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Editor’s Note
บก. แถลง

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
จัดงานชมจันทร์ ณ ศาลายา เพือ่ แสดงถึงศักยภาพของเครือข่าย
ชุมชนวิจยั จาก ๑๘ พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทยในการสร้างมูลค่าให้กบั ความ
รู้ ภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความ
ส�ำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพทีส่ ามารถขับเคลือ่ นและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามความต้องการของสังคมอย่างมีสว่ นร่วม (ยุทธศาสตร์ที่ ๓
Excellence in professional services and social engagement)
มหิดลสาร ฉบับนีม้ บี ทความทางการวิจยั ทีน่ า่ สนใจ อาทิ “ครัง้ แรก
ของโลก ทีมวิจยั คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล สร้างแอนติบอดี้
จากมนุษย์ส�ำหรับรักษาไข้เลือดออก” นักวิจัย ม.มหิดลค้นพบพืช
วงศ์สม้ กุง้ ชนิดใหม่ของโลก ๖ ชนิด” และบทความพิเศษ “ผลกระทบ
ของทุนทางสังคมของการประกอบการเพือ่ สังคมในการผลิตสินค้าและ
บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ” เป็นต้น

มหิดลสารเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผูอ้ า่ น รวมถึงค�ำถามทีอ่ ยากให้
เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.
com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณียท์ :ี่
งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ๙๙๙
มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ มหิดลสาร
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ตอน “เทศกาลชุมชน: ภูมิปัญญาชุมชน สู่ทุนวัฒนธรรมชาติ”

เมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดงานชมจันทร์ ณ ศาลายา ตอน
“เทศกาลชุมชน: ภูมิปัญญาชุมชน สู่ทุน
วัฒนธรรมชาติ” ซึง่ เป็นการแสดงศักยภาพ
ของเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนวิ จั ย จาก ๑๘ พื้ น ที่
ทั่วประเทศ ในการสร้างมูลค่าให้กับความรู้
และวัฒนธรรมท้องถิน่ ผ่านรูปแบบการท่อง
เที่ยว อาหาร สมุนไพร การแต่งกาย งาน
หัตถกรรม และการแสดง ซึง่ ในการนี้ ฯพณฯ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธันย์ สุภทั รพันธุ์ รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากร
บุคคล และรองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรี
จ�ำปา ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับ ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัย
มหิดล
ภายในงานมี การแสดงผลงานวิจัยจาก
โครงการการจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจคุณค่าทางสังคมอย่าง
สมดุ ล ซึ่ ง เป็ น งานวิ จั ย ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผลงานชุมชน
ของเครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม ภารกิ จ วิ จั ย ชุ ม ชนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์
ดวงพร ค�ำนูณวัฒน์ หัวหน้าชุดโครงการ
เยาวชน: วิถไี ทยสูว่ ถิ สี ขุ ภาวะ เป็นผูน้ ำ� ชม
กิจกรรมในงานแบ่งพื้นที่วัฒนธรรมออกเป็น
๖ ประเภท ได้แก่ ๑) ด้านหัตถกรรม ประกอบ
ด้วยการท� ำลายปักหน้าหมอนไทยทรงด� ำ

จั ง หวั ด เพชรบุ รี , การท� ำ เชิ ง เที ย นรั ก ษา
สิง่ แวดล้อม วัดเจดียแ์ ม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่
และการท�ำซอกันตรึมจิว๋ จังหวัดสุรนิ ทร์ ๒)
ด้านการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วยเส้นทางท่อง
เทีย่ วชุมชนไตลือ้ บ้านธิ จังหวัดล�ำพูน เส้นทาง
ท่องเทีย่ ววิถคี นเมืองสอง จังหวัดแพร่ เส้นทาง
ท่องเทีย่ วกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยเบิง้ จังหวัดลพบุรี
และเส้นทางท่องเทีย่ ววิถชี าติพนั ธุอ์ รู งั ลาโว้ย
จังหวัดกระบี่ ๓) ด้านอาหาร ประกอบด้วยน�ำ้
พริกปลาย่างมอญบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี น�ำ้
พริกคัว่ ทรายไทใหญ่เมืองฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กล้วยฉาบ ข้าวตัง แหนมอินทรีย์ จากชุมชน
ศาลายา จังหวัดนครปฐม และอาหารปลา จาก
บ้านบางตาวา หนองจิก จังหวัดปัตตานี ๔)
ด้านผ้าทอและเครือ่ งแต่งกาย ประกอบด้วยผ้า
ไหมย้ อ มครามเขี ย นลายฮู ป แต้ ม จั ง หวั ด
มหาสารคาม และเสื้อพ๊อก กลุ่มชาติพันธุ์
ญั ฮ กุ ร จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ๕) ด้ า นการแสดง
ประกอบด้วยเพลงพืน้ บ้านมอญบางขันหมาก
จังหวัดลพบุรี และ ๖) ด้านสมุนไพรและการ
นวด นวดแผนไทย รพ.สต.วัดสุวรรณ จังหวัด
นครปฐม โดยผูแ้ ทนจากแต่ละชุมชนเป็นผูน้ ำ�
เสนอข้อมูลกระบวนการสร้างมูลค่าให้กับ
วัฒนธรรมท้องถิน่ ของตน
และในช่ ว งค�่ ำ มี ก ารจั ด การแสดงทาง
วัฒนธรรมบนเวที โดยเริม่ จากการแสดงกลอง
สะบัดชัย และฟ้อนเจิงเบิกฤกษ์ของกลุ่ม
เยาวชนรักษ์บา้ นกลาง อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่
ต่อด้วยการแสดงหมู่เฮาไตลื้อหละปุน ของ
เยาวชนกลุ่มคนรัก(ษ์)ไตลื้อ อ�ำเภอบ้านธิ
จังหวัดล�ำพูน การแสดงอิน้ กอน ฟ้อนแกน ของ
ไทยทรงด�ำ กลุม่ เยาวชนรักษ์หนองปรง อ�ำเภอ

เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การแสดงหนังบักตือ้
คณะเพชรอีสาน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ
นุสรณ์ อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การ
ขับร้องเพลงลูกทุง่ จากนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดล การแสดงเพลงพืน้ บ้านมอญ กลุม่ ยุวชน
ไทยรามัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และการ
ร�ำวงชมจันทร์ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปูเสื่อ
ดูหนังกลางแปลงจากหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)
จากค�ำกล่าวเปิดงานของหม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล มีใจความตอนหนึง่ ว่า “...นับเป็นความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เราช่วยกันให้
ประเทศชาติมคี วามเจริญรุง่ เรือง วัฒนธรรมถือ
เป็นฐานส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นในเรือ่ งอืน่ ๆ ให้
ผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี... ผมขอชืน่ ชมมหาวิทยาลัย
มหิดลน�ำร่องสิง่ ทีด่ หี ลายเรือ่ ง นอกจากจะเป็น
มหาวิทยาลัยทีใ่ ช้ชอื่ พระนามสมเด็จพระราช
บิดา พระผูท้ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงชน
ชาวไทยแล้ว ยังเป็นสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็น
ความภาคภู มิ ใ จของคนไทย ทุ ก ครั้ ง ที่
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม ปรากฏเป็นข่าวเผย
แพร่พระเกียรติคณ
ุ ออกไปสูต่ า่ งประเทศได้รบั
การยกย่องและสรรเสริญ ...”
งานชมจันทร์ ณ ศาลายา เป็นกิจกรรมที่
สะท้อนถึงพันธกิจด้านสังคมวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ที่มีองค์ความรู้ นักวิชาการ และนักวิจัยที่
เชีย่ วชาญงานด้านสังคมวัฒนธรรม และมีผล
งานวิจยั ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลาย
ในสังคมอย่างต่อเนือ่ ง MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบ
พืชวงศ์ส้มกุ้งชนิดใหม่ของโลก ๖ ชนิด

นักวิจยั ด้านพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และสหราชอาณาจักรค้นพบพืชวงศ์สม้ กุง้ ชนิด
ใหม่ของโลก เพิม่ อีก ๖ ชนิด พบในเขตจังหวัดระนอง สตูล และในเขตเทือกเขาตะนาวศรี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เสีย่ งต่อการสูญพันธุ์
ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย นักวิจยั ประจ�ำพิพธิ ภัณฑ์พชื แห่งภาคตะวันตก และอาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าจากการ
ศึกษาทบทวนตัวอย่างพืชวงศ์สม้ กุง้ ของประเทศไทยทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ เป็นการศึกษา
วิจยั ทีย่ งั คงศึกษาอย่างต่อเนือ่ งร่วมกับ Dr.Mark Hughes แห่งสวนพฤกษศาสตร์เอดินเบอระ
สหราชอาณาจักร มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก อีก ๖ ชนิด ได้แก่
๑. ส้มกุง้ ตะนาวศรี Begonia tenasserimensis Phutthai & M. Hughes พบในเขต
จังหวัดระนอง สตูล และในเขตเทือกเขาตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สถานภาพ
เป็นพืชถิน่ เดียวของไทยและเมียนมาร์ สถานภาพเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ ๒. ส้มกุง้ ศรีเมืองไทย

Begonia thailandica Phutthai & M.
Hughes พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของ
ประเทศไทย พบเฉพาะในเขตภูเขาหินปูน
อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สถานภาพ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถิ่นอาศัยถูก
ท�ำลาย ๓. ส้มกุง้ ดอยตุง Begonia doitungensis Phutthai & M. Hughes พืชถิน่
เดียวของประเทศไทย เก็บตัวอย่างครัง้ แรกที่
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ภายหลังส�ำรวจพบ
พบในเขต จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ส้มกุง้ ดอยตุง
มีความสวยงามเหมาะกับการพัฒนาต่อยอด
เพือ่ เป็นไม้ประดับต่อไปในอนาคต ๔. ส้มกุง้
เขาพนม Begonia khaophanomensis
Phutthai & M.Hughes จากการศึกษา
ตัวอย่างในหอพรรณไม้ทงั้ ในและต่างประเทศ
พบแห่งเดียวในโลกที่ เขาพนมเบญจา จังหวัด
กระบี่ ๕. ส้ ม กุ ้ ง เมื อ งเหนือ Begonia
pengchingii Phutthai & M.Hughes พืช
Vol. 02 • Febuary 2016

ถิน่ เดียวของประเทศไทย พบภูเขาหินปูนใน
จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ตั้งชื่อให้เป็น
เกียรติแก่ผู้ที่เก็บตัวอย่างนี้เป็นครั้งแรก ๖.
ดาดหิ น ใบบั ว Begonia pengchingii
Phutthai & M. Hughes พืชถิน่ เดียวของ
ประเทศไทย พบเฉพาะกลุ่มภูเขาหินปูนใน
ภาคตะวันออก สถานภาพเป็นพืชหายากและ
เสีย่ งต่อการสูญพันธุใ์ นอนาคตอันใกล้
ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย กล่าวตอนท้ายว่า
อย่างไรก็ตามพืชวงศ์ส้มกุ้งสามารถเป็นดัชนี
ชีว้ ดั ความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ หากสภาพ
แวดล้อมยังคงสภาพดัง้ เดิมโดยไม่มกี ารท�ำลาย
หรือเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ เป็นอย่างอืน่ พืชวงศ์
ส้มกุ้ง สามารถน�ำมาปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มี
ความทนทานเหมือนกับในต่างประเทศที่มี
การน�ำมาประดับกันอย่างแพร่หลาย และพืช
กลุม่ นีม้ คี วามต้องการความชืน้ สูง สามารถน�ำ
มาประดั บ น�้ ำ ตกหรื อ สวนแนวตั้ ง ได้ อ ย่ า ง

สวยงามเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
และประเทศต่อไป
ดังนัน้ การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกเป็น
ผลจากการเก็บตัวอย่างทีส่ ะสมมาจากยุคแรก
จนถึงปัจจุบัน ท�ำให้มีตัวอย่างในการศึกษา
วิเคราะห์อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมในทุก
ระบบนิเวศ และการตัง้ ชือ่ วิทยาศาสตร์ให้แก่
ชนิดพืชทีไ่ ด้รบั การระบุวา่ ไม่เคยค้นพบมาก่อน
ทางวิทยาศาสตร์จัดเป็นงานส�ำคัญของนัก
พฤกษศาสตร์ เพราะเป็นส่วนส�ำคัญของการ
ศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืชทีไ่ ม่ได้มแี ต่การเก็บ
ตัวอย่างพืชเท่านัน้ แต่ประกอบไปด้วย การ
จ�ำแนกพืช (plant classification) การระบุ
พืช (plant identification) และการตัง้ ชือ่ พืช
(plant nomenclature)การตัง้ ชือ่ พืชก็เพือ่ ที่
จะได้ รู ้ จั ก พื ช และน� ำ พื ช เหล่ า นั้ น มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง MU
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ครั้งแรกของโลก ทีมวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
สร้างแอนติบอดี้จากมนุษย์ส�ำหรับรักษาไข้เลือดออก

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกจัดเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำคัญของ
โลก เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมียงุ ลายเป็นพาหะ
น�ำโรค จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า ๒ ใน ๕ ของประชากรโลก
มีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสเดงกีแ่ ละพบว่าประชากรประมาณ ๑๐๐ ล้าน
คนทัว่ โลกติดเชือ้ ไวรัสเดงกี่ ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ ผี ปู้ ว่ ยจ�ำนวนถึง ๕๐๐,๐๐๐ คน
ทีเ่ ป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงทีท่ ำ� ให้มอี ตั ราการเสียชีวติ ถึง ๒๐,๐๐๐ คน
ต่อปี ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกยังไม่มยี าหรือวัคซีนทีร่ กั ษา
เฉพาะ แต่การรักษาโรคไข้เลือดออกจะใช้การรักษาตามอาการ
ทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย วัน โดยได้ดำ� เนินการวิจยั มาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๒
แอนติ บ อดี คณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อ น จดสิทธิบัตรมาแล้วใน ๑๐ ประเทศทั่วโลก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความส�ำเร็จเป็น ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาให้ใช้ได้ในมนุษย์
ครั้งแรกในโลกในการสร้างแอนติบอดี้จาก คาดว่าจะสามารถน�ำมาใช้ได้จริงภายในระยะ
มนุษย์ (NhuMAb) โดยคัดเลือกจากเซลล์ของ เวลาอันใกล้นี้
หั ว หน้ า ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ การวิ จั ย
ผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกระยะเฉียบพลัน และผู้
ป่วยระยะฟื้นไข้ เพราะเป็นแอนติบอดี้ที่ แอนติ บ อดี คณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อ น
สามารถยับยั้งไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่ได้ครบ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า NhuMAb ที่
ทัง้ ๔ สายพันธุ์ โดยท�ำการทดสอบในหนู และ พัฒนาขึน้ นี้ เป็นประโยชน์กบั การรักษาโรคไข้
ลิง พบว่า NhuMAb สามารถเพิม่ การรอดชีวติ เลือดออกเป็นอย่างมาก เพราะยังคงไม่มียา
ของหนู และสามารถท�ำลายไวรัสไข้เลือดออก รักษาเฉพาะ รวมทั้งใช้ลดความรุนแรงของ
เด็งกีใ่ นกระแสเลือดของลิงได้หมดภายใน ๒ อาการป่วยจากไข้เลือดออกได้ NhuMAb จึง

เป็นอีกหนทางในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยไข้เลือด
ออกทัว่ โลกทีต่ อ้ งการได้ยารักษา และไม่อยาก
ป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรง โดยทีมวิจยั
ของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ที่ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
Cr: ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจยั แอนติบอดี คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล MU

มหิดลเดินดีทั่วไทย มอบเครื่องเดินดีให้
๒๔ โรงพยาบาล ในเขตสาธารณสุขที่ ๔

เมือ่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ทีมงาน “เดิน
ดี ” จากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.
เซง เลิศมโนรัตน์ นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิ ทิ ย์
และนายรติกร ชัยวัฒนธรรม จากภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมบรรยายใน “โครงการ
พัฒนาระบบบริการกายภาพบ�ำบัดผู้สูงอายุ
เครื อ ข่ า ยกายภาพบ� ำ บั ด เขต ๔” ณ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ มีนกั กายภาพบ�ำบัดมาร่วมงาน
กว่า ๑๐๐ คน จากเขตสาธารณสุขที่ ๔
ประกอบด้วย ๘ จังหวัดในภาคกลาง คือ
อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี
สิงห์บรุ ี อ่างทอง และ นครนายก เข้าร่วมอบรม
การใช้งาน และมอบเครือ่ ง “เดินดี” ให้ ๒๔

ศรัณย์ จุลวงษ์

โรงพยาบาล ใน ๘ จังหวัดๆ ละ ๓ แห่ง
กิจกรรมเดินดีทวั่ ไทย จัดกิจกรรมครัง้ นีเ้ ป็น
ครัง้ ที่ ๔ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ได้มอบเครือ่ ง “เดินดี”
ให้กบั ตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขเขต ๘ และ
๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๖ ภาคตะวัน
ออก และในครัง้ นีเ้ ขต ๔ ภาคกลาง โดยมอบ
เครือ่ ง “เดินดี” ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ แล้ว
กว่ า ๖๐ โรงพยาบาลจาก ๒๗ จั ง หวั ด
ทัว่ ประเทศ เพือ่ น�ำช่วยผูป้ ว่ ยอัมพฤกษ์ในพืน้ ที่
ต่อไป MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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นักวิจยั ม.มหิดล ได้รบั รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจยั รางวัลวิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น
จากสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.)
เมื่ อ วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วม
แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ: รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ รางวัล
ผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�ำปี
2558 และรางวั ล ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
ประจ� ำ ปี ๒๕๕๙ จาก ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเข้ารับจาก
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายก
รัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
ส� ำ หรั บ ในปี ๒๕๕๘ มี นั ก วิ จั ย ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ไ ด้รับ รางวัลนัก วิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัล
วิทยานิพนธ์ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ และรางวัลผล
งานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็น
นักวิจยั ทีได้อทุ ศิ ตนเพือ่ งานวิจยั อย่างต่อนือ่ ง
เป็นผลงานวิจัยที่ท�ำสั่งสมไม่น้อยกว่า ๕ ปี
มีผลงานวิจัยที่ดีเด่นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการและการพัฒนาประเทศ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติ
สุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์)
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๒. รางวัลผลงานวิจัย เป็นผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ทีเ่ หมาะสม มีความชัดเจน มีประสิทธิผลและ
เป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผล
งานวิจัยต้องไม่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วน
หนึ่ ง ของการรั บ ปริ ญ ญาและต้ อ งเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
๒.๑ รองศาสตราจารย์ พญ.วิรงค์รอง
เจียรกุล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน), รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ รา จั น ทราทิ ต ย์
(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน), รองศาสตราจารย์
นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล และคณะ โดยมี
หัวหน้าโครงการ คือ ศ.พญ.เพลินจันทร์
เชษฐ์โชติศักดิ์ (ม.ขอนแก่น)
ผลงานวิจยั เรือ่ ง “การเปรียบเทียบ trimethoprim – sulphamethoxazole กับ
trimethoprim sulphamethoxazole ร่วม
กับ doxycycline ในการรักษาโรคเมลิออยโด
สิสในช่วงการก�ำจัดเชือ้ ป้องกันการกลับมาเป็น
ซ�ำ้ (MERTH): การศึกษาแบบ multicenter,
double-bline, non-inferiority, randomized controlled”
๒.๒ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร
วิ ป ระกษิ ต (คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล) และคณะ
ผลงานวิจยั เรือ่ ง “การค้นพบโรคโลหิตจาง

ทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลาย
พันธุ์ของยีนเคเอลเอฟ ๑”
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
๒.๓ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง “โปรแกรมอินเวอร์ชัน
ส�ำหรับข้อมูลแมกนีโตเทลลูรกิ ซ์แบบสามมิติ
ด้วยเทคนิคดาต้าสเปซ” โดย รองศาสตราจารย์
ดร.วี ร ะชั ย สิ ริ พั น ธ์ ว ราภรณ์ (คณะ
วิทยาศาสตร์)
๒.๔ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิจยั เรือ่ ง “ชุดวิสยั ทัศน์แห่งองค์กร
Organizational Vision Research” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร
(วิทยาลัยการจัดการ)
รางวัลผลงานวิจัยระดับดี
๒.๕ สาขาปรัชญา
ผลงานวิจยั เรือ่ ง “การใช้ภาษาและทัศนคติ
ต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของ
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ใ นภู มิ ภ าคตะวั น ตกของ
ประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง
บุรษุ พัฒน์ (สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย และคณะ)
๓. รางวัลวิทยานิพนธ์ เป็นวิทยานิพนธ์
ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งตี
พิมพ์เป็นรูปเล่มและได้รับการอนุมัติจาก
สถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี
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เป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ทเี่ หมาะสม มีความ
ชัดเจน มีประสิทธิผล และเป็นผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว
๓.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “หั ว ข้ อ ที่ ๑: การ
สังเคราะห์แบบอสมมาตรของสารประกอบ
เจ็มไดฟลูออโรเมททิลลีนเนทเต็ด ไดไฮดรอก
ซีพิวโรลิซิดีน และอินโดลิซิดิน หัวข้อที่ ๒:
ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห ์ แ บ บ อ ส ม ม า ต ร ข อ ง
สารประกอบ เจ็มไดฟลูออโรเมททิลลีนเนท
เต็ดลิเนียร์ไตรควิเนน” โดย ดร.วัชราภรณ์
ทาหาร (คณะวิทยาศาสตร์)
๓.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจดจ�ำรูปแบบการ
เดินของคนเพือ่ ใช้แยกอัตลักษณ์ตวั บุคคลโดย
อัตโนมัติผ่านกล้องวีดิโอหรือกล้องวงจรปิด
โดยมีคณ
ุ สมบัตทิ ที่ นต่อการเปลีย่ นแปลงของ
เงือ่ นไขต่างๆ ของการเดิน” โดย ดร.วรพันธ์
คู่สกุลนิรันดร์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กรอบการท�ำงาน
ส� ำ หรั บ การสื่ อ สารที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี
ประสิทธิภาพในเครือข่ายการสือ่ สารระหว่าง
ยานพาหนะ” โดย ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธา
วัฒน์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
๓.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพและ
คณิตศาสตร์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจ�ำลองเชิงตัวเลข
ของการรักษาโรคมะเร็งในเนือ้ เยือ่ ชีวภาพโดย
ใช้ความร้อนจากพลังงานคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า”
โดย ดร.พรทิ พ ย์ แก่ ง อิ น ทร์ (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์)
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นพบโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ ที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของ
เอนไซม์และมีผลในการควบคุมการท�ำงาน
ของเอนไซม์ในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae” โดย ดร.ฉลองรัตน์ โนรี (สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “การส่ ง สั ญ ญาณ
Notch ในกระบวนการสร้าง เส้นเลือดใหม่
ในโรคมะเร็ง” โดย ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์
(คณะวิทยาศาสตร์)
สาขาเศรษฐศาสตร์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “งานวิจัยเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านภาวะผู้น�ำและการ
จัดการองค์กรทีส่ ง่ ผลให้เกิดความส�ำเร็จและ
ความยัง่ ยืนขององค์กรในกลุม่ ธุรกิจเอสเอ็มอี
ไทย” โดย ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว
(วิทยาลัยการจัดการ)
๔. รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น เป็นผล
งาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ
วิ ธี ก าร มาตรการหรื อ ระบบ ตลอดจน
นวั ต กรรมซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ แ ก่ เ ศรษฐกิ จ
สั ง คมและเสริ ม สร้ า งสมรรถนะด้ า นการ
พัฒนาประเทศรางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น
ประจ�ำปี ๒๕๕๙

๔.๑ รางวั ล ระดั บ ดี เ ด่ น ในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานเรื่อง “แอนติบอดีมนุษย์ส�ำหรับ
รักษาไข้เลือดออก” โดย รศ.น.สพ.ดร.พงศ์
ราม รามสูต (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน) และ
คณะ
๔.๒ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับใน
ขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง” โดย ผศ.ดร.
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
และคณะ
๔.๓ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช
ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสารปรอทใน
เครื่องส�ำอางฟอกผิวขาว” โดย รศ.ดร.พลัง
พล คงเสรี (คณะวิทยาศาสตร์) และคณะ
๔ . ๔ ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ดี ใ น ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ผลงานเรือ่ ง “กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวน
ทาง” โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ (คณะสิง่
แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) และคณะ
๔.๕ รางวัลระดับดีในสาขาการศึกษา
ผลงานเรือ่ ง “หุน่ ยนต์ฟา้ ใส: หุน่ ยนต์เสริม
การเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ” โดย รศ.ดร.
ปัณรสี ฤทธิประวัติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
และคณะ
๔.๖ รางวัลประกาศเกียรติคุณในสาขา
การศึกษา
ผลงานเรือ่ ง “ดินแดนแห่งเวทมนตร์” โดย
ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร) และ
คณะ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

8

Harmony in Diversity
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

Meet the President

ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
มหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President
ประชาคมมหิ ด ลพบอธิ ก ารบดี ” ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม Grand Auditorium
ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร (ICT) โดยมีผรู้ ว่ มงานจากทุกกลุม่ สาย
งานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม
ในครัง้ นี้
งาน “Meet the President ประชาคม
มหิดลพบอธิการบดี” จัดขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มโี อกาสพบปะและสือ่ สารรวมทัง้ เป็นเวทีให้
มีการซักถาม และแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นซึง่ กัน
และกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหาร
งาน สามารถน�ำพามหาวิทยาลัยไปสูเ่ ป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าว
ถึงภาพอนาคตปี ๒๕๖๑ ด้านการบริหารว่า
จะขยายและพัฒนาระบบสื่อสารให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพน่าสนใจ พัฒนาระบบ
สนับสนุนให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เช่น การ
ปรั บ เพิ่ ม ระบบการท� ำ งานของส� ำ นั ก งาน
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อธิการบดี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เป็น Office of Strategic Management ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง
นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นแกนหลัก
ระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ท�ำ
โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม โดยบูรณาการตั้งแต่งานวิจัย น�ำผล
สัมฤทธิส์ บู่ ริการวิชาการและการเรียนการสอน
ประยุกต์สู่ชุมชนและสังคม ปรับปรุงและ
ทบทวนแผนแม่ บ ทด้ า นสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดท�ำร่างนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ ค วามมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ รวมทั้งจะด�ำเนินการปรับปรุง
website ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ Webometrics ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้น
ไป ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะอยูใ่ น
การก�ำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการ
๒๔ ชัว่ โมงให้ได้ในอนาคต ในระยะแรกจะ
เพิม่ เวลาให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ เพือ่
ให้บคุ ลากร นักศึกษา และประชาชนในศาลา

ยา และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ไม่ตอ้ งเดินทางเข้าไป
ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช หรือรามาธิบดี
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลยั ง มี
โครงการจะก่อสร้างอาคารจอดรถมหิดลสิทธา
คาร และห้องประชุม เพือ่ เป็นส่วนสนับสนุน
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน ๕๐๐
ทีน่ งั่ โดยจะออกแบบให้สามารถจอดรถได้ถงึ
๑,๐๐๐ คันในชั้นใต้ดิน ซึ่งตัวอาคารจะไม่
บดบังทัศนียภาพของหอประชุมมหิดลสิทธา
คาร
เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ เมือ่ เร็วๆ นี้ มีบคุ ลากร
และทีมวิจยั สร้างชือ่ เสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ได้รบั รางวัลจากสภาวิจยั แห่งชาติ จ�ำนวน
๑๙ รางวัล ต่อข้อซักถามในเรือ่ งการขึน้ เงิน
เดือนร้อยละ ๔ นัน้ อยูร่ ะหว่างการจัดสรรงบ
ประมาณ ซึง่ ต่อไปในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
จะผลักดันให้ตงั้ จากงบประมาณแผ่นดิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง
วิสัยทัศน์ว่าจะน�ำพามหาวิทยาลัยมหิดลสู่
องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์ความ
สุขแก่ประชาคม และปวงชน “เราไม่สามารถ
จัดการกับคนไม่ดที งั้ หมดได้ เราต้องหาคนดี
มาเติมในสังคมให้มากพอเพือ่ ทีจ่ ะยับยัง้ คน
ไม่ด”ี MU
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งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรม Road Show
“MUSC-MUIDS: Special Quota 2016”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(MUIDS) งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิเศษ ด�ำเนินการน�ำภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ หลักสูตร
นานาชาติ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย พร้อมกับน�ำเครือ่ งสาธิต 3D printer ของ
หลักสูตร Material Science and Nano
Engineering ไปร่วมออกบูธ้ กิจกรรม Road
Show “MUSC-MUIDS: Special Quota
2016” แนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้
กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เกรด ๑๒)
จ�ำนวน ๑๘๐ คน
กิจกรรมบนเวทีในห้องประชุมเริ่มด้วย

ดร.พหล โกสิยะจินดา ผู้ด�ำเนินรายการ เชิญ
ดร.วั ล ลภา กานต์ ป ระภา ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวฒ
ั น์
เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวขอบคุณ จากนั้น ศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ขึ้นมาพูดถึงการเรียน
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “Science of Fun”
ต่อด้วยการเล่นเกมตอบปัญหาโดย ดร.ปฐม
พงษ์ จอห์น แสงวิไล
ดร.คริ ส โตเฟอร์ สมิ ธ กล่ า วแนะน� ำ
หลักสูตร SIM ดร.ปฐมพงษ์ จอห์น แสงวิไล
กล่าวแนะน�ำหลักสูตรปกติและ ศาสตราจารย์
ดร.ยงค์วิมล เลนบุรี กล่าวแนะน�ำหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประกันภัย

สุ ด ท้ า ยเป็ น การสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา
หลั ก สู ต รนานาชาติ ถึ ง การเรี ย นในแต่ ล ะ
หลักสูตร ๓ คน ได้แก่ Mr.Yuthana Rittavee,
3rd year student from Dept.Biology
Mr.Zoubair Sarae, 1st year student from
Material Science, SIM Mr’ Thanakrit
Inkaratana, 2nd year student from
Actuarial Science
MUSC Roadshow ในครั้งนี้ที่เกิดจาก
ความร่ ว มมื อ ของผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรจากหลากหลายภาค
วิชา/หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี
อาจารย์และบุคลากรร่วมจัดงาน ๒๘ คน
และนักศึกษา ๑๕ คน MU

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล

งานประชาสัมพันธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๙ มกราคม
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
ประธานคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ณ ท�ำเนียบรัฐบาล โดยในปีนี้คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้เข้าร่วมให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ให้ค�ำแนะน�ำกับ
เด็กๆที่เข้ามาเที่ยวชมงาน พร้อม
เล่นเกมแจกของรางวัลมากมายใน
งานดังกล่าวด้วย โดยมีเด็กๆ ให้
ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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แสดงความยินดี นศ.มหิดลชิงชัย “กันเกราเกมส์”

เหรียญทอง กรีฑา วิง่ ๘๐๐ เมตร – หญิง

มหิดลสารขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ ค ว้ า เหรี ย ญในกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๔๓ (กัน
เกราเกมส์) ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก
สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่ ง ขั น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น ๑๑๑ สถาบั น
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถชิงชัยได้เป็น
อันดับที่ ๓๘ (๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน
และ ๗ เหรียญทองแดง) ดังนี้
๑ เหรียญทอง กรีฑา วิง่ ๘๐๐ เมตร –
หญิง ได้แก่ น.ส.พรกมล ไตรแก้ว นักศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๒ เหรียญเงิน ได้แก่

๑) ดาบสากล ประเภทดาบ Foil (ทีม
หญิง) ได้แก่ น.ส.ชลมาศ รัฐกุล นักศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา),
น.ส.สุ ธิ ช า รั ก ษาพล นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า,
น.ส.วัชรินทร์ โรจนเวทย์ นักศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา) และ
น.ส.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ นักศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)
๒) เทควันโด รุน่ ไม่เกิน ๖๗ กก. บุคคล
หญิง ได้แก่ น.ส.พรลักษณ์ ไกรษร นักศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

เหรียญเงิน
เทควันโด
รุน่ ไม่เกิน ๖๗ กก.
บุคคลหญิง

เหรียญเงิน ดาบสากล ประเภทดาบ Foil ทีมหญิง

๗ เหรียญทองแดง ได้แก่

๑) กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร – หญิง ได้แก่ น.ส.
ชาลิสา จันทร์จ�ำปา นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
๒) เทควันโด ต่อสู้ทีม (๕ คน) ชาย (นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) ได้แก่ นายอนพัช
ขุนทอง, นายพงศกร แซ่โซว, นายวรัญญู อ่อนเมือง, นาย
ทรงสิทธิ์ ชิวค้า และนายฐิติพันธ์ มหาธนะสาร
๓) เทควันโด รุ่น ๗๓ กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง ได้แก่
น.ส.รวิภัทร เชียงค�ำ นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
๔) เทควันโด รุ่นมากกว่า ๖๘ กก. แต่ไม่เกิน ๗๔ กก.
บุคคลชาย ได้แก่ นายวรัญญู อ่อนเมือง นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๕) ยูโด รุ่นน�้ำหนักเกิน ๖๓ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐ กก.
บุคคลหญิง ได้แก่ น.ส.นัชชา จันทรกูล นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
๖) ยูโด รุ่นน�้ำหนักเกิน ๗๐ กก. แต่ไม่เกิน ๗๘ กก.
บุคคลหญิง ได้แก่ น.ส.เสาวณีย์ สล�ำยาตี นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
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เหรียญทองแดง เทควันโด ต่อสูท้ มี (๕ คน) ชาย

๗) ว่ายน�้ำ กรรเชียง ๕๐ เมตร – ชาย ได้แก่ นายธนภูมิ เครือค�ำ
ขาว นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ส�ำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ จะจัดระหว่างวัน
ที่ ๑๒ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้ชอื่ ว่า “สุรนารีเกมส์” มหิดลสารขอส่งก�ำลังใจให้นอ้ งๆ
นักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลในการเตรียมตัวแข่งขันครั้งต่อไป
(Cr: ภาพจากเว็บกองกิจการนักศึกษา) MU
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อ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลกระทบของทุนทางสังคมของการประกอบการเพือ่ สังคม
ในการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนิน
โครงการวิจยั เรือ่ ง “ผลกระทบของทุนทางสังคมของการประกอบ
การเพื่ อ สั ง คมในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สุขภาพ” โดย อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ภายใต้ ทุ น สนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่ ที่ เข้ า โครงการสู ่
มหาวิทยาลัยวิจัย (Talent Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผล กระทบของทุนทางสังคมของการประกอบการเพือ่ สังคม

ในการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพและเพือ่ หาองค์
ประกอบของทุนทางสังคม รวมทั้งลักษณะการระดมทุนทางสังคม
เพื่อใช้เป็นทุนประกอบการเพื่อสังคมของกิจการเพื่อสังคมที่ผลิต
สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้วธิ กี ารสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม ศึกษากับผู้ให้ข้อมูลที่คัด
เลือกจากกิจการเพื่อสังคมที่ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและชุมชนที่กิจการเหล่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้องจ�ำนวน ๓ แห่ง
ของจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จังหวัดละ ๑ แห่ง โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ๑ ปี
๖ เดือน
ผลการวิจัยพบองค์ประกอบของทุนทางสังคมของชุมชนในมิติ
ด้านคุณค่าและในมิตดิ า้ นความรู้ ส�ำหรับลักษณะการระดมทุนทาง
สังคมพบคุณลักษณะทีม่ รี ว่ มกันของกิจการเพือ่ สังคม ประกอบด้วย
การเชื่อมโยงกับชุมชนผ่านตัวกลาง การแบ่งประเภทของชุมชนที่
เข้าไปเกีย่ วข้อง และการสร้างความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน

Teaching&Learning Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการศึกษาข้างต้นได้สง่ ผลกระทบต่อการประกอบการเพือ่ สังคม
ในการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ โดยกิจการเพือ่
สังคมต่างใช้ทุนทางสังคมทั้งในมิติด้านคุณค่าและมิติด้านความรู้
ของชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการประกอบการ ท�ำให้ชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการ ถือเป็นการสร้าง
งานสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน ซึง่ ได้สง่ ผลท�ำให้เกิดการเสริมสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจให้เกิดขึน้ ในชุมชนและปรับเปลีย่ นวิถดี ำ� เนินการผลิต
และการด�ำรงชีวติ ของชุมชนไปในทางทีด่ ี และเป็นผลประโยชน์ตา่ ง
ตอบแทนแก่กันและกันระหว่างกิจการเพื่อสังคมและชุมชน MU
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ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ

มหิดลอินเตอร์กับพันธกิจสัมพันธกับสังคม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึง่ ทีเ่ ปิดการเรียน
การสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ International Programs ภายใต้ ก� ำ กั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีภารกิจหลักในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม อีกทัง้
การบริหารอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลในองค์ ก รเท่ า นั้ น
สถาบันการศึกษายังต้องตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบในระดับสังคม และสิง่ แวดล้อม เพราะ
สถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนและสังคม การท�ำงานร่วมกับภาคีชมุ ชน
ในพืน้ ทีแ่ บบมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง เป็นหุน้
ส่วนระยะยาว และการน�ำความรูท้ างวิชาการ
มาบูรณาการกับการท�ำงานเพื่อชุมชนและ
สั ง คม หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบมาก
ขึน้ มหาวิทยาลัยจึงมีอกี หนึง่ บทบาทและเป็น
ภารกิจทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาการ
ชีวติ ความเป็นอยู่ ร่วมกันแก้ปญ
ั หาสังคม รวม
ทัง้ สร้างความเข้มแข็งแก่สงั คมอย่างยัง่ ยืน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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จึงได้กำ� หนดเป้าหมายตามนโยบายหลักด้าน
พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม (Social
Engagement) โดยการบูรณาการการท�ำงาน
เชิงวิชาการร่วมกันชุมชน หน่วยงานรัฐ และ
ภาคเอกชน ร่วมคิดร่วมท�ำแบบหุน้ ส่วน เกิด
ประโยชน์รว่ มกันแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย มีการ
ใช้ความรู้ เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน และเกิดผล
กระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ เพื่อน�ำชุมชน
อุดมปัญญาน�ำพาสังคมอุดมความสุขอย่าง
ยัง่ ยืน
โครงการกิ จ กรรมพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ กั บ
สังคม (MUIC Social Engagement) จึง
เกิดขึน้ เพือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพืน้ ที่
ใกล้ เ คี ย ง โดยที่ ผ ่ า นมาได้ ด� ำ เนิ น การจั ด
กิจกรรมน�ำร่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการ
ศึกษา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน
อั น ดั บ แรก เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การเรี ย นรู ้ กล้ า
แสดงออก มีทกั ษะด้านการสือ่ สารทางภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทีด่ ขี นึ้ อีกทัง้ ยังเปิด
พืน้ ทีแ่ ละโอกาสให้อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา
ไทยและต่างชาติ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิน่ และภาคเอกชนทีใ่ ห้การสนับสนุน ได้

เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของจิตอาสาเพือ่ การพัฒนา
และรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม มีการด�ำเนิน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ทีผ่ า่ นมา ได้แก่ โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน โครงการ
ยุวชนพุทธมณฑล..รักการอ่าน อ�ำเภอพุทธ
มณฑล และโครงการ บ้าน-ชุมชน วัด โรงเรียน
สานสัมพันธ์ เพือ่ ชุมชนอุดมปัญญา ทีโ่ รงเรียน
วัดไทยาวาส อ�ำเภอนครชัยศรี และโรงเรียนวัด
มะเกลือ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เป็นต้น และมีอีกหลายโครงการทีจะเกิดใน
เร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามข่าวสาร ชมภาพ
กิจกรรม และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
พันธกิจสัมพันธ์กบั สังคม วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://www.
facebook.com/muic.social.engagement/ MU
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ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
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ntic Learning
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.
อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อ� ำนวยการฝ่าย
บริ ก ารวิ ช าการ สถาบั น พั ฒ นาสุ ข ภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผูร้ บั
ผิดชอบวิชา Health Behavior and Health
Promotion น�ำนักศึกษาหลักสูตรการบริหาร
สาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of
Primary Health Care Management)
จ�ำนวน ๑๘ คน จาก ๖ ประเทศ ไปศึกษาดู
งานโรงเรี ย นวั ด มะเกลื อ ต� ำ บลคลองโยง
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพือ่ ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting School) ซึ่งโรงเรียนวัดมะเกลือ
(กาญจนลักษณ์วิทยา) สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยนักเรียนได้
เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วม
คุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังแนวคิดของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นอกจากนี้ แ ล้ ว ทาง
โรงเรียนให้ความส�ำคัญกับสุขภาพอนามัยของ
นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น มี ก ารส� ำ รวจและ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ ให้นกั เรียนมีสขุ อนามัยทีด่ ี อาทิ การ
แปรงฟันทุกครัง้ หลังรับประทานอาหาร การ
ล้างมือ และกิจกรรมการออกก� ำลังกายที่
หลากหลายในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ผลักดัน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากโครงการ โดยใช้
สมุนไพรรอบบ้านมาผลิตแชมพูสระผมและ
น�ำ้ ยาอเนกประสงค์ เพือ่ ใช้ในครัวเรียน และ
ทีส่ ำ� คัญผูบ้ ริหารของโรงเรียนมุง่ มัน่ และตัง้ ใจ
ในการสร้างโรงเรียนในฝันของชุมชน สามารถ
ระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานอืน่ ๆ

Authe

มาพัฒนาโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่ ร่มรื่น และวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ
ปลอดภัย น่าเรียน ท�ำให้เด็กมีความสุขในการ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในประเทศของ
มาเรียน ต่อจากนัน้ อาจารย์และนักศึกษา ได้ ตนได้ MU
ดูงานด้านการจัดการสุขภาพของเทศบาล
ต�ำบลศาลายา โดยใช้ดนตรีบ�ำบัด สปาและ
นวดแผนไทย เพื่อการผ่อนคลายและสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งเปิดบริการให้กับชุมชนเป็น
เวลากว่าสองปี ซึ่งในแต่ละวันมีคนในชุมชน
ศาลายาและละแวกใกล้เคียงมาใช้บริการ
ประมาณ ๖๐ – ๗๐ คน ความมุ่งมั่นในการ
จัดการสุขภาพให้กับประชาชนดังกล่าวมา
จากแนวคิด สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้อง
ท�ำเอง ของนายกเทศบาลต�ำบลศาลายา นาย
ณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์
จากการศึกษาดูงานในชุมชนทัง้ สองแห่งนี้
เป็นการน�ำแนวคิดการจัดเรียนรู้จากสภาพ
จริง (Authentic Learning) มาประยุกต์ใช้
เพือ่ เป็นการด�ำเนินการช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนเข้าไปเผชิญสภาพ
การณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วม
กันศึกษาการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ข้อมูล
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ท�ำบุญเดือนเกิด (๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รอง
อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์
วาทินี บุญชะลักษี คณบดีวทิ ยาลัยศาสนศึกษา เป็น
ประธาน “ท�ำบุญเดือนเกิด” ณ ลานประติมากรรม
ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล กิจกรรม ท�ำบุญเดือนเกิด จะ
จัดขึน้ ทุกวันศุกร์สดุ ท้ายของเดือน ตลอดปี ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

วันทหารผ่านศึก (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อม
ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ค ณะเวชศาสตร์ เขตร้ อ น เป็ น
ผูแ้ ทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่ ว มพิ ธี ว างพวงมาลาเนื่ อ งในวั น ทหารผ่ า นศึ ก
ประจ� ำ ปี ๒๕๕๙ เพื่ อ เป็ น การร� ำ ลึ ก ถึ ง สดุ ดี
วีรกรรมทหารผ่านศึก และเป็นการเชิดชูเกียรติ
ทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Blossom EP2 (๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙)

นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผูอ้ �ำนวยการกองบริหาร
งานทั่วไป ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิด
งานสัมมนา Blossom EP2 “Power of Brand
Content under One Brand” ณ เดอะ รอยัล
เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท (The Royal Gems Golf
Resort) จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
องค์กร และเครือข่ายบริหารงานทั่วไป ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน ๑๓๕ คน
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วันกายภาพบ�ำบัดแห่งชาติ

ลงนาม Oregon Heath & Science U.

ศูนย์กายภาพบ�ำบัดปิน่ เกล้า คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการคัดกรอง
ความเสี่ยงของการล้มและการเตรียมตัวเข้าสู่
วัยสูงอายุ เนื่องในวันกายภาพบ�ำบัด ประจ�ำปี
๒๕๕๙ แก่ประชาชนผูเ้ ข้ารับบริการ และผูท้ สี่ นใจ
กิจกรรมประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การ
วัดดัชนีมวลกาย การตรวจประเมินการทรงตัว
การตรวจประเมินความแข็งแรงของร่างกายส่วน
ล่าง และการตรวจความชัดในการมองเห็น

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Dr.Jeanette
Mladenovic, Provost, Oregon Health &
Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
พร้อมทีมผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาเพื่อลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างสองสถาบัน
ณ ห้ อ งอาหาร Music Square วิ ท ยาลั ย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๙)

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๙)

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.ขอนแก่น พิ ธี ม อ บ ทุ น แ ล ะ ท� ำ สั ญ ญ า รั บ ทุ น
(๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙)
NSC2016 (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และ
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “นิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา” ครัง้ ที่ ๒๐ ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์ ก าญจนาภิ เ ษก มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น โดยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ
๑๒๐ สถาบัน และอาจารย์ นักเรียน ผูป้ กครอง
จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า
๓๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมชมนิทรรศการและสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลการรับนักศึกษา จ�ำนวนการ
เปิดรับคะแนนสูงสุด-ต�่ำสุดในระบบแอดมิชชั่น
เงื่อนไขและคุณสมบัติของแต่ละคณะ อัตราการ
แข่งขัน ทุนการศึกษารวมถึงรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
ในตลอดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบทุนและท�ำ
สั ญ ญาการรั บ ทุ น โครงการการแข่ ง ขั น พั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 18
(The Eighteenth National Software Contest 2016: NSC2016) ภายใต้ศูนย์ประสาน
งานโครงการ NSC ภาคตะวั น ตก ณ ศู น ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (NECTEC) โดยมีโครงงานของนักศึกษา
ของคณะฯ ที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กได้ รั บ เงิ น ทุ น
สนับสนุนรอบแรกเป็นเงินจ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รวมจ�ำนวน ๓๑ โครงการ จากจ�ำนวนทั้งสิ้น
๗๑ โครงการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกสู่
การแข่งขันในระดับชาติที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

อบรมศิลปะแห่งการพูดและหลักการเป็น
พิธีกร รุ่นที่ ๒ (๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)

ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการและท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรม สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมศิลปะแห่งการพูด
และหลักการเป็นพิธีกร รุ่นที่ ๒ ณ อาคารภาษา
และวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ศิรริ าชต้อนรับผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัล ต้อนรับผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จ ต้อนรับ U. of Bristol
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๘ สาขาการ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
(๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี
สาธารณสุข (๒๖ มกราคม ๒๕๕๙)
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนา
ภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ
ศ.นพ.มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ และ เซอร์ไมเคิล กิ
เดียน มาร์มอต ผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ในโอกาสมาเยือน
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ในฐานะหน่วย
งานที่ริเริ่มรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และแสดง
ปาฐกถาเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล ณ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยรอง
ศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ
เซอร์ ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๘ สาขา
การสาธารณสุข ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง
“Social determinants and health equity:
a global perspective” ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร
สาธารณสุ ข วิ ศิ ษ ฏ์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์
ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ า ยกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา รองศาสตราจารย์
ดร.ปราณี ภิญโญชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.
ทวี ชั ย อมรศั ก ดิ์ ชั ย อาจารย์ ดร.ธรรมสิ ท ธิ์
วงศ์เศรษฐสกุล และ อาจารย์ ดร.อารดา ชัยยานุ
รักษ์กุล เข้าประชุมร่วมกับ Prof.Charl FJ Faul,
Director of Gradaute Recruitment, School
of Chemistry และ คณะจาก University of
Bristol ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ต้อนรับ นศ. แลกเปลีย่ น (๑๒ มกราคม ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์
ดร.ฉันฐรัช หงษ์บญ
ุ ไตร รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์
ให้การต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาแลก
เปลีย่ นจาก University of Canterbury ประเทศ
นิวซีแลนด์ และ Fukuoka Women’s University
ประเทศญีป่ นุ่ โดยจัดพิธบี ายศรีสขู่ วัญต้อนรับ ณ
เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รวมพลังพัฒนา (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น�ำทีมศิษย์เก่าร่วม
ร�ำลึกความหลัง รวมพลังพัฒนา ค่ายมหิดลอนุสรณ์ ๖ ณ โรงเรียนบ้านป่อง มหิดลอนุสรณ์ ๖
จังหวัดอุดรธานี

พี่แนะน้องสู่ MUIC ปี ๓ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๙)

วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด
กิจกรรม “พี่แนะน้อง...เตรียมให้พร้อม...ด้าน
ภาษาสู่ MUIC ปี ๓” เพื่อเตรียมความพร้อมให้
แก่นกั เรียนมัธยมปลายและผูป้ กครองทีส่ นใจการ
เรียนหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา ๑๒๑๐
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน ได้รับ
ฟังการแนะแนว ถ่ายทอดเคล็ดลับ เทคนิคการ
เรียนหลักสูตรนานาชาติจาก คริสโตเฟอร์ ไรท์
ครูสอนภาษาอังกฤษสไตล์เด็กแนวชื่อดัง ศิษย์
เก่าวิทยาลัยนานาชาติ
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

15

Scoop
16 Special
งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

บรรยายพิเศษจากผูร้ บั รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สาขาการสาธารณสุข ประจ�ำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ ซึง่
ได้รับเกียรติจาก เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์
มอต (Sir Michal Gideon Marmot) ผูร้ บั
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๘
สาขาการสาธารณสุข เรือ่ ง “Social Determinant and Health Equity: a global
perspective” ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการบรรยายครัง้ นี้ ท่านเซอร์ฯ มาร์มอต
กล่าวถึง ปัจจัยสังคมก�ำหนดสุขภาพ (Social
Determinant of Health) ว่าเป็นปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม ไม่ได้มนี ยิ ามแบบตายตัว
แต่จะขึ้นอยู่กับความหลากหลายในแต่ละ
องค์กร รัฐบาล และประเทศนัน้ ๆ ว่าภาพรวม
ของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
มีความแตกต่างกันมากหรือน้อยแค่ไหน ซึ่ง
ความแตกต่างของปัจจัยต่างๆ ทีเ่ หลือ่ มล�ำ้ กัน
ในสังคมเหล่านั้น ได้ส่งผลต่อความแตกต่าง
ทีม่ กี ารเหลือ่ มล�ำ้ ทางสุขภาพของคนในสังคม
นั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ปัจจัยสังคมก�ำหนดสุขภาพ
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(SDH) นี้ เป็นสภาวะแวดล้อมที่แต่ละบุคคล
อาศัยอยู่ทั้งในบริบทส่วนตัว หรือแม้กระทั่ง
บริ บ ทของการท� ำ งาน อี ก ทั้ ง สถานะและ
การกระจายตั ว ของปั จ จั ย สั ง คมก� ำ หนด
สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งยิ่ ง กั บ การ
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะด้วย
หนึ่งในเป้าหมายที่ส�ำคัญของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ
คือ ความเท่าเทียมทางสุขภาพ ปัจจัยทาง
สังคม ที่เป็นแนวทางส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การประกันสุขภาพถ้วนหน้าบรรลุผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการส่งเสริม
ปัจจัยสังคมก�ำหนดสุขภาพและการด�ำเนิน
การประกันสุขภาพไปพร้อมๆ กันอย่างเป็น
ระบบเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำทาง
สุขภาพ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัล
นานาชาติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต จัดตั้ง “รางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล” ถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ในการจัดงานเฉลิมฉลอง

ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการพระราชสมภพ อีก
ทั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัล
เดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลฯ
ในแต่ละปีดว้ ยพระองค์เอง ซึง่ ต่อมาทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
มูลนิธิฯ เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
พระราชทานรางวัลและทรงเป็นประธานใน
งานเลี้ยงอาหารค�่ำที่จัดขึ้น ณ พระที่นั่งจักรี
มหาปราสาทและพระที่ นั่ ง บรมราชสถิ ต
มโหฬาร ภายในพระบรมมหาราชวัง
ส�ำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มีการ
ให้รางวัลเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ ๒ รางวัล
ได้แก่ รางวัลการแพทย์ (Medicine) และ
รางวัลการสาธารณสุข (Public Health) เพือ่
ถวายเป็ น พระราชอนุ ส รณ์ แด่ ส มเด็ จ
พระบรมราชชนก ที่ทรงส�ำเร็จวิชาแพทย์
(Doctor of Medicine) และทรงได้ รับ
ประกาศนียบัตรวิชาการสาธารณสุข (Certificate of Public Health) MU
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ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี

พิธรี บั มอบและจัดตัง้ “กองทุนศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ

ดร.ศุภชัย ตัง้ วงศ์ศานต์”

เมือ่ เร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี
มิ ต รภานนท์ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ม.มหิดล เป็น
ประธานในพิธีรับมอบและจัดตั้ง “กองทุน
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ศุภชัย ตัง้ วงศ์
ศานต์” จ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้าน
บาทถ้วน) จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ศุภชัย ตัง้ วงศ์ศานต์ ทีป่ รึกษาอาวุโส ICT
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ศุภชัย ตัง้ วงศ์
ศานต์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออ�ำนวย
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลและอดีต
ประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ SIPA เป็นผูบ้ กุ เบิกก่อตัง้ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ขนึ้ เป็นครัง้ แรกในมหาวิทยาลัย
มหิดล เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และเป็นผูจ้ ดั ตัง้ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ( จ า ก ภ า ค วิ ช า
คอมพิวเตอร์) ในปี ๒๕๔๖ นอกจากนีย้ งั เป็น
ผูบ้ กุ เบิก ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐาน ICT และระบบสารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ
มากมายให้กบั มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ระบบ
เครือข่ายสือ่ สาร MUC-Net (MU Campus
Network), Intra-phone, ระบบ eMeeting,

และ IPTV เป็นต้น นับเป็นผูม้ คี ณ
ุ ปู การ และ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาด้าน ICT ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
มาอย่างต่อเนือ่ ง จนท�ำให้ในปัจจุบนั ได้มกี าร
ต่อยอดและจัดการเรียนการสอนด้าน ICT
หลักสูตรนานาชาติของคณะ ICT มหาวิทยาลัย
มหิดล ทัง้ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ท่านศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. ศุภชัย ตัง้
วงศ์ศานต์ ได้มหี นังสือแจ้งความประสงค์ทจี่ ะ
มอบเงินประเดิมจ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึง่ ล้านบาทถ้วน) เพือ่ จัดตัง้ เป็นกองทุนใน
นาม “ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. ศุภชัย ตัง้
วงศ์ศานต์” โดยใช้เงินกองทุนและดอกผลทีจ่ ะ
เกิดขึน้ และยังเปิดโอกาสให้ศษิ ย์เก่า และผูม้ ี
จิตศรัทธาได้รว่ มบริจาคเงินสมทบเป็นกองทุน
เพือ่ มอบเป็นรางวัลจ�ำนวน ๒ ทุนต่อปี รวม

เป็นเงินจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ดังนี้
๑. รางวัลส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาของ
คณะ ICT ม.มหิดล ทีส่ อบได้เป็นที่ ๑ เป็นเงิน
รางวัลจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้คะแนนเป็นที่ ๑ ใน
โครงการ Senior Project ของคณะ ICT ม.
มหิดล เป็นเงินรางวัลจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ในโอกาสนี้ คณะฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณ
ในความกรุณาที่ได้รับอานิสงส์ และความ
ปรารถนาดีจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร. ศุภชัย ตัง้ วงศ์ศานต์ ในการจัดตัง้ กองทุน
ดังกล่าว ซึง่ จะเป็นกองทุนก้อนแรกทีจ่ ะด�ำเนิน
การเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง
อั น เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่
นักศึกษาปัจจุบนั และเยาวชนรุน่ หลัง อีกทัง้ จะ
เป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนรุน่ ต่อๆ ไป MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นศ.ศิลปศาสตร์
ม.มหิดล ชนะเลิศ

ประกวดแผนการเดิน
ทางท่องเที่ยว
“ภารกิจ ติด Train”

Internationalization สาธิดา ศรีชาติ

มหิดลสาร ขอแสดงความยินดีแก่นกั ศึกษา
ชัน้ ปี ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศการ
จัดแผนท่องเทีย่ วในชือ่ “แต่กอ่ นกาญจน์ ๓
ต�ำนานรัก” ในโครงการประกวดแผนการเดิน
ทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ Railway Mission
“ภารกิจ ติด Train” จัดโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
แผนโครงการท่องเทีย่ ว “แต่กอ่ น (กาญจน์)
๓ ต�ำนานรัก” เป็นแผนการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางโดยรถไฟจาก
กรุงเทพไปถึงจังหวัดกาญจนบุรี โดยน้องๆ
นักศึกษาได้จดั เป็นการท่องเทีย่ วแบบ ๓ วัน ๒
คื น ด้ ว ยรู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ชั ด เจน

เน้ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ในพื้ น ที่ ทั้ ง การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ และ
ธรรมชาติ อาทิ ทางรถไฟเลียบเชิงถ�ำ้ กระแซ
พิพธิ ภัณฑ์ชอ่ งเขาขาด น�ำ้ ตกไทรโยค ไปจนถึง
หมูบ่ า้ นอีตอ่ ง เหมืองปิลอ็ ก พืน้ ทีต่ ดิ ชายแดน
ไทย-เมียนมาร์
การประกวดของน้องๆ นักศึกษาดังกล่าว
เป็นกิจกรรมกลุม่ ภายใต้การเรียนในรายวิชา
บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพือ่ การ
พัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดการเรียนการสอนโดย ผศ.ดร.
อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล และเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
ตลอดการสร้างสรรค์ผลงาน MU

งาน Mahidol University International Night 2015

เมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
มหิดลจัดงาน Mahidol University International Night 2015 ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินกิ
นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน มี
กิจกรรมทีน่ า่ สนใจ อาทิ การแสดงของนักศึกษา
นานาชาติ, ซุม้ อาหารนานาชาติ และปิดท้ายด้วย
การประกวด Mr. & Ms. Mahidol University
International Night 2015 ซึง่ ในปีนี้ Mr. Ariz
Qillah นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ Miss
Shwesin Ko Ko นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น Mr. & Ms. Mahidol
University International Night 2015 MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ ๑ ของประเทศไทย

จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั การจัดอันดับเป็น
ที่ ๑ ของประเทศไทย จากการประกาศผลการ
จัดอันดับของ Webometrics Ranking of
World Universities ทีผ่ า่ นมาทางเว็บไซต์
http://www.webometrics.info/en/Asia/
Thailand ที่ ป ระกาศผลเมื่ อ ต้ น เดื อ น
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังเป็นอันดับที่
๓๗ ของเอเชีย และอันดับที่ ๓๐๒ ของโลก
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking
of World Universities” จัดท�ำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึง่ เป็นกลุม่
วิจยั ของสภาวิจยั แห่งชาติ ประเทศสเปน เริม่
ด�ำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ จะมีการ
ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ ๒ ครัง้ ต่อปี
คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ทัง้ นี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นนั้ เพือ่
วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตี
พิมพ์ลงในวารสาร หรือ อืน่ ๆ วัดความสามารถ
ในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (Euniversity)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย
๑. VISIBILITY (๕๐%) เป็นการใช้คา่ เฉลีย่

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป

ระหว่าง Majestic SEO และ ahrefs ซึง่ เป็น
ผู้ให้บริการข้อมูลจ�ำนวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์
เข้ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๒. PRESENCE (๑๐%) คือการวัดจ�ำนวน
หน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน ซึง่
ไม่นบั รวม .pdf files (วัดด้วย Google)
๓. OPENNESS (๑๐%) คือการวัดจ�ำนวน
ไฟล์เอกสาร (.pdf files) ทีน่ ำ� เสนอบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Google)
๔. EXCELLENCE (๓๐%) = จ�ำนวน
บทความวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
ซึง่ รวบรวม ๑๐% ของงานวิจยั หรือเอกสาร

วิชาการที่ถูกน�ำไปอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละ
สาขาวิชา ในระยะเวลา ๕ ปี (๒๐๐๙ – ๒๐๑๓)
จากผลการจัดอันดับทีส่ งู ขึน้ แสดงถึงการ
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ รี ปู แบบและเนือ้ หาไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัย
มหิ ด ลยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพราะ
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มคี วามยัง่ ยืน
และมัน่ คง MU

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ขอเชิญยุวชน ๘ - ๑๐ ขวบทุกชาติศาสนา
อบรมภาคฤดูร้อน “วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว” รุ่นที่ ๔
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วชิราภรณ์ วรรณดี
อาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล เปิดเผยว่า ความดีมอี ยูใ่ นทุกศาสนา และ
ธรรมะย่อมมีในทุกศาสนาเช่นกัน ทัง้ ความดี
และธรรมะ เปรียบเสมือนสีสนั สวยงามต่างๆ
วาดลงบนดวงใจสีขาวของเด็กๆ ทีย่ งั ไร้เดียงสา
ประสบการณ์ดที สี่ วยงามในวัยเด็ก ย่อมเป็น
ส่วนส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ในอนาคตช่วง
วัยหนุม่ สาวและวัยผูใ้ หญ่ตอ่ ไป
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
อบรมภาคฤดูรอ้ น “วาดสีสนั ความดี บนดวง
ฤดีสขี าว” รุน่ ที่ ๔ ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ที่
๒๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙ รวม ๑๐ วัน
ท�ำการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมน�้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัย
ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมณฑล
สาย ๕ (๑๐๐ เมตรก่อนถึงโลตัสศาลายา)
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ยุวชน ๘ - ๑๐
ขวบ ทุกชาติศาสนา จ�ำนวนประมาณ ๕๐
คน ได้ซึมซับและซาบซึ้งไว้ในจิตใจจนเติบโต
เป็นคนดี โดยมีกิจกรรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
การสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสัมมาวาจา-ท�ำบุญท� ำ ทาน-สมาธิ - เดิ น จงกรม ฝึ ก คิ ด อย่ า งมี
เหตุผล ด้วยกิจกรรมเชื่อมโยงกับคุณธรรม
และจริยธรรม ฝึกวาดภาพตามจินตนาการ
ฝึกท�ำอาหารง่ายๆ และมีประโยชน์ และ
ประดิษฐ์ศิลปะตามความถนัด ความสนใจ
และความชอบ

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เปิดรับสมัครภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๐๐๐ บาท
รวมค่ า อาหารกลางวั น อาหารว่ า ง และ
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ช� ำ ระ
โดยตรงทีห่ น่วยการเงิน ชัน้ ๒ วิทยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือโอน
เข้ า บั ญ ชี “โครงการอบรมภาคฤดู ร ้ อ น
วิทยาลัยศาสนศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ ๓๓๓-๒๔๐๔๑๕-๖ โทรแจ้ง ๐-๒๘๐๐๒๖๓๐ ต่อ ๒๐๘, ๑๐๕, ๑๐๗ โทรสาร
๐-๒๘๐๐-๒๖๓๙ http://www.crs.mahidol.
ac.th E-mail: jod1952@hotmail.com LINE ID:
jod2495 MU
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นไพรน่ารู้
22 สมุ
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก

ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมุนไพร

ูสล้ มหนาว

....การรับประทานอาหารทีป่ รุงเสร็จใหม่ๆ หรืออาหาร
ที่มีรสเผ็ดร้อน จะช่วยให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุล
และพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้....
เดีย๋ วฝนตก เดีย๋ วแดดออก เดีย๋ วมีหมอก
เดีย๋ วน�ำ้ ท่วม
โอ้ยยยยย!!! มันจะอะไรกันนักกันหนาเนีย่ !!
บ่นไปก็เท่านัน้ ...ในสภาวะทีเ่ อาแน่เอานอน
อะไรกับสภาพภูมอิ ากาศไม่ได้เช่นนี้ การรูจ้ กั
ป้องกันตนเองและเตรียมสภาพร่างกายให้
พร้อม น่าจะเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ซินะ...เฮ้อ...
เมือ่ อากาศเย็นลง ก็อาจท�ำให้เกิดการเจ็บ
ป่วยได้ง่าย ซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุง
เสร็จใหม่ๆ หรืออาหารทีม่ รี สเผ็ดร้อน จะช่วย
ให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลและพร้อมรับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงนีไ้ ด้ และนับเป็น
โชคดีของเราชาวไทยจริงๆ เพราะสมุนไพรไทย
หลายชนิดมีรสเผ็ดร้อน อีกทั้งส่วนใหญ่ก็ใช้
เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยอยูแ่ ล้ว ทัง้ การ
ใช้แบบเป็นพืชเดี่ยว หรือใช้ในรูปแบบของ
เครือ่ งเทศเพือ่ ใส่ในอาหารประเภทต่างๆ ซึง่
นอกจากรสเผ็ดร้อนแล้ว สมุนไพรเหล่านีย้ งั มี
สรรพคุณทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย ไหนลองมาดู
กันสิ รูจ้ กั อะไรกันบ้างเอ่ย...
กระเจียวแดง: หน่ออ่อนและดอกอ่อนมีรส
เผ็ดร้อน ใช้รบั ประทานสด หรือลวกจิม้ น�ำ้ พริก
มีสรรพคุณช่วยขับลม
กระชาย: รากและเหง้ามีรสเผ็ดร้อน ใช้
ประกอบในอาหารประเภทผัดเผ็ดและแกงเผ็ด
ต้นอ่อนรับประทานเป็นผักสดจิม้ กับน�ำ้ พริก มี
สรรพคุณบ�ำรุงก�ำหนัด ท�ำให้กระชุม่ กระชวย
บ�ำรุงก�ำลัง
กระเทียม: หัวมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นเครือ่ ง
เทศ มีสรรพคุณแก้จกุ แน่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขับลม ขับปัสสาวะ และแก้ไข้ ใบมีรสร้อนฉุน
มีสรรพคุณแก้ไข้หวัด
กะเพรา: ใบและยอดอ่อนมีรสเผ็ดร้อน ใช้
ประกอบในอาหารประเภทผัดและแกง มี
สรรพคุณขับลม แก้ปวดท้อง และแก้คลืน่ ไส้
อาเจียน
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ขมิ้นชัน: เหง้ามีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นส่วน
ประกอบในอาหารประเภทแกง มีสรรพคุณแก้
ท้ อ งอื ด ท้ อ งเฟ้ อ และช่ ว ยรั ก ษาแผลใน
กระเพาะอาหาร
ข่า: เหง้ามีรสเผ็ดร้อน ใช้เหง้าแก่ในการปรุง
รสและแต่งกลิน่ ของเครือ่ งแกง เหง้าอ่อน ต้น
อ่อน ดอกอ่อน ใช้รบั ประทานสด หรือลวกจิม้
น�้ำพริก มีสรรพคุณช่วยขับลม แก้ปวดมวน
ท้อง
ขิง: เหง้ามีรสเผ็ดร้อน ใช้ประกอบอาหาร
หลายประเภท และใช้ทำ� เป็นผักดอง เหง้าขิง
มีสรรพคุณช่วยขับลม ขับเหงือ่ ขับเสมหะ และ
แก้คลืน่ ไส้อาเจียน
ชะพลู: ส่วนใบมีรสเผ็ด นิยมน�ำใบอ่อนดิบ
มาห่ อ ท� ำ เมี่ ย งค� ำ ใบอ่ อ น และยอดอ่ อ น
สามารถน�ำมารับประทานสดหรือลวกจิ้มน�้ำ
พริกได้ มีสรรพคุณในการแก้ปวดท้องจุกเสียด
บ�ำรุงธาตุ แต่การบริโภคชะพลูมขี อ้ ควรระวัง
เนื่องจากชะพลูมีสารออกซาเลทสูง อาจไม่
เหมาะส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นนิว่
ดีปลี: ผลแก่มรี สเผ็ดร้อน ใช้เป็นเครือ่ งเทศ
ในอาหารประเภทแกงเผ็ด ช่วยดับกลิน่ คาว มี
ฤทธิ์ขับลม แก้ไอ ยอดอ่อนและผลอ่อนรับ
ประทานเป็นผักสด
ตะไคร้: ราก ล�ำต้น และเหง้ามีรสเผ็ดร้อน
ใช้ปรุงแต่งกลิน่ รสอาหาร ดับกลิน่ คาว และ
เป็นส่วนผสมในเครือ่ งแกงต่างๆ มีสรรพคุณแก้
ท้องอืด ขับลม และช่วยขับปัสสาวะ
ผักแขยง: ใช้ทั้งต้นมีรสร้อน ในการปรุง
อาหารประเภทแกงอ่อม หรือใช้รบั ประทาน
สดจิม้ กับแจ่ว ป่น ลาบ ก้อย มีสรรพคุณช่วย
ขับลม
ผักไผ่: มีรสร้อน สรรพคุณช่วยขับลม ยอด
อ่อนและใบอ่อนใช้รบั ประทานเป็นผักสด หรือ
ต้มให้สกุ ก่อน ผักไผ่มกี ลิน่ หอมฉุนจึงสามารถ
ช่วยดับกลิน่ คาวของเนือ้ สัตว์ได้

พริกขีห้ นู: ผลมีรสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณขับ
ลม ขับปัสสาวะ แก้ไข้หวัด ขับเหงือ่ และช่วย
ให้เจริญอาหาร ยอดอ่อนใช้ลวกเป็นผักแกล้ม
กับน�ำ้ พริกหรือน�ำไปปรุงอาหารประเภทแกง
ผลใช้ปรุงอาหารหลายประเภท และท�ำให้
อาหารมีรสชาติอร่อยยิง่ ขึน้
พริกไทย: เมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่มรี สเผ็ด
ร้อน เมล็ดใช้ปรุงอาหารประเภทผัดเผ็ดมี
สรรพคุณแก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ
มะกรูด: ผลสดและใบสดใช้ปรุงอาหาร ดับ
กลิน่ คาว ผิวมะกรูดมีสรรพคุณเป็นยาขับลม
แก้ปวดท้อง นอกจากนีน้ ำ�้ มะกรูดยังมีวติ ามิน
ซีชว่ ยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันด้วย
แมงลัก: ใบมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหาร แต่ง
กลิน่ อาหาร และใช้เป็นผักเคียง สรรพคุณแก้
ไข้หวัด และขับลม
สะระแหน่: มีรสเผ็ด เย็น ยอดอ่อนและใบ
อ่อนใช้รับประทานเป็นผักสด หรือใช้ในการ
แต่ ง กลิ่ น อาหารให้ น ่ า รั บ ประทาน ใบ
สะระแหน่ต้มเป็นน�้ำชาดื่มเพื่อช่วยขับเหงื่อ
และช่วยระบายความร้อนได้
โหระพา: ใบมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหาร
แต่งกลิน่ อาหาร และใช้เป็นผักเคียง มีสรรพคุณ
แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ
เห็นไหมว่าสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นพืชผักที่
เรารูจ้ กั และรับประทานกันเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว
ราคาก็ไม่แพง แถมยังหาง่ายอีกต่างหาก
ดังนัน้ การดูแลตัวเองด้วยพืชสมุนไพรทีม่ รี ส
เผ็ดร้อนส�ำหรับต่อสูก้ บั ลมหนาวทีก่ ำ� ลังเข้ามา
นีก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป ว่าแล้วก็ผดั เผ็ดปลา
ดุกใส่กระชายกับพริกไทยอ่อนเยอะๆ สักจาน
ไหมคะ
แหล่งที่มา: http://www.pharmacy.mahidol.
ac.th/th/knowledge/article/300/ ภาพประกอบ
จากอินเทอร์เน็ต: www.thaihealth.or.th MU
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ออฟฟิศ
คนท�ำงาน

พฤติกรรมและกิจวัตรประจ�ำวันของคน
ออฟฟิศ มีอะไรบ้างที่ท�ำแล้วส่งผลเสียต่อตัว
เอง มาทบทวนเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกัน
ดีกว่า
คนท�ำงานออฟฟิศที่ชอบนอนดึก
คนท�ำงานออฟฟิศที่ท�ำงานหนัก นอนดึก
ตืน่ เช้า เวลานอนไม่เพียงพอ ควรปรับเปลีย่ น
การพักผ่อนอย่างเร่งด่วน เพราะการพักผ่อน
ไม่เพียงพอท�ำให้สมาธิสั้นลง และยังท�ำให้
สุขภาพเสียอีกด้วย หากไม่ไหวจริงๆ การงีบ
หลับในช่วงพักกลางวันสัก ๑๐-๑๕ นาที แล้ว
ตื่นมาล้างหน้าก็ท�ำให้ร่างกายสดชื่นและมี
สมาธิเพิ่มมากขึ้นได้
คนท�ำงานออฟฟิศที่ทานอาหารไม่ตรง
เวลา
การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา เป็น
สาเหตุท�ำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ รวม
ถึงสาเหตุตา่ งๆ ทัง้ การรับประทานอาหารรีบ
เร่ ง จนเกิ น ไป การรั บ ประทานอาหารใน
ปริ ม าณมากหรื อ น้ อ ยจนเกิ น ไป ก็ ท� ำ ให้
กระเพาะอาหารของเราท�ำงานไม่ปกติ จน
ท�ำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารตามมาได้เช่น
กัน ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารใหม่ เลือกรับประทานอาหาร
ให้ตรงเวลาและรับประทานในปริมาณเพียง
พอต่อร่างกายที่ควรจะได้รับ

คนท�ำงานออฟฟิศที่ชอบ
นั่งท�ำงานผิดท่าผิดวิธี
หลายคนมักมีอาการปวดร้าว
บริเวณไหล่และหลัง เป็นเพราะ
การนัง่ ท�ำงานผิดท่าผิดวิธแี ละนัง่ แบบนัน้ เป็น
ระยะเวลานาน ท�ำให้เกิดความเมื่อยล้าใน
การท�ำงานโดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัว ก่อให้เกิด
ความทรมานในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ท่านั่ง
บางท่าอาจท�ำให้เกิดการโค้งงอผิดรูปของ
กระดูกได้ และบางท่าทางท�ำให้เกิดอาการตึง
ยึดของกล้ามเนื้อจนเกิดอาการปวดในที่สุด
เราเรียกอาการเหล่านีว้ า่ “ออฟฟิศ ซินโดรม”
การแก้ไขคือ ทุก ๒๐ นาที ควรละสายตาออก
จากคอมพิวเตอร์บ้าง และทุก ๑ ชั่วโมง ควร
ยืดเส้นยืดสายออกก�ำลังกายบ้างในขณะที่
ต้องท�ำงานหน้าโต๊ะก็ดีไม่น้อย
คนท�ำงานออฟฟิศทีต่ ดิ จอโทรศัพท์มอื ถือ
หากติดจอทัง้ โทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ต
การจ้องจอมากเกินไปก็จะท�ำให้เกิดอาการ
ปวดหัว หรือวุน้ ลูกตาเสือ่ มได้ เพราะนอกจาก
การท�ำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์มาทัง้ วันแล้ว
ยังต้องใช้สายตากับอุปกรณ์ใกล้ตวั แบบนีอ้ กี
ท�ำให้การท�ำงานของตานั้นหนักเกินไป ควร
บริหารเวลาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้ดี อีก
ทั้งนอกจากสายตาจะเสียไวแล้ว นิ้วของเรา
ก็อาจมีปัญหา เช่น อาจเกิดอาการนิ้วล็อก
ตามมาได้ด้วย
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อ.พญ.ณัฐกานต์ หุ่นธานี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คนท� ำ งานออฟฟิ ศ ที่ ช อบทานจุ ก จิ ก
ตลอดทั้งวัน
การรับประทานขนม รับประทานจุกจิก
ตลอดทั้งวันเมื่อนั่งท�ำงาน เพื่อคลายอาการ
ง่วง ด้วยความเคยชินนี้ เป็นบ่อเกิดของความ
อ้วนได้ เพราะการรับประทานจุกจิกตลอดทัง้
วันโดยทีเ่ ราไม่ได้ขยับร่างกาย หรือลุกไปไหน
เลย จะเกิดไขมันสะสม ควรปรับเปลี่ยนวิธี
เปลี่ยนจากการรับประทานขนมมาเป็นรับ
ประทานผลไม้สดแทนจะดีที่สุด
คนท�ำงานออฟฟิศทีช่ อบสะพายกระเป๋า
หนักเกินไป
เมื่อต้องสะพายกระเป๋าหนักๆ ถือของ
เยอะๆ จะท�ำให้เกิดอาการปวดไหล่ ปวดคอ
ลามไปจนถึงปวดศีรษะและปวดหลังได้ เป็น
สาเหตุของการทรุดและเสื่อมของกระดูกคอ
จนอาจท�ำให้เกิดการทับของเส้นประสาท
รวมถึ ง แขนชาหรื อ อ่ อ นแรงได้ ส่ ว นการ
สะพายกระเป๋าหนักๆ ข้างเดียวเป็นเวลานาน
อาจเป็นสาเหตุให้กระดูกสันหลังคดได้ด้วย
จึงควรเลือกเพียงสิ่งจ�ำเป็นพกไว้ในกระเป๋า
รวมถึงเลือกใช้เป้แบบสะพายแทนกระเป๋า
แบบสะพายข้างเดียว เพือ่ ลดอาการปวดไหล่
ที่จะตามมาได้ MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ นาย
แพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝา่ ย
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้ารับ
รางวัลแพทย์ดเี ด่นของแพทยสมาคมฯ ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๘ ด้านบริหาร โดย รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์ววิ รรธน์ นายก
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นผูม้ อบรางวัล ทัง้ นี้ รางวัล
ดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องเป็นเกียรติให้
กับแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริหาร
โรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราช
กุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี โรง
พยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์
ชุ ติ ม า ศิ ริ กุ ล ชยานนท์ เนื่ อ งในโอกาส
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต�ำแหน่งทาง
วิ ช าการ “ศาสตราจารย์ ” โดยรอง
ศาสตราจารย์ประยุร ฟองสถิตย์กลุ คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธี ซึ่งมีคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา
ของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ร ่ ว มแสดง
ความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร
เทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี
คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “สตรี
ตัวอย่างแห่งปี” ประจ�ำปี ๒๕๕๘ สาขา
บริหารและพัฒนาองค์กร จาก ฯพณฯ
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ จากโครงการหนึง่ ล้าน
กล้าความดีถวายในหลวง “คนดี ความดี
แทนคุณแผ่นดิน” โดยมูลนิธเิ พือ่ สังคมไทย
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการให้กำ� ลังใจ ยกย่อง
บุคคล และองค์กร ทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
หน้าที่การงานและมีส่วนร่วมหรืออุทิศตน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจ สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติ สมควร
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “โยคะเบื้องต้น” โดย Dr.Adrish Brahmadatta ผู้เชี่ยวชาญ ได้รบั การยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีด่ สี บื ไป
ชาญจากอินเดีย อบรมวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๑๕๕๙ (ทุกวันเสาร์) เวลา
๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ เรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม)
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค่าลงทะเบียน ๘,๙๙๙ บาท/คอร์ส (ทัง้ หมด ๓๐ ชัว่ โมง)
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔ https://www.facebook.
com/Rilca.Mahidol

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศแก่นกั วิจยั คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “เขียนอย่างไรให้ผ่าน Ethics” ในวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๔ คณะกายภาพบ�ำบัด นางสาวรุง่ เพ็ญ นิกรหล่อน นักศึกษาชัน้
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงทะเบียนเข้าร่วมงานติดต่อได้ที่ คุณวนิดา โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ปีที่ ๔ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
ต่อ ๒๐๒๒๐ e-mail: wanida.hae@mahidol.ac.th ดูรายละเอียดได้ที่ http://www. มหิดล ได้รบั ทุนสนับสนุนจ�ำนวน ๙๐,๐๐๐
บาท จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นค่าใช้จา่ ย
pt.mahidol.ac.th/web_images/main/pr/2559/0127_Ethic_full.jpg
ระหว่างฝึกงาน ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ มี รอง
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ข้าราชการสาย ข. สาย ค. พนักงาน ศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี คณบดี
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณที่มีต�ำแหน่งเทียบได้กับ วิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นที่ปรึกษา โดย
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกต�ำแหน่ง) เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน นักวิชาการ ได้รับการสนับสนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์
เวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ บุคลากรด้านอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป สมัคร มหาวิทยาลัยมหิดลในการประสานงาน
อบรม “โครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจ�ำ (Routine to Research: R2R)” ต่างๆ และปฏิบตั งิ านร่วมกับ ๑๔ สถาบัน
รุ่นที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ การศึกษาของไทย ท�ำให้นกั ศึกษาได้มโี อกาส
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิน่ เกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพฯ สมัครภายในวันที่ ๑๘ เมษายน พัฒนาศักยภาพตนเอง ได้น�ำความรู้จาก
๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท (เบิกต้นสังกัดได้ และไม่ถอื เป็นวันลา) โอนเข้าบัญชี สาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึก
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๓๓๓-๒-๒๘๔๖๖-๑ ปฏิบตั งิ านจริง เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการ
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๒๘, ๐-๒๔๔๑-๙๓๒๔ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางศศิธร ลบ ใช้ชีวิตรวมไปถึงชีวิตการท�ำงานในอนาคต
ล�้ำเลิศ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๑-๗๘ ต่อ ๑๒๑๙ หรือ นางสาวสายสุนีย์ ช่วยกุล โทร. เพือ่ เตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคม
๐-๒๘๐๐-๒๘๔๑-๗๘ ต่อ ๑๒๐๐
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตต่อไป
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วม
สนับสนุน “โครงการนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ซึง่ เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์การ
แพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ซึง่ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชือ่ ว่า “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ก�ำกับชือ่ ภาษาอังกฤษว่า “Navamindrapobitr
84th Anniversary Building” เพือ่ รองรับปริมาณผูป้ ว่ ยในและนอกในแต่ละปีทมี่ จี ำ� นวน
มาก เช่น ผูป้ ว่ ยนอก ๓ ล้านคน/ปี และผูป้ ว่ ยใน ๘.๗ หมืน่ ราย/ปี โดยโครงการยังขาด
เงินประมาณ ๓ พันล้านบาท จากยอดรวมทัง้ หมด ๕ พันล้านบาท ผูส้ นใจร่วมบริจาค
สมทบเงินได้ที่ โครงการนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาเลขทีบ่ ญ
ั ชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิรริ าช
๐๑๖-๔-๓๗๕๔๔๔ บริจาคด้วยตนเอง “ศิรริ าชมูลนิธ”ิ ตึกมหิดลบ�ำเพ็ญ ชัน้ ๑ รพ.ศิรริ าช
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๖๕๘-๖๐, ๐-๒๔๑๙-๗๖๘๘ ต่อ ๑๐๑ – ๑๐๔ จันทร์ - ศุกร์ เวลา
๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเปิดเวที
ให้เยาวชนและผู้สนใจได้พัฒนาทักษะด้าน
การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยเชื่ อ ว่ า การ
สื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
งานเขียนเรื่องสั้นครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่
ดีในการรณรงค์ปลูกฝังและสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับเยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์
โดยขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่
สนใจส่งผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
เข้าประกวดความยาวไม่ต�่ำกว่า ๗ หน้า
และไม่เกิน ๑๒ หน้ากระดาษ A4 แบบ
ไม่มีภาพประกอบแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ
๑.ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.ประเภทอุดมศึกษา ๓.ประเภทประชาชน
ทัว่ ไป หมดเขตรับสมัครผลงานภายในวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศผลงานการ
ตัดสิน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ www.
nsm.or.th
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิ ญ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ ว ไป ร่ ว ม
บรรพชาอุปสมบท และปฏิบตั ธิ รรม ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๙ เพือ่ เรียนรูค้ ำ� สอนของพระบรม
ศาสดา พร้ อ มทั้ ง ปฏิ บั ติ ภ าวนาตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา ณ วัดเวฬุวนั
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อบรมโดยหลวง
ปูส่ าคร ธัมมาวุโธ รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ - ๒๐
เมษายน ๒๕๕๙ ลาบรรพชาอุปสมบท ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙ บรรพชาอุปสมบท ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลาสิกขา ๒๘ มิถนุ ายน
๒๕๕๙ ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
ส�ำหรับผูม้ จี ติ ศรัทธาจะร่วมบริจาคเพือ่ เป็น
เจ้าภาพร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท
และปฏิบตั ธิ รรม เชิญบริจาคผ่านทางบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา เลขที่
บัญชี ๓๓๓-๒๑๘๕๙๒-๒ ชือ่ บัญชี ชมรม
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมโทร. ๐๘-๐๑๙๘-๓๙๙๐
(นัฐพงษ์), ๐๘-๘๙๑๒-๒๑๙๐ (ภาสกร),
๐๙-๘๕๖๙-๑๑๓๙ (จิรวงศ์) https://
www.facebook.com/PreCrpmu “เพือ่ น
พุทธฯ มหิดล (ศาลายา)”

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมท�ำบุญเดือนเกิด ร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย และร่วมฟังพยากรณ์ ดวง
สุขภาพ ดวงงาน-เงินประจ�ำราศี ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตลอดปี ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ลานประติมากรรม
ชั้นล่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามโทร.๐-๒๘๐๐-๒๖๓๐ ต่อ ๒๐๓, ๓๐๙, ๑๐๗
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ เรือ่ ง ความก้าวหน้าด้านยา ค่าย “ยุวชนรักษ์สุขภาพ”
ชีววัตถุและแนวทางปฏิบัติ ในการคัดเลือกยาชีว ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วัตถุคล้ายคลึง ณ ห้องประชุม ๓๐๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔
๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙		

๒ มีนาคม ๒๕๕๙

งาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้ง
ที่ ๔ “Remind your past, Refresh your
dream” ณ ลานด้านหน้าหอประชุมมหิดล

สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๓๔

๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาสุขภาพในผู้สูงอายุ “ความสุข
เต็มคลัง หลัง-เข่าเบาสบาย” ทุกวันพุธ

โครงการอบรม Assessment workshop for
clinical teachers “การวัดและประเมินผล
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก”

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนา
แพทยศาสตรศึกษาและ งานวิจัยการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประยุกต์ ใช้ Thin-Layer Chromatography
(TLC) ในการวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร

ณ ชัน้ ๒ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเทพรัตน์
มหิดล ศาลายา เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะเภสัชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ ๕๐๔
อาคารเทพรัตน์ สอบถามรายละเอียดหน่วย
สอบถามโทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐
จัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๘๐, ๖๓๙๑

๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

คอร์สอบรมระยะสั้น (Short Course)
หลักสูตร จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร

ณ ห้องภาวนา ชั้น ๓ อาคารประชาสังคม
อุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สอบถามรายละเอียดได้ที่: คุณกฤชกร
โทร: ๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๘

๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงาน
ธุรกิจบริการสุขภาพ เรื่อง การอบรมผู้ด�ำเนิน
การสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๘ ณ ห้องประชุม

๑๙ – ๒๐, ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
อบรม Short Course in Neuropathology

ณ ห้อง B202 อาคารศรีสวรินทิรา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
สอบถามข้อมูล โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๕๔๖

๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of
Interesting Common Diseases 2016

ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัด
กิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔

๒๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

โครงการฝึกอบรม “การทดสอบพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ ๑”		

๔๐๙ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ครอบครั
โทร.
๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘
ต่อ ๑๔๑๖
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙		

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Update Practice of
Combine Electrical Stimulation & Ultrasound: Sense or Non-Sense

ณ ห้อง ๔๐๙ คณะกายภาพบ�ำบัด (ปิน่ เกล้า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คณะกายภาพบ�ำบัด โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐
ต่อ ๒๐๒๒๐

๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
“ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย”

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร. ๐-๒๘๐๐๒๘๔๐-๖๐

๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การน�ำเสนอผลงาน
วิชาการแบบมืออาชีพ”

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 		

งาน ๙๙ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช “ก้าวที่ยั่งยืน
ก้าวเพื่อสังคม” เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคาร
ศรีสวรินทิรา ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช
สอบถาม โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๘๓๗

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สาระน่ารู้ก่อน
เขียนต�ำรา...จนไปสู่ความส�ำเร็จ” ณ ห้อง

ประชุมใหญ่ ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา (SiMR) คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล สอบถามเพิ่มเติม โทร.
๐-๒๔๑๙-๒๘๕๘

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙		

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ “เส้นทางสู่นักเขียนบทความ”
โดย ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

ณ ห้อง ๙๐๑ ศูนย์กายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปิ่นเกล้า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๒๐

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

๔๗ ปี
ขอเชิญร่วมงาน

วันพระราชทานนาม

๑๒๘ ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาคเช้า
ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี
๘.๐๐ น.
๘.๓๐ น.

- พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก
- พิธีเปิดนิทรรศการ ๔๗ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์
๙.๐๐ – ๑๐.๒๐น.

- ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๙

๑๐.๔๐น. เป็นต้นไป - พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส

ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช
๑๐.๓๐ น.

- พิธีบำ�เพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก

ภาคบ่าย
ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช
๑๓.๓๐ น.		

- พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ สนามฟุตบอล ๑		

		
๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. เชิญรับบริการตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรม ฟรี
บริเวณชัน้ ๑ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สอบถาม: งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐

