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LONG LIVE THE KING
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร”
มหา...โอรสาธิราชเจ้า              ศักดิ์บวร มหิดล
วชิรา...ลงกรณ์                       สืบแล้ว
ลง...ลิขิตนามกร                     สานต่อ สันติวงศ์
กร(ณ)...ประณตนบพระแก้ว     สถิตพื้นผืนไทย 
บดินทร... เดชปกฟ้า         ประชาชน
เทพ...พสิษฐ์ในสากล               จรัสหล้า
ย...ถากาลมิ่งมงคล                 เจริญยิ่ง
วรางกูร...แห่งปวงข้าฯ.            จักน้อมพระบารมี

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประพันธ์: นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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สวัสดีปีระกา ๒๕๖๐ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข 
ความเจรญิตลอดไป 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสบความส�าเร็จกับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาท
ศัลยศาสตร์ ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย “หุน่ยนต์เรเนซอง Renais-
sance Robot)” ท่ีได้รบัการยอมรบัจาก USFDA (องค์การอาหารและ
ยาแห่งสหรฐัอเมริกา) เพือ่ช่วยประสาทศลัยแพทย์ในการผ่าตดักระดกู
สนัหลงัและสมองได้อย่างแม่นย�าและปลอดภยั ท่านสามารถตดิตาม
อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ภายในเล่ม 

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

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ                           

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ มหิดลสาร
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• 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  ศตวรรษ กลอยสวาท • ภาพ สวัสดิ ์จินเดหวา  • จัดส่ง ศรณัย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จนิเดหวา • พมิพ์
ที่ ่บรษิทั ชมุเอกชโูชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านักงาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานท่ัวไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอ
พทุธมณฑล 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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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอวยพรปีใหม่ 
๒๕๖๐

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอวยพรปีใหม่ 
๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
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นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

เมื่อวันที่	 ๒๖	–	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	
มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดโครงการ	“วิ่งและเดิน	
มหิดลรวมพล	คนรักพ่อ”	ครั้งที่	๒	โดยในวัน
ที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	จัดประชุมวิชาการ	
“วิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน”	และในวันที่	
๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	จัดงาน	“วิ่งและเดิน
เพือ่สขุภาพ	มหดิลรวมพล	คนรกัพ่อ	ครัง้ที	่๒”	
บนเส้นทางวิ่งปลอดมลพิษบนถนนภายใน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ินจ�านวน	
๑,๕๑๑	คน MU

วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 

มหาวทิยาลยัมหดิล จดัประชมุวชิาการ 
“วิง่เพือ่สขุภาพและการแข่งขัน”

และโครงการ “วิง่และเดนิ มหดิลรวมพล

คนรกัพ่อ” ครัง้ที ่๒

นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอวยพรปีใหม่ 
๒๕๖๐
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เมื่อวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดงานแถลงข ่าว	
“รามาธิบดี กับความส�าเร็จ หุ่นยนต์ช่วย
ผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ แห่งแรกใน
ประเทศไทย”	ขึ้น	ณ	ห้องประชุม	910B	ชั้น	
๙	 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ
แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร        
ศรธีรา	คณบดคีณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด	ีมหาวิทยาลยัมหดิล	กล่าวถงึความ
ส�าเร็จในครั้งนี้ว่า	ตลอดระยะเวลาเกือบ	๕๐	
ปี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	มุ่งเน้นการให้การรักษา
พยาบาลแก่ผู้ป่วยมาโดยตลอด	 ซึ่งหน่ึงใน
แนวทางการรักษาโรคที่ส�าคัญคือ	การผ่าตัด
รักษา	 นับแต่ในอดีตคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดีได้ให้การรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัดรักษาโรคต่างๆ	 มามากมาย	 ซึ่งการ
ผ่าตัดในแต่ละครั้งจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้	
ประสบการณ์	ความละเอียด	รอบคอบ	และ

ความแม่นย�าในการผ่าตัด	 ดังนั้น	 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	 จึงได้น�าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วย
ผ่าตัดมาใช้รักษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง	ไขสันหลัง	กระดูก
สนัหลงัและเส้นประสาท	ซึง่ข้อมลูจากหน่วย
เวชสถิติ	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีรายงานว่ามีจ�านวนผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดด้วยโรคทางกระดกูสนัหลงัเพิม่มาก
ขึ้นทุกปี	 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต	ฉะนั้น	การน�าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมา
ใช้จึงมีความส�าคัญ	 และนับว่าเป็นความ
ส�าเร็จของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีที่สามารถท�าได้เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ก�าลังกล่าวถึงนี้	 คือ	
หุ่นยนต์เรเนซอง (Renaissance Robot) 
เป็นหุน่ยนต์ทีพ่ฒันาและสร้างขึน้ในประเทศ
อิสราเอล	 ซึ่งได้รับการยอมรับจาก	USFDA	
(องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา)	
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้ได้
รับการออกแบบมาเพื่ อช ่ วยประสาท
ศัลยแพทย์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังและ

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิด ีม.มหดิล 
กบัความส�าเรจ็ “หุน่ยนต์ช่วยผ่าตดัประสาทศลัยศาสตร์ 

แห่งแรกในประเทศไทย” 

สมอง	โดยการน�ามาใช้ประโยชน์ในระยะแรก
จะเป็นการก�าหนดเป้าและทิศทางการเดิน
ทางของสกรูเพื่อการยึดตรึงกระดูกสันหลัง
เพื่อความแข็งแรง	 ไม่เคลื่อนที่ออกไปจาก
ต�าแหน่งปกติที่ควรจะเป็น	 โดยขั้นตอนการ
ท�างานร่วมกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้มี	 ๔	 ขั้น
ตอนหลัก	ดังนี้	

๑)	 หลังจากประสาทศัลยแพทย์ได้ตรวจ
ร่างกายผูป่้วยแล้ว	ท�าการถ่ายภาพกระดกูสัน
หลังด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	 น�า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในหุ่นยนต์เรเนซอง	 โดย
ประสาทศัลยแพทย์จะเป็นผู ้ก�าหนดและ
วางแผนการใส่สกรท่ีูกระดกูสนัหลงั	ถดัไปจะ
เป็นขั้นตอนในห้องผ่าตัด

๒)	ประสาทศลัยแพทย์จะท�าการประกอบ
สะพานส�าหรับหุ่นยนต์บนหลังของผู้ป่วย	
เพื่อท�าให้หุ ่นยนต์สามารถท�างานได้โดย
ก�าหนดเป้าหมายและทศิทางการใส่สกรไูปยงั
กระดูกสันหลัง	

๓)	ก�าหนดความแม่นย�าของหุ่นยนต์	โดย
โปรแกรมของหุ ่นยนต์จะท�าให้ถ่ายภาพ
กระดู กสั นหลั ง ด ้ ว ย เครื่ อ ง เ อ็ กซ เรย ์
คอมพิวเตอร์	หลังจากนั้นหุ่นยนต์จะก�าหนด

Information
งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
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ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

ศู น ย ์ ก า ร แ พ ท ย ์ ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก		
มหาวิทยาลัยมหิดล	ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของโรคหลอดเลอืดสมอง	โดยเฉพาะการออก
ก�าลังกายเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวจึงได้เข้า
ร่วมโครงการ “เดนิ วิง่ ป่ัน ป้องกันอัมพาต” 
กับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช	 คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	ซึง่เป็นกจิกรรม
เชงิรกุสูชุ่มชนเพ่ือป้องกนัโรคและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอาการร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆทั่ว
ประเทศท้ังส้ิน	๑๕	โรงพยาบาล	โดยศนูย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก	 ได้จัดกิจกรรมปั ่น
จกัรยาน	วนัโรคหลอดเลอืดสมองโลก	ประจ�า
ปี	 ๒๕๕๙	 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ
เปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนร่วม
กิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้นกว่า	 ๕๐๐	 คน	 โดย
กจิกรรมจดัขึน้ในวนัอาทติย์ที	่๒๗	พฤศจกิายน	
๒๕๕๙	เวลา	๐๖.๐๐	–	๑๒.๐๐	น.	ณ	บริเวณ
หน้าหอประชมุมหดิลสทิธาคาร	มหาวทิยาลยั
มหดิล	ศาลายา	โดยมนีายแพทย์สมชาย	ดุษฎี
เวทกุล	 รองผู ้อ�านวยการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิ เษก	 ประธานจัดงานกล ่าว

วตัถปุระสงค์การจดักจิกรรม	และประธานใน
พิธีนายสมบูรณ์	 ศิริเวช	 รองผู ้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐมร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก	
นายแพทย ์อุ ดม	 ค ชินทร	 อธิการบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ให้สัญญาณปล่อยตัว
กลุ่มผู้ปั่นจักรยาน	

นอกจากนี	้ในวนัจนัทร์ที	่๒๘	พฤศจกิายน	
๒๕๕๙	 เวลา	 ๐๘.๐๐	 –	 ๑๒.๐๐	 น.	 มี

กิจกรรมรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก	
อาทิ	การเสวนาให้ความรู้และนิทรรศการให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	ให้ค�า
ปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อการควบคุม
ป้องกัน	ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี	ณ	ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	MU

Harmony in Diversity

งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดลศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก ม.มหิดล
จดักจิกรรมป่ันจักรยานรณรงค์ วนัโรคหลอดเลือดสมองโลก

เป้าหมายและทศิทางการใส่สกรไูปยงักระดูก
สนัหลงัอย่างแม่นย�า	ซึง่มโีอกาสในการคลาด
เคลื่อนน้อยกว่า	๑	มิลลิเมตร	เท่านั้น

๔)	 ขั้นตอนในการผ่าตัดโดยประสาท
ศลัยแพทย์โดยหุน่ยนต์จะมหีน้าทีช่่วยให้การ
ผ่าตัดมีความแม่นย�าและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย	
ไม่ท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สกรู
ผิดต� าแหน ่งซึ่ งอาจส ่ งผลอันตรายต ่อ
ไขสนัหลงัและเส้นประสาทได้	ข้อบ่งชีใ้นการ
ใช้งานหุ ่นยนต์ช่วยผ่าตัดน้ีคือการผ่าตัด
กระดูกสันหลังที่ต้องใส่สกรู	 การฉีดซีเมนต์
เข้าสู่กระดูกสันหลังที่ทรุดตัว	การตัดชิ้นเนื้อ
ในกระดูกสันหลัง	และการผ่าตัดสมอง	

นับได้ว่า	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นแห่งแรก

ในประเทศไทยทีม่กีารน�าหุน่ยนต์มาใช้ในการ
ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์

การน�าหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดทางประสาท
ศัลยศาสตร์นั้นมีประโยชน์ถึง	๕	ด้าน	ได้แก่	
๑)	ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง	กระดูก
สันหลัง	 เส้นประสาทและไขสันหลังจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในด้านความปลอดภัย	 และ
ความแม่นย�าจากการผ่าตัดสมอง	กระดูกสัน
หลัง	 เส้นประสาทและไขสันหลัง	 ๒)	 เพื่อผู้
ป่วยยากไร้ได้มีโอกาสเข้าถึงการผ่าตัดสมอง	
กระดูกสันหลัง	เส้นประสาท	และไขสันหลัง
ทีม่เีทคโนโลยสีงู	๓)	ด้านการสร้างและพฒันา
หุ่นยนต์โดย	นักวิทยาศาสตร์	วิศวกรชีวการ
แพทย์	และประสาทศัลยแพทย์ไทย	๔)	ด้าน
กา รศึ กษาและวิ จั ย ส� า ห รั บประสาท

ศลัยแพทย์ทีส่นใจงานผ่าตดัทีต้่องใช้หุน่ยนต์
ช่วยผ่าตัด	 และ	 ๕)	 ด้านศึกษาวิจัยร่วมกัน
ส�าหรบันกัวทิยาศาสตร์	วศิวกรชวีการแพทย์	
และแพทย์

การให้ความช่วยเหลือผู ้ป ่วยยากไร้ที่
จ�าเป็นต้องได้รบัการผ่าตดัรกัษาทางประสาท
ศัลยศาสตร์นั้น	 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วม
เป็นหนึ่งที่ส�าคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยได	้
โดย	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ	 เปิดรับบริจาค
เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร	 และ
จัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้	 ขึ้น	
ซึ่งสามารถติดต่อการบริจาคได้ท่ี	 มูลนิธิ								
รามาธิบดีฯ	โทร.	๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ MU
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สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกุล	ก่อต้ังขึน้
เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	จากการรวมกันของสอง
สถาบันวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ	 คือ	
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสถาบันอณูชีววิทยาและ   
พันธุศาสตร์ เป็นจุดเร่ิมต้นของสถานที่บ่ม
เพาะงานวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ
จ�านวนมาก	ไม่ว่าจะเป็นงานวจัิยทางด้านการ
แพทย์เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย	
เช่น	 ธาลัสซีเมีย	 และไข้เลือดออก	 ไปจนถึง
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือคนไทย	 อาทิ	
ยางพารา	มันส�าปะหลัง	กุ้ง	และเทคโนโลยี
ในการควบคุมประชากรยุง	เป็นต้น	งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร	 ยารักษาโรค	 การ
วินิจฉัยโรค	และวัคซีนของสถาบันฯ	ยังเป็น
ผลงานที่มีผลกระทบสูงและหลายงานมี
มูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์	 ทั้งสามารถตอบ					
เป้าหมายการพัฒนาสากลที่เรียกว่า	 เป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	
Development	Goals	(SDG)	ได้เป็นอย่าง
ดี	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร	และการส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีอง
คนไทย	ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	งานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์พืน้ฐานของสถาบนัฯ	มคีณุภาพ
เป ็นท่ียอมรับในระดับสากล	 ต ่อจากนี้
สถาบันฯ	 จะมุ่งไปสู่การเป็นสถาบันวิจัยใน
ระดับโลก	 (world-class	 research	 insti-
tute)	 ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนใน	 ๓	 ด้าน	
ได้แก่	 ๑. การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับโลกทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
ด้านนวัตกรรม ๒.การสร้างรายได้จาก
นวัตกรรม และ ๓. การสร้างมวลวิกฤต 
(critical mass) ของนักวจิยัและความมัน่คง
ด้านก�าลังคน

เพื่อการนี้	จ�าเป็นต้องมีการวางเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน	๓	ประการ	คือ	เป้า
หมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑	 ได้แก่	ด้านการ
เรียนการสอน	ซึง่ต้องมหีลกัสตูรทีต่อบสนอง
ต่อสงัคมยคุปัจจบุนัทีเ่น้นการสร้างเศรษฐกจิ
บนฐานนวตักรรม	เป็นหลกัสตูรทีดึ่งดูดคนรุ่น
ใหม่ท่ีมแีนวคดิใหม่	ๆ 	เหน็คุณค่าของงานวจัิย

และพร้อมจะใช้งานวจิยัเพือ่สร้างความมัน่คง
ให้กบัสังคม	หลกัสตูรทีก่ล่าวมานีย้งัต้องเป็น
หลักสูตรที่ส ่ ง เสริมให ้ผู ้ เรียนรู ้จักและ
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาวงการ
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	
(วทน.)	 ของประเทศ	 ปัจจุบันสถาบันฯ	 มี
หลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว	
คือ	 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ
วศิวกรรมศาสตร์	ประสาทวทิยาศาสตร์	และ
ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ	อย่างไรก็ตาม	ยังมี
ความท้าทายท่ีจะต้องพัฒนาเป้าหมายนี้ให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นรออยู่	 เช่น	 การเพิ่มจ�านวน
นักศึกษาทีเ่ก่งและด	ีรกัในอาชีพ	วทน.	ตลอด
จนการรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น	และเพิ่ม
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ	 เป็นเครือข่ายในระดับนานาชาติ	 (เช่น	
การสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิด	 Ph.D.	
double	degree)	เป็นต้น

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ี ๒	 คือ	ด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องด�าเนิน
การควบคู ่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการ
ท�างานเป็นทีม	(team	spirit)	กล่าวคือ	ควร
ส่งเสริมให้นักวิจัยใช้ระบบ	mentor–men-
tee	 (นักวิจัยอาวุโส–กลุ่มนักวิจัยรุ ่นใหม่)	
หรอื	peer-coaching	(กลุม่นกัวจิยัรุน่กลาง–
กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่)	 อย่างมีประสิทธิภาพ	
เน้นการท�างานร่วมกนัของบคุลากรทกุระดบั
ทัง้นกัวจิยัอาวโุส	นกัวจิยัรุน่กลาง	นกัวจิยัรุน่
ใหม่	นักวิจัยหลังปริญญาเอก	และนักศึกษา
บัณฑิต	 ปัจจุบันสถาบันฯ	 มีจุดแข็งท่ีส�าคัญ
คือ	 บุคลากรมีวัฒนธรรมท�างานร่วมกันเป็น	
กลุม่วจัิย	(เช่น	ศนูย์วจิยัประสาทวทิยาศาสตร์	
และกลุม่วจิยัชวีวทิยาโมเลกลุของกุง้	เป็นต้น)	
โดยมีความเป ็นไปได ้สู งที่กลุ ่มเหล ่านี้													
จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและดึงดูดให้นักวิจัย
รุน่ใหม่มาร่วมทีม	ตลอดจนการพฒันาไปเป็น
เครอืข่ายวจิยันานาชาตขินาดใหญ่	การระดม
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ทัง้ในและต่างประเทศ	และลดสดัส่วนเงนิทุน
วจิยัทีม่าจากมหาวทิยาลยัหรอืเงนิรายได้	ซึง่
มีปัจจัยภายนอกอีกหลายประการที่ยังช่วย

สร้างโอกาสให้แก่สถาบนัฯ	อาทิ	นโยบายของ
รัฐบาลที่สนับสนุน	วทน.	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายประเทศไทย	๔.๐	ทีเ่น้นให้นกัศกึษา
เรียนเพื่อไปสร้างนวัตกรรม	 และเป้าหมาย
ของงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและการน�า
ผลงานวิจัยไปใช้จริง	 (innovation	 และ				
research	 utilization)	 ดังเช่นการก�าหนด
กลุ่มอุตสาหกรรม	new	S-curve	ซึ่งหากจะ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันฯ	ได้รับโอกาส
จากปัจจยัภายนอกนี	้จะต้องปรบันโยบายส่ง
เสรมิให้กลุม่วจิยัมคีวามพร้อมทีจ่ะเริม่ท�างาน
วิจัยให้ครบวงจรท้ังงานวิจัยพื้นฐานและ
ประยุกต์	 สร้างกลไกรับฟังโจทย์จากภาค
เอกชนและประชาสงัคม	สร้างความตระหนกั
รู้และวางรากฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา	
ตลอดจนต ้องมีการรับนักวิจัยใหม ่ที่มี
ประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมมาเสริม
ความเข้มแข็งต่อจากงานวิจัยพื้นฐานที่มีอยู่
เดิม

อย่างไรก็ตาม	 สถาบันฯ	 ยังต้องเผชิญกับ
ภัยคุกคาม	 โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านการวิจัย	 ที่ต้องใช้เครื่องมือที่
มีความแม่นย�าสูงมากขึ้น	ราคาแพงขึ้น	ขณะ
เดียวกันก็มีกลุ ่มวิจัยจ�านวนมากทั่วโลกที่
แข่งขันกันตอบโจทย์ท่ีมีความท้าทาย	 เช่น	
กรณีของเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด	 (stem	
cell)	สถาบันฯ	จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง
ของฝ่ายนโยบายและแผนท่ีมคีวามเชีย่วชาญ

สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ
บนเส้นทางทีมุ่ง่สูส่ถาบนัวจิยั
ระดับโลก

Information
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ศาสตราจารย์อาวุโส 
สาขาสรีรวิทยา ผู้อ�านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 
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ด้าน	futurology	และ	emerging	techno	
logy	 เพ่ือก�าหนดโจทย์วิจัยแบบบูรณาการ
ส�าหรับอนาคต	 ซึ่งรวมถึงการน�าทักษะของ
สมาชกิจากหลากหลายกลุม่วจัิยให้มาท�างาน
ร่วมกนั	นอกจากน้ี	ยงัต้องพฒันาศนูย์เครือ่ง
มอืรวม	(core	facility)	ให้พร้อมผลติผลงาน
ทีส่ร้างโอกาสในการแข่งขนั	อาท	ิadvanced	
imaging	facility	และ	transgenic	animal	
facility	เป็นต้น

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓	คือ	ความ
ยั่งยืนด้านบุคลากรและอัตราก�าลัง เป็นที่
ทราบดีว่า	บคุลากรเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีส่ดุ
ขององค์การทกุขนาด	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนหรืออาจารย์	 ทุกคนล้วนเป็น
ส่วนส�าคัญในการสร้างอนาคตของสถาบันฯ	
ดังนั้น	ผู้บริหารสถาบันฯ	จึงมีภารกิจที่ต้อง
ท�าให้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	
(career	 path)	 ของบุคลากรทุกคนมีความ
ชดัเจน	เช่น	สายวิชาการควรมคีวามก้าวหน้า
ไ ป ถึ ง ร ะ ดั บ ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ อ า วุ โ ส	
(ศาสตราจารย์	ระดับ	๑๑	เดิม)	หรือนักวิจัย	
๔	ภายในเวลาราว	๑๕	–	๒๐	ปี	ส่วนสาย
สนับสนุนก็ควรได้รับการส่งเสริมจนเข้าสู่
ต�าแหน่งเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษได	้
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ	 บุคลากรทุกคนควรได้

รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถาบันฯ	 อย่าง
ยุติธรรม	 ให้มีความก้าวหน้าตามภาระงาน
และผลงานตามท่ีได้ก�าหนดใน	 perfor-
mance	agreement	ตลอดจนได้รับรางวัล
หรือการประกาศเกียรติคุณอย่างเหมาะสม

ท้ายที่สุด	 การจะท�าให้สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกลุ	เป็นสถาบันวจิยัระดบัโลกจะ
ไม่สามารถเกดิขึน้ได้	หากทกุคนในสถาบนัฯ	
ไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง	 มุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกัน	 นั่นคือ	 เพื่อความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ	 เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ดีและมี
ความสามารถ	 มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็น
ฐานเศรษฐกจิของทัง้สถาบันฯ	มหาวทิยาลยั	
และประเทศ	ซึ่งจะประกันว่า	ไม่ว่าผู้บริหาร
ของสถาบันฯ	จะผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนไป	แต่
นโยบายเพือ่ความเป็นเลศิเหล่านีจ้ะยงัคงอยู่
ในทุกโมเลกุลของสมาชิกทุกคน		MU

11



Vol. 12 • December 2016

คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม	และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
รกัษาส่ิงแวดล้อม		เพือ่สอดรบักบันโยบายของมหาวทิยาลยั
มหิดลที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ	 	 (Eco-Univer-
sity)

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ อมรสมานกุล	รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร	คณะวิทยาศาสตร์	กล่าวว่า	คณะวิทยาศาสตร์
เก็บสภาพแวดล้อมภายในคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสภาพ
แวดล้อมส�าหรับการเรียนรู	้เพราะวทิยาศาสตร์กบัธรรมชาติ
ต้องไปด้วยกัน	 วิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้น�าของสังคมต้องไม่
ท�าลายธรรมชาติจึงไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นไม้เพื่อสร้าง
อาคารใหม่	และหากต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทน	หรือท�าให้
คงสภาพเดิมให้มากที่สุด	 รวมถึงการไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	
เช่น	การไม่ทิง้สารเคมทีดลองลงในแม่น�า้ล�าคลอง	โดยไม่ผ่าน

กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักการวิชาการ	
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้ร้านค้าใช้ถุง
พลาสติกแบบย่อยสลายได้	 หรือภาชนะใส่
อาหารทีน่�ามารไีซเคลิได้	โดยจะมต้ีนทนุเพิม่
ข้ึนประมาณ	 ๕	 บาท	 ส่วนถุงพลาสติกจะมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้น	๕๐	ส.ต.	 	แต่ผลลัพธ์ที่ได้ส่ง
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม	การใช้ถุงย่อยสลาย	เริ่ม
มา	๒-๓		ปี	มาแล้ว	แต่ในช่วงนี้เพิ่มความเข้ม
ข้นมากขึ้น	 โดยการกระตุ้นเตือนและสร้าง
ความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร	 ให้

ทราบถึงประโยชน์การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีท�ามา
จากธรรมชาติให้มากข้ึน	 คณะฯ	 พยายาม
กระตุน้ให้เกดิวธิคีดิหรอืกระบวนการคดิโดย
ให้คนตระหนกัในประเดน็ต่าง	ๆ 	เพือ่เป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคม	 โลกร้อนเรารับรู้ได้โดย
ไม่ต้องวิจัย แต่ต้องให้ความรู้คน พยายาม
สร้างวฒันธรรมการใช้ชวีติทีเ่หมาะสมทีเ่รา
คิดว่าถูกต้อง	 ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย	 การใช้ถุง
พลาสติกย่อยสลาย	และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้	 เป็นข้อตกลงระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายและบรรจุภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Special Article
สาธิดา ศรีชาติ

คณะฯ	และร้านค้า	 ในทุกๆ	ปี	จะมีการพูด
คุย	และการประเมินตรวจสอบร้านค้า	สาร
บอแรกซ์	 เชื้ออีโคไลในอาหาร	 หากพบว่ามี
การตกัเตอืนผูป้ระกอบการ	สิง่เหล่านีท้กุคน
ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นระดับคณะฯ	 หรือ
มหาวทิยาลยั	อย่าไปคดิว่าท�าแล้วไม่ได้อะไร	
ยิ่งทุกคนช่วยกันท�าคนละนิดคนละหน่อย
แน่นอนสิง่เหล่านีส้ามารถขบัเคลือ่นไปได้้	MU
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“เดก็	คอื	อนาคตของชาติ”	เพราะเด็กใน
วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า	 การจัดการศึกษา
ปฐมวัยท่ีมคีณุภาพจงึมคีวามส�าคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนในระยะยาว	
เนื่องจากช่วงปฐมวัยนั้นเป็นโอกาสทองที่
สมองของเดก็ก�าลงัพฒันา	โดยเฉพาะอย่างยิง่
สมองส่วนหน้าสุด	(Prefrontal	Cortex)	ซึง่จะ
พฒันาอย่างมากในเดก็วยั	๒	–	๖	ปี	สมองส่วน
นีจ้ะเริม่สร้างเครอืข่ายใยประสาทเชือ่มโยงกบั
สมองอีกหลายบรเิวณทางด้านหลงัท�าให้เดก็
เร่ิมมทีกัษะส�าคญัทีเ่รยีกว่า	การคดิเชงิบรหิาร 
หรอื Executive Functions (EF) 

ทกัษะด้าน	EF	เป็นการท�างานระดบัสงูของ
สมองทีช่่วยให้เราก�ากบัตนเองทัง้ด้านอารมณ์	
ความคดิ	และการกระท�า	จนเกดิพฤติกรรมที่
น�าไปสู่ความส�าเร็จ	 ประกอบด้วยทักษะพื้น
ฐาน	๓	ด้านคอื ความจ�าขณะท�างาน การหยดุ
พฤตกิรรมทีเ่คยชนิ และการคดิยดืหยุน่เปลีย่น
ความคดิได้ ไม่ยดึตดิกบัความคิดเดียว	ทกัษะ
เหล่านี้เป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะท�าให้เด็กรู้จัก

หยุดคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ	 รู้จักควบคุม
อารมณ์	และก�ากบัตนเองให้จดจ่อกบังาน	รวม
ถึงมีความมานะพยายามท�างานท่ียากได้จน
ส�าเรจ็	เมือ่เจอปัญหารูจั้กคดิหาหนทางท่ีหลาก
หลายในการแก้ปัญหา	 ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค	
รู้จักเปลีย่นวกิฤตเิป็นโอกาสได้	เดก็ท่ีม ีEF ดี
จะสามารถจดัการกบัปัญหาทีซ่บัซ้อนได้และ
สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงได้	 จงึอาจ
กล่าวได้ว่าทกัษะ	 EF	 เป็นพืน้ฐานส�าคญัท่ีจะ
ท�าให้เดก็มทีกัษะในศตวรรษที	่๒๑	ตามมาเมือ่
เขาโตขึน้	ดังนัน้	ครท่ีูดแูลเดก็ปฐมวยัจงึมส่ีวน
ส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้าน
การคดิและฝึกฝนเดก็ตามแนวทางทีส่อดคล้อง
กบัศักยภาพสมองด้านการคดิของเดก็

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์	 สถาบัน
ชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ	 มหาวทิยาลยัมหดิล	
ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข	 (สวรส.)	 จึงได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ	 เรื่อง	“การประเมินพัฒนาการ
ด้านการคดิเชงิบรหิาร (EF) ในเด็กปฐมวยั” 

ให้แก่ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรยีนอนบุาลจ�านวนกว่า	๑๕๐	คน	เมือ่วนั
ท่ี	 ๒๖	 ตุลาคมท่ีผ่านมา	 ณ	 ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์	 พิบูลนิยม	
สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ	มหาวทิยาลยั
มหดิล	 เพือ่วางแนวทางให้ผูท้�างานเกีย่วข้อง
กับเดก็ปฐมวยัมคีวามเข้าใจพฒันาการด้าน	EF	
รวมทั้งปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากความ
บกพร่องของ	 EF	 ในเด็กวัยนี้	 และสามารถ
ประเมนิพฒันาการด้าน	EF	ในเดก็วยั	๒	–	๖	
ปีได้	 ซึง่จะช่วยให้ครมูแีนวทางในการส่งเสรมิ
เดก็เลก็ให้มกีารพฒันาทักษะด้าน	EF	ทีด่ตีาม
วัย	 และน�าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่
ค�านงึถึงศกัยภาพสมองของเดก็ในด้านการคดิ
ทีก่�ากบัตนเองไปสูค่วามส�าเรจ็	 อกีทัง้ยงัช่วย
ให้เดก็มคีวามพร้อมทางการเรยีน	ลดปัญหา
พฤตกิรรมในชัน้เรยีนและปัญหาสงัคมต่างๆ	ท่ี
จะตามมา MU

งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

การประเมินพัฒนาการ
ด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย

Special Article
FB : สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่วนัที	่๒๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๙	สโมสร
นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ	 ถวายเป็น
พระราชกศุล	พระเวสสนัดรชาดก	๑๓	กณัฑ์	
โดยในภาคเช้าได้รับเกยีรตจิาก	 รศ.นพ.ปรชีา			
สนุทรานนัท์	รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา
และศษิย์เก่าสมัพนัธ์	ในการเป็นประธานในพิธี
เปิด	และภาคบ่ายได้รบัเกยีรตจิาก	รศ.นพ.ธนัย์	
สภุทัรพนัธุ	์รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล	
และรกัษาการแทนคณบดวีทิยาลยัศาสนศกึษา	
มหาวทิยาลยัมหดิล	เป็นประธานในพธิปิีด	MU

ตดิตามดภูาพกจิกรรมได้ท่ี FB: สโมสรนกัศกึษา วทิยาลยัศาสน
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

จดักจิกรรมเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราช
กศุล พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กณัฑ์
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ประชมุวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ยนืแห่งประเทศไทย (๒๘ – ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙)

มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย	
(Sustainable	University	Network	of	Thailand)	ครั้งที่	๑	ภายใต้หัวข้อ	“แนวทางสู่ความยั่งยืน
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย”	ณ	ศูนย์การเรียนรู้มหิดล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	มีวิทยากร	อาทิ	
คุณโชค	บูลกุล	Dr.	Mario	T.	Tabucanon	Dr.	Ekkachai	Mahhaek	Dr.Mario	T.Tabucanon	As-
soc.Prof.Dr.Yukiko	Yoshida	ร่วมด้วย	นายปรเมธี	วิมลศิริ	บรรยายถึงแนวทางในการเดินหน้าของ
การพัฒนาอย่างยังยืนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

MUIC รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อพ่อหลวง (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์พิทยา	จารุพูนผล	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	นาย
องักรู	สุน่กุล	นายอ�าเภอพุทธมณฑล	นายธรีพล	โชคน�าชยั	ปลัดอาวโุสอ�าเภอพุทธมณฑลเทศบาลต�าบล
ศาลายา	พร้อมข้าราชการในพืน้ทีอ่�าเภอพทุธมณฑล	จดักจิกรรม	“MUIC	รวมพลงัแห่งความภกัดเีพือ่
พ่อหลวง”	ให้ผู้มีจิตอาสาร่วมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	ณ	บริเวณสะพานลอยและทางเท้าด้านหน้า
และตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล	ถนนพุทธมณฑลสาย	๔	 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมร่วมกัน
ร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรนฤบดินทร	
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่	๘๙

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ปรีชา	สุนทรานันท์	
รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ของสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตภาคกลาง	 จ�านวน	 ๘๓	 แห่ง	
ณ	ห้อง	๒๑๗	อาคารสิริวิทยา	คณะศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

ท�าบุญถวายเป็นพระราชกศุล 
(๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๙)

สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหดิล	
จดังานท�าบุญเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น
พระราชกศุล	แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ี จกัรนีฤ
บดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพิตร	เน่ืองใน
วนัครบรอบ	๔๕	ปี	สถาบนัฯ	ณ	ห้องประชมุประชา
สังคมอดุมพฒัน์	(๑๐๑)	สถาบนัวิจัยประชากรและ
สังคม	มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา

งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์อุดม	 คชินทร	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นประธานกล่าว
เปิดงานมหกรรมคุณภาพ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 “ปัญญามหิดล	 คุณภาพคน	
คุณภาพงาน”	ในหัวข้อ	Managing	Knowledge	
–	 Creating	 Quality	 และมอบรางวัล	 Team	
Good	 Practice	 Award	 ณ	 มหิดลสิทธาคาร	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

ถวายรายงาน (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธานถวาย
ผ้าพระกฐิน	 ณ	 วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม	 (วัด
ไผ่ด�า)	 ต�าบลทองเอน	 อ�าเภออินทร์บุรี	 จังหวัด
สงิห์บรุ	ีโอกาสนี	้รองศาสตราจารย์	ดร.ยาใจ	สทิธิ
มงคล	คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยั
มหิดล	 เป็นผู้แทนถวายรายงานสรุปการด�าเนิน
งาน	 “โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่
ด�า	(มหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั	๒)	ต�าบลทอง
เอน	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี”

พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
(๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์	นายแพทย์	บรรจง	มไหสวรยิะ	รอง
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัมหดิล	เป็นประธานในพธิี
กล่าวปฏญิาณแสดงความจงรักภกัด	ีและรวมพลงั
ร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 ปี
ที่	 ๘๙	 ของ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤ
บดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	พร้อม
กล่าวส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	ส�านักงาน
อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	
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ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

พิธีบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์อดุม	คชนิทร	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล	เป็นประธานในพธิบี�าเพญ็กศุล
ปัญญาสมวาร	(๕๐	วนั)	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล	แด่	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	
มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	ของการเสดจ็สวรรคต	โดยมพีธิี
ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	สามเณร	ถวายเป็นพระราชกุศล	จ�านวน	๕๐	รูป	ณ	บริเวณด้านหน้าส�านักงาน
อธิการบดี	หลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ศาลายา	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	กล่าวส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็น
เวลา	๘๙	วินาที	และร่วมร้องเพลงสรรสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม	

พลังชุมชนคลองมหาสวัสดิ์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

หน่วยบริการวิชาการ	วิทยาลัยศาสนศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม	
“พลังชุมชนคลองมหาสวัสด์ิกับการจัดการส่ิงแวดล้อม”	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และ
ประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์	 รวมประมาณ	๑๐๐	 คน	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิด
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย	ซึ่งได้ลงพื้นที่	ณ	ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์	ต�าบลศาลายา	และต�าบลมหา
สวัสดิ์	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม

ลงนาม สสมส.- NCHR (๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย ์ 	 นายแพทย ์ปรีชา																		
สุนทรานันท์	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 ในฐานะ									
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมลงนาม
ในบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนศึกษา	และการศึกษาวิจัย	ระหว่าง	
มหาวทิยาลัยมหดิล	กับ	Norwegian	Centre	
for	Human	Rights	(NCHR),	University	of	
Oslo	ณ	โรงแรมสุโกศล	กรุงเทพฯ

ท�าขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว
(๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ร่วมกับ	มูลนิธิรากแก้ว	กรมการข้าว	อ�าเภอ
พุทธมณฑล	 และชุมชนสหกรณ์หมู่	 ๘	 บ้าน
คลองโยง	 จัดโครงการตามรอยพ่อสืบสาน
ตามวัฒนธรรม	 “ท�าขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว”	
โดยได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย์	นาย
แพทย์ปรีชา	 สุนทรานันท์	 รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นประธานในพิธีเปิด

ออมสนิยมินาสตกิลลีา (๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๙)

ผศ.ดร.ประณมพร	 โภชนสมบูรณ์	 วิทยาลัย
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการกีฬา	
ม.มหิดล	 เข้าร ่วมพิธีเปิด	 “การแข่งขัน
ออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห ่ง
ประเทศไทย	 ครั้งที่	 ๓๖	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	ณ	อาคาร
อเนกประสงค์	ม.มหิดล	ศาลายา

ลอยบัวบูชา  (๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ปรชีา	สนุทรานนัท์	รอง
อธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์	
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน
น้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ	์
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามิน	
ทราธริาช	บรมนาถบพติร	ในกจิกรรม	“ลอยบวับชูา	
ส�านึกในพระกรุณาของแผ่นดิน”	 เน่ืองในวันลอย
กระทง	ณ	ลานพระราชบดิา	ศนูย์การเรยีนรูม้หดิล	
มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา

เภสัชมหิดลรวมใจบริจาคโลหิต
(๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

คณะเภสัชศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	จดักจิกรรม	
“โครงการมหิดลท�าความดีถวายพ่อของแผ่นดิน	
:	 ชาวเภสัชมหิดลรวมใจบริจาคโลหิต”	 เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	
มหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรี
นฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	โดย
สภากาชาดไทยมารับบริจาคโลหิต	 ซึ่งกิจกรรมใน
คร้ังน้ี	มีผู้ร่วมบรจิาคโลหติจ�านวน	๘๐	ท่าน	และรบั
โลหติจ�านวน	๖๐	ถงุ	คดิเป็นปรมิาณ	๒๕,๔๐๐	ซซีี
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ผศ.ดร.พญ.มยุรี 
หอมสนิท	 ภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกัน
และสั งคม	 คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาช
พ ย า บ า ล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	
ครูผู ้ที่ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล	
ป ร ะ เ ภ ท ดี เ ด ่ น
เฉพาะทาง	 สาขา
ความเป็นคร	ูประจ�า
ปีการศึกษา	๒๕๕๘	

กล่าวถึงบทบาทความเป็นครู	 ว่าครูคือผู ้
ถ่ายทอดความรู้	 เพราะฉะน้ันในเร่ืองที่เรา
ถ่ายทอดจะต้องรู้จริง	 รู้ลึกซึ้ง	 ในด้านการ
แพทย์นัน้	ความก้าวหน้าทางการแพทย์มกีาร
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	ต้องตามกระแส
โลกให้ทนั	ครจูงึต้องเก่งและรูจ้รงิ	ในการสอน
ต้องท�าความเข้าใจเด็กที่เรียนไม่เก่ง	 เด็กที่มี
ความรู้ในระดับปานกลาง	 หรือเด็กอ่อน	 ครู
ต้องสอนเด็กอ่อนให้ได้	 ส�าหรับเด็กที่เก่งนั้น
ไม่มปัีญหาเพราะเขาสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตัว
เอง	 แต่เราต้องดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้าน
การเรียนซึ่งไม่ได้เกิดจากปัญหาการเรียนรู้
เท่านั้น	 แต่ยังอาจเกิดจากปัญหาครอบครัว	
ปัญหาการเจบ็ป่วย	ความเครยีดต่างๆ	ครตู้อง
ดูแลเพื่อจะให้เขาประสบผลส�าเร็จทางด้าน
การศึกษา	 สามารถที่จะแก้ไขปัญหาส่วนตัว	
ประสบการณ์ต่างๆ	 เหล่านี้	 ยังจะท�าให้เขา
ช่วยแก้ไขปัญหาคนอื่นเมื่อเขาเติบโตขึ้นได้
ด้วย											

เมื่อกล ่าวถึงระบบการศึกษาไทยใน

ปัจจุบัน	จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เด็กอายุ	๒-๓	
ขวบ	ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว		ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ	จริงๆ	วิชาความรู้	เนื้อหาต่างๆ	ใน
วัยขนาดน้ีไม่มีความจ�าเป็นต้องให้เรียนมาก	
ในวัยเด็กเขาควรจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน	
ควรจะได ้เรียนรู ้สัมพันธภาพ	 ความรัก
ระหว่างคนในครอบครัว	ระหว่างเพื่อน	รู้จัก
หน้าที่	 เพื่อที่จะให้เขาเติบโตเป็นคนที่มี
คุณภาพในสังคมมากกว่าการอัดวิชาความรู้
ต้ังแต่อายุยงัน้อย	เขากไ็ม่ได้เรยีนรูท้กัษะการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม	เหมอืนกบัคนหวัโตขาลบี	
“ความรู้เยอะ แต่อยู่กับคนอื่นไม่ได้ เอา
ความรู้ไปใช้ไม่เป็น”	 ควรเสริมทักษะเรื่อง
ครอบครัว	เรื่องสังคม	หน้าที่ของการอยู่ร่วม
กนัในสงัคมต้องท�าอย่างไร	ไม่ใช่รูแ้ต่สทิธแิละ
ความต้องการของตนเอง	ต้องนกึถึงผูอ้ืน่ท่ีอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วย	 เมื่อถึงวัยเรียนน่าจะ
สอนให้เขาคดิมากกว่าทีจ่ะให้เรยีนเพือ่สอบ 
พอสอบเสรจ็แล้วความรูท้ีเ่รยีนมากท็ิง้เพือ่
ทีจ่ะสอบขัน้ต่อไป ซึง่ต้องปรบัเปลีย่นระบบ
การศึกษาด้วยกันทั้งประเทศ

ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารมีสื่อให้เลือก
เรยีนเลอืกใช้มาก	เดก็ยคุนีม้คีวามสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูล	 แต่จริงๆ	 แล้วในเรื่องของ
เนื้อหาความรู้	 ครูไม่จ�าเป็นต้องให้เนื้อหา
เยอะ	 แต่ครูต้องช่วยท�าหน้าท่ีให้ข้อมูลว่า
อะไรที่เช่ือถือได้และเช่ือถือไม่ได้มากกว่า	
ต้องมีวิธีการกลั่นกรอง	เช่น	การค้นหาข้อมูล
ในวิกิพีเดีย	 หรือสารานุกรมเสรี	 ข้อมูลส่วน
ใหญ่อาจเข้าไปสืบค้นได้จากแหล่งนี้	 แต่จะ
เชื่อถือได้หรือไม่ต้องรู ้จักกลั่นกรองและ
วิเคราะห์	ครูต้องน�าทาง	(facilitate)	ให้เด็ก
รู้จักค้นหา	 วิเคราะห์	 และน�าความรู้ไปใช	้

ไม่ใช่สอนบรรยายอย่างเดียว	 ข้อมูลที่น�ามา
ใช้ต้องมีหลักฐานอ้างอิง	 ต้องประเมินว่าเชื่อ
ถือได ้หรือไม ่	 หรือแม้แต ่ข ้อมูลจากสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ	ต้องสอนนกัศกึษาว่าสิง่ใดเชือ่
ได้	 หรือเชื่อไม่ได้	 เนื่องจากความเป็นแพทย์
ต้องเอาความรู้ไปใช้		ต้องประยุกต์ใช้ความรู้	
การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาของ
คนไข้	 หรือปัญหาของชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาของคนไข้คนเดียว	 หรือปัญหาของ
ครอบครัว	ปัญหาระดับชุมชนของสังคม	จะ
เอาวิชาความรู้ท่ีเรียนมาไปแก้ปัญหาในชีวิต
การท�างานประจ�าวันได้อย่างไร	สิ่งนี้คือผลที่
ได้จากการศึกษา	 ในการท�างานกับนักเรียน
แพทย์	ต้องจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีต่อบ
โจทย์ในส่วนนี้ให้ได้	ซึ่งเราต้องวางแผนให้
เขาสามารถหาความรูพ้ืน้ฐานทีจ่�าเป็นทีถ่กู
ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ความรู้เมื่อหาได้จะ
เอาความรู้ไปใช้อย่างไร ตรงนี้เป็นหน้าที่
ส�าคัญของครู

รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิลเป็นเกยีรตยิศที่
ได้มาพร้อมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ แต่
รางวัลที่ใหญ่มากกว่านั้นคือการเห็นความ
ส�าเร็จของลูกศิษย์ เด็กเรียนเก่งที่ประสบ
ความส�าเร็จ เราก็ภูมิใจกับเขา แต่ที่ภูมิใจ
มากกว่า คือ เด็กที่มีปัญหา เด็กแย่ เด็กอ่อน 
เด็กท่ีเหมือนจะเรียนไม่จบ แล้วสามารถแก้
ปัญหาให้เขาได้จนในท่ีสุดเขาได้เป็นแพทย์ที่
มีความรับผิดชอบ แพทย์ที่ดีของสังคม นี่คือ
ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจ “ความ
ส�าเรจ็ของลกูศษิย์เป็นรางวลัทีไ่ม่มสีิง่ใดมา
เทียบได้” MU

บทบาทของครูแพทย์ เพื่อสร้างแพทย์ที่ดี
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ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา	ได้หารอืประเดน็ข้อกฎหมายเกีย่ว
กบัการหยดุปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารรวมถงึ
การออกค�าสัง่ต่างๆ	ทืเ่กีย่วเน่ืองเพ่ือให้ทราบ
แนวทางทีถ่กูต้องในการด�าเนินการต่อไปน้ัน	

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบหารือดัง
กล่าวว่า 

๑)	การทีส่ภามหาวทิยาลัยแต่งต้ังบคุคลให้
รกัษาการแทนอธกิารบด	ี ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่	 หากเป็นค�าสัง่ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย
จะมผีลกระทบต่อการกระท�าใด	ๆ	หรอืไม่

ประเด็นนีค้ณะกรรมการกฤษฎกีา	 เหน็ว่า	
การทีห่ยดุปฏบิตัหิน้าทีข่องอธกิารบดีนัน้มใิช่
การพ้นจากต�าแหน่ง	แต่เป็นกรณีทีอ่ธกิารบดี
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 จึงต้องน�ากรณี
รกัษาการแทนอธกิารบดตีามพระราชบญัญัติ
มาใช้บงัคบัคอื	ต้องให้รองอธิการบดีทีม่อีาวโุส
สงูสดุเป็นผูร้กัษาการ	หากอธกิารบดีมไิด้มอบ
หมายไว้การทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งต้ังบคุคล
อื่นที่มิใช่รองอธิการบดีมารักษาการแทน
อธกิารบดี	ในช่วงระหว่างวนัที	่๑๙	พฤศจกิายน	
๒๕๕๗	 ถึงวันที่	 ๙	 มกราคม	๒๕๕๙	 จึงไม่
สามารถกระท�าได้	

อย่างไรกต็ามกรณเีข้าข่ายตามมาตรา	๑๙	
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๙	คอืไม่กระทบถงึการใดๆ	
ที่ได้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวทิยาลยัใดทีไ่ด้กระท�าไปในระหว่าง
ทีด่�ารงต�าแหน่ง

๒)	สภามหาวิทยาลัยมอี�านาจออกข้อบงัคบั	
ว่าด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี	
พ.ศ.	๒๕๕๗	หรอืไม่

ประเด็นที	่๒	นีค้ณะกรรมการกฤษฎกีา	เหน็
ว่า	 ถึงแม้จะมิได้มีกฎหมายก�าหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นการเฉพาะ 
แต่สภามหาวทิยาลยักม็อี�านาจในการออกข้อ
บั งคั บ เพื่ อ ให ้ ก ารบริหารกิ จการของ
มหาวทิยาลยัเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยได้	ดัง
นัน้สภามหาวทิยาลยัจงึมอี�านาจในการออกข้อ
บงัคบัดงักล่าวได้	

๓)	หากสภามหาวิทยาลยัไม่มอี�านาจในการ
ออกข้อบงัคบัดงักล่าว		ค�าสัง่แต่งต้ังรกัษาการ
แทนอธิการบดขีองสภามหาวทิยาลยัจะชอบ
ด้วยกฎหมายหรอืไม่

ประเด็นที่	 ๓	 น้ีเก่ียวข้องกับการออกข้อ
บังคับ	 ว่าด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ
อธกิารบดใีนประเดน็ที	่๒	กล่าวคือถงึแม้สภา

มหาวทิยาลยัจะมอี�านาจในการออกข้อบงัคบั
ดังกล่าว	แต่ข้อบังคบัดงักล่าวจะต้องไม่ขัดกบั
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยด้วย	 แต่
เนื่องจาก	 ความในข้อ	 ๗	 ของข้อบังคับฯ	
ก�าหนดให้กรณีที่สภามหาวิทยาลัยสั่งให้
อธกิารบดหียดุปฏบัิตหิน้าท่ีตามข้อบังคบันี	้ให้
รองอธกิารบดแีละผูช่้วยอธกิารบดหียดุปฏบัิติ
หน้าที่ด้วย	 จึงขัดกับข้อก�าหนดในพระราช
บัญญัติของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งก�าหนดไว้ว่าใน
กรณทีีอ่ธกิารบดไีม่อยูห่รอืไม่อาจปฏบัิตหิน้าท่ี
ได ้และอธิการบดีมิได ้มอบหมายให้รอง
อธิการบดีรักษาการแทน	 ให้รองอธิการที่
อาวโุสสดุสดุเป็นผูร้กัษาการแทน	เนือ้หาของ
ข้อบังคบัในข้อ ๗ จงึไม่มผีลบงัคับใช้

๔)	การทีส่ภามหาวทิยาลยัมมีตกิ�าหนดเงนิ
เดือนให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี	 ในอัตรา
เดือนละ	๑๘,๐๐๐	บาท	 ชอบด้วยกฎหมาย
หรอืไม่

ข้อบงัคับมหาวทิยาลยั	 ว่าด้วยการบรหิาร
งานบุคคล	 ก�าหนดให้อัตราเงินเดือนของ
พนกังานและลกูจ้างของมหาวทิยาลยัเป็นไป
ตามอตัราเงนิเดอืนแนบท้ายข้อบงัคบั	ซึง่บญัชี
อตัราเงนิเดือนของผูด้�ารงต�าแหน่งอธกิารบด	ี
มอีตัราเริม่ต้น	จ�านวน	๑๒๗,๕๐๐๐	บาทต่อ
เดือน	 และอัตราสูงสุดให้เป็นไปตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยก�าหนด	 แต่ไม่ปรากฏว่ามีการ
ก�าหนดอัตราเงินเดือนของผู้รักษาการแทน
อธกิารบดีไว้แต่อย่างใด	สภามหาวทิยาลยัจงึ
ไม่อาจใช้อ�านาจตามประกาศดังกล่าวเพ่ือ
ก�าหนดเงินเดือนให้แก่ผู ้รักษาการแทน
อธกิารบดไีด้	แต่เมือ่ผูร้กัษาการแทนอธกิารบดี
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดี	 การก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดัง
กล่าวได้รบัค่าตอบแทนจากการปฏบิตัหิน้าที่	
จึงเป็นการด�าเนนิการตามหลกัการปฏบัิตงิาน
ทั่วไป	 ดังนั้นการท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติ
ก�าหนดค่าตอบแทนให้ผู ้รักษาการแทน
อธกิารบดี	 ตามอตัราทีส่ภามหาวทิยาลยัเหน็
ว่าเหมาะสมจงึเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

จากข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา สามารถน�ามาเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานได้หลายกรณ ีดงันี้

๑.	ถงึแม้พระราชบัญญตัขิองมหาวทิยาลยั
จะมิได้ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าเรื่องดัง
กล่าวจะต้องท�าเป็นข้อบงัคบั	เช่น	การได้มาซึง่
หัวหน้าส่วนงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยั		สภามหาวทิยาลยัในฐานะของ
องค์กรผู้มีอ�านาจหน้าที่ควบคุม	 ดูแลกิจการ

ทัว่ไปของมหาวทิยาลยั	รวมถงึมอี�านาจในการ
วางระเบียบ	ข้อบังคบั	ข้อก�าหนด	และประกาศ
ของมหาวทิยาลยั	 และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่เกีย่ว
กบักจิการของมหาวทิยาลยัทีม่ไิด้ระบใุห้เป็น
หน้าท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ ย่อมมีอ�านาจในการ
ออกข้อบงัคับ เพ่ือให้การบรหิารกจิการของ
มหาวทิยาลยัเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยได้

๒.	 การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหดิล	พ.ศ.	๒๕๕๐	มไิด้ก�าหนดเกีย่วกบัการ
หยดุปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารไว้	 ดงันัน้การ
ท่ีผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัขอหยดุปฏบิตัหิน้าทีผู่้
บริหารจึงไม่สามารถกระท�าได้	 เว้นแต่สภา
มหาวทิยาลยัจะออกข้อบงัคบัเพือ่รองรับการ
หยดุปฏบัิตหิน้าทีข่องผูบ้รหิารไว้	 ซึง่ปัจจบุนั
มหาวทิยาลยัมหดิลยงัไม่มข้ีอบังคบัในเรือ่งนี้

๓. การหยดุปฏบิติัหน้าทีม่ใิช่การพ้นจาก
ต�าแหน่ง	 จงึไม่เป็นเหตใุห้ทมีบรหิารต้องพ้น
วาระไปด้วย	 กรณจีงึเป็นไปมาตรา	๔๑	แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล	 พ.ศ.	
๒๕๕๐	ทีก่�าหนดให้รองอธกิารบด	ีรองหัวหน้า
ส่วนงาน	รองหวัหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน
และรองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลแล้วแต่กรณ	ี	
ท่ีได้รบัมอบหมายเป็นรกัษาการแทน	ในกรณี
ทีไ่ม่ได้มกีารมอบหมายไว้ให้รองฯ	ทีม่อีาวโุส
สงูสดุ	(มอีายสุงูสดุ)	เป็นผูร้กัษาการแทน					

๔.	 การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้รักษา
การแทนนั้น	 หากมิได้ก�าหนดให้จ่ายเงินค่า
ตอบแทนแก่ผู ้รักษาการแทนไว้	 ย่อมไม่
สามารถจ่ายเงนิค่าตอบแทนให้แก่ผูร้กัษาการ
แทนได้

๕.	 ในกรณทีีม่คี�าสัง่แต่งตัง้บคุคลให้รกัษา
การแทนผูบ้รหิาร	 ถงึแม้ค�าสัง่นัน้เป็นค�าสัง่ที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ก็ไม่กระทบถึงผลของ
การด�าเนนิการท่ีบุคคลนัน้ได้ด�าเนนิการไปใน
ระหว่างท่ีได้รบัแต่งตัง้	ตามผลของมาตรา	๑๙	
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่
รองรบักรณท่ีีปรากฏในภายหลงัว่า	เจ้าหน้าที่
หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจ
พจิารณาทางปกครองใด	ขาดคณุสมบตัหิรอืมี
ลกัษณะต้องห้ามหรอืการแต่งตัง้ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	อนัเป็นเหตใุห้ผูน้ัน้พ้นจากต�าแหน่ง
ไว้แล้วว่า	 การพ้นจากต�าแหน่งเช่นว่านี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติ
ตามอ�านาจหน้าท่ี	MU

“การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารจะกระท�าได้เพียงไหน”(ตอนจบ)

มุมกฎหมาย
พัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ นิติกร (ผู้ช�านาญการ)
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เพชรดา ฐิติยาภรณ์

เมื่อวันที่	 ๑๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	ดร.        
รจุเรขา วทิยาวฑุฒกิลุ ผูอ้�านวยการหอสมดุ
และคลงัความรูม้หาวทิยาลยัมหดิล	ให้เกยีรติ
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยวุมคัคุเทศก์	
“MU Guide” รุน่ที ่๖	ณ	มหาวทิยาลยัมหดิล	
ศาลายา	 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกใน				
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
มหาวิทยาลยัมหดิลในการส่งเสรมิให้นกัศกึษา
ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร์ความเป็นมา
ของมหาวทิยาลัยได้เกิดความภาคภมูใิจและได้
พัฒนาทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน	
สามารถเป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์
ของมหาวทิยาลยัแก่ผูม้าเยอืน	 ให้มคีวามเด่น
ชดัและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	กจิกรรมใน

วนัอบรมมดัีงนี้
•	 เยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี

รกุขชาติ	บรรยายโดย	นายอ�าพล	บุญเปล่ง	ผู้
ปฏบิติังานการเกษตร	(ช�านาญการ)

•	เยีย่มชม	หอพระราชประวตัศิรสีวรนิทิรา
ราชภักดี	 และหอพระราชประวัติบรมราช
บพุการีกติติประกาศ	ณ	คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 บรรยายโดยนางสาว
อญัชล	ีเพลนิมาลยั	นกัวชิาการศกึษา

•	 กจิกรรม	Campus	 Tour	บรรยายโดย	
นักศึกษา	MU	Guide	รุน่ท่ี	๑-๕

•	 เยี่ยมชม	 หอพระราชประวัติสมเด็จ
พระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล	 และกิจกรรมอบรมเชิง

หอสมุดฯ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ ๖ 
สร้างทีมจิตอาสาน�าชมมหาวิทยาลัย

ปฏบิตักิารเพือ่การฝึกพดูต่อหน้าสาธารณชน	
ณ	อาคารศนูย์การเรยีนรูม้หดิล

การจดัอบรมยวุมคัคเุทศก์	“MU	Guide”	
นอกจากเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้น�า
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้
ในกจิกรรมน�าชมมหาวทิยาลยั	 เพือ่เผยแพร่
เรือ่งราวทีม่คีณุค่าของมหาวทิยาลยัมหดิลใน
ฐานะ	 “ปัญญาของแผ่นดิน”	 แล้ว	 ยังเป็น
โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอ
สมุดและคลังความรู ้ฯ	 ด้าน	 Effective											
Collaborations	เพือ่สร้างความร่วมมอืเครอื
ข่ายกบันกัศกึษา	และขยายพืน้ทีแ่ห่งการเรียน
รูส้�าหรบันกัศกึษาอกีด้วย	MU
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ในเดอืนพฤศจกิายนท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลา
ของการเปิดรบัสมคัรนกัศึกษาระดับปริญาตรี	
ในระบบมหิดลรับตรง	 ประจ�าปีการศึกษา	
๒๕๖๐	 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร
การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีห้แก่นกัเรยีนชัน้
มัธยมปลาย	 (ม.๔	 -	 ม.๖)	 รวมทั้งอาจารย์
แนะแนวของโรงเรยีน	และผูป้กครองได้ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนของคณะ	และสาขา
วิชาต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 การรับ
สมคัรนักศกึษาในระบบรบัตรง	(โควตา)	รวม
ทั้งโครงการพิเศษต่างๆ	 ระบบแอดมิชชั่น
กลาง	และอื่นๆ	ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรี

ยมตัวสอบและการเลือกคณะ/สาขาวิชาที่
ต ร งกับความต ้ องการ เรียนมากที่ สุ ด	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยงานสื่อสารองค์กร	
กองบริหารงานทั่วไป	 จึงได้จัดกิจกรรม	
“แนะแนวทางสู ่รั้วมหิดล” ขึ้น	 ในเขต
จงัหวดัทีต่ัง้วิทยาเขตต่างๆ	ของมหาวทิยาลยั		

วันที่	 ๑๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	ณ	 ห้อง
ประชุม	 ชั้น	 ๕	 ส�านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค์	นายแพทย์
เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	 เป็น
ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม	“แนะแนวทางสู่
ร้ัวมหิดล”	 โดยมีนักเรียน	 อาจารย์และ											
ผูป้กครอง	จากโรงเรยีนในกลุม่จังหวดัทีไ่ด้รบั

โควตาวิทยาเขต	 ได้แก่	 จังหวัดนครสวรรค์	
อุทัยธานี	 พิจิตร	 ชัยนาท	 ก�าแพงเพชร	
เพชรบรูณ์จ�านวน	๕๕๐	คน	เข้าร่วมกจิกรรม
ในครั้งนี้	 กิจกรรมมีการบรรยาย	 “แนะแนว
ทางสู่รั้วมหิดล”	 ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลราย
ละเอียดการเป ิดรับสมัครในระบบและ
โครงการต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยรวมถึง
คุณสมบัติท่ีก�าหนด	 โดยอาจารย์ ดร.ปฐม
พงษ ์ แสงวิ ไล อาจารย ์ประจ�าคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็น
วิทยากรหลัก	 จากนั้น	 รองคณบดีฝ่ายการ
ศึกษาและนักวิชาการการศึกษาจากคณะ
ต่างๆ	 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม	 พร้อมจัดแสดง
นิทรรศการและสาธิตการเรียนการสอนโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Road Show แนะแนว

การศึกษาในเขตจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

โมเดลหุน่จ�าลอง		ได้แก่		คณะกายภาพบ�าบดั	
คณะพยาบาลศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	 (สาขาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย)	 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	 (หลักสูตรกายอุปกรณ์
ศาสตรบณัฑติ)	คณะเทคนคิการแพทย์	คณะ
วทิยาศาสตร์	คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสัตว
แพทยศาสตร์	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา	 วิทยาลัยศาสนศึกษา		
คณะศิลปศาสตร์	 โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ�านาจเจริญ	 โครงการจัดตั้ง วิทยาเขต
นครสวรรค์		วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
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วันที่		๑๘		พฤศจิกายน		๒๕๕๙		ณ	ห้อง
ประชุมเบญจานุสรณ์	 โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช	จังหวัดอุบลราชธานี	อาจารย์ ดร. 
ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจ�าคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็น
วิทยากรหลักบรรยายให้ข้อมูลหลักสูตรการ
ศกึษา		สาขาวชิา		การรบัสมคัรนกัศกึษาของ
มหาวทิยาลัยมหดิลในระบบรบัตรง	โครงการ
พิเศษต่างๆ	และระบบแอดมิชชั่นกลาง	ซึ่งมี
นกัเรยีนเข้าร่วมฟังจ�านวน		๕๖๐	คน	จากนัน้		
อาจารย์สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย รองหัวหน้า
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล และอาจารย์ 
ณัฐพงษ์ พลหาญ หลักสูตรกายอุปกรณ์
ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 แนะน�ารายละเอียดหลักสูตร		
ความโดดเด่น	 และโอกาสในการประกอบ
อาชีพในสาขาที่นักเรียนในกลุ ่มจังหวัด
อุบลราชธานี		อ�านาจเจริญ		ยโสธร		ร้อยเอ็ด		
มุกดาหารที่มี โครงการห ้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์มีความสนใจเป็นพิเศษ		

วันที่		๒๕		พฤศจิกายน		๒๕๕๙		ณ	ห้อง
ประชมุสงัขละบรุ	ี	โรงแรมรเิวอร์แคว		จังหวดั
กาญจนบุรี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค     
ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ ่ายวิทยาเขต
กาญจนบรุ ีมหาวทิยาลยัมหดิลเป็นประธาน
กล่าวเปิดกจิกรรม“แนะแนวทางสูร่ัว้มหดิล”	

โดยมีนักเรียน	 อาจารย์และผู้ปกครอง	 จาก
โรงเรียนในกลุ ่มจั งหวัดที่ ได ้รับโควตา
วิทยาเขต	 ได้แก่	 กาญจนบุรี	 นครปฐม	
สุพรรณบุรี	ราชบุรี		ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม	
๔๓๐	 คน	 ซึ่งให้ความสนใจนิทรรศการ
หลกัสตูรของคณะต่างๆ	ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมใน
ครั้งนี้	 ได้แก่	 คณะกายภาพบ�าบัด	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 (หลักสูตรกายอุปกรณศาสตร
บัณฑิต)	 คณะเทคนิคการแพทย์	 คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		(สาขา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)		คณะ
วทิยาศาสตร์	คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์ 	 คณะศิลปศาสตร ์ 	 คณะสัตว
แพทยศาสตร์	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา	 วิทยาลัยศาสนศึกษา	
โครงการจัดตั้ งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ		
มหาวิทยาลัยมหิดล	 วิทยาเขตกาญจนบุรี	
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา	
ภรณ์		โดยมคีณบด	ีรองคณบดฝ่ีายการศกึษา
จากคณะต่างๆ	บรรยายให้ข้อมูลและเตรียม
การสาธติการเรยีนการสอน	และการบรรยาย
ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครในระบบ
และโครงการต่างๆ	ของมหาวทิยาลยั	รวมถงึ
คุณสมบัติที่ก�าหนดและการประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษา	 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ยศชนนั  วงศ์สวสัดิ ์ รองคณบดฝ่ีายวจิยั

และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล	พร้อมทั้งตอบข้อสงสัย
เกีย่วกบัการสมคัรในระบบต่างๆ	และเงือ่นไข
คุณสมบัติเฉพาะของคณะ

นอกจากกิจกรรม	Road	Show		ในเขตที่
ตัง้ของวทิยาเขตแล้ว	มหาวทิยาลยัมหดิล		ยงั
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
หลักสูตรและรายละเอียดการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 ระหว่าง
วนัท่ี	๘	–	๑๐	พฤศจกิายน		๒๕๕๙		ณ	จงัหวดั
เชียงใหม่	อาทิ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์	โรงเรยีนวฒัโนทยัพายพั		โรงเรยีนดารา
วิทยาลัย	 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้ความสนใจและมีโอกาสได้ซักถาม
ข ้ อมู ลอย ่ า งละ เอี ยด 	 โดยมี 	 ผู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหดิล	เป็น
วทิยากรบรรยายและตอบทกุข้อค�าถาม		อาทิ	
ก�าหนดการเปิดรับสมัคร	 คุณสมบัติ	 วิธีการ	
เตรยีมความพร้อม	อตัราการแข่งขันในแต่ละ
สาขา	การประกอบอาชีพในอนาคต		ทุนการ
ศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล	
เป็นต้น	MU
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สมุนไพรน่ารู้

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผักหลายชื่อ

มะตมูซาอุ	เป็นพืชทีน่�าเข้ามาประเทศไทย
มานาน	 ในช ่วงที่คนไทยเริ่มไปท�างาน
ตะวันออกกลาง	 และน�ากลับเข้าปลูกใน
ประเทศไทยแถบอิสาน	จนคนอิสานรู้จักกัน
ดีใช้เป็นผักแกล้มลาบ	 ที่เรียกว่ามะตูมซาอุ	
เ พ ร า ะ เ อ า ติ ด ก ลั บ ม า จ า กป ร ะ เ ท ศ
ซาอุดิอาระเบีย	 และ	 มีกลิ่นคล้ายมะตูม	
ปัจจบัุน	มะตมูซาอมุกีารเรยีกชือ่กนัมาหลาก
หลาย	เช่น	มะตูมแขก	สะเดามาเลย์	สะเดา
บาเรน	 ต่างประเทศรู้จักในชื่อ	 Brazilian	
pepper	tree,	Florida	holly,	Christmas	
berry	หรือ	Pepper	tree	

มะตมูซาอ	ุเป็นพืชพืน้เมอืงของอเมรกิาใต้	
อาร์เจนตินา	ปารากวัย	และ	บราซิล	คนไทย
เรียกชื่อว่ามะตูม	 เพราะมีกลิ่นคล้ายมะตูม	
หรือเรยีกว่าสะเดา	เพราะใบคล้ายสะเดา	แต่
ในทางพฤกษศาสตร์แล้ว	 มะตูมซาอุ	 ไม่ได้
เป็นพืชวงศ์เดียวกับมะตูม	 หรือสะเดา	 แต่
อย่างใด	 ที่จริงแล้วมะตูมซาอุ	 เป็นพืชวงศ์
เดียวกบัมะม่วง	(วงศ์	Anacardiaceae)	และ
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 Schinus	 terebinthi-
folius	Raddi	ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่	
หรือไม้ต้นขนาดเล็ก	สูงได้ถึง	๑๐	เมตร	แตก
ก่ิงก้านเป็นพุ่ม	 ใบประกอบแบบขนนกชั้น
เดียว	ใบอ่อนมีสีแดง	ใบย่อยขอบหยัก	ขอบ
เป็นหนามสั้นๆ	กว้างยาวประมาณ	๒.๕	x	๕	
ซม.	ดอกช่อ	ยาวประมาณ	๑๕	ซม.	ดอกแยก
เพศ	อยูต่่างต้น	ดอกย่อยขนาดเลก็	สขีาวนวล	
ออกดอกทั้งปี	ผลชนิดมีเนื้อแบบ	drupe	ผล
อ่อนสีเขียวและเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม	
และเปลือกแห้ง	ตดิเมลด็คล้ายพรกิไทย	มรีส
เผ็ดร้อน	ชาวอเมริกาใต้ใช้ผลแทนพริกไทย	

มะตูมซาอุ มีประโยชน์หรือไม ่
ใบมะตมูซาอ	ุไม่มรีายงานเรือ่งสารอาหาร	

แต่จากลักษณะความกรอบ	มนัของใบ	ท�าให้
การรบัประทานใบมะตมูซาอแุบบดิบๆ	น่าจะ
มีกากเส้นใยอาหารประเภทไม่ละลายน�้าใน
ปริมาณสงู	ซึง่เมือ่รบัประทานแล้วมกีากมาก
ท�าให้ขับถ่ายได้ดี	การใช้ยาแบบพื้นบ้านของ
ประเทศทางอเมริกาใต้	ก็มีหลากหลาย	เช่น	
ชาชงใบใช้รักษาอาการปวดข้อ	 และสูดดม

รักษาหวัด	 ลดความดันโลหิต	 และ	 อาการ			
ซมึเศร้า	ใบต้มน�า้รกัษาอาการประจ�าเดอืนไม่
ปกติ	 ชาชงท�าจากเปลือกต้น	 เป็นยาระบาย	
ยางเป็นยาระบาย	 และขับปัสสาวะ	 ทั้งต้น	
หรอื	น�า้มนัและชนั	(oleoresin)	ใช้เป็นยาฆ่า
เชื้อส�าหรับทาแผลภายนอก	รักษาแผล	ห้าม
เลอืด	แก้ปวดฟัน	มรีายงานวจิยัเกีย่วกบัฤทธิ์
ของส่วนต่างๆของมะตมูซาอหุลายอย่าง	เช่น	
สารสกัดใบลดอาการปวด	 และลดความดัน
โลหติ	เมือ่ทดลองในสนุขัและหน	ูน�า้มนัหอม
ระเหยจากใบ	 และเปลือกต้น	 มีฤทธิ์ฆ่าเช้ือ
โรคและเชื้อราบางชนิด	เปลือกต้น	สกัดด้วย
แอลกอฮอล์สมานแผลในทางเดนิอาหาร	สาร
สกัดจากส่วนผลลดความดันโลหิตได้เช่น
เดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	 การกินมะตูมซาอุ	
แนะน�าให้ใช้เป็นอาหารเท่านั้น	 เพราะไม่มี
ประสบการณ์การใช้เป็นยาในประเทศไทย	
และงานวิจัยท่ีกล่าวมาก็เป็นทดลองในสัตว	์
ขนาดวิธีใช้	รวมถึงความเป็นพิษยังไม่ชัดเจน	

ใบมะตูมซาอุ มีพิษหรือเปล่า 
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า	 มะตูมซาอุ	 เป็นพืช

วงศ์เดียวกับมะม่วง	พืชในวงศ์นี้มีทั้งพืชที่รับ
ประทานได ้ 	 ใช ้ เป ็ นผั ก ได ้ แก ่ 	 ยอด
มะม่วงหิมพานต์	 มะม่วง	 และพืชท่ีเป็นพิษ	
เช่น	รกัหลวง	เนือ่งจากมสีารทีม่ฤีทธิเ์ป็นกรด	
เช่น	urushiol	และ	cardol	เป็นต้น	พืชใน
วงศ์นีส่้วนใหญ่พบสารทีเ่ป็นกรดในน�า้ยางใส
จากใบและล�าต้น	 แต่ความเป็นพิษมากน้อย
ต่างกัน	ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารที่
พบ	จะเหน็ได้ว่า	ยางมะม่วง	กม็สีารกลุม่นีแ้ต่
พบความเป็นพิษน้อยมาก	 เรายังกินมะม่วง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ม ะ ม ่ ว ง ดิ บ ห รื อ กิ น ย อ ด
มะม่วงหิมพานต์ดิบได้	จากรายงานวิจัยและ
บทความของต่างประเทศ	 ยางของมะตูม					
ซาอุ	 มีสาร	 urushiol	 และ	 cardol	 เช่น
เดียวกัน	แต่ความเป็นพิษต�่า	อย่างไรก็ดียาง
ก็อาจท�าให้เกิด	 การแพ้	 แบบเป็นผื่นแดง	
อักเสบ	 บวม	 จากการสัมผัสได้เช่นเดียวกัน	
ส่วนดอกและผลอาจท�าให้ระคายเคืองทาง
เดินหายใจ	 การกินผลอาจท�าให้อาเจียน	 มี
รายงานว่า	ในเมลด็มสีารกลุ่ม	triterpene	ที่

ท�าให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร	 ท้องเสีย	
และ	อาเจียน	เป็นอันตรายกับนก	อาจท�าให้
นกท่ีกินผลไม้นี้เข้าไปเป็นอัมพาต	 แต่ข้อมูล
จากบางแหล่งระบุว่าไม่เป็นอันตรายต่อนก	
นอกจากนีก้ารท�าลายซากส่วนของพชืเมือ่ตดั
แต่งกิ่งห้ามใช้วิธีเผา	เพราะจะท�าให้เกิดกลิ่น	
ควันที่ระคายเคือง	 รายงานความเป็นพิษ
เหล่านี้เป็นไม่เคยพบรายงานความเป็นพิษ	
ในประเทศไทย	เนือ่งจากเป็นพชืวงศ์เดยีวกบั
มะม่วง	 มีสารอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	 จึงตั้งข้อ
สงัเกตได้ว่า	ถ้าแพ้ยางมะม่วง	กน่็าจะแพ้ยาง
ของต้นนี้ได้เช่นเดียวกัน	ดังนั้น	หากคนที่ยัง
ไม่เคยกนิมะตมูซาอ	ุแต่กงัวลว่า	ตนเองจะแพ้
หรือไม่	ให้สังเกตุจากการแพ้ยางมะม่วง	จาก
การทานมะม่วงดิบ	 หรือมะม่วงอ่อน	 ถ้ามี
ความรู้สึกคัน	แสบ	ริมฝีปาก	บางครั้งผิวไหม้	
ท�าให้ขอบริมฝีปากกลายเป็นสีด�า	 นั่นเป็น
ลักษณะที่แพ้ยางมะม่วง	 ซึ่งก็ต้องหลีกเลี่ยง
ไม่กิน	 ไม่สัมผัส	 อย่างไรก็ดี	 ส�าหรับเคยรับ
ประทานพชืชนดินีแ้ล้วแล้วมอีาการแสบปาก	
คนัคอ	กค็อือาการแสดงของการระคายเคอืง
ที่เกิดจากยางได้เช่นเดียวกัน	ส�าหรับคนที่ไม่
เคยมีอาการดังกล่าว	 ก็สามารถรับประทาน
ได้	โดยใช้เฉพาะส่วนใบ	และยอดอ่อน	เท่านัน้	
การรับประทานเป็นผักสด	ให้ล้างและแช่น�้า
จนยางออกมากท่ีสุด	 และให้รับประทาน
พอควร	ไม่มากเกินไป 

สรปุได้ว่าการกนิใบมะตมูซาอแุบบสด	จะ
ท�าให้เพิ่มกากใยอาหาร	ขับถ่ายได้ดี	แต่ควร
ระวังในการสัมผัสยาง	 โดยล้างผักให้สะอาด	
และแช่น�้านานๆก่อนน�ามารับประทาน	MU 
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4.	 Brazillian	 pepper	 tree.	 Tropical	 plant	 database.	

http://www.rain-tree.com/peppertree.htm#.V7VexJiLTZk
5.	 http://floridata.com/Plants/Anacardiaceae/Schi-

nus%20terebinthifolius/622
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ขอแสดงความยนิดกีบั	 รศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม	 รามสตู	หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิด้านการวจิยัแอนตบิอด	ี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ	 “สัตวแพทย์เกษตรผู้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่วชิาชพีและสงัคม	ประจ�าปี	๒๕๕๙”	จากหม่อมหลวงปนดัดา	ดศิกลุ	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกั
นายกรฐัมนตรซีึง่สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 ร่วมกบัคณะสตัวแพทยศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และมลูนธิ	ิศาสตราจารย์	ดร.จกัร	พชัิยรณรงค์สงคราม	มอบให้ในโครงการ	สตัวแพทย์
เกษตรรวมใจน้อมเกล้ากระหม่อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	ณ	คณะสตัวแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์		ส่วนกลางบางเขน

คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวทิยาลยัมหดิล	 (โรงเรยีนหญงิแพทย์ผดงุครรภ์และการพยาบาลไข้)	
โรงเรยีนผดงุครรภ์และหญงิพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย	ซึง่ได้รบัพระราชทานก�าเนดิโดย	สมเดจ็
พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ	ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ในปี	พ.ศ.	๒๔๓๙	นบั
เป็นจุดเร่ิมต้นของพยาบาลไทยทีเ่ป็นก�าลงัหลกัทีส่�าคญัในระบบสขุภาพ	ในช่วงเวลา	๑๒๐	ปีท่ีผ่าน
มาการพยาบาลไทยมคีวามก้าวไกล	ท้ังทางด้านวชิาการ	การปฏบัิตกิารพยาบาล	วจิยั	สูร่ะดบัสากล	
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	ร่วมกบัสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชฯ	ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริาชและมลูนธิคิณะพยาบาลศาสตร์ฯ	ก�าหนดจดัการประชุมวชิาการ	“๑๒๐	ปี	การ
พยาบาลไทย	พลกิโฉมสขุภาพสงัคม”	ระหว่างวนัท่ี	๙	–	๑๑	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมปรนิซ์
พาเลซ	กรงุเทพฯ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอการวเิคราะห์	และตแีผ่อย่างละเอยีดอ่อน	รอบคอบ	
การระดมสมองและหวัใจของพยาบาลรุน่พี	่เพือ่น	และรุน่น้อง	ค้นหาวธิกีาร	RE-ENGINEER	และ	
INNOVATION	เป็นการพลกิโฉมการพยาบาลไทย	ปิดช่องว่างและเปิดพืน้ท่ีการพยาบาลใหม่	เพือ่
พลกิวกิฤตสิขุภาพพลเมอืงไทย	ผูส้นใจดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่	WWW.NS.MAHIDOL.AC.TH/
THAINURSE โทร.๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓,	๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕	 ถึง	๘๑	 ต่อ	๒๔๖๐,	๒๔๖๕	E-MAIL:	
PORNPROM.KAE@MAHIDOL.AC.TH	ค่าลงทะเบยีน	ศษิย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยั
มหดิล	๔,๐๕๐	บาท	บุคคลท่ัวไป	๔,๕๐๐	บาท	ช�าระเงนิค่าลงทะเบียนโดยโอนเงนิค่าลงทะเบยีน
เข้าบญัชอีอมทรพัย์	ธนาคารไทยพาณชิย์	สาขาศริริาช	ช่ือบัญชี	“การประชุมวชิาการ	๑๒๐	ปี	การ
พยาบาลไทย	คณะพยาบาลศาสตร์”	เลขท่ีบัญชี	๐๑๖-๔๔๕๘๐๕-๖	หรอื	ธนาคารกรงุไทย	สาขา
พรานนก	บญัชเีลขท่ี	๑๙๖-๐-๒๑๒๙๑-๕

ภาควชิาอายรุศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	ขอเชญิผูช้ายทีม่ี
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัหรอืผูช้ายสงูอายท่ัุวไปและมอีาย	ุ๔๐	ปีข้ึนไป	เข้าร่วม	“งานวจิยัเพือ่ประเมนิ
อาการปัสสาวะเล็ดชนดิปัสสาวะเลด็และปัจจยัเสีย่ง	โดยใช้แบบสอบถามปัสสาวะเลด็ในเพศชาย”	
สามารถสมคัรได้ตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป	ณ	ตกึอษัฎางค์	ช้ัน	๒	โรงพยาบาลศริริาช	สนใจตดิต่อหรอื
สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี	คลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	โทร.	๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙

เมือ่วนัที	่๖	ธนัวาคม	๒๕๕๙	กระทรวง
พลงังาน	โดย	กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 จัดพิธีมอบ
รางวลั	Thailand	Energy	Awards	2016	
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล	 ๒	
รางวัล	 ได้แก่	 รางวัล	 “ดีเด่น”	 ประเภท
อาคารสร้างสรรค์เพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน	
:	 อาคารออกแบบส�าหรับภูมิอากาศร้อน
ชืน้	(Tropical	Building)	โดยศนูย์การเรยีน
รูม้หดิล	กองกายภาพและสิง่แวดล้อม	โดย	
รองศาสตราจารย์	ดร.กติกิร	จามรดสุติ	รอง
อธิการบดฝ่ีายสิง่แวดล้อมและการพฒันา
อย่างยัง่ยนื	และรางวลั	“ดีเด่น”	ประเภท
อาคาร-ควบคุม	 วิทยาลัยนานาชาติ	 โดย	
รองศาสตราจารย์พทิยา	จารุพูนผล	คณบดี
วทิยาลยันานาชาต	ิเป็นผูเ้ข้ารับรางวลัตาม
ล�าดับ	ณ	 ห้องบอลรูม	 ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์	 รางวัล	 Thailand	 En-
ergy	Awards	2016	แบ่งการประกวดออก
เป็น	๕	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านพลงังานทดแทน	
ด้านอนุรักษ์พลังงาน	 ด้านบุคลากร	 ด้าน
พลงังานสร้างสรรค์	และด้านผูส่้งเสรมิการ
อนรุักษ์พลังงานและพลงังานทดแทน	 ใน
ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น	
๒๖๐	ราย	มผู้ีได้รับรางวัล	ทัง้สิน้	๖๔	รางวลั

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ได้รับการจัด
อนัดบัเป็นที	่ ๑	 ในกลุม่โรงพยาบาล	 จาก
ผลการวจิยั	THE	RESEARCH	2016	THAI-
LAND’S	MOST	ADMIRED	COMPANY	
โดยนติยสาร	THE	COMPANY	เมือ่เร็วๆ	น้ี
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University	College	London	Summer	School	/	2017	Entry	ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีชัน้ปีที	่๒	ขึน้ไป	ท่ีสนใจเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวในภาคการศกึษาฤดรู้อน	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยแบ่ง
เป็น	๒	ช่วง	คือ

ช่วงที	่๑:	๓	–	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐
ช่วงที	่๒:	๒๔	กรกฎาคม	–	๑๑	สงิหาคม	๒๕๖๐
ผูส้มคัรสามารถเลอืกสมคัรช่วงใดช่วงหนึง่	หรอืจะสมคัรท้ังสองช่วงกไ็ด้
คุณสมบติัผูส้มัครเข้าร่วมโครงการ
๑.	เป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาตรช้ัีนปีท่ี	๒	ข้ึนไป
๒.	มเีกรดเฉล่ียสะสมไม่ต�า่กว่า	๓.๓๐
๓.	มคีะแนนภาษาองักฤษ	IELTS	7.0	or	TOEFL	(Internet-based)	100	(ยกเว้นในสาขา	Climate	

and	Energy;	Anatomy	and	Developmental	Biology;	and	Evolution	and	Sexual	Selection	
ใช้คะแนน	IELTS	6.5/TOEFL	92	และสาขา	English	Language	Skills	for	Academic	Purposes	
ใช้คะแนน	IELTS	6.0/TOEFL	79)

ทัง้น้ี	 นักศึกษาต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดด้วยตนเอง	ผูส้นใจสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่
เติมและสมคัรโดยตรงได้ตัง้แต่บัดนี	้–	๑	มนีาคม	๒๕๖๐	ท่ี	www.ucl.ac.th/summerschool

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	 ขอเชญิผูป่้วยโรค
หลอดเลอืดสมองทีม่อีายตุัง้แต่	๑๘	ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป	เข้าร่วมโครงการวิจยั	“ผล
การฝึกโดยใช้หุน่ยนต์และกจิกรรมบ�าบดักบักจิกรรมบ�าบดัเพยีงอย่างเดยีวต่อ
การฟ้ืนตวัของแขนและมอืในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกึง่เฉียบพลัน”	
โดยผูเ้ข้าร่วมต้องเป็นโรคหลอดเลอืดในสมองท่ีเกดิข้ึนภายใน	๓	 เดอืน	และ
สามารถนัง่	หรอืนัง่พงิได้ตัง้แต่	๓๐	นาทีข้ึนไป	ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมวจิยัจะได้รบัการ
แบ่งกลุม่	โดยการสุม่เป็นกลุม่	“การรกัษาโดยใช้หุน่ยนต์	ร่วมกับการใช้กจิกรรม
บ�าบัดเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพแขน”	และ	“กลุม่การใช้กิจกรรมบ�าบดัเพยีงอย่าง
เดยีวเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพแขน”	 ไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	สอบถามเพิม่เตมิและ
สมคัรได้ท่ี	นพ.คณนิณ์	เศรษฐไพศาล	ตกึศรสีงัวาลย์	ช้ัน	๑	รพ.ศริริาช	โทร.	
๐๘-๙๔๓๖-๓๒๔๑,	๐๙-๐๙๙๐-๕๔๑๔

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์	 มงคลสุข	 คณะ
วทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	เปิดรบับรจิาคหนงัสอืส�าหรบัเดก็	สมดุภาพ	
นทิาน	 สือ่การเรยีนการสอน	 วรรณกรรมเยาวชน	 แบบเรยีน	 การ์ตนู	 ฯลฯ	
เพือ่มอบให้แก่โรงเรยีน	 ห้องสมดุ	หรอืหน่วยงานส�าหรบัเดก็ทีข่าดแคลนทัว่
ประเทศ	 ท่านทีส่นใจสามารถน�ามามอบให้ด้วยตนเองหรอืส่งทางไปรษณีย์
ได้ท่ี	ศนูย์รบับรจิาคหนงัสอืฯ	 ห้องสมดุสตางค์	มงคลสขุ	 ช้ันหนึง่	ตกึฟิสกิส์	
คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	๒๗๒	ถนนพระรามท่ี	๖	เขตราชเทว	ี
กรงุเทพ	๑๐๔๐๐	สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี	โทร.๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗	
(คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation www.
facebook.com/StangDonation

ขอแสดงความเสยีใจกบัการจากไปของ	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	 ดร.ปาริชาด	
สุวรรณบุบผา	 เลขานุการและกรรมการศาสนาเพื่อสันติภาพ	 สภาศาสน
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย	 อดีตผู้อ�านวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศกึษา	 มหาวทิยาลยัมหดิล	 ก�าหนดพธิพีระราชทานน�า้หลวงอาบศพเมือ่วนั
ท่ี	๗	ธนัวาคม	๒๕๕๙	และพธิสีวดพระอภธิรรมเมือ่วนัท่ี	๗	–	๑๓	ธนัวาคม	
๒๕๕๙	ณ	วดัมกุฏกษัตรยิาราม	(ยงัไม่มกี�าหนดการฌาปนกิจ	เนือ่งจากเกบ็ร่าง
ไว้	๑๐๐	วนั)	ขอดวงวญิญาณของท่านอาจารย์สูส่ขุคตใินสมัปรายภพด้วยเทอญ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวทิยาลยัมหดิล	ขอเชญิร่วมประชมุ
วชิาการนานาชาต	ิthe	3rd	Thailand	
Ian	 Donald	 Advanced	 Course	
of	Ultrasound	in	Obstetrics	and	
Gynecology	 ระหว่างวนัที	่ ๘	 –	๑๐	
กุมภาพนัธ์	 ๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมเอเชีย	
กรุงเทพฯ	 ลงทะเบียนต้ังแต่บัดน้ี	 –
๓๑	มกราคม	๒๕๖๐	 ค่าลงทะเบยีน	
๑๒,๐๐๐	 บาท	 ลงทะเบียนระหว่าง
วันที่	 ๘	 –	 ๑๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	
ค่าลงทะเบียน	 ๑๕,๐๐๐	บาท	 โทร.
๐-๒๔๑๙-๔๖๕๓-๔ Email: thai-
land.iandonald@gmail.com 
www.sirirajconference.com

ศูนย ์การแพทย ์กาญจนาภิ เษก	
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบัน
การประชาสมัพนัธ์		กรมประชาสมัพนัธ์		
จดัอบรมหลกัสูตร	“การประชาสมัพนัธ์
โรงพยาบาลมอือาชพี	รุ่นที	่๓”	ประจ�า
ปี	๒๕๖๐	ระหว่างวันที	่๖	–	๓๑	มนีาคม	
๒๕๖๐	ผูส้นใจสอบถามได้ทีง่านสือ่สาร
องค์กร	ศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก	
ม.มหดิล	 โทร.	 ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐	 ต่อ	
๒๑๙๓	–	๔,	๓๑๐๗

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัมหดิล	จ�ากัด	 (สอ.มม.)	 เปิดช่องทางใหม่ส�าหรบัสมาชกิ	สอ.มม.	ที่
ต้องการหางานเสรมิท�า/ต้องการคนมาช่วยงาน/ต้องการซ้ือ-ขายของผ่านระบบออนไลน์	ทาง	http://
www.si.mahidol.ac.th/musaving/member/
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ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่า
ไม้ประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ “การ

บริการของระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและ

ความส�าคัญเพื่อโลกอนาคต” (Forest 
Ecosystem Services: Importance 
and Role for Future Earth)
ณ	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติม	โทร.	๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐

๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

การอบรมชุด “จริยธรรมการท�าวิจัย”

ณ	อาคารเพ็ญศรี	พิชัยสมิธ	ชั้น	๕	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	
โทร.	๐๘-๐๒๘๘-๘๘๕๙

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน 
ส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๑ 
ประจ�าปี ๒๕๖๐
ณ	ห้อง	๑๐๑	ประชาสังคมอุดมพัฒน์	ชั้น	๑	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ศาลายา	สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่	ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	โทร.	๐-๒๘๔๙-๖๒๒๐

๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ 
ประจ�าปี ๒๐๑๗ 
ณ	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
โทร.	๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕-๓๐	ต่อ	๑๖๑

๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัด
ความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft 
Office 2013: MOS-Excel 2013 ตาม
มาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office 
Specialist) Certificate
ณ	ห้อง	CC411	ชั้น	4	อาคารส�านัก
คอมพิวเตอร์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.	๐๙-๒๒๕๖-
๑๕๗๐,	๐๘-๗๕๕๓-๖๐๘๒

๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการอบรมด้านงานวิจัยทางการแพทย์
แผนไทย ชุดที่ ๔ “แนวทางในการเขียน

งานวิจัยตีพิมพ์ ในระดับคุณภาพและวิธี

ลงทะเบียนงานวิจัยคลินิก”

ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย
มหิดล	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.	๐๖-๓๘๙๕-๖๙๕๔,	๐๘-๔๓๖๐-๑๑๕๔

๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ชุดการอบรม “การแปลงเปลี่ยนความ

ขัดแย้งทางสังคมจากด้านใน” (So-
cial Conflict Transformation from 
Within) โมดูล #๒ –การแปลงเปลี่ยน
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
ติอต่อสอบถามที่	ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา	
มหาวิทยาลัยมหิดล	โทร.	๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒	
ต่อ	๒๘	

๑๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การพยาบาล

จักษุวิทยา” ณ	ห้องประชุม	๗๐๐๘										
ตึกสยามินทร์	ชั้น	๗	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	โทร.	๐-๒๔๑๙-
๘๕๘๘,	๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘	

๔ มกราคม ๒๕๖๐

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจ

ในการท�าวิจัย” ณ	ห้อง	๘๑๖	ชั้น	๘	อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ส�ารองที่นั่ง	โทร.	๐-๒๒๐๑-๑๔๓๒,
๐-๒๒๐๑-๑๔๓๖		

๔ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการ ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น ส�าหรับผู้ที่มี
ปัญหาปวดคอ ไหล่ จากการท�างาน
ณ	ห้องออกก�าลงักายชัน้	๒	ศนูย์กายภาพบ�าบดั
คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ศาลายา	โทร.	๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐	

๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการ “๑๒๐ ปี การพยาบาล

ไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม”

ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลซ	กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	ศูนย์บริการ
วิชาการ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ศาลายา	โทร.	๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓	หรือ	
๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕	ถึง	๘๑	ต่อ	๒๔๖๐,	๒๔๖๕

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจ�าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  The 14th Siriraj Annual Up-
date in Dermatology เรื่อง “Tips for 

healthy & Beautiful Skin” 

ณ	ห้องประชุมตรีเพ็ชร์	อาคาร	๑๐๐	ปี	สมเดจ็
พระศรนีครนิทร์	ชัน้	๑๕
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	ฝ่ายการ
ศึกษา	ส�านักงานภาควิชาตจวิทยา	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	ชั้น	๙	คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.	๐-๒๔๑๙-๔๓๓๗,	๐๖-๓๘๖๕-๑๑๙๑	

“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

Activities Agenda
วราภรณ์ น่วมอ่อน
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