขาวชิา และส่วนใหญ่เป็นเหรียญ
ทองและเหรยีญเงนิ ซึง่จดัอยูใ่นล�าดบัแนวหน้า
ของโลก ดงัพระราชด�ารสัตอนหนึง่ทีว่่า “...ฉนั

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระหว่ำงประเทศ ครั้งที่ ๔๙
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จากกรณีที่สื่อในโลกโซเชียลได้เผยแพร่มี
เด็กหญิงรายหนึ่งป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 
เนื่องจากสูดดมกาวในของเล่นเด็กที่เรียกว่า 
“สไลม์” หรือ “น�้าลายเอเลี่ยน” จนมีการ
โพสต์และแชร์กันเพื่อแจ้งเตือนภัยให้ระวัง
อันตรายนั้น

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผล
การพิมพ์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้าง
เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาด

เจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล ได้เปิดเผยถึงประเดน็ดงั
กล่าวว่า ขณะนี้ตรวจพบสารหลายประเภท
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อเดก็ เช่น สารบอแรก็ซ์ กาว 
สารหนู ปรอท ตะกั่ว เมื่อสัมผัสถูกจะส่งผล
เสียต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังย�้าเตือนพ่อแม่
ให้ระมัดระวังเนื่องจากมีการจ�าหน่ายสไลม์
หรือน�้าลายเอเลี่ยนหน้าโรงเรียน และ
จ�าหน่ายผ่านทางอนิเตอร์เนต็ ซึง่สอนวธิกีาร

ผลิตสไลม์ ข้ึนได ้ด ้วยตัวเอง โดยมีส ่วน
ประกอบต่างๆ ที่เป็นอันตรายมากมาย อนึ่ง 
ของเล่นประเภทนี้ที่ขายหน้าโรงเรียนส่วน
ใหญ่ไม ่มี เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม แต ่ก็มีความกังวลใจใน
กระบวนการผลิต โรงงานที่ผลิต และ
เครื่องหมายรับรองปลอม ฉะนั้น แนะน�าให้
ระมัดระวังของเล่นประเภทนี้ เพราะส่วน
ประกอบต่างๆ จะมีผลต่อผิวหนังและอาจ
สะสมสารพิษเรื้อรังได้ MU

แพทย์รามาเตือน พบสำรโลหะหนักในสไลม์
    หรือน�้ำลำยเอเลี่ยน อันตรำยส่งผลร้ำยต่อเด็ก

สนใจโครงการนีเ้พราะเคยเรยีนเคมมีาและ
คนทีรู่ค้ณติศาสตร์ต้องม ีLogical Thinking 
การไปแข่งขันเป็นการส่งเสริมให้เด็กคิด
อย่างมีเหตผุล ซึง่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในระยะยาว ฉนัยนิดสีนับสนนุโครงการนี.้..”

ส�าหรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
อดุม คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหิดล 
ได้กล่าวถึงความพร้อมของสถานที่จัดงานว่า 
“มหาวทิยาลยัมหดิล มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้มี
ส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าภาพการจดัการแข่งขนั
เคมโีอลมิปิกระหว่างประเทศ ครัง้ที ่ ๔๙ ซึง่

คณะวิทยาศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อม
อย่างเต็มที่ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจาก
นานาชาติ ทัง้ผูเ้ข้าแข่งขัน พีเ่ลีย้ง และคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ ขณะนี้การเตรียมความ
พร้อมในทกุด้านคบืหน้าเกอืบสมบรูณ์แล้ว ทัง้
ในส่วนของทีพ่กั สถานท่ีจดัสอบ สถานท่ีจดั
พธิเีปิด พธิปิีด การเตรยีมความพร้อมของพี่
เลีย้ง การเดินทาง การรกัษาความปลอดภยั 
และการจดักจิกรรมอืน่ๆ ท่ีนอกเหนอืจากการ
แข่งขนั เช่น การทัศนศกึษา โดยในส่วนของ
การทศันศึกษานัน้ได้จดัให้ผูร่้วมงานเข้าเยีย่ม

ชมสถานท่ีท่องเท่ียว รวมท้ังแหล่งเรียนรู้           
ท่ีส�าคัญของจังหวัดนครปฐม และกรุงเทพ 
มหานคร ซ่ึงมีท้ังสถานท่ีทางธรรมชาติและ
แหล่งเรยีนรูเ้ชิงศลิปวฒันธรรม”

นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย จะได้
แสดงศกัยภาพทางด้านวทิยาศาสตร์ ให้เป็นที่
ประจกัษ์ ตลอดจนเป็นการพฒันาก�าลงัคนใน
การท่ีจะแข่งขันในโลกอนาคตต่อไป

ตดิตามความคบืหน้าของการจดัการแข่งขนั
เคมโีอลมิปิกระหว่างประเทศครัง้ที ่ ๔๙ ได้ที่ 
http://icho2017.sc.mahidol.ac.th/ MU
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เรียบเรียงโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ บริษัท       
ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมกับ ส�านัก
เลขาธิการแห่งชาติ ว ่าด ้วยการศึกษา 
วิ ท ย าศ าสต ร ์  แ ล ะ วั ฒนธ ร รมแห ่ ง
สหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) ประกาศรายชือ่นกั
วิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นจนได้รับทุน
โครงการทุนวจิยัลอรอีลั ประเทศไทย “เพือ่
สตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women 
in Science) ประจ�าปี ๒๕๕๙ ซึ่งด�าเนิน
โครงการเป็นปีที่ ๑๔ ในประเทศไทย

ส�าหรับผู้ได้รับทุนประจ�าปีนี้ ได้แก่ ๑.ดร.
ภญ.สดุจติ ล้วนพชิญ์พงศ์ ศนูย์ความเป็นเลศิ
ทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
ทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒.ดร.       
นาฏนดัดา รอดทองค�า สถาบนัวจัิยโลหะและ

วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนใน
สาขาวสัดศุาสตร์ และ ๓.ดร.สภุาวด ีนาเมอืง
รกัษ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิส�านกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ได้รับทุนในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี

ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ได้รับทุน
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากผลงานวิจัย
หัวข้อ “บทบาทของอนุพันธ์ออกซิเจนท่ี
ว่องไวต่อลักษณะความเป็นเซลล์มะเร็งต้น
ก�าเนิด และการดื้อต่อยาเคมีบ�าบัดในมะเร็ง
ต่อมน�า้เหลอืง” โดยมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงชนดิ
นอน-ฮอดจ์กิน (non-Hodgkin lympho-
ma) เป็นมะเร็งระบบโลหิตวิทยาท่ีพบบ่อย
ที่สุดในประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้สร้างองค์
ความรูพ้ื้นฐานทีส่�าคญัให้เข้าใจถงึเหตแุละผล 
และปัจจยัสนบัสนนุทีท่�าให้เกดิการดือ้ต่อยา
เคมีบ�าบัดของเซลล์มะเร็งต่อมน�้าเหลืองใน
คนไข้ ด�าเนินการวิจัยโดยสืบหาปัจจัยที่มีผล
ต่อจ�านวนประชากรเซลล์มะเร็งต้นก�าเนิด
ต่อมน�า้เหลอืงในระดบัชวีโมเลกลุ ซึง่คาดเดา
ว่าเป็นเซลล์ต้นเหตขุองการต้านยาเคมบี�าบัด
ในมะเร็งต่อมน�้าเหลือง ในเบื้องต้นพบว่า
อนุพันธ์ซุปเปอร์ออกไซด์เหนี่ยวน�าให้เซลล์
มะเร็งต่อมน�้าเหลืองมีการตอบสนองต่อยา
เคมบี�าบดัทีม่ากขึน้ โดยสอดคล้องกบัสดัส่วน
จ�านวนประชากรเซลล์มะเร็งต้นก�าเนิดต่อม
น�า้เหลอืงทีล่ดลง และเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้

เกิดการดื้อต่อยาเคมีบ�าบัดของเซลล์มะเร็ง
ต่อมน�้าเหลืองลดลง ผู้วิจัยต้ังใจจะน�างาน
วิจัยดังกล่าวไปสู่การหาวิธีการออกแบบการ
รักษาโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง รวมถึงโรค
มะเรง็ชนดิอืน่ๆ ท่ีถูกควบคมุผ่านทางอนพุนัธ์
ออกซิเจนท่ีว่องไวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในอนาคต เพราะเซลล์มะเร็งต้นก�าเนิดต่อม
น�้าเหลืองเป็นเซลล์เป้าหมายที่ส�าคัญต่อการ
วางแผนการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด

โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย 
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เร่ิมขึ้นคร้ัง
แรกในปี ๒๕๔๕ และมอบเป็นประจ�าทุกปี
แก่นักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง ๒๕ – ๔๐ ปี 
ใน ๓ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวสัดศุาสตร์ และสาขาวทิยาศาสตร์เคมี 
โดยมอบทนุวจิยัทนุละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
ร่วมเชดิชเูกยีรตสิตรใีนสายงานวทิยาศาสตร์
และสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าและวิจัย
เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื ทีผ่่านมามี
ผู้รับทุน ๕๘ ราย ตัดสินโดยพิจารณาจาก
คุณค่าของงานวิจัยท่ีจะเกิดขึ้นกับสังคม 
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ความมีจริยธรรม และการเป็นที่ยอมรับของ
นักวิจัย MU

(จากซ้าย) ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์, ดร.นาฏนัดดา 
รอดทองค�า และ ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ 

นักวิจัยศิริราชคว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย 
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ�าปี ๒๕๕๙

(จากซ้าย) ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์, ดร.ภญ.สุดจิต 
ล้วนพิชญ์พงศ์ และ ดร.นาฏนัดดา รอดทองค�า
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7Research Excellence
สุรณีย์ แสนยุติธรรม

อาจารย์ ดร.ปรญิญา พุทธาภบิาล สาขา
วิชาธรณีศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วทิยาเขตกาญจนบรุ ีได้เปิดเผยว่า  นักศึกษา
ธรณีศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ของ
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ส�ารวจพบร่องรอย
ไหล่ทวีปบรรพกาล (Paleo- Continental 
Slope) ยุคไทรแอสซิก (Triassic) บริเวณ
บ้านหมอเฒ่า สองฝ่ังล�าน�า้แควใหญ่ และตลอด
ฝ่ังขวาของล�าน�า้ ถงึบรเิวณปากทางเข้าน�า้ตก
เอราวณับรเิวณต�าบลเอราวณั  อ�าเภอศรสีวสัดิ์ 
โดยพบร่องลกึใต้สมทุร (Submarine Can-
yon) และตะกอนรูปพัดใต้สมทุร (Subma-
rine Fan) ที่มีซากดึกด�าบรรพตระกูลหอย 
Daonella ซึง่อาศยัอยูใ่นน�า้ลกึยคุไทรแอสซกิ 
อย่างชัดเจน ส่วนบริเวณที่เป็นท้องทะเลลึก 
(Deep Ocean Basin) นัน้ พบอยูใ่นเขตพ้ืนที่ 
อ�าเภอศรสีวสัดิ ์และอ�าเภอหนองปรือ จังหวดั
กาญจนบุร ี อ�าเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรุี 
และอ�าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี โดยมกีลุม่
หนิตะกอน พวกหนิเชร์ิต หนิดินดาน และหนิ
ทรายเกรแวค ทีพ่บซากดกึด�าบรรพน�า้ลกึยคุ
ไทรแอสซกิ พวก Daonella และ Radiolaria   

แนวเทอืกเขาหนิปนู (Carbonate Plat-

form) รมิน�า้แควใหญ่ฝ่ังเอราวณั ท่ีวางตวัใน
แนวยาวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก
เฉยีงใต้ น้ัน  เกดิจากการสะสมตวัของสารปูน
บริเวณขอบนอกสุด (ลึกสุด) ของลาดทวีป 
(Continental Shelf) ก่อนลาดลง (Shelf 
Break) ไปเป็นไหล่ทวปี ส่วนท่ีเป็นลาดทะเล
ตืน้  หาดทรายชายฝ่ังทะเล และทีร่าบน�า้ทะเล
ท่วมถงึ (Tidal Flat) ซ่ึงปรกตจิะเป็นท่ีสะสม
ตะกอนและซากพชืซากสตัว์จ�านวนมาก (เป็น
แหล่งหนิต้นก�าเนดิปิโตรเลยีมของยคุไทรแอส
ซิกได้อย่างดี) วางตัวทอดไปในทิศตะวันตก
เฉยีงใต้ ตลอดแนวแหลมไทยและบรเิวณอ่าว
ไทย  รองรบัหนิท่ีมอีายอุ่อนกว่าโดยเฉพาะ หนิ
ยคุเทอร์เชยีรี ่ ทีพ่บเป็นทัง้หนิต้นก�าเนดิและ
หินกักเก็บปิโตรเลียมส่วนใหญ่ในอ่าวไทย   
(เขาสขุไพรวลั อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ก็
เป็นหนิปนูยคุไทรแอสซิกท่ีเกดิในทะเลตืน้)

กลุม่หนิตะกอนยคุไทรแอสซกิ ทีโ่ผล่ให้เหน็
จ�านวนมากบรเิวณภาคใต้ตอนล่าง และการ
พบร่องรอยน�้ามันดิบท่ีซึมแทรกข้ึนมา (oil 
seep)  ตามรอยแตกในหนิปูนยคุไทรแอสซิก
บริเวณด้านทิศเหนือของอ�าเภอวังวิเศษ  
จังหวดัตรงั  แสดงให้เหน็ว่าหนิยคุไทรแอสซิก

บางกลุ ่มมีศักยภาพเป ็นหินต ้นก�าเนิด
ปิโตรเลยีมได้ ดงันัน้ ปิโตรเลยีมซ่ึงรวมถงึก๊าซ
ธรรมชาตใินอ่าวไทย จงึน่าจะมทีีม่าจากหนิต้น
ก�าเนดิหลายยคุสมยั โดยเฉพาะหนิยคุไทรแอส
ซิก และยุคเทอร์เชียรี่ (Tertiary) ปริมาณ
ส�ารองปิโตรเลียมในอ่าวไทยท่ีประเมินว่ามา
จากหินยุคเทอร์เชียรี่เพียงยุคเดียวจึงเป็นแค่
ปรมิาณส�ารองข้ันต�า่สดุเท่านัน้ เพราะในสภาพ
ธรณวีทิยาท่ีเหมาะสม ปิโตรเลยีมจากหนิต้น
ก�าเนดิยคุท่ีแก่กว่าสามารถแทรกซมึขึน้มากกั
เกบ็ทดแทนในหนิกกัเกบ็ปิโตรเลยีมยคุเทอร์
เชียรีเมื่อมีช่องว่างเกิดขึ้น “ศักยภาพของ
ปิโตรเลยีม/ก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทยจงึอาจมี
มากกว่าท่ีคดิ” MU

ธรณีศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ส�ำรวจพบไหล่ทวปียคุไทรแอสซกิ อำยปุระมำณ ๒๕๐ ล้ำนปี
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สนุทรา
นนัท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและ
ศษิย์เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหดิล  เปิดเผย
ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงาน “มหิดล
วชิาการ เปิดบ้านมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙” 
ระหว่างวนัที ่๔ – ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา โดยจะมกีจิกรรมต่างๆ อาท ิMahi-
dol Open House พบกบักจิกรรมแนะน�า
คณะ วทิยาลยั และวทิยาเขตต่างๆ ของมหดิล 
กว่า ๓๔ ส่วนงาน 

นอกจากนี ้ในงานยงัมกีจิกรรมต่างๆ ทีน่่า
สนใจ อาท ิการบรรยาย MAHIDOL ADMIS-
SIONS 2017 ค้นหาตวัตนและเจาะลกึเส้น
ทางการเข้าสู่มหาวิทยาลยักับกจิกรรมดีๆ  ทีจ่ะ

ท�าให้น้องๆ สามารถวางแผนการศกึษา พร้อม
ฟังเสวนาวชิาการ และตอบทกุค�าถามเกีย่วกบั 
Admissions ณ ห้อง ๒๑๗ – ๒๑๙ ช้ัน ๒ 
อาคารสริวิทิยา คณะศลิปศาสตร์, MAHIDOL 
MUSEUM เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและ
พพิธิภณัฑ์มหาวทิยาลยัมหดิล และนทิรรศการ
พิเศษ “ศาลายาวถีิ” ณ อาคารศนูย์การเรยีน
รู้มหดิล (MLC), MAHIDOL FESTIVAL การ
แสดงจากศิลปิน ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบัุน และ
ถาม-ตอบชงิรางวลัมากมาย ณ อาคารศนูย์การ
เรยีนรู้มหดิล (MLC) และ MAHIDOL TOUR 
พาน้องๆ นั่งรถรางโดยมีพี่นักศึกษา MU 
Guide เป็นวิทยากรน�าชมทัศนียภาพ และ
เพลิดเพลินบรรยากาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ทกุกจิกรรมเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นักเรียนสามารถลง
ทะเบียนออนไลน์ หรอืลงทะเบียนหน้างานที่ 
อาคารส�านักงานอธิการบดี อาคารสิริวิทยา 
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) และ
อาคารคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา นกัเรยีนทุกคนท่ีมาร่วมงานจะได้รบั
ของทีร่ะลกึ และ Passport สูม่หาวทิยาลยั
มหดิลในวนังาน 

ผูส้นใจลงทะเบยีนเข้าร่วมงานได้ทาง www.
mahidol.ac.th/OpenHouse สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร. ๐-๒๘๔๙-
๔๕๑๓, ๐-๒๘๔๙-๔๒๔๓ และ Facebook 
: Mahidol OpenHouse - มหดิลวชิาการ 
2559 MU

ม.มหดิลเชญิชวนนกัเรยีนร่วมงาน 

    “มหดิลวชิาการเปิดบ้านมหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๙”

ณInformation
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

Corporate Identity อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัมหดิล จัดท�าข้ึนเพือ่สร้างภาพลกัษณ์และให้
ผูร้บัสารเกดิความเข้าใจในอตัลกัษณ์ขององค์กร และตราสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ทัง้ยงั
สร้างการจดจ�าจากการใช้ระบบอตัลกัษณ์องค์กรอย่างถกูต้อง ท้ังรปูแบบ ส ีและขนาด รวมถึง
การใช้งานในสือ่ต่างๆ เพือ่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 

ระบบอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหดิล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั (Basic Graphic 
Elements) ดงันี้

ลวดลายกราฟิก (Graphic Device)

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Tagline)

สีอัตลักษณ์ (Identity Colors)

ตัวอักษรอัตลักษณ์ (Identity Typefaces)

ส�าหรับส่วนงานที่มีความจ�าเป็นที่จะ
ออกแบบหรอืต้องการใช้ Graphic และ De-
sign ให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ใหม่ สามารถ 
Download ได้ทาง intranet ของมหาวทิยาลยั
มหิ ดล  h t tp : / / i n t r ane t .mah i -
dol/2016/08/25/corperate-identity.
html หากมข้ีอสงสยัประการใด โปรดตดิต่อ
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
ส�านกังานอธกิารบด ีโทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-
๑๐ เพือ่ให้ค�าแนะน�าต่อไป MU

อตัลกัษณ์มหำวิทยำลยัมหดิลCorporate Identity
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ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่เรว็ๆ นี ้ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์
โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
the 4th MMC Regional Conference on “In 
the Era of Transnational Migration” จัด
โดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol 
Migration Center) สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลก
เปลีย่นเรยีนรูก้ารศกึษาวจิยัด้านการย้ายถิน่ข้าม
ชาติซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
และสาธารณสุข เพื่อร่วมกันหารือในการน�าข้อ
ค ้นพบจากการศึกษาวิจัยมาน�าเสนอเป ็น
แนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถ่ิน
ข้ามชาต ิและเพือ่เสรมิสร้างและขยายเครอืข่าย
องค์กรผู้ท�างานด้านการย้ายถิ่น 

การประชุมประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง ได้
รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการและ
บคุลากรทีท่�างานด้านการย้ายถิน่จากองค์กรใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก จ�านวน ๑๑๐ คน จาก 
๑๘ ประเทศ คอื เกาหลใีต้, ญีปุ่น่, ไต้หวนั, ไทย, 

เนเธอร์แลนด์, เนปาล, บราซิล, บังคลาเทศ, 
มาเลเซยี, เมยีนมา, เยอรมน,ี รัสเซยี, เวยีดนาม, 
สปป.ลาว, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, 
ออสเตรีย และฮ่องกง โดยมี ๓๑ งานวิจัยน�า
เสนอ ณ ท่ีประชุมภายใต้ประเดน็หลกั คอื Asian 
Perspectives, Emerging Issues in               
Transnational Migration, Integration of 
Migrants and Social Policy Issues,               
Migrants from Europe to Asia and Intra-
Regional Migration 

การประชุมครั้งนี้จัดโดยความร่วมมือของ 
ศูนย์ศึกษาการย้ายถ่ินมหิดล, สถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล, Asian 
Institute of Technology, University of 
Sussex, Russian Academy of Sciences, 
Asian Population Association และ Toyota 
Foundation ดรูายละเอยีดการประชมุเพิม่เตมิ
ได ้ที่  http://www.migrationcenter.         
mahidol.ac.th/ MU

“In the Era of
 Transnational”

ประชุมวิชาการนานาชาติ 
the 4th MMC 
Regional
Conference on
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11Harmony in Diversity
เพชรดา ฐิติยาภรณ์

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล น�าโดย 
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ�านวยการ จัด
งาน “ศาลายาวิถี” สัมผัสสีสันและลม
หายใจแห่งศาลายา เน่ืองในโอกาสวนัมหดิล 
๒๔ กนัยายน Mahidol Day of Service เพือ่
เผยแพร่เร่ืองราวทีม่คีณุค่าเกีย่วกบัศาลายา ใน
รูปแบบของนิทรรศการ การแสดง และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ร ่ วมกับนักวิชาการ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า ช่างภาพ และชาวชุมชน
ศาลายา เพ่ือสร้างการรับรู้และความภาค
ภมูใิจเกีย่วกับศาลายา ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วน
หนึ่งที่จะอนุรักษ์ดูแลพ้ืนที่แห่งนี้ โดยได้รับ
เกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 
โดยมีบุคคลส�าคัญในต�าบลศาลายา อาทิ 
นพ.วัฒนา เทียมปฐม  ประธานสภา
วฒันธรรม อ.พทุธมณฑล ว่าทีร้่อยตรธีรีะพล 
โชคน�าชยั ปลัดอาวุโส อ.พุทธมณฑล พ.ต.ต. 
ชานนท์ ยางนอก สวป.สภ.พุทธมณฑล        
อ.สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ รองผู้อ�านวยการ 
ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รศ.นพ.ปรีชา              
สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล 
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อ.ณัฐบูรณ์ 
พรรัตนเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ

สนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ และ
นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อ�านวยการกอง
บริหารงานทั่วไป

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.      
อภิลักษณ ์  เกษมผลกูล  คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู ้เกี่ยวกับศาลายา พร้อมเปิดตัว
หนังสือ “ศาลายาเมืองน่าเที่ยว” สัมผัส
เสน่ห์... ชีวิต “สุขใจ” ใกล้กรุง และ ป๋าเทพ 
โพธิง์าม มาบอกเล่าประสบการณ์ “ชวีติขัน้
เทพท่ีศาลายา” ในช่วงเสวนากับคนดัง 
พร้อมกันนี้ผู้ร่วมงานยังได้ชมการแสดงท่ีน่า
สนใจ ในชุด “ระบ�ามหิดล” โดยชุมนุม
นาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล การ
แสดงชุด “เพลงเกี่ยวข้าว” โดย ชมรมรักษ์
เพลงพื้นบ้าน ม.มหิดล และ การแสดงดนตร ี
“วงสลึง” มาขับกล่อมบทเพลงเพื่อชีวิตที่
สร้างสรรค์

งานดงักล่าว มนีทิรรศการจัดแสดงเรือ่งราว
เกีย่วกบัศาลายา ทัง้หมด ๓ ส่วน คอื นทิรรศการ 
“ใต้ร่มพระบารมี สู่ผืนดินศาลายา ปลูก
ปัญญาของแผ่นดนิ” บอกเล่าปฐมบทความ
เป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
ศาลายา ถึงปัจจุบัน และโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชน 
โดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอ
สมุดฯ นิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถี” 
จากโครงการประกวดภาพชดุ “ศาลายาวถิ”ี 
(Salaya Life) โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล
แก่ผู้ชนะในโครงการฯ มอบเงินรางวัลรวม

มูลค่ากว่า ๑๒๖,๐๐๐ บาท มีผู้ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมในประเภทบุคคลทั่ วไป คือ 
นางสาวพรรณราย เกกีงาม จากผลงานชุด 
“วิถีชีวิตเรียบง่ายที่คลองมหาสวัสดิ์” และ
ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คือ 
นายศิรพิงศา โจโฉ จากผลงานชดุ “การเดนิ
ทาง” และนิทรรศการ “ศาลายา ๓๕” ผล
งานกิจกรรมนักศึกษารุ่น ศาลายา ๓๕ โดย
ชมรมหลังกล้อง ม.มหิดล 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากศูนย์การ
ศกึษานอกโรงเรยีนกาญจนาภเิษก (วทิยาลยั
ในวงั) คุณจงดี เศรษฐอ�านวย และชาวชมุชน
ศาลายา มาให้ความรูแ้ละน�าเสนอผลติภณัฑ์
ในชุมชนแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ การพับดอกบัว 
มะกรดู ใบเตย และขนมช้ัน การท�าขนมเปียก
ปูน และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ส้ม
โอ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ข้าวตัง ข้าวตู ไข่
เค็ม กระท้อนลอยแก้ว สละลอยแก้ว น�้า
ฟักทองป่ัน น�า้สมนุไพร น�า้ฟักข้าว ผลติภณัฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยดินญี่ปุ ่น และพันธุ ์
ดอกบัว เป็นต้น 

งาน “ศาลายาวิถี” ยังเปิดให้เข้าชม
นิทรรศการได้ในเวลาราชการ ถึงวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ หากท่านประสงค์เข้าชม   
เป็นหมู่คณะหรือในเวลาอื่น สามารถติดต่อ
ได้ที่ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่าย
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ    
โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑ หรือ ๐๘-๗๔๔๔-
๙๕๓๗ MU

หอสมุดฯ มหิดล จัดงาน “ศาลายาวิถี” 
    ร่วมมือชุมชนถ่ายทอดสีสันแห่งศาลายา



Vol. 10 • ๋October 2016

12

สงัคมไทยในยคุปัจจบุนัลกัษณะของความ
เป็นพหุวัฒนธรรมที่เด่นชัดขึ้น โดยมีการ
ยอมรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากผู้คน
ทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาอาศัยอยู่และประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ส่งผลให้คนทีม่ภีมูหิลงั
ทางวัฒนธรรมต่างกันต้องมาเกี่ยวข ้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันในหลายลักษณะ อาทิ 
การท�างาน การลงทุน การศึกษา การทหาร 
การแลกเปลี่ยนความรู ้และเทคโนโลยี 
เป็นต้น ทั้งน้ี การติดต่อระหว่างคนต่าง
วัฒนธรรมและการเคลื่อนย้ายของคนจาก
สังคมและวัฒนธรรมหน่ึงไปอยู่ในอีกสังคม
และวัฒนธรรมหน่ึง เช่น การที่คนต่างชาติ 
ต่างภาษา เข้ามาท�างาน ประกอบธุรกิจ หรือ
ศึกษาในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของ
ตนเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนิน
ชีวิตของคนยุคน้ีที่ นับวันจะมีแต่เพิ่มขึ้น 
ท�าให้สภาพสงัคมของหลายๆ ประเทศซึง่รวม
ถึงสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ประกอบไป
ด้วยผูค้นทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวทิยาลัยมหดิล ซ่ึงมคีวามรูค้วามช�านาญ
ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนกลุ่ม
ต่างๆ อย่างมากมาย อีกทั้งยังมีบุคลากรผู้ซึ่ง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย 
จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ภาษาและวฒันธรรม ๒๕๕๙ เรือ่ง “การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหวุฒันธรรม: อนาคตและ
ความท้าทายของประเทศไทย” เพื่อเป็น
พ้ืนที่ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ้ 
ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็น

ของสถานะทางพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย 
การเตรียมความพร้อม ความท้าทายในการ
ปรับตัว และแนวทางในการสร้างความ
ตระหนัก ทกัษะ และการเรยีนรูใ้นการอยูร่่วม
กันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 
ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีของกัน
และกนั ตลอดจนเป็นเวทีส�าหรบัการเผยแพร่
ผลงานวิชาการและวิจัยในประเด็นเก่ียวกับ
ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม การเรียนรู้เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
ความท้าทายและอนาคตของสงัคมไทยในมติิ
ของความเป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังถือ
เป็นการสร้างเครือข่ายให้กับนักวิชาการ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ 
ให้ได ้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้
ทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออก
ไป เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและ
สังคมไทยโดยรวม 

การจัดประชุมวิชาการจัดข้ึน ณ อาคาร
ภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม โดย
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นาย
แพทย์ อดุม คชนิทร อธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
มหดิลเป็นประธานเปิดการประชมุ รวมทัง้ได้
รับเกียรติจากคุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ 
ประธานกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด พัลพ์ 
แอนด์ เปเปอร์ จ�ากดั ประเทศฟิลิปปินส์ คุณ
โฉลกพร ผลชีวิน  ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจ SCG 
Packaging และคุณสมยศ รุจิรวัฒน์ รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง 
“การจัดการข้ามวัฒนธรรม: อนาคต และ

ความท้าทายของประเทศไทย” ด�าเนินการ
เสวนา  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา 
ดวงภุมเมศ ซึ่งเป็นเสวนาวิชาการที่ให้ความ
รู ้ในการจัดการข้ามวัฒนธรรมให้ประสบ
ความส�าเร็จท่ีนอกเหนือไปจากภาษาที่ใช้
ติดต่อกันก็คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของคนชาติอื่น ซ่ึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการก�าหนดกลยุทธ์ในการเจรจา
ต่อรองและการด�าเนินธุรกิจร่วมกันหรือ
ระหว่างกัน 

มุมมองท่ีเป็นข้อคิดส�าคัญที่ได้จากการ
เสวนา คือ ต้องไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างจากมุม
มองของตนเองแต่เพยีงฝ่ายเดยีว แต่พร้อมที่
จะเปิดใจรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจาก
อีกฝ่ายหนึ่งและใช้เวลาพยายามท�าความ
เข้าใจระหว่างกัน นอกจากนี้ คนไทยควร
พยายามสัง่สมประสบการณ์ในการตดิต่อกบั
ผู้คนจากหลายชาติหลายภาษาและหลาก
หลายสาขาอาชีพ เพราะวิธีการที่ใช้ได้ผลใน
ประเทศหนึ่งๆ หรือกับคนชาติหนึ่ง อาจจะ
ใช้ไม่ได้ผลอย่างเดียวกันเมื่อน�าไปปฏิบัติใน
อีกสังคมหนึ่ง และสิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดคือ การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยมีพื้น
ฐานตั้งอยู่บนความเคารพ ความเป็นมิตร 
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ความซ่ือสัตย์
ต่อกนัและการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการ
ท�าธรุกจิเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 
ถึงแม้ว่าบางครั้งมุมมองหรือวิธีการอาจจะ
แตกต่างกันไปบ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้วความ
สัมพันธ์ท่ีดีจะช่วยให้สามารถประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันได้ในที่สุด

ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา
วิชาการ เรื่อง “บทบาทของสถาบันวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๙
“กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม: อนำคตและ

ควำมท้ำทำยของประเทศไทย”

Harmony in Diversity
วาสนา ส้วยเกร็ด สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
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พธิลีงนำมควำมร่วมมอืดแูลรกัษำผูป่้วยโรคตำ
ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหดิล – รพ.เมตตาประชารกัษ์ (วดัไร่ขงิ)

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียในการขับเคลื่อน
สังคมพหุวัฒนธรรม” โดย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์, รอง
ศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจ�าปา และรอง
ศาสตราจารย์ดวงพร ค�านูณวัฒน์ ด�าเนิน
รายการโดย อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์ การ
เสวนาวิทยากรแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท�างานกระบวนการและ
วธิที�างานในสงัคมพหวุฒันธรรม และจบด้วย
การน�าเสนอบทความจ�านวน ๔  บทความที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ความต่างทางวัฒนธรรม
ในมิติของการศึกษา ภาษา สื่อใหม่ และสื่อ

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัมหดิล และ แพทย์หญงิสายจนิต์ 
อิสีประดิฐ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัด
ไร่ขงิ) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการดแูลรกัษา
ผู้ป่วยโรคตาระหว่างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ณ ห้องประชุม
ผู้อ�านวยการชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล 
ศาลายา MU

Harmony in Diversity
งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

ดั้งเดิม
ส�าหรับกิจกรรมในวันท่ีสอง เน้นการน�า

เสนอบทความจ�านวน ๓๔ บทความ โดยแบ่ง
เป็น ๖ ประเดน็หลกั ได้แก่ ชาตพินัธุ ์วยั และ
เพศวิถี, ภาษา วรรณกรรม และวาทกรรม, 
การสือ่สาร, การศกึษา, ประวตัศิาสตร์ สงัคม 
และเศรษฐกิจ และศาสนาและความเชื่อ  ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักวิชาการจากสถาบัน
การศกึษาและองค์กรต่างๆ นกัวชิาการอสิระ 
อาจารย์ นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา
โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา

และวัฒนธรรม ๒๕๕๙ หัวข้อ “การอยู่ร่วม
กนัในสงัคมพหวุฒันธรรม: อนาคตและความ
ท้าทายของประเทศไทย”  จึงถือเป็นอีกก้าว
หนึง่ท่ีเตม็ไปด้วยความมุง่มัน่ของสถาบนัวจิยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ในการที่จะยกระดับการศึกษาวิจัย
ด้านภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาค และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
อย ่ า งยั่ งยืนด ้ วยกลไกทางภาษาและ
วัฒนธรรมในฐานะปัญญาของแผ่นดิน MU
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SHALALA ENGLISH CAMP 
(๑๓ กันยายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานมอบเกยีรตบิตัรให้กบันกัศกึษา และ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม SHALALA ENGLISH 
CAMP: Let the tales begin เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ 
จัดโดย หน่วยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม วิทยาลัย
นานาชาติ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
มหดิล ณ โรงเรยีนบ้านคลองโยง จงัหวดันครปฐม

Bogie 99 เทคนิคการแพทย ์(๒๕ กันยายน ๒๕๕๙) 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง Bogie99 ณ บริเวณหน้าหอฉัน ลาน
พุทธมณฑล นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๗๘ คน เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ ๖๐๐ คน และได้ท้าต่อ
อีก ๔ หน่วยงาน คือ คณะกายภาพบ�าบัด และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงนาม มม.-พระต�าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม (๑๔ กันยายน ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายนพดล 
เด่นดวง ผู้อ�านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระต�าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ช้ัน ๕ 
ส�านกังานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา

รามารักษ์น�้า (๒๐ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย ์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย ์                 
วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วม
กจิกรรมคนืความสขุฟ้ืนฟกูารรกัษ์น�า้ด้วยใบไม้สี
เขยีว ซึง่เป็นหนึง่ในกจิกรรม “รามาฯ รกัษ์น�า้” ณ 
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งมอบงานคณบดีเภสัชคนใหม่
(๑๔ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี 
สุทธิสีสังข์ ส่งมอบงานบริหารคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเป็นทางการ แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. เภสชักรหญงิสวุฒันา จฬุาวฒัน
ทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คนใหม่ (เริ่มวาระ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้น
ไป) ณ ห้องประชุม ๑๐๕ อาคารราชรัตน์ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เยีย่มชมวดัราชนดัดาราม (๗ กนัยายน ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น�าทีมผู้บริหารฯ 
เข้าเยี่ยมชมวัดราชนัดดาราม สักการะพระบรม
สารรีกิธาต ุประดษิฐาน ณ โลหะปราสาท สกัการะ 
พระพุทธเสฏฐตตมมุนินทร์ ณ พระอุโบสถ และ
ชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมี คุณจีรา
ภา   ริว้เหลอืง หวัหน้ากองส่งเสรมิการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
พร้อมคณะให้การต้อนรบัและน�าชมพืน้ทีโ่ดยรอบ

ลงนามความร่วมมือพยาบาล
(๒๑ กันยายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
นางพชัน ีต่อวงษ์ ทีป่รกึษาฝ่ายการพยาบาล บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ ร่วมลงนามในบันทึกความ
ร่วมมอืเพือ่สนบัสนนุด้านการพยาบาลเฉพาะทาง 
การพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการ ณ 
คณะพยาบาลศาสตร์  ม.มหิดล ศาลายา

ต้อนรับ U. of Glasgow
(๘ กันยายน ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนย์ี ไชยโรจน์ รองอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต้อนรับ Prof. Frank Coton, Vice Principal 
and International Dean for South East Asia, 
University of Glasgow สกอตแลนด์ พร้อมทีม
ผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับต่ออายุ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องรับรอง VIP 
ส�านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา
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ม.มหิดลรับประกาศนียบัตรโครงการ LESS (๑๙ กันยายน ๒๕๕๙) 

รองศาสราจารย์  ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลศิริราช รับมอบประกาศนียบัตรจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”ประจ�าปี ๒๕๕๙ จัดโดย 
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ์ ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ โรงพยาบาลศิริราช ได้รับ
การเชดิชเูกยีรตใิห้เป็นตวัอย่างทีด่ใีนการบรหิารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในประเทศ 
ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) 

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล (๒๔ กันยายน ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวง
มาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
เนือ่งในวนัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชานสุาวรีย์ฯ ศูนย์การเรยีนรูม้หดิล มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา เพื่อน้อมร�าลึกถึงสมเด็จพระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย

เปิดหน่วยตรวจ (๑ กันยายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยตรวจนักศึกษาและประกันสังคมบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานเลี้ยงแสดงความยินด ี
(๕ กันยายน ๒๕๕๙)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ คุณหญิง                                                            
ว ร รณา  สิ ริ วัฒนภั ก ดี  ใน โอกาสรั บ
พระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 
สาขาวชิาการจดัการ จากวทิยาลยัการจดัการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ 
ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความ
ยินดี ณ โรงแรม เลอ รอยัล เมอริเดียน 
พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ 

รับมอบธง (๙ กันยายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรา
นนัท์ รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ตัวแทนรับมอบธงจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์
รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ ในโอกาสมหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ประเพณี ๔ สถาบัน มหิดล-เกษตรศาสตร์-
ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๙ ต่อจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีนี้จัด
ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ ๖๐ 
ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหวัข้อ “ความมัน่คง
ทางทรพัยากรในภาวะโลกร้อนและภยัแล้ง” 
ช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ ช่วงบ่ายมีการ
แสดงเพลงฉ่อยวิชาการ “ความมั่นคงทาง
ทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง” 
และ “คนไทยจะอยู่อย่างไร เม่ือต้องแย่งใช้
ทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง”
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เ มื่ อ วั นที่  ๑๔  กั นย ายน  ๒๕๕๙ 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้
รับทุนมหิดล และทุนพัฒนาอาจารย ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที      
รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปีนี ้มผีูท้ีส่�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา
เอกด้วยทุนมหิดล ซึ่งเป็นการสนับสนุนใน
วงเงนิ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี นัน้ จ�านวน 
๑ ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา Second Lan-
guage Studies (with the concentration 
in language testing and course evalu-
ation) ณ Purdue University ทั้งนี้ จะมี
การเป ิดรับสมัครทุนมหิดล ครั้ งต ่อไป 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐             

นอกจากนี้ ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาด้วยทุน
พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี 
๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนในรูปแบบ
ของการสนับสนุนร่วมจ่าย (Copayment) 
โดยก�าหนดสัดส่วนของมหาวิทยาลัย ใน
อั ต ร า ร ้ อ ย ล ะ  ๗ ๕  ใ น ว ง เ งิ น ป ี ล ะ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ในปีนี้มีผู้ที่ส�าเร็จ
การศึกษาด้วยทุนดังกล่าวแล้ว จ�านวน ๒ 
ท่าน ได้แก่ อาจารย์วรรณพร พงษ์เพ็ง คณะ
ศิลปศาสตร ์  สาขาวิชาไทยศึกษา ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ อาจารย์วรรณ

ภา ญาณวุฒิ วิทยาลัยดุริยางคิลป์ สาขาวิชา 
Percussion Performance and Peda-
gogy ณ University of Iowa

ในการนี ้ คณะกรรมการบรหิารทุนพฒันา
อาจารย์ฯ ได้พิจารณาผู ้สมควรได้รับทุน 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้ท่ีได้รับทุนมหิดล 
จ�านวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ ๑. ส.พญ.วรญัญา 
ชาคริตบษุบง คณะสตัวแพทยศาสตร์ สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒. ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์        
โอสถานนท์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ Senior 
Clinical Training Scholarship and Master 
of Veterinary Medicine ณ University of 
London ๓. น.สพ.ฐานติ กสานตกิลุ คณะ   
สตัวแพทยศาสตร์ Residency training in 
anctomic pathology ณ Michigan State 
University ๔. นางสาวลลติา แก้ววไิล คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวชิาการพยาบาล ณ 
Kent State University ๕. ผศ.อรวี บุนนาค

พธิแีสดงความยนิดแีก่ผูไ้ด้รบัทนุมหดิลและทนุพฒันาอาจารย์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจ�าปี ๒๕๕๙

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ณ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ๖. นายธรชั วฒุวิรรณ 
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ สาขาวชิา Music Arts 
ณ University of Kansas ๗. อาจารย์       
ภมรพรรณ โกมลภมร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
สาขาวิชา Conducting ณ The University 
of Texas at Austin ๘. นายบุญฤทธิ์ กิจทวี
พิทักษ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชา 
Musical Arts ณ University of North 
Texas ๙. นายฤทธิรงค์ พันธ์ดี วิทยาเขต
นครสวรรค์ สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ๑๐. 
นางไพรนิทร์ ยอดสบัุน วทิยาเขตอ�านาจเจรญิ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครทุน
พัฒนาอาจารย์ฯ ครั้งต่อไป ระหว่างวันที่       
๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ MU

เมือ่วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศรณัยา สจุรติกลุ คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ 
โครงการกิจกรรมรณรงค์การท�าความดีต้นแบบคนดี
ใต้ร่มพระบารมพ่ีอของแผ่นดนิ คนท�าดต้ีนแบบสงัคม
แห่งปี “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ ๓ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
“หงษ์ทอง” จากพลตร ีหม่อมเจ้าจลุเจมิ ยคุล ณ ศนูย์
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์MU

คนไทยตวัอย่ำง
ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
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จากการประกาศผลการ จัดอัน ดับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก QS World 
University Rankings 2016/17 ล่าสุด 
มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ ๒๘๓ ซึ่ง
ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่อันดับ
ที่ ๒๙๕ ในปีที่ผ่านมา

การประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัย
คร้ังนี ้มมีหาวทิยาลยัในประเทศไทย จ�านวน 
๒ แห่งทีต่ดิในมหาวิยาลยัชัน้น�า ๓๐๐ อนัดับ
แรกของโลก ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อยู่อันดับที่ ๒๕๒ และมหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับที่ ๒๘๓ นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัย
ของไทยอีก ๖ แห่ง ที่ติดในอันดับที่ ๕๕๑-

๗๐๑+ ได ้แก ่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ โดยมกีาร
พจิารณาหลกัเกณฑ์และค่าน�า้หนกั ดงัต่อไป
นี้

1. Academic Reputation 40%
2. Citations per Faculty 20%
3. Faculty Student 20%
4. Employer Reputation 10%
5. International Faculty 5% & 
   International Students 5%

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหิดลยังคง
สานต่อนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น�าทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก โดยน�า
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน เป็น
หลักในการผลักดัน และมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษา การเรียนการสอน 
และการผลิตบัณฑิตให้เทียบเท่าระดับสากล 
รวมถึงผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.topuniver-
sities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2016 MU

มหำวิทยำลัยมหิดล
ได้รับกำรจัดอันดับที่ ๒๘๓ 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก
ใน QS World University Rankings 2016/17

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ Times 
Higher Education (THE) ได้ประกาศผล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ�าปี 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (Times Higher Educa-
tion World University Ranking 2016-
2017) ซึ่งปีนี้ THE ได้ประกาศผลจ�านวน 
๙๘๐ มหาวทิยาลัย จาก ๗๙ ประเทศทัว่โลก 
ท่ีติดอันดับในครั้งนี้ (ปีที่แล้ว ประกาศผล
จ�านวน ๘๐๑ มหาวทิยาลยั จาก ๗๐ ประเทศ
ทั่วโลก) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลคงเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของไทย ซึ่ง
อยู่ในอันดับที่ ๕๐๑ – ๖๐๐ ของโลก และ
เป็นอนัดบั ๑ ของประเทศใน ๑๒ สาขาวชิา 

ได้แก่ Computer Science, Biological Sci-
ence, Other Health, Chemistry, Geol-
ogy Environmental Earth & Marine 
Sciences, Mathematics & Statistics, 
Physics & Astronomy, Accounting & 
Finance, Business & Management, 
Communication & Media Studies, Eco-
nomics & Econometrics และ Sociology 
นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก ๘ แห่ง 
ทีไ่ด้รับการจัดอนัดบัในปีนี ้ได้แก่ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ 
Times Higher Education ยังคงใช้ค่าน�้า
หนกัและตวัชีว้ดัเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา และ
ใช้ฐานข้อมูลด้านวิจัยจาก Elsevier’s Sco-
pus อีกทั้งยังขยายการส�ารวจข้อมูลในส่วน
ของ Academic Reputation Survey มาก
ข้ึน ท้ังนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.timeshighereducation.
com/ MU

ม.มหิดลครอง อันดับ ๑ 
ของประเทศไทยใน ๑๒ สาขา
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times 
Higher Education World University 
Ranking ประจ�าปี ๒๐๑๖ – ๒๐๑๗
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Hb E- β thalassemia Conference 2016

Special Scoop

ศูนย ์วิจัยธาลัสซี เมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร ์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Hb 
E - β thalassemia Conference 2016” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง
ภานมุาศ โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรงุเทพฯ เพือ่รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู ้ด ้านวิชาการที่เกี่ยวกับอาการทางคลินิค ภาวะ
แทรกซ้อน และการรักษาฮีโมโกลบินอี/เบต้าธาลัสซีเมีย ส�าหรับ
จัดท�าแนวทางเวชปฏิบัติผู ้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยผู้ร่วมประชุม
สามารถน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อการรักษา และการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคฮีโมโกลบินอี/เบต้าธาลัสซีเมียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป MU

ญาดา ก่อวงษ์

เมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบ
เกียรติบัตร และเข็มราชสกุลมหิดล แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลกูจ้าง มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ได้เกษยีณอายุ
ราชการ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในปีนี ้มหาวทิยาลยั
มหิดลมีผู ้ เกษียณอายุราชการ รวมทั้งส้ิน
จ�านวน ๔๐๙ ราย โดยเป็นข้าราชการ จ�านวน 
๒๐ ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน ๒๓๖ 
ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จ�านวน ๑๔ ราย 
ลูกจ้างประจ�าเงินงบประมาณ จ�านวน ๑๔๐ 
ราย และลูกจ้างประจ�าเงินนอกงบประมาณ 
จ�านวน ๒๖ ราย ณ ห้อง Grand Auditorium 
ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา MU

พธิมีอบเกยีรตบิตัร และเขม็รำชสกลุมหดิล 
แก่ผูเ้กษยีณอายรุาชการมหาวทิยาลยัมหดิล

ประจ�าปี ๒๕๕๙ สาธิดา ศรีชาติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรง
ประกอบพธิเีททองหล่อ พระรำชำนสุำวรีย์สมเดจ็

พระศรสีวรินทริำบรมรำชเทวี พระพันวัสสำอยัยิกำเจ้ำ 
และสมเด็จพระศรีพัชรินทรำบรมรำชินนีำถ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง ส�านักช่างสิบหมู่ 
กรมศลิปากร ถนนพทุธมณฑลสาย ๕ อ�าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงประกอบ
พธิเีททองหล่อพระราชานุสาวรย์ี สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อยัยกิาเจ้า และสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรม
ราชินีนาถ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นาย
แพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหดิล รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สทิธมิงคล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละออง
พระบาทรับเสด็จ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้จัด
สร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรี       
สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา

เจ ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ประทับคู่บนพระเก้าอี้ขึ้น โดยจะ
ประดิษฐานไว้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ 
อาคารพระศรพีชัรนิทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย เพื่อน้อม
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระ

ณัฐริกา ฝางแก้ว

เกียรติที่ทรงพระราชทานก่อตั้งและเป็นองค์
อุปถัมภ์ “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แล
การพยาบาลไข้” ซึ่งเป็นโรงเรียนพยาบาล
และผดุงครรภ์แห ่งแรกในประเทศไทย 
ป ั จจุ บั น  คื อ  คณะพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล MU
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เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้สัมภาษณ์ใน
รายการคลิป MU (ออกอากาศทางยทูบู ช่อง 
Mahidol Channel และสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส) ตอน “ความลับ Pokemon Go” 
และตอน “ห้ามโพสต์ ห้ามแชร์” โดยในตอน 
“ความลับ Pokemon Go” รศ.ดร.เจริญศรี 
มติรภานนท์ คณบดฯี ดร.โมเรศ ปรชัญพฤทธิ์ 
ประธานกรรมการบริหาร  หลักสู ตร
เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน และ ดร.     
ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจ�าคณะฯ เป็น
ผู้ให้สัมภาษณ์ในตอนดังกล่าว

รศ. ดร. เจรญิศร ีมติรภานนท์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บอกเล่าผ่านทาง
รายการถึงที่มาของเกม Pokemon Go รวม
ทั้งได้พูดถึงแนวความคิดของ จอห์น แฮงกี้ ผู้
สร้างสรรค์เกมน้ี ซ่ึงเขามเีจตนารมย์ใกล้เคยีง
กบัคณะ ICT ม.มหดิล ทีต้่องการให้เทคโนโลยี
เกม เดินทางไปสู่ค�าว่าเกมมิฟิเคชัน นั่นคือ
การประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปใน
ศาสตร์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้าน
การศกึษา “หรือถ้าจะเอาความเชือ่มโยงของ
เกม Pokemon Go ลงไปสู่การศึกษาด้าน
ประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยว จะท�าให้
เกม Pokemon Go ไม่ใช่แค่การสู้กันหรือไป
เก็บโปเกมอนต่างๆ”

ในส่วนของ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ 
ประธานกรรมการบริหาร  หลักสู ตร
เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟ ิ เคชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พูดถึงเทคโนโลยี
ส�าคัญของเกม Pokemon Go ว่าเทคโนโลยี

ที่ท�าให้ตัวเกมได้รับรู้ว่าผู้เล่นอยู่ในต�าแหน่ง
ไหน อกีท้ังยงัรบัรูไ้ด้ถึงชนดิของพืน้ท่ีท่ีเราอยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นน�้า ภูเขา หรือเมือง ท�าให้เกม
สามารถเลือกชนิดของสัตว ์ประหลาดที่
เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นได้ นั่นคือ Geo-
location “เทคโนโลยถัีดมา คอื Augmented 
Reality หรือ AR ซ่ึงเป็นการเอาโลกแห่ง
ความเป็นจริงมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูล
ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ ในกรณีของเกม 
Pokemon Go ก็เป็นการน�าภาพจากกล้อง
มาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไป เหมือนมีสัตว์
ประหลาดอยู่ในโลกจริงๆ”

ปิดท้ายด้วย ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์
ประจ�าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ฝาก
เตือนไปยงัผูเ้ล่นเกม Pokemon Go ทัง้หลาย
ว่า เวลาทีเ่ราขบัรถ ห้ามเราเล่นเกมนีโ้ดยเดด็
ขาด เพราะเวลาที่เราหลีกสายตาไปมอง
โทรศัพท์มือถือ มันใช้เวลาหลายวินาที และ
หลายวนิาทีนัน้กท็�าให้เกดิอะไรหลายอย่างได้ 
“อย่าพยายามไปในทีเ่ปลีย่ว โดยเฉพาะเวลา
มืดค�่าด้วยเช่นเดียวกัน เพราะมิจฉาชีพจะ
อาศัยจุดโปเกสต๊อปในการล่อลวงคนไปจี้ลัก
ทรพัย์ ซึง่อนัตรายมาก มเีหตกุารณ์แบบนีเ้กดิ
ขึน้ในต่างประเทศมาแล้ว กเ็ลยอยากจะฝาก
เตือนเอาไว้”

ในส่วนของตอน “ห้ามโพสต์ ห้ามแชร์” 
ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรความมั่นคงไซเบอร์และการ
ประกันสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( I C T ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ 
โดย ได้บอกเล่าในรายการว่า เมื่อมีการใช้
สังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์หรือ

การแชร์ ต้องมข้ีอควรระวงั ไม่ว่าจะเป็น ห้าม
แชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น เช่น 
เลขทีบ่ตัรประชาชน เลขทีบ่ญัชธีนาคาร บตัร
เครดิต fingerprint บัตร boarding pass 
หนังสือเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ที่สามารถ
น�าไปใช้ในการระบุตัวบุคคลได้ รวมทั้งวัน
เดือนปีเกิด เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ จาก 
อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ อกีทัง้ ห้ามแชร์
ข้อมูลส่วนตัว เช่น กิจวัตรประจ�าวันของตัว
เอง ก�าลังจะไปที่ไหน เมื่อไร หรือไปไหนมา
แล้วบ้าง รวมท้ังไม่แชร์ภาพของครอบครัว 
โดยเฉพาะภาพลูกๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ล่อลวงหรือการลักพาตัวได้ นอกจากนี้ ห้าม
แชร์ข้อมูลท่ีเป็นข่าวล่าสุด หรือข่าวน่า
สะเทือนใจ เพราะมีการสร้างข่าวปลอมขึ้น
มาเองเยอะมาก บางทีข่าวเก่าแล้ว เช่น เด็ก
หาย กม็กีารเอามาแชร์อกี ดงันัน้จงึควรมกีาร
ตรวจสอบข้อมูลก่อน และหากพบว่าเป็น
ข้อมูลปลอม เราต้องหยุดแชร์ และลบโพสต์
นั้นๆ ออกไปโดยทันที

ผู ้สนใจสามารถติดตามชมรายการคลิป 
MU ในตอน “ความลับ Pokemon Go” 
และ “ห้ามโพสต์ ห้ามแชร์” ได้ทางยทูบู ช่อง 
Mahidol Channel  และสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส รวมทั้งติดตามได้ที่แฟนเพจของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) มหาวิทยาลัย
มหดิล www.face-
book.com/ict.ma-
hidol.university MU

ICT ม.มหดิล ไขความลบั

Special Scoop
ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี

Pokemon Go
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อาจารย์ นายแพทย์วสุ  ศุภกรธนสาร 
หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรคต้อกระจก
และต้อหนิมปัีจจยัเสีย่งต่อผูส้งูอาย ุโดยส่วน
มากจะมีอาการตั้งแต่อายุ ๔๐ ปี และจะ
แสดงอาการมากขึ้นหลังอายุ ๖๐ ปี โรคต่อผู้
สงูอายมุคีวามชกุมากขึน้ในกลุม่อายเุดียวกนั 
ท้ังสองโรคนี้มีการด�าเนินโรคอย่างช้าๆ ใช้
เวลาหลายสบิปีจงึมอีาการ ในปัจจุบนัมผีูป่้วย
ต้อกระจกและต้อหินมากขึ้น ท�าให้มีผู้กังวล
ว่าการใช้สมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
แท็บเล็ต มือถือ จะท�าให้เกิดโรคเหล่านี้หรือ
ไม่ หรือแม้กระทัง่บางสือ่รายงานว่าท�าให้เกดิ
โรคได้จริง ทางการแพทย์ยังหาข้อสรุปใน
ส่วนนี้ไม่ได้ ในอนาคตต้องรอการศึกษาวิจัย 
และติดตามผู้ป่วยเป็นเวลานาน แต่ที่เราพบ
จ�านวนผู้ป่วยโรคตามากขึน้ น่าจะเป็นเพราะ
ความตื่นตัวในการมาตรวจตาของผู้ป่วยเอง
ร่วมกับเทคโนโลยีที่น�าสมัยซึ่งสามารถตรวจ
พบโรคได้เร็วกว่า 

ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับดวงตาที่น�าผู้ป่วยมา
พบจักษแุพทย์บ่อยๆ ส�าหรบัผูท้ีใ่ช้สมาร์ทโฟน 
คอื กลุม่อาการทีม่กัจะมาร่วมๆ กนั ได้แก่ โรค
ตาแห้ง กล้ามเน้ือตาล้า ปวดคอ ปวดรอบ
กระบอกตา ใช้สายตาไม่ทน เป็นต้น ซึง่สาเหตุ
ส่วนใหญ่จะเกดิจากการใช้งานทีไ่ม่เหมาะสม 
เช่น ใช้ต่อเน่ืองกนันานเกนิไป ไม่พกัสายตา ก้ม
คอ ก้มศรีษะหรอือยูใ่นท่าทีไ่ม่เหมาะสมตดิต่อ
กนัเป็นเวลานาน การปรบัความสว่างของหน้า
จอหรือขนาดของตัวอักษรที่ไม่เหมาะสม 
ต้อกระจกเป็นโรคทีม่เีลนส์ตาเปลีย่นแปลงไป 
โดยปกติเลนส์ตาจะใส และจะขุ่นขึ้นเรื่อยๆ 
ตามอาย ุ แต่เมือ่ใดกต็ามทีเ่ลนส์ตาขุน่มวันัน่

คอืสญัญาณเตอืนเกีย่วกบัโรคตานัน่เอง เมือ่
เลนส์ตาใสแสงกจ็ะผ่านได้มาก แต่เมือ่เลนส์ตา
ขุน่แสงจะไปตกทีจ่อประสาทตาน้อยลง ผลคอื
ท�าให้ผู้ป่วยกระจกตามัว สามารถผ่าตัดเอา
เลนส์ทีขุ่น่ออก และใส่เลนส์เทียมท่ีมคีณุภาพ
ดีเข้าไปแทน เรยีกว่าเป็นการสลายต้อ เพยีง
เท่านี้ผู ้ป่วยก็จะกลับมามองเห็น ส่วนโรค
ต้อหนิจะเป็นโรคท่ีมกีารท�าลายส่วนหนึง่ของ
จอประสาทตาท่ีมไีว้รบัภาพ ส่วนจอประสาท
ตานี้ยังไม ่สามารถสร้างทดแทนได้ด ้วย
วทิยาการด้านการแพทย์ในปัจจบัุน ดงันัน้ ผู้
ป่วยทีต่ามวัจากต้อหนิ ถอืเป็นตามวัทีถ่าวร ไม่
สามารถแก้ไขได้ นีค่อืความแตกต่างระหว่าง
ต้อกระจกและต้อหนิ ผูป่้วยตาบอดจากต้อหนิ
หลายล้านคนท่ัวโลก การรักษาต้อหินใน
ปัจจุบนั คอื การตรวจพบโรคให้เรว็ท่ีสดุและ
คงสภาพการมองเหน็ของผูป่้วยให้นานท่ีสดุ 

ในระยะแรกๆ โรคต้อกระจกและต้อหิน
แทบจะไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยจึงมักไม่ทัน
ระวงัหรอืไม่ทนัสงัเกตอาการตามวัทีเ่ป็นน้อยๆ 
ได้ กว่าจะมาพบแพทย์กม็กีารลกุลามของโรค
ไปมากแล้ว อยากให้เห็นความส�าคัญในการ
ตรวจตามากข้ึน เพือ่ทีจ่ะได้ตรวจพบพบโรค
ทางตาต้ังแต่เนิน่ๆ และรกัษาได้ทนัเวลา ผูท้ี่
มอีายมุากข้ึนโดยเฉพาะมากกว่า ๔๐ ปี ควร
ได้รับการตรวจตาสกัครัง้หนึง่ หรอืผูท่ี้มคีวาม
เสีย่งการเกิดโรคทางตาควรได้รบัการตรวจเรว็
กว่านัน้ เช่น ผูเ้คยได้รบัอบัุตเิหตทุางตามาก่อน 

หรอืผูท้ีใ่ช้ยาสเตยีรอยด์ (Steroid) หยอดตา
เป็นระยะเวลานานๆ มภีาวะเสีย่งต่อการเป็น
ต้อกระจกและต้อหนิได้เรว็ข้ึน หรอืครอบครวั
ทีเ่คยมปีระวตักิารเป็นต้อหนิ ผูท้ีม่สีายตาสัน้
มากกว่าปกต ิก็มโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นต้อหิน
ได้เช่นกนั 

เมือ่อายมุากขึน้ควรดแูลและถนอมดวงตา 
หลงัจากนัน้ อาจจะเข้ารบัการตรวจทกุๆ ๒ - ๓ 
ปี ไปเรือ่ยๆ จนอาย ุ๖๐ ปี หรอืเข้ารบัการ
ตรวจปีละครั้ง ควรระมัดระวังไม่ให้เกิด
อบุตัเิหตตุ่อดวงตา ไม่ซือ้ยาหยอดตาใช้เองโดย
เฉพาะในกลุ่มสเตียรอยด์ (Steroid) เมื่อมี
ปัญหาทางตาควรรีบไปปรึกษาจักษุแพทย์  
หรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน 
ควรไปรบัการตรวจตาแต่เนิน่ๆ ใช้เทคโนโลยี
อย่างระมดัระวงัใช้สายตาให้เหมาะสม การพัก
สายตาอาจจะช่วยลดอันตรายต่อดวงตาใน
ระยะยาว การใส่แว่นกนัแดดหรอืสวมหมวก
เพือ่ป้องกันรงัสอีลัตราไวโอเลต (Ultraviolet) 
หรอืรงัสยีวู ีเนือ่งจากรงัสยีวูเีป็นตวักระตุน้ให้
เกิดต้อกระจก หรือโรคจอประสาทตาเสื่อม 
นอกจากนีก้ารรบัประทานอาหารให้ครบหลัก 
๕ หมู ่วติามนิเสรมิกเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีใ่ห้
ดวงตาอยูกั่บเราไปนานๆ สิง่ส�าคญัอกีประการ
ควรมกีารรณรงค์ให้กบับรษิทัห้างร้านเอกชน 
หรอืหน่วยงานรฐับาลเพิม่โปรแกรมการตรวจ
ตา ในการตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับผู้ที่
มอีายมุากกว่า ๔๐ ปี ด้วย MU

ก่อนจะสายเกินไป

เพื่อสุขภาพ
สาธิดา ศรีชาติ

รู้เท่าทัน โรคต้อกระจกและต้อหนิ
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ขอแสดงความยนิดแีด่ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.สุวไิล เปรมศรรีตัน์ และทมี
วจิยัปฏบิตักิาร สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล ในโอกาส
รบัรางวลั UNESCO King Sejong Literacy Prize 2016 เน่ืองในโอกาส ๕๐ ปี 
International Literacy Day ส�านกังานใหญ่องค์การ UNESCO จากผลงานโครงการ
วจิยัปฏบิตักิาร “Patani Malay-Thai Bi/Multilingual Education Project (PMT – 
MLE) การจดัการศกึษาแบบทวิภาษา (ภาษามลายถูิน่ – ภาษาไทย) เพือ่พฒันาการ
ศกึษาและการรูห้นงัสอืของเยาวชนในโรงเรยีนเขตพืน้ทีส่ี่จงัหวดัชายแดนภาคใต้”

เมือ่วนัที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ คลนิกินายแพทย์อุดม 
คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล พร้อมผู้บรหิารมหาวทิยาลยั 
ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์สวุฒัน์ เบญจพลพทิกัษ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา           
สนุทรานนัท์ รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ 
ได้ให้การต้อนรบัและร่วมแสดงความยนิดกีบั รองศาสตราจารย์ ดร.  
เจริญศร ี มติรภานนท์ คณบดคีณะเทคโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) ม.มหดิล และทมีอาจารย์และนกัศกึษาคณะ ICT ในโอกาสที่
ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา จากการประกาศผลการ
ชนะเลศิการแข่งขนั Microsoft Imagine Cup Thailand 2016 ภาย
ใต้ธมี “Student2Startups” เม่ือเดอืนเมษายนทีผ่่านมา ซึง่จดัข้ึนโดย 
บรษิทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากดั โดยอาจารย์และนักศึกษา
ทีไ่ด้รบัรางวลั มจี�านวน ๒ ทมี ได้แก่ ทมี Meraki (รางวลัชนะเลศิ 
ประเภท Innovation) ประกอบด้วย นายศวิกร พงษ์ชาญเดช นายเสฎ
นพิทัธ์ เกรยีงศกัดาชยั นายจริะพนัธ์ แซ่ลิม้ และนายอานนท์ ปุย้ตระกลู 
เจ้าของผลงานการพฒันา Prothier แพลตฟอร์มส�าหรบัผู้ประกอบการ
ธรุกจิในการเข้าถงึฐานลกูค้าทีส่นใจในธุรกจินัน้ โดยมี ดร.ศรสุีภา ปาล
กะวงศ์ ณ อยธุยา เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา และทมี RICSM (รางวลัชนะ
เลศิ ประเภท World Citizenship) ประกอบด้วย นายชนิกฤต หล่อปิย
นนท์ นายธรรมฤทธ์ิ ลิขติธรีเมธ น.ส.ธนัยพร ปทมุสตูร และนายชลนัธร 
จนัทนนัท์ เจ้าของผลงาน DB8 (ดเีบท) เป็นแอพพลเิคชัน่ทีช่่วยในการ
สือ่สารภาษาองักฤษด้วยการดเีบท พร้อมระบบประเมินและให้คะแนน
บนตวัแอพฯ โดยม ีMr.Stephen Edward Smith เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา

“งานอาสาสมคัร” หรอื “งานจติอาสา” เป็นกระบวนการ
พฒันาจติใจของเรา ให้นึกถงึคนอ่ืน เหน็อกเหน็ใจคนอืน่ งาน
อาสามหีลายรปูแบบ ไม่ได้จ�ากดัตายตวัว่าจะต้องเป็นการออก
ไปสร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด หรือน�าส่ิงของไปบริจาคใน
โรงเรยีนหรอืพืน้ทีห่่างไกลเท่าน้ัน แต่งานอาสาสมคัรง่ายๆ ที่
เราท�าได้ กม็หีลากหลายรปูแบบ การน�าความรูค้วามสามารถ
ทีเ่ราม ีไปช่วยเหลอืคนอ่ืน พฒันาชีวติของคนอ่ืนให้ดขีึน้ โดยไม่
หวงัส่ิงตอบแทน ล้วนแล้วแต่เป็นงานอาสาสมคัรทัง้สิน้ ดงัค�า
สอนของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม
ราชชนก ทีว่่า “True success is not in the learning, but 
in its Application to the benefit of the mankind” (ความ
ส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิ อยูท่ีก่ารน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ เพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์สขุแก่มวลมนษุยชาต)ิ ...ขอเชญิชวนพีน้่องชาวมหดิล 
ทุกท่าน ร่วมกันท�างานอาสาสมัครง่ายๆ ในรูปแบบที่ท่าน
สามารถท�าได้ เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็
พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างทีป่ระเสรฐิ ทีพ่วกเราชาวมหดิลจะน้อมน�า
มาปฏบิตัติาม ทาง https://mahidol.ac.th/dayofservice

ขอแสดงความยนิดกีบั มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขต
นครสวรรค์ ในโอกาสที ่สภามหาวทิยาลยัมหดิลเหน็ชอบเปิด
หลกัสตูรใหม่ วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเกษตรกรรมยัง่ยนื
บนความหลากหลายทางชีวภาพ (Sustainable Agricul-
ture based on Biodiversity) น�าทมีโดย ดร.ณฐัฐญิา อคัร
ววิฒัน์ด�ารง ดร.สมสุข พวงด ีและ ดร.ปิยะเทพ อาวะกลุ โดย
การน�าเสนอเป็นที่ประทับใจของนายกสภาฯ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยหลายท่าน อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ท่านมชียั วรีะไวทยะ กรรมการสภาฯ ได้ให้
ข้อแนะน�าเพิ่มเติมพร้อมมอบนามบัตรให้ติดต่อและยินดีให้
ทนุในการสร้างฟาร์มตวัอย่าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรชีา สุนทรานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาฯ มอบ
หนงัสอืยทุธศาสตร์เพือ่ใช้ในการร่างหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ประเทศต่อไป ฯลฯ

ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหิดล ขอเชญิผูช้ายทีม่โีรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัหรอืผูช้ายสงูอายทุัว่ไปและ
มอีาย ุ๔๐ ปีขึน้ไป เข้าร่วม “งานวิจัยเพือ่ประเมินอาการปัสสาวะเลด็
ชนดิปัสสาวะเล็ดและปัจจยัเสีย่ง โดยใช้แบบสอบถามปัสสาวะเลด็ใน
เพศชาย” สามารถสมคัรได้ตัง้แต่วันนีเ้ป็นต้นไป ณ ตกึอษัฎางค์ ชัน้ ๒ 
โรงพยาบาลศริริาช สนใจตดิต่อหรอืสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่คลนิิก
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙
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เมือ่วนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี  ฤทธปิระวตั ิภาควชิา
วศิวกรรมชวีการแพทย์ และหวัหน้าห้องปฏบิตักิารระบบอัจฉรยิะเพือ่การแพทย์ (AIM 
LAB) คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอันดบัที ่๑ 
ในการแข่งขนัประกวดหุน่ยนต์ทางการแพทย์ (i-MedBot Innovation Contest 2016) 
จากผลงานการวิจัยและประดิษฐ์ “เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์ส่วนมือและแขน” 
Gyro-Roller, A Virtual Reality Enabled Gyroscopic Rehabilitation Device for 
Stroke Patients โดยได้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุพร้อมเงนิรางวลั ๑๐๐,๐๐๐ บาท การ
แข่งขนัดงักล่าว จดัขึน้โดยศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีณ ศนูย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา แกรนด์ พระราม ๙

เมือ่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ ในพธีิไหว้คร ูประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา มีการมอบรางวลัให้แก่ผูช้นะการประกวด
พานไหว้คร ูผลการตดัสนิมีดงันี ้รางวัลประเภทสวยงาม รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ วทิยาลยั
ศาสนศึกษา รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ได้แก่ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุี 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ได้แก่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ี รางวลัประเภทความคดิสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ สาขาเวชศาสตร์
ฉกุเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ได้แก่ 
หลกัสตูรแพทยศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ได้แก่ 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล ขอเชญิร่วมประชมุวชิาการนานาชาติ 
the 3rd Thailand Ian Donald Advanced 
Course of Ultrasound in Obstetrics 
and Gynecology ระหว่างวนัที ่ ๘ – ๑๐ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชยี กรงุเทพฯ 
ลงทะเบยีนต้ังแต่บดัน้ี – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ค่าลงทะเบยีน ๑๐,๐๐๐ บาท ลงทะเบยีน
ระหว่างวนัที ่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบียน ๑๒,๐๐๐ 
บาท ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบยีน ๑๕,๐๐๐ 
บาท สอบถามโทร. ๐-๒๔๑๙-๔๖๕๓-๔ 
Email: thailand.iandonald@gmail.com 
http://www.sirirajconference.com

คณะแพทยศาสตร ์ โ รงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล พร้อมส่งต่อข้อมลูข่าวสารสุขภาพ
ผ่าน LINE APPLICATION ชือ่ “@ramathibodi” เพียง
เพิม่เป็นเพือ่นวนัน้ีจะได้รบัข่าวสาร อาทิ

• ไข ไขปัญหาโรคภยัยอดฮติ ทนัเวลา ป้องกนัได้
ทนัท่วงที

• ข่าว ข่าวสารความรูท้างด้านสุขภาพทีถ่กูต้องจาก
บคุลากรทางการแพทย์

• เข้ม เข้มข้นด้วยสาระ และเกรด็ความรูท้ีเ่ข้าใจง่าย
เพิม่เป็นเพือ่นวนัน้ีเพยีงพมิพ์ค�าว่า @ramathibodi 

บน LINE APPLICATION

เมือ่วนัที ่ ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๙ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กติกิร จามร
ดสุติ รองอธิการบดฝ่ีายส่ิงแวดล้อม
และการพฒันาอย่างยนื เป็นผูแ้ทน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล 
ASEAN Energy Awards 2016 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท
อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน: อาคารออกแบบส�าหรบั
ภมูอิากาศร้อนชืน้ (Tropical Build-
ing) ในงาน 34th ASEAN Ministers 
on Energy Meeting (34th AMEM) 
ณ กรงุเนปิดอว์ ประเทศเมยีนมา

เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๔  กั น ย า ย น 
๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์ ดร.             
เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วยคณุบณุยนุช พศิสวุรรณ 
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร เข้า
เฝ้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ 
ปี โรงพยาบาลศิริราช ในฐานะที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ให้บริการชุมชนด้านการรับบริจาค
โลหิต เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยแก่โรง
พยาบาลศริริาชมาอย่างต่อเนือ่ง
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๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การประชุมนานาชาติ THE 3rd ASEAN ASSO-
CIATION OF SCHOOLS OF MEDICAL TECH-
NOLOGY (AASMT) CONFERENCE 2016 
“ASEAN MT Education in 21st century”
ณ โรงแรม เอส ด ีอเวนวิ กรงุเทพ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่คณะเทคนคิ
การแพทย์ ทาง aasmt2016@gmail.com 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
การประชุมวิชาการเรื่องเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร ครั้งที่ ๑: ศาสตร์สู่ความส�าเร็จและ
ความมั่นคงของระบบสุขภาพ 
ณ ห้องประชมุ ๑๐๕ คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เติมที ่หน่วยจดักจิกรรมวชิาการ 
คณะเภสชัศาสตร์ โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-
๙๑ ต่อ ๑๔๑๔ 

๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
งานมหดิลวชิาการ “เปิดบ้านมหดิล” ปี ๒๕๕๙ 
ณ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิม่เตมิ โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๐๑ 

๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คอนเสิร์ต Italian Opera Night in Thailand 
ณ มหดิลสทิธาคาร ส�ารองทีน่ัง่ 
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๕๖๕ ต่อ ๖๖๐๓, ๖๖๐๔, 
๖๖๐๙ (วนัจนัทร์ – วนัศกุร์), ต่อ ๖๖๒๔, 
๖๖๒๖ (วนัศกุร์,วนัเสาร์) 

๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asian 
Society for Pediatric Research 2016 
ณ โรงแรมเดอะสโุกศล 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
โทร. ๐๒-๒๐๑-๐๒๘๓

๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง ความรู้พื้นฐาน
ของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ 
ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรสีวรนิทริา 
ชัน้ 3A คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สัมมนาพิเศษทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง “Self-regulation: Conceptualization 
and Correlates in Childhood” ณ ห้อง 
A107 สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์และโมเลกลุ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิโทร. ๐๘-
๕๕๕๐-๘๑๐๘ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การบรรยาย เรื่อง “พันธุกรรมกับโรคมะเร็ง”
ณ ห้องประชมุ ๗๐๐๙ ตกึสยามนิทร์ ชัน้ ๗ 
รพ.ศริริาช สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม
โทร. ๐๘-๗๙๘๔-๕๘๘๗, ๐๘-๖๒๔๑-๐๕๐๐ 

๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Ramathibodi 
Current Psychiatry 2016” ณ ห้อง 910 
ABC ชัน้ ๙ อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวม
ด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธบิดี 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒, ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โครงการ “ประชมุวชิาการวิง่เพือ่สขุภาพและการ
แข่งขนั” ณ ห้องประชมุ ๑ ชัน้ ๓ วทิยาลยั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา สอบถามราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๒๙๕-๘
ต่อ ๓๑๙, ๓๒๐ 

๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การประชมุวชิาการ The 1st Technology Innova-
tion Management and Engineering Science 
International Conference (TIMES-iCON2016) 
ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคยีวฟอร์จนู กรงุเทพฯ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่กลุม่สาขา
เทคโนโลยกีารจดัการระบบสารสนเทศคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ โทร. ๐๘-๑๔๐๒-๓๖๒๗

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มหกรรมคณุภาพมหาวทิยาลยัมหดิล:
Mahidol Quality Fair 2016 
ณ มหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
กองพฒันาคณุภาพ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๔

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 
๒๕๕๙ “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล”  
ณ วดัเสนหา พระอารามหลวง ต�าบลพระ
ปฐมเจดย์ี อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่งานการเงนิ 
กองคลงั ส�านกังานอธกิารบด ีโทร. ๐๒-
๘๔๙-๖๑๙๐-๓, งานเลขานกุารกจิฯ 
กองบรหิารงานทัว่ไป ส�านกังานอธกิารบดี 
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕

๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คอนเสิร์ต Celebrating Czech Music 
ณ มหดิลสทิธาคาร ส�ารองทีน่ัง่ โทร. 
๐-๒๘๔๙-๖๕๖๕ ต่อ ๖๖๐๓, ๖๖๐๔, 
๖๖๐๙ (วนัจนัทร์ – วนัศกุร์), ต่อ ๖๖๒๔, 
๖๖๒๖ (วนัศกุร์,วนัเสาร์)

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม Workshop 
เรื่อง “Learning Big Data: Hadoop and 
Spark” ณ ห้อง CC401 ชัน้ ๔ อาคารส�านกั
คอมพวิเตอร์ คณะ ICT มหาวทิยาลยัมหดิล 
(พญาไท) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โทร. ๐-๒๔๔๒-๐๙๐๙

๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 2nd Environ-
ment and Natural Resources International 
Conference (ENRIC 2016) “Interdisciplinary 
Approaches to Save Future Earth Envi-
ronment” ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร์ จงัหวดั
พระนครศรอียธุยาสอบถามรายละเอยีดเพิม่
เตมิที ่คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒, ๒๑๑๐

๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โครงการหลกัสตูรอบรมพร้อมสอบวดัความรูแ้ละ
ทกัษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: 
Powerpoint ตามมาตรฐานสากล MOS 
(Microsoft Office Specialist) Certificate 
ณ ห้อง CC411 ชัน้ ๔ อาคารส�านกั
คอมพวิเตอร์ คณะ ICT มหาวทิยาลยัมหดิล 
(พญาไท) อบรม ๑๔ – ๑๕ พฤศจกิายน 
๒๕๕๙ และ ตวิสอบ ๑๘ พฤศจกิายน 
๒๕๕๙ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โทร. ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐ (คณุสารชัย์),
๐๘-๗๕๕๓-๖๐๘๒ (คณุจรสัศร)ี 

ปฏิทินข่าว..

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�าถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com  ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ 
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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