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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

มหาวทิยาลยัมหดิล โดยสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี 
จดังานชมจนัทร์ ณ ศาลายา เพือ่แสดงถงึศกัยภาพของเครอืข่าย
ชมุชนวจิยัจาก ๑๘ พืน้ทีท่ัว่ประเทศไทยในการสร้างมลูค่าให้กบัความ
รู ้ ภมูปัิญญาและวฒันธรรมท้องถิน่ ซึง่มหาวิทยาลยัมหดิลให้ความ
ส�าคัญกบัการส่งเสรมิให้เกดินวัตกรรมการให้บรกิารทางวิชาการและ/
หรอืวชิาชพีทีส่ามารถขบัเคลือ่นและตอบสนองต่อการพฒันาคณุภาพ
ชวีติตามความต้องการของสงัคมอย่างมส่ีวนร่วม (ยทุธศาสตร์ที ่ ๓ 
Excellence in professional services and social engagement) 

มหดิลสาร ฉบับนีม้บีทความทางการวจิยัทีน่่าสนใจ อาทิ “ครัง้แรก
ของโลก ทีมวจิยัคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหดิล สร้างแอนตบิอดี้
จากมนุษย์ส�าหรับรักษาไข้เลือดออก” นักวิจัย ม.มหิดลค้นพบพืช
วงศ์ส้มกุง้ชนดิใหม่ของโลก ๖ ชนดิ” และบทความพเิศษ “ผลกระทบ
ของทุนทางสงัคมของการประกอบการเพือ่สงัคมในการผลติสนิค้าและ
บรกิารท่ีเกีย่วข้องกบัสขุภาพ” เป็นต้น

๐๓   เรื่องจากปก
   • งานชมจนัทร์ ณ ศาลายา
   ตอน “เทศกาลชมุชน: ภมูปัิญญาชมุชน สูท่นุวฒันธรรมชาต”ิ

๐๔ Research Excellence
 • นกัวจิยั ม.มหดิล ค้นพบพชืวงศ์ส้มกุง้ชนดิใหม่ของโลก ๖ ชนดิ
 • ครัง้แรกของโลก ทมีวจิยัคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหดิล
   สร้างแอนตบิอดีจ้ากมนษุย์ส�าหรบัรกัษาไข้เลอืดออก
 • มหดิลเดนิดทีัว่ไทย มอบเครือ่งเดนิดใีห้ ๒๔ โรงพยาบาล 
   ในเขตสาธารณสขุที ่๔
 • นกัวจิยั ม.มหดิล ได้รบัรางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาติ
   รางวลัผลงานวจิยั รางวลัวทิยานพินธ์ และผลงานประดษิฐ์คดิค้น
   จากสภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

๐๘  Harmony in Diversity
 • Meet the President ประชาคมมหดิลพบอธกิารบด ีครัง้ที ่๑/๒๕๕๙
 • กจิกรรม Road Show “MUSC-MUIDS: Special Quota 2016”
 • คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิลร่วมจดังานวนัเดก็
   แห่งชาต ิณ ท�าเนยีบรฐับาล
 • แสดงความยนิด ีนศ.มหดิลชงิชยั “กนัเกราเกมส์”

๑๑  Special Article 
 • ผลกระทบของทนุทางสงัคมของการประกอบการเพือ่สงัคม
    ในการผลติสนิค้าและบรกิารทีเ่ก่ียวข้องกับสขุภาพ
 • มหดิลอนิเตอร์กับพนัธกิจสมัพนัธกับสงัคม
 • แรงบนัดาลใจในการจดัเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ (Authentic Learning) 

๑๔ MU Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

Contents
๑๖ Special Scoop

 • บรรยายพเิศษจากผูร้บัรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล
   สาขาการสาธารณสขุ ประจ�าปี ๒๕๕๘
 • พธิรีบัมอบและจดัตัง้ “กองทนุศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ

   ดร.ศภุชยั ตัง้วงศ์ศานต์” 

๑๘ กองกายฯ
 • Sustainable University Network Thailand: SUN Thailand 

๑๙ Teaching&Learning Excellence
 •  นศ.ศลิปศาสตร์ ม.มหดิล ชนะเลศิประกวดแผนการเดนิทางท่องเท่ียว
   “ภารกจิ ตดิ Train”

๑๙ Internationalization
 •  งาน Mahidol University International Night 2015 

๒๑  Information
 • มหาวทิยาลยัมหดิล คว้าอนัดบั ๑ ของประเทศไทย จากการจดั
    อนัดบัของ Webometrics Ranking of World Universities
 • “วาดสสีนัความด ีบนดวงฤดสีขีาว” รุน่ที ่๔

๒๒ สมุนไพรน่ารู้
 • ลกูประคบสมนุไพร 

๒๓ เพื่อสุขภาพ
 • ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม คนท�างานออฟฟิศ 

๒๔ Softnews
๒๗ Activities Agenda

Editor’s Note 
บก. แถลง

• ทีป่รกึษา อธกิารบด ี รองอธกิารบดทีกุฝ่าย  ผูอ้�านวยการทกุกอง • บรรณาธกิาร รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร • ผูจ้ดัการ กณศิอนัน์  มโนพโิมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศักด์ิชัยกุล                            
ฐิติรัตน์  เดชพรหม   สาธิดา ศรีชาติ   สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล   วราภรณ์ น่วมอ่อน   ศรัณย์ จุลวงษ ์ พรทิพา สุดวิเศษ • ออกแบบรูปเล่ม  ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ • ประสานงานกลาง  
ฐติริตัน์ เดชพรหม  • MU Newsletter Internet  ศรทตั ข�าด�ารงเกยีรต ิ สมชาย โพธิ  • ภาพ สวัสดิ ์จนิเดหวา  • จดัส่ง  ศรัณย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จนิเดหวา • พมิพ์ที่ ่บรษัิท             
ชุมเอกชโูชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านักงาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธ
มณฑล 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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เมือ่วนัที ่๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบนัวจัิย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดงานชมจันทร์ ณ ศาลายา ตอน 
“เทศกาลชุมชน: ภูมิปัญญาชุมชน สู่ทุน
วฒันธรรมชาต”ิ ซึง่เป็นการแสดงศกัยภาพ
ของเครือข่ายชุมชนวิจัยจาก ๑๘ พื้นที่            
ทั่วประเทศ ในการสร้างมูลค่าให้กับความรู้
และวัฒนธรรมท้องถิน่ ผ่านรปูแบบการท่อง
เที่ยว อาหาร สมุนไพร การแต่งกาย งาน
หตัถกรรม และการแสดง ซ่ึงในการน้ี ฯพณฯ 
หม่อมหลวงปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรปีระจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ี ให้เกยีรติเป็นประธาน
เปิดงาน โดยมรีองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ธนัย์ สภุทัรพนัธุ ์รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพยากร
บคุคล และรองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรี
จ�าปา ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยภาษาและ
วฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล ให้การ
ต้อนรับ ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัย
มหดิล

ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัยจาก
โครงการการจดัการวฒันธรรมด้วยการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจคุณค่าทางสังคมอย่าง
สมดุล ซ่ึงเป็นงานวิจัยชุมชนที่ได ้รับทุน
สนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนับสนุนการ
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และผลงานชมุชน
ของเครือข่ายกลุ ่มภารกิจวิจัยชุมชนของ
มหาวิทยาลยัมหดิล โดยมรีองศาสตราจารย์
ดวงพร ค�านูณวัฒน์ หัวหน้าชุดโครงการ
เยาวชน: วถิไีทยสูว่ถิสีขุภาวะ เป็นผูน้�าชม 
กิจกรรมในงานแบ่งพื้นที่วัฒนธรรมออกเป็น 
๖ ประเภท ได้แก่ ๑) ด้านหตัถกรรม ประกอบ
ด้วยการท�าลายปักหน้าหมอนไทยทรงด�า 

จังหวัดเพชรบุรี, การท�าเชิงเทียนรักษา            
สิง่แวดล้อม วดัเจดย์ีแม่ครวั จงัหวดัเชียงใหม่ 
และการท�าซอกนัตรมึจิว๋ จงัหวดัสรุนิทร์ ๒) 
ด้านการท่องเทีย่ว ประกอบด้วยเส้นทางท่อง
เทีย่วชมุชนไตลือ้บ้านธ ิจงัหวดัล�าพนู เส้นทาง
ท่องเทีย่ววถิคีนเมอืงสอง จงัหวดัแพร่ เส้นทาง
ท่องเทีย่วกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยเบ้ิง จงัหวดัลพบุรี 
และเส้นทางท่องเทีย่ววถิชีาตพินัธุอ์รูงัลาโว้ย 
จังหวดักระบี ่๓) ด้านอาหาร ประกอบด้วยน�า้
พริกปลาย่างมอญบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ีน�า้
พรกิคัว่ทรายไทใหญ่เมอืงฝาง จงัหวดัเชียงใหม่
กล้วยฉาบ ข้าวตงั แหนมอนิทรย์ี จากชุมชน
ศาลายา จงัหวดันครปฐม และอาหารปลา จาก
บ้านบางตาวา หนองจกิ จงัหวดัปัตตาน ี ๔) 
ด้านผ้าทอและเครือ่งแต่งกาย ประกอบด้วยผ้า
ไหมย้อมครามเขียนลายฮูปแต้ม จังหวัด
มหาสารคาม และเสื้อพ๊อก กลุ่มชาติพันธุ์      
ญัฮกุร จังหวัดชัยภูมิ ๕) ด้านการแสดง 
ประกอบด้วยเพลงพืน้บ้านมอญบางขนัหมาก 
จังหวดัลพบรุ ีและ ๖) ด้านสมนุไพรและการ
นวด นวดแผนไทย รพ.สต.วดัสวุรรณ จงัหวดั
นครปฐม โดยผูแ้ทนจากแต่ละชุมชนเป็นผูน้�า
เสนอข้อมูลกระบวนการสร้างมูลค่าให้กับ
วฒันธรรมท้องถ่ินของตน

และในช่วงค�่า มีการจัดการแสดงทาง
วฒันธรรมบนเวท ีโดยเริม่จากการแสดงกลอง
สะบัดชัย และฟ้อนเจิงเบิกฤกษ์ของกลุ ่ม
เยาวชนรกัษ์บ้านกลาง อ�าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 
ต่อด้วยการแสดงหมู่เฮาไตลื้อหละปุน ของ
เยาวชนกลุ่มคนรัก(ษ์)ไตลื้อ อ�าเภอบ้านธิ 
จงัหวดัล�าพนู การแสดงอิน้กอน ฟ้อนแกน ของ
ไทยทรงด�า กลุม่เยาวชนรกัษ์หนองปรง อ�าเภอ

เขาย้อย จงัหวดัเพชรบุร ีการแสดงหนงับกัตือ้ 
คณะเพชรอีสาน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการ     
นสุรณ์ อ�าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม การ
ขบัร้องเพลงลกูทุง่จากนกัศกึษามหาวิทยาลัย
มหดิล การแสดงเพลงพืน้บ้านมอญ กลุม่ยวุชน
ไทยรามญั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ีและการ
ร�าวงชมจันทร์ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปูเสื่อ         
ดหูนงักลางแปลงจากหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน)

จากค�ากล่าวเปิดงานของหม่อมหลวงปนดัดา 
ดศิกลุ มใีจความตอนหนึง่ว่า “...นบัเป็นความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เราช่วยกันให้
ประเทศชาตมิคีวามเจรญิรุง่เรอืง วฒันธรรมถอื
เป็นฐานส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นในเร่ืองอืน่ๆ ให้
ผ่านพ้นไปได้ด้วยด.ี.. ผมขอช่ืนชมมหาวิทยาลัย
มหดิลน�าร่องสิง่ท่ีดหีลายเรือ่ง นอกจากจะเป็น
มหาวทิยาลยัทีใ่ช้ชือ่พระนามสมเดจ็พระราช
บดิา พระผูท้รงมพีระมหากรณุาธคิณุต่อปวงชน
ชาวไทยแล้ว ยงัเป็นสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็น
ความภาคภูมิ ใจของคนไทย ทุกคร้ัง ท่ี
มหาวทิยาลยัจดักิจกรรม ปรากฏเป็นข่าวเผย
แพร่พระเกยีรตคิณุออกไปสูต่่างประเทศได้รบั
การยกย่องและสรรเสรญิ ...”

งานชมจนัทร์ ณ ศาลายา เป็นกจิกรรมที่
สะท้อนถึงพันธกิจด้านสังคมวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันวิจัย
ภาษาและวฒันธรรมเอเชยี ซึง่เป็นหน่วยงาน
ที่มีองค์ความรู้ นักวิชาการ และนักวิจัยท่ี
เชีย่วชาญงานด้านสงัคมวฒันธรรม และมผีล
งานวจิยัปรากฏเป็นรปูธรรมอย่างหลากหลาย
ในสงัคมอย่างต่อเนือ่ง MU

เรื่องจากปก
งานประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

งานชมจันทร์ ณ ศาลายา
ตอน “เทศกาลชุมชน: ภูมิปัญญาชุมชน สู่ทุนวัฒนธรรมชาติ”
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นกัวจิยัด้านพฤกษศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล และสหราชอาณาจกัรค้นพบพชืวงศ์ส้มกุง้ชนดิ
ใหม่ของโลก เพิม่อกี ๖ ชนดิ พบในเขตจงัหวดัระนอง สตลู และในเขตเทอืกเขาตะนาวศรี  
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์  เสีย่งต่อการสญูพนัธุ์

ดร.ธรรมรตัน์ พุทธไทย นกัวจิยัประจ�าพพิธิภณัฑ์พชืแห่งภาคตะวนัตก และอาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและทรพัยากรธรรมชาต ิ มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดเผยว่าจากการ
ศึกษาทบทวนตวัอย่างพชืวงศ์ส้มกุง้ของประเทศไทยท้ังในและต่างประเทศ ซึง่เป็นการศกึษา
วจัิยทีย่งัคงศกึษาอย่างต่อเนือ่งร่วมกบั Dr.Mark Hughes แห่งสวนพฤกษศาสตร์เอดนิเบอระ 
สหราชอาณาจกัร มกีารค้นพบพชืชนดิใหม่ของโลก อกี ๖ ชนดิ ได้แก่

๑. ส้มกุง้ตะนาวศร ีBegonia tenasserimensis Phutthai & M. Hughes พบในเขต
จงัหวดัระนอง สตลู และในเขตเทอืกเขาตะนาวศร ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ สถานภาพ
เป็นพืชถิน่เดยีวของไทยและเมยีนมาร์ สถานภาพเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์ ๒. ส้มกุง้ศรเีมอืงไทย 

Begonia thailandica Phutthai & M. 
Hughes พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของ
ประเทศไทย พบเฉพาะในเขตภูเขาหินปูน 
อ�าเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีสถานภาพ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถิ่นอาศัยถูก
ท�าลาย ๓. ส้มกุง้ดอยตงุ Begonia doitun-
gensis Phutthai & M. Hughes พืชถิน่
เดยีวของประเทศไทย เกบ็ตัวอย่างคร้ังแรกที่
ดอยตงุ จงัหวัดเชยีงราย ภายหลงัส�ารวจพบ
พบในเขต จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส้มกุง้ดอยตงุ    
มีความสวยงามเหมาะกับการพัฒนาต่อยอด
เพือ่เป็นไม้ประดบัต่อไปในอนาคต ๔. ส้มกุ้ง
เขาพนม Begonia khaophanomensis 
Phutthai & M.Hughes จากการศึกษา
ตวัอย่างในหอพรรณไม้ท้ังในและต่างประเทศ 
พบแห่งเดยีวในโลกที ่เขาพนมเบญจา จังหวดั
กระบี่  ๕. ส้มกุ ้งเมืองเหนือ Begonia 
pengchingii Phutthai & M.Hughes พชื

นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบ
พืชวงศ์ส้มกุ้งชนิดใหม่ของโลก ๖ ชนิด

ถิน่เดยีวของประเทศไทย พบภเูขาหนิปนูใน
จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ตั้งชื่อให้เป็น
เกียรติแก่ผู้ท่ีเก็บตัวอย่างนี้เป็นครั้งแรก ๖. 
ดาดหินใบบัว Begonia pengchingii 
Phutthai & M. Hughes พชืถ่ินเดยีวของ
ประเทศไทย พบเฉพาะกลุ่มภูเขาหินปูนใน
ภาคตะวนัออก สถานภาพเป็นพชืหายากและ
เสีย่งต่อการสญูพนัธุใ์นอนาคตอนัใกล้ 

ดร.ธรรมรตัน์ พุทธไทย กล่าวตอนท้ายว่า
อย่างไรก็ตามพืชวงศ์ส้มกุ้งสามารถเป็นดัชนี   
ชีว้ดัความอดุมสมบรูณ์ของป่าได้ หากสภาพ
แวดล้อมยงัคงสภาพดัง้เดมิโดยไม่มกีารท�าลาย  
หรอืเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าเป็นอย่างอืน่  พชืวงศ์
ส้มกุ้ง สามารถน�ามาปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มี
ความทนทานเหมือนกับในต่างประเทศที่มี
การน�ามาประดบักันอย่างแพร่หลาย   และพชื
กลุม่น้ีมคีวามต้องการความช้ืนสงู สามารถน�า
มาประดับน�้าตกหรือสวนแนวตั้งได้อย่าง

สวยงามเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
และประเทศต่อไป

ดงันัน้ การค้นพบพชืชนดิใหม่ของโลกเป็น
ผลจากการเก็บตวัอย่างท่ีสะสมมาจากยคุแรก
จนถึงปัจจุบัน ท�าให้มีตัวอย่างในการศึกษา
วิเคราะห์อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมในทุก
ระบบนเิวศ และการตัง้ชือ่วทิยาศาสตร์ให้แก่
ชนดิพชืทีไ่ด้รบัการระบวุ่าไม่เคยค้นพบมาก่อน
ทางวิทยาศาสตร์จัดเป็นงานส�าคัญของนัก
พฤกษศาสตร์ เพราะเป็นส่วนส�าคญัของการ
ศกึษาด้านอนกุรมวธิานพชืท่ีไม่ได้มแีต่การเกบ็
ตวัอย่างพชืเท่านัน้ แต่ประกอบไปด้วย การ
จ�าแนกพชื (plant classification) การระบุ
พชื (plant identification) และการตัง้ช่ือพืช 
(plant nomenclature)การตัง้ช่ือพืชกเ็พ่ือท่ี
จะได ้รู ้จักพืชและน�าพืชเหล ่านั้นมาใช ้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง MU
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รองศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสตู หวัหน้าศนูย์
ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหดิล เปิดเผยว่า โรคไข้เลอืดออกจัดเป็นเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญัของ
โลก เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัเดงกี ่(Dengue virus) โดยมยีงุลายเป็นพาหะ
น�าโรค จากรายงานขององค์การอนามยัโลกพบว่า ๒ ใน ๕ ของประชากรโลก
มคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัเดงกีแ่ละพบว่าประชากรประมาณ ๑๐๐ ล้าน
คนทัว่โลกตดิเชือ้ไวรสัเดงกี ่ซึง่ในจ�านวนน้ีมผีูป่้วยจ�านวนถงึ ๕๐๐,๐๐๐ คน
ท่ีเป็นโรคไข้เลอืดออกชนิดรนุแรงทีท่�าให้มอีตัราการเสยีชวีติถงึ ๒๐,๐๐๐ คน
ต่อปี ในการควบคมุและป้องกนัโรคไข้เลอืดออกยงัไม่มยีาหรอืวคัซีนท่ีรกัษา
เฉพาะ แต่การรกัษาโรคไข้เลอืดออกจะใช้การรักษาตามอาการ 

ทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย
แอนติบอดี  คณะเวชศาสตร ์ เขตร ้อน 
มหาวิทยาลัยมหดิล ประสบความส�าเรจ็เป็น
ครั้งแรกในโลกในการสร้างแอนติบอด้ีจาก
มนษุย์ (NhuMAb) โดยคดัเลือกจากเซลล์ของ
ผูป่้วยโรคไข้เลอืดออกระยะเฉยีบพลนั และผู้
ป่วยระยะฟื้นไข้ เพราะเป็นแอนติบอดี้ที่
สามารถยับยั้งไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่ได้ครบ 
ทัง้ ๔ สายพนัธุ ์โดยท�าการทดสอบในหนู และ
ลงิ พบว่า NhuMAb สามารถเพิม่การรอดชวีติ
ของหน ูและสามารถท�าลายไวรสัไข้เลอืดออก
เด็งก่ีในกระแสเลอืดของลงิได้หมดภายใน ๒ 

ครั้งแรกของโลก ทีมวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 
สร้างแอนติบอดี้จากมนุษย์ส�าหรับรักษาไข้เลือดออก

ศรัณย์ จุลวงษ์

เมือ่วนัที ่๗ มกราคม ๒๕๕๙ ทมีงาน “เดิน
ดี” จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล โดย ดร. 
เซง เลศิมโนรตัน์ นายจริวฒัน์ จติประสตูวิทิย์ 
และนายรตกิร ชยัวฒันธรรม จากภาควชิา วศิวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมบรรยายใน “โครงการ

พัฒนาระบบบริการกายภาพบ�าบัดผู้สูงอายุ 
เครือข ่ ายกายภาพบ�าบัด เขต ๔”  ณ                      
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มนีกักายภาพบ�าบัดมาร่วมงาน
กว่า ๑๐๐ คน จากเขตสาธารณสุขท่ี ๔ 
ประกอบด้วย ๘ จังหวัดในภาคกลาง คือ 
อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี 
สงิห์บรุ ีอ่างทอง และ นครนายก เข้าร่วมอบรม
การใช้งาน และมอบเครือ่ง “เดนิด”ี ให้ ๒๔ 

โรงพยาบาล ใน ๘ จงัหวดัๆ ละ ๓ แห่ง
กจิกรรมเดนิดทีัว่ไทย จดักจิกรรมคร้ังนีเ้ป็น

ครัง้ท่ี ๔ ซ่ึงท่ีผ่านมา ได้มอบเครือ่ง “เดนิด”ี 
ให้กบัตวัแทนหน่วยงานสาธารณสขุเขต ๘ และ 
๙ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขต ๖ ภาคตะวนั
ออก และในครัง้นีเ้ขต ๔ ภาคกลาง โดยมอบ
เครือ่ง “เดนิด”ี ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ แล้ว 
กว่า ๖๐ โรงพยาบาลจาก ๒๗ จังหวัด             
ทัว่ประเทศ เพือ่น�าช่วยผูป่้วยอมัพฤกษ์ในพ้ืนท่ี
ต่อไป MU

มหิดลเดินดีทั่วไทย มอบเครื่องเดินดีให้
๒๔ โรงพยาบาล ในเขตสาธารณสุขที่ ๔

วนั โดยได้ด�าเนนิการวจิยัมาตัง้แต่ปี ๒๕๕๒ 
จดสิทธิบัตรมาแล้วใน ๑๐ ประเทศทั่วโลก 
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพฒันาให้ใช้ได้ในมนษุย์ 
คาดว่าจะสามารถน�ามาใช้ได้จรงิภายในระยะ
เวลาอนัใกล้นี้ 

หัวหน ้าศูนย ์ความเป ็นเลิศการวิจัย
แอนติบอดี  คณะเวชศาสตร ์ เขตร ้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า NhuMAb ท่ี
พฒันาขึน้น้ี เป็นประโยชน์กบัการรกัษาโรคไข้
เลือดออกเป็นอย่างมาก เพราะยังคงไม่มียา
รักษาเฉพาะ รวมทั้งใช้ลดความรุนแรงของ
อาการป่วยจากไข้เลอืดออกได้ NhuMAb จงึ

เป็นอกีหนทางในการช่วยเหลอืผูป่้วยไข้เลอืด
ออกทัว่โลกทีต้่องการได้ยารกัษา และไม่อยาก
ป่วยเป็นไข้เลอืดออกชนดิรนุแรง โดยทมีวจิยั
ของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล 
ได้เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จาก ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ท่ี ศนูย์ประชุมไบเทค บางนา

Cr: ศนูย์ความเป็นเลิศการวจิยัแอนตบิอด ีคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล MU
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เ มื่ อ วั นที่  ๒  กุ มภาพั นธ ์  ๒๕๕๙ 
ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
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
แห่งชาต:ิ รางวลันกัวจิยัดีเด่นแห่งชาติ รางวลั
ผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี 
2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ จาก ส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเข้ารับจาก 
พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายก
รัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

ส�าหรับในป ี  ๒๕๕๘ มีนักวิ จัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลนักวิจัย        
ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัล
วิทยานิพนธ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ และรางวัลผล
งานประดิษฐ์คิดค้น  ประจ�าปี ๒๕๕๙  ดังนี้

๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็น      
นกัวจิยัทไีด้อุทศิตนเพ่ืองานวจัิยอย่างต่อนือ่ง
เป็นผลงานวิจัยที่ท�าสั่งสมไม่น้อยกว่า ๕ ปี       
มีผลงานวิจัยที่ดีเด่นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการและการพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติ
สุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์)

๒. รางวัลผลงานวิจัย เป็นผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ทีเ่หมาะสม มคีวามชัดเจน มปีระสทิธผิลและ
เป็นผลงานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผล
งานวิจัยต้องไม่เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วน
หนึ่ งของการรับปริญญาและต ้องเป ็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์

๒.๑ รองศาสตราจารย์ พญ.วิรงค์รอง 
เจียรกุล (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน), รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ 
(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน), รองศาสตราจารย์ 
นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล และคณะ โดยมี
หัวหน้าโครงการ คือ ศ.พญ.เพลินจันทร์  
เชษฐ์โชติศักดิ์ (ม.ขอนแก่น)

ผลงานวจิยัเรือ่ง “การเปรยีบเทียบ trim-
ethoprim – sulphamethoxazole กับ 
trimethoprim sulphamethoxazole ร่วม
กบั doxycycline ในการรกัษาโรคเมลอิอยโด
สสิในช่วงการก�าจดัเชือ้ป้องกนัการกลบัมาเป็น
ซ�า้ (MERTH): การศกึษาแบบ multicenter, 
double-bline, non-inferiority, random-
ized controlled” 

๒.๒ รองศาสตราจารย์  นายแพทย์วิปร  
วิประกษิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล) และคณะ 

ผลงานวจิยัเรือ่ง “การค้นพบโรคโลหติจาง

ทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลาย
พันธุ์ของยีนเคเอลเอฟ ๑”

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
๒.๓ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ

คณิตศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง “โปรแกรมอินเวอร์ชัน

ส�าหรบัข้อมลูแมกนโีตเทลลรูกิซ์แบบสามมติิ
ด้วยเทคนคิดาต้าสเปซ” โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.วีระชัย สิริพันธ ์วราภรณ์ (คณะ
วิทยาศาสตร์)

๒.๔ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวจิยัเรือ่ง “ชุดวสิยัทศัน์แห่งองค์กร 

Organizational Vision Research” โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร 
(วิทยาลัยการจัดการ)

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี
๒.๕ สาขาปรัชญา 
ผลงานวจิยัเรือ่ง “การใช้ภาษาและทศันคติ

ต่อภาษาและการท่องเท่ียวเชิงชาติพันธุ์ของ
กลุ ่ม ชาติพันธุ ์ ในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง 
บรุษุพัฒน์ (สถาบนัวจัิยภาษาและวฒันธรรม
เอเชยี และคณะ)

๓. รางวัลวิทยานิพนธ ์ เป็นวิทยานิพนธ์
ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งตี
พิมพ์เป็นรูปเล่มและได้รับการอนุมัติจาก
สถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี  

นักวจิยั ม.มหดิล ได้รบัรางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาติ 
รางวลัผลงานวจิยั รางวลัวทิยานพินธ์ และผลงานประดษิฐ์คิดค้น 

จากสภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

Research Excellence
สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล
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เป ็นวิทยานิพนธ ์ที่มีคุณภาพใช ้วิธีการ
วเิคราะห์หรือสังเคราะห์ทีเ่หมาะสม  มคีวาม
ชัดเจน มีประสิทธิผล และเป็นผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว

๓.๑ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “หัวข้อที่ ๑: การ

สังเคราะห์แบบอสมมาตรของสารประกอบ 
เจม็ไดฟลอูอโรเมททลิลีนเนทเต็ด ไดไฮดรอก
ซีพิวโรลิซิดีน และอินโดลิซิดิน หัวข้อที่ ๒: 
ก า ร สั ง เ ค ร า ะห ์ แบบอสมมาต รขอ ง
สารประกอบ เจ็มไดฟลูออโรเมททิลลีนเนท
เต็ดลิเนียร์ไตรควิเนน” โดย ดร.วัชราภรณ์ 
ทาหาร (คณะวิทยาศาสตร์) 

๓.๒ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
สาขา เทคโนโล ยีสารสน เทศและ

นิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจดจ�ารูปแบบการ

เดนิของคนเพือ่ใช้แยกอตัลกัษณ์ตัวบคุคลโดย
อัตโนมัติผ่านกล้องวีดิโอหรือกล้องวงจรปิด
โดยมคีณุสมบตัทิีท่นต่อการเปลีย่นแปลงของ
เงือ่นไขต่างๆ ของการเดนิ” โดย ดร.วรพันธ์ 
คู่สกุลนิรันดร์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

สาขา เทคโนโล ยีสารสน เทศและ
นิเทศศาสตร์

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กรอบการท�างาน
ส� าห รับการ ส่ือสารที่ เชื่ อถื อ ได ้ และมี
ประสทิธภิาพในเครือข่ายการสือ่สารระหว่าง
ยานพาหนะ” โดย ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธา
วัฒน์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)

๓.๓ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร ์ กายภาพและ
คณิตศาสตร์

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจ�าลองเชิงตวัเลข
ของการรกัษาโรคมะเรง็ในเนือ้เยือ่ชวีภาพโดย
ใช้ความร้อนจากพลงังานคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า” 
โดย ดร.พรทิพย ์  แก ่งอินทร ์  (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์)

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นพบโครงสร้าง

ขนาดใหญ่ที่ เกิดจากการรวมตัวกันของ
เอนไซม์และมีผลในการควบคุมการท�างาน
ของเอนไซม์ในยสีต์ Saccharomyces cere-
visiae” โดย ดร.ฉลองรัตน์ โนรี (สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งสัญญาณ 

Notch ในกระบวนการสร้าง เส้นเลือดใหม่
ในโรคมะเร็ง” โดย ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

สาขาเศรษฐศาสตร์ 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “งานวิจัยเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านภาวะผู้น�าและการ
จดัการองค์กรทีส่่งผลให้เกดิความส�าเรจ็และ
ความยัง่ยนืขององค์กรในกลุม่ธรุกจิเอสเอม็อี
ไทย” โดย ดร.สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว 
(วิทยาลัยการจัดการ) 

๔. รางวัลผลงานประดษิฐ์คดิค้น เป็นผล
งาน ผลผลติ ผลติภณัฑ์ กรรมวธิ ีกระบวนการ 
วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจน
นวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ 
สังคมและเสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
พฒันาประเทศรางวลัผลงานประดิษฐ์คดิคน้ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙

๔.๑ รางวัลระดับดี เด ่น ในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ผลงานเรื่อง “แอนติบอดีมนุษย์ส�าหรับ
รักษาไข้เลือดออก” โดย รศ.น.สพ.ดร.พงศ์
ราม รามสตู (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน) และ
คณะ

๔.๒ รางวลัระดบัดใีนสาขาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์

ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับใน
ขณะขบัรถด้วยสญัญาณสมอง” โดย ผศ.ดร.
ยศชนนั วงศ์สวสัดิ ์(คณะวศิวกรรมศาสตร์) 
และคณะ

๔.๓ รางวลัระดบัดใีนสาขาวทิยาศาสตร์
เคมีและเภสัช 

ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสารปรอทใน
เครื่องส�าอางฟอกผิวขาว” 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

ผลงานเรือ่ง “กังหนัลมแบบใบพดัหมนุสวน
ทาง” โดย ดร.นรนิทร์ บญุตานนท์ (คณะสิง่
แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์)  และคณะ

๔.๕ รางวัลระดับดีในสาขาการศึกษา 
ผลงานเรือ่ง “หุน่ยนต์ฟ้าใส: หุน่ยนต์เสรมิ

การเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ” โดย รศ.ดร.
ปัณรส ีฤทธปิระวติั (คณะวศิวกรรมศาสตร์) 
และคณะ

๔.๖ รางวัลประกาศเกียรติคุณในสาขา
การศึกษา 

ผลงานเรือ่ง “ดนิแดนแห่งเวทมนตร์” โดย 
ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) และ
คณะ MU
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เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙  มหาวทิยาลยั
มหดิลจดักจิกรรม “Meet the  President  
ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุ Grand Auditorium 
ช้ัน ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร (ICT) โดยมผีูร่้วมงานจากทกุกลุม่สาย
งานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม
ในครัง้นี้

งาน “Meet the President ประชาคม
มหดิลพบอธกิารบด”ี จดัขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มโีอกาสพบปะและส่ือสารรวมทัง้เป็นเวทใีห้
มกีารซกัถาม และแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ซึง่กนั
และกนักบัทมีบรหิารมหาวทิยาลยั เพือ่สร้าง
ความเข้าใจอย่างถกูต้องในทศิทางการบรหิาร
งาน สามารถน�าพามหาวทิยาลยัไปสูเ่ป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว้ 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม      
คชนิทร อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหดิลได้กล่าว
ถงึภาพอนาคตปี ๒๕๖๑ ด้านการบรหิารว่า
จะขยายและพัฒนาระบบสื่อสารให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพน่าสนใจ พัฒนาระบบ
สนบัสนนุให้มปีระสทิธิภาพเพิม่ข้ึน เช่น การ
ปรับเพิ่มระบบการท�างานของส�านักงาน

อธิการบดี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั เป็น Office of Strategic Man-
agement ตลอดจนพฒันาทรพัยากรบคุคล 
และระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง 
นอกจากนีม้หาวทิยาลยัมหดิลจะเป็นแกนหลกั
ระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ท�า
โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม โดยบูรณาการตั้งแต่งานวิจัย น�าผล
สมัฤทธิส์ูบ่รกิารวชิาการและการเรยีนการสอน 
ประยุกต์สู ่ชุมชนและสังคม ปรับปรุงและ
ทบทวนแผนแม ่ บทด ้ านสารสน เทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดท�าร่างนโยบาย
และแนวปฏิ บัติ ความมั่ นคงปลอดภัย
สารสนเทศ รวมท้ังจะด�าเนินการปรับปรุง 
website ของมหาวทิยาลยัตามเกณฑ์ Webo-
metrics ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษา
องักฤษ

ตัง้แต่วนัที ่๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้น
ไป ศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก จะอยูใ่น
การก�ากบัดแูลของคณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการ 
๒๔ ช่ัวโมงให้ได้ในอนาคต ในระยะแรกจะ
เพิม่เวลาให้บรกิารในวนัเสาร์-อาทติย์ เพือ่
ให้บคุลากร นกัศกึษา และประชาชนในศาลา

ยา และพ้ืนทีใ่กล้เคียง ไม่ต้องเดนิทางเข้าไป
ทีโ่รงพยาบาลศิรริาช หรอืรามาธบิดี

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมหิดลยังมี
โครงการจะก่อสร้างอาคารจอดรถมหดิลสทิธา
คาร และห้องประชมุ เพือ่เป็นส่วนสนบัสนนุ
ศนูย์ประชุมมหาวทิยาลยัมหดิล จ�านวน ๕๐๐ 
ท่ีนัง่ โดยจะออกแบบให้สามารถจอดรถได้ถงึ 
๑,๐๐๐ คันในชั้นใต้ดิน ซึ่งตัวอาคารจะไม่
บดบงัทศันยีภาพของหอประชมุมหดิลสทิธา
คาร

เป็นทีน่่ายนิดีว่า เมือ่เรว็ๆ นี ้ มบีคุลากร
และทมีวจิยัสร้างชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลยั 
ได้รบัรางวลัจากสภาวจิยัแห่งชาต ิ จ�านวน 
๑๙ รางวลั ต่อข้อซกัถามในเรือ่งการขึน้เงนิ
เดอืนร้อยละ ๔ นัน้ อยูร่ะหว่างการจดัสรรงบ
ประมาณ ซ่ึงต่อไปในปี ๒๕๖๐ มหาวทิยาลยั
จะผลกัดนัให้ตัง้จากงบประมาณแผ่นดนิ

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ได้กล่าวถงึ
วิสัยทัศน์ว่าจะน�าพามหาวิทยาลัยมหิดลสู่
องค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สร้างสรรค์ความ
สขุแก่ประชาคม และปวงชน “เราไม่สามารถ
จดัการกบัคนไม่ดีทัง้หมดได้ เราต้องหาคนดี
มาเตมิในสงัคมให้มากพอเพือ่ทีจ่ะยบัยัง้คน
ไม่ดี”  MU

Meet the President 
ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
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สุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์ นักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติถึงการเรียนในแต่ละ
หลกัสตูร 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
ความร ่วมมือของผู ้บริหาร คณาจารย ์ 
นักศึกษา และบุคลากรจากหลากหลายภาค
วิชา/หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี
อาจารย์และบุคลากรร่วมจัดงาน ๒๘ คน 
และนักศึกษา ๑๕ คน MU

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

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท�าเนียบรัฐบาล

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ 
โรงเรยีนสาธตินานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
(MUIDS) งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
พิเศษ ด�าเนินการน�าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควชิาเคม ีภาควชิา
ชวีวทิยา ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ หลกัสตูร
นานาชาติ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกัน
ภยั พร้อมกับน�าเคร่ืองสาธิต 3D printer ของ
หลักสูตร Material Science and Nano 
Engineering ไปร่วมออกบูธ้ กิจกรรม Road 
Show “MUSC-MUIDS: Special Quota 
2016” แนะน�าหลกัสตูรระดับปรญิญาตร ีให้
กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (เกรด ๑๒) 
จ�านวน ๑๘๐ คน

กิจกรรมบนเวทีในห้องประชุมเริ่มด้วย 

ดร.พหล โกสิยะจินดา ผู้ด�าเนินรายการ เชิญ 
ดร.วัลลภา กานต์ประภา ผู ้อ�านวยการ
โรงเรยีนสาธตินานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธวิฒัน์ 
เลศิศริ ิคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหิดล  กล่าวขอบคุณ จากนั้น ศาสตราจารย์ 
ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ขึ้นมาพูดถึงการเรียน
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “Science of Fun” 
ต่อด้วยการเล่นเกมตอบปัญหาโดย ดร.ปฐม
พงษ์ จอห์น แสงวิไล

ดร.คริสโตเฟอร์ สมิธ กล่าวแนะน�า
หลักสูตร SIM ดร.ปฐมพงษ์  จอห์น แสงวิไล 
กล่าวแนะน�าหลกัสตูรปกตแิละ ศาสตราจารย์ 
ดร.ยงค์วิมล เลนบุรี กล่าวแนะน�าหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประกันภัย

เมื่อวันเสาร ์ ท่ี  ๙ มกราคม 
๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
ประธานคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ณ ท�าเนียบรัฐบาล โดยในปีนี้คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้เข้าร่วมให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ให้ค�าแนะน�ากับ
เด็กๆท่ีเข้ามาเท่ียวชมงาน พร้อม
เล่นเกมแจกของรางวัลมากมายใน
งานดังกล่าวด้วย โดยมีเด็กๆ ให้
ความสนใจเป็นจ�านวนมาก MU

Harmony in Diversity
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

มหดิลสารขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยมหิดลที่คว้าเหรียญในกีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี ๔๓ (กนั
เกราเกมส์) ท่ีจดัข้ึนเมือ่วนัท่ี ๙ – ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก
สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข ่ งขันจ� านวนทั้ งสิ้ น  ๑๑๑ สถาบัน 
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถชิงชัยได้เป็น
อันดบัที ่๓๘ (๑ เหรยีญทอง ๒ เหรยีญเงนิ 
และ ๗ เหรยีญทองแดง) ดงันี้

๑ เหรยีญทอง กรฑีา วิง่ ๘๐๐ เมตร – 
หญิง ได้แก่ น.ส.พรกมล ไตรแก้ว นกัศกึษา
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 

แสดงความยินดี นศ.มหิดลชิงชัย “กันเกราเกมส์”

เหรยีญทอง กรฑีา วิง่ ๘๐๐ เมตร – หญงิ

เหรยีญเงนิ
เทควนัโด 
รุน่ไม่เกนิ ๖๗ กก. 
บคุคลหญงิ

เหรยีญเงนิ ดาบสากล ประเภทดาบ Foil ทมีหญงิ

เหรยีญทองแดง เทควนัโด ต่อสูที้ม (๕ คน) ชาย

๒ เหรยีญเงนิ ได้แก่ 
๑) ดาบสากล ประเภทดาบ Foil (ทมี

หญงิ) ได้แก่ น.ส.ชลมาศ รฐักลุ นกัศึกษาคณะ
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา), 
น.ส.สุธิชา รักษาพล นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการกีฬา , 
น.ส.วัชรินทร์ โรจนเวทย์ นักศึกษาคณะ
สงัคมศาสตร์มนษุยศาสตร์ (บณัฑติศึกษา) และ 
น.ส.อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์ นักศึกษาคณะ
สงัคมศาสตร์มนษุยศาสตร์ (บัณฑติศกึษา)

๒) เทควนัโด รุน่ไม่เกนิ ๖๗ กก. บคุคล
หญงิ ได้แก่ น.ส.พรลกัษณ์  ไกรษร นกัศกึษา
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา

๗ เหรยีญทองแดง ได้แก่ 
๑) กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว ๑๐๐ เมตร – หญิง ได้แก่ น.ส.  

ชาลิสา จันทร์จ�าปา 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�า นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

๔) เทควันโด รุ่นมากกว่า ๖๘ กก. แต่ไม่เกิน ๗๔ กก. 
บุคคลชาย ได้แก่ นายวรัญญู อ่อนเมือง นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๕) ยูโด รุ่นน�้าหนักเกิน ๖๓ กก. แต่ไม่เกิน ๗๐ กก. 
บุคคลหญิง ได้แก่ น.ส.นัชชา จันทรกูล นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๖) ยูโด รุ่นน�้าหนักเกิน ๗๐ กก. แต่ไม่เกิน ๗๘ กก. 
บุคคลหญิง ได้แก่ น.ส.เสาวณีย์ สล�ายาตี นักศึกษาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๗) ว่ายน�้า กรรเชียง ๕๐ เมตร – ชาย ได้แก่ นายธนภูมิ เครือค�า
ขาว นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ส�าหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ จะจัดระหว่างวัน
ที่ ๑๒ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสมีา โดยใช้ชือ่ว่า “สรุนารเีกมส์” มหดิลสารขอส่งก�าลงัใจให้น้องๆ 
นักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลในการเตรียมตัวแข่งขันครั้งต่อไป

(Cr: ภาพจากเว็บกองกิจการนักศึกษา) MU
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Teaching&Learning Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Special Article
อ.ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร ภาควิชาสังคมและสุขภาพ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลกระทบของทุนทางสงัคมของการประกอบการเพ่ือสงัคม
ในการผลติสนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ

คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ด�าเนนิ
โครงการวจิยั เรือ่ง “ผลกระทบของทนุทางสังคมของการประกอบ
การเพื่อสังคมในการผลิตสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับ
สขุภาพ” โดย อาจารย์ ดร.ธรรมรตัน์ มะโรหบตุร อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหิดล ภายใต้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ ่นใหม่ที่ เข ้าโครงการสู ่
มหาวิทยาลัยวิจัย (Talent Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาผล กระทบของทนุทางสงัคมของการประกอบการเพือ่สงัคม

ในการผลติสินค้าและบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพและเพือ่หาองค์
ประกอบของทุนทางสังคม รวมทั้งลักษณะการระดมทุนทางสังคม
เพื่อใช้เป็นทุนประกอบการเพื่อสังคมของกิจการเพื่อสังคมท่ีผลิต
สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คณุภาพโดยใช้วธีิการสังเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม การสมัภาษณ์เชงิลกึ
แบบกึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม ศึกษากับผู้ให้ข้อมูลที่คัด
เลือกจากกิจการเพ่ือสังคมที่ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและชุมชนที่กิจการเหล่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้องจ�านวน ๓ แห่ง 
ของจังหวัดในภาคกลาง  ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จังหวัดละ ๑ แห่ง โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ๑ ปี  
๖ เดือน 

ผลการวิจัยพบองค์ประกอบของทุนทางสังคมของชุมชนในมิติ
ด้านคณุค่าและในมติด้ิานความรู ้ส�าหรบัลกัษณะการระดมทนุทาง
สงัคมพบคณุลกัษณะทีม่ร่ีวมกนัของกจิการเพือ่สงัคม ประกอบด้วย 
การเชื่อมโยงกับชุมชนผ่านตัวกลาง การแบ่งประเภทของชุมชนท่ี
เข้าไปเกีย่วข้อง และการสร้างความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัชมุชน 

ผลการศกึษาข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบการเพือ่สงัคม
ในการผลติสนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ โดยกจิการเพ่ือ
สังคมต่างใช้ทุนทางสังคมทั้งในมิติด้านคุณค่าและมิติด้านความรู้
ของชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการประกอบการ ท�าให้ชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการ ถือเป็นการสร้าง
งานสร้างอาชพีให้กบัชมุชน ซึง่ได้ส่งผลท�าให้เกดิการเสรมิสร้างพลัง
ทางเศรษฐกจิให้เกดิข้ึนในชุมชนและปรบัเปลีย่นวถีิด�าเนนิการผลติ
และการด�ารงชวีติของชมุชนไปในทางทีด่ ีและเป็นผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนแก่กันและกันระหว่างกิจการเพื่อสังคมและชุมชน MU
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ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ

วทิยาลยันานาชาต ิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
นบัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาหน่ึงทีเ่ปิดการเรยีน
การสอนในหลกัสตูรภาษาองักฤษ หรือ Inter-
nat ional Programs ภายใต ้ก� ากับ
มหาวิทยาลยัมหดิล โดยมภีารกจิหลกัในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วชิาการ การท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม อกีทัง้
การบริหารอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ตามหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรเท่าน้ัน
สถาบนัการศกึษายงัต้องตระหนักถงึความรบั
ผดิชอบในระดบัสังคม และสิง่แวดล้อม เพราะ
สถาบันการศึกษาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ชมุชนและสงัคม การท�างานร่วมกบัภาคชีมุชน
ในพืน้ทีแ่บบมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ เป็นหุน้
ส่วนระยะยาว และการน�าความรูท้างวชิาการ
มาบูรณาการกับการท�างานเพื่อชุมชนและ
สังคม หรือที่ เรียกว ่า พันธกิจสัมพันธ ์
มหาวทิยาลยักบัสงัคม (University Engage-
ment) อย่างเป็นรปูธรรม และเป็นระบบมาก
ขึน้ มหาวทิยาลยัจงึมอีกีหน่ึงบทบาทและเป็น
ภารกิจทีส่�าคญัเป็นอย่างมากในการพฒันาการ
ชวีติความเป็นอยู ่ร่วมกนัแก้ปัญหาสงัคม รวม
ทัง้สร้างความเข้มแขง็แก่สงัคมอย่างยัง่ยนื 

วทิยาลยันานาชาต ิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

จงึได้ก�าหนดเป้าหมายตามนโยบายหลกัด้าน 
พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม (Social       
Engagement) โดยการบูรณาการการท�างาน
เชงิวชิาการร่วมกนัชุมชน หน่วยงานรฐั และ
ภาคเอกชน ร่วมคดิร่วมท�าแบบหุน้ส่วน เกดิ
ประโยชน์ร่วมกนัแก่ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่าย มกีาร
ใช้ความรู ้ เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั และเกดิผล 
กระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ เพื่อน�าชุมชน
อุดมปัญญาน�าพาสังคมอุดมความสุขอย่าง
ยัง่ยนื

โครงการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์กับ
สงัคม (MUIC Social Engagement) จงึ
เกดิขึน้เพือ่สนบัสนนุการจดักจิกรรมจติอาสา 
และพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคม
รอบมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา และพืน้ที่
ใกล้เคียง โดยท่ีผ่านมาได้ด�าเนินการจัด
กิจกรรมน�าร่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการ
ศึกษา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชน
อันดับแรก เพื่อให้ได้รับการเรียนรู ้ กล้า
แสดงออก มทัีกษะด้านการสือ่สารทางภาษา
โดยเฉพาะภาษาองักฤษทีด่ขีึน้ อกีทัง้ยงัเปิด
พืน้ทีแ่ละโอกาสให้อาจารย์ พนกังาน นกัศกึษา
ไทยและต่างชาติ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ
ท้องถิน่ และภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุ ได้

มหิดลอินเตอรก์ับพันธกิจสัมพันธกับสังคม

เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของจิตอาสาเพือ่การพฒันา
และรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม มกีารด�าเนนิ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีผ่านมา ได้แก่  โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน โครงการ
ยุวชนพุทธมณฑล..รักการอ่าน อ�าเภอพุทธ
มณฑล และโครงการ บ้าน-ชมุชน วัด โรงเรียน 
สานสมัพนัธ์ เพือ่ชมุชนอดุมปัญญา ท่ีโรงเรียน
วดัไทยาวาส อ�าเภอนครชยัศร ีและโรงเรยีนวดั
มะเกลอื อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 
เป็นต้น และมีอีกหลายโครงการทีจะเกิดใน
เรว็ๆ นี ้ โดยสามารถตดิตามข่าวสาร ชมภาพ
กจิกรรม และร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ
พนัธกจิสมัพนัธ์กบัสงัคม วทิยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://www.
facebook.com/muic.social.engage-
ment/ MU
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แรงบันดาลใจในการจัดเรียนรู้จากสภาพจริง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ผศ.ดร.
อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อ�านวยการฝ่าย
บริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะผูร้บั
ผดิชอบวชิา Health Behavior and Health 
Promotion น�านกัศกึษาหลักสตูรการบริหาร
สาธารณสขุมลูฐานมหาบณัฑติ (Master of 
Primary Health Care Management) 
จ�านวน ๑๘ คน จาก ๖ ประเทศ ไปศกึษาดู
งานโรงเรียนวัดมะเกลือ ต�าบลคลองโยง 
อ�าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เพือ่ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ
ของโรงเรยีนสร้างเสรมิสขุภาพ (Health Pro-
moting School) ซึ่งโรงเรียนวัดมะเกลือ 
(กาญจนลักษณ์วิทยา) สังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต ๒ 
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัทอง ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยนกัเรยีนได้
เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วม
คณุธรรม จริยธรรม และปลกูฝังแนวคดิของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้แล ้วทาง
โรงเรยีนให้ความส�าคญักบัสขุภาพอนามยัของ
นักเรียนทุกระดับชั้น มีการส�ารวจและ 
ก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อ
เน่ืองเพือ่ให้นกัเรยีนมสีขุอนามยัทีดี่ อาท ิการ
แปรงฟันทุกคร้ัง หลงัรับประทานอาหาร การ
ล้างมือ และกิจกรรมการออกก�าลังกายที่
หลากหลายในตอนเช้าก่อนเข้าเรยีน ผลกัดัน
ให้นักเรียนได้เรียนรู ้จากโครงการ โดยใช้
สมุนไพรรอบบ้านมาผลิตแชมพูสระผมและ
น�า้ยาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ในครวัเรยีน และ
ทีส่�าคญัผูบ้ริหารของโรงเรียนมุง่มัน่และต้ังใจ
ในการสร้างโรงเรยีนในฝันของชมุชน สามารถ
ระดมทรัพยากรจากชมุชนและหน่วยงานอืน่ๆ 

Special Article
ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Authentic Learning

มาพัฒนาโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่ ร่มรื่น 
ปลอดภยั น่าเรยีน ท�าให้เดก็มคีวามสขุในการ
มาเรยีน ต่อจากนัน้อาจารย์และนกัศกึษา ได้
ดูงานด้านการจัดการสุขภาพของเทศบาล
ต�าบลศาลายา โดยใช้ดนตรีบ�าบัด สปาและ
นวดแผนไทย เพื่อการผ่อนคลายและสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งเปิดบริการให้กับชุมชนเป็น
เวลากว่าสองปี ซ่ึงในแต่ละวันมีคนในชุมชน
ศาลายาและละแวกใกล้เคียงมาใช้บริการ
ประมาณ ๖๐ – ๗๐ คน ความมุ่งมั่นในการ
จัดการสุขภาพให้กับประชาชนดังกล่าวมา
จากแนวคิด สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้อง
ท�าเอง ของนายกเทศบาลต�าบลศาลายา นาย
ณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์

จากการศึกษาดงูานในชมุชนทัง้สองแห่งนี้ 
เป็นการน�าแนวคิดการจัดเรียนรู้จากสภาพ
จริง (Authentic Learning) มาประยุกต์ใช้ 
เพือ่เป็นการด�าเนนิการช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการ
เรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนเข้าไปเผชิญสภาพ
การณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วม
กันศึกษาการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ข้อมูล 

และวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ
และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในประเทศของ
ตนได้ MU
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วันกายภาพบ�าบัดแห่งชาติ
(๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

ศนูย์กายภาพบ�าบัดป่ินเกล้า คณะกายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการคัดกรอง
ความเส่ียงของการล้มและการเตรียมตัวเข้าสู่
วัยสูงอายุ เนื่องในวันกายภาพบ�าบัด ประจ�าปี 
๒๕๕๙ แก่ประชาชนผูเ้ข้ารบับรกิาร และผูท้ีส่นใจ  
กจิกรรมประกอบด้วย การวดัความดนัโลหติ การ
วัดดัชนีมวลกาย การตรวจประเมินการทรงตัว 
การตรวจประเมินความแข็งแรงของร่างกายส่วน
ล่าง และการตรวจความชัดในการมองเห็น

ท�าบญุเดอืนเกดิ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวรยิะ รอง
อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ปรชีา สนุทรานนัท์ รองอธิการบดฝ่ีายกจิการ
นักศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ และรองศาสตราจารย์
วาทินี บุญชะลกัษ ีคณบดวีทิยาลยัศาสนศกึษา เป็น
ประธาน “ท�าบญุเดอืนเกดิ” ณ ลานประตมิากรรม 
ศนูย์การเรียนรูม้หดิล กจิกรรม ท�าบญุเดอืนเกดิ จะ
จดัข้ึน ทกุวนัศกุร์สดุท้ายของเดอืน ตลอดปี ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงนาม Oregon Heath & Science U.
(๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ต้อนรบั Dr.Jeanette 
Mladenovic, Provost, Oregon Health &   
Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พร้อมทีมผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาเพื่อลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างสองสถาบัน 
ณ ห้องอาหาร Music Square วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตลาดนดัหลกัสตูรอดุมศกึษา ม.ขอนแก่น
(๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙)

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมจดัแสดงนทิรรศการ และ
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ในงาน “นทิรรศการตลาดนดั
หลกัสตูรอดุมศกึษา” ครัง้ที ่๒๐ ณ ศนูย์ประชมุ
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศ 
๑๒๐ สถาบนั และอาจารย์ นกัเรยีน ผูป้กครอง
จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 
๓๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมชมนทิรรศการและสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลการรับนักศึกษา จ�านวนการ
เปิดรับคะแนนสูงสุด-ต�่าสุดในระบบแอดมิชชั่น 
เงื่อนไขและคุณสมบัติของแต่ละคณะ อัตราการ
แข่งขนั ทนุการศกึษารวมถงึรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ในตลอดภาคการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิล

พิ ธี ม อ บ ทุ น แ ล ะ ท� า สั ญ ญ า รั บ ทุ น 
NSC2016 (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบทุนและท�า
สัญญาการรับทุนโครงการการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทยครัง้ที ่ 18 
(The Eighteenth National Software Con-
test 2016: NSC2016) ภายใต้ศูนย์ประสาน
งานโครงการ NSC ภาคตะวันตก ณ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (NECTEC) โดยมีโครงงานของนักศึกษา
ของคณะฯ ที่ผ ่านการคัดเลือกได้รับเงินทุน
สนับสนุนรอบแรกเป็นเงินจ�านวน ๓,๐๐๐ บาท 
รวมจ�านวน ๓๑ โครงการ จากจ�านวนทั้งสิ้น 
๗๑ โครงการ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาคัดเลือกสู่
การแข่งขันในระดับชาติที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

วันทหารผ่านศึก (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็น                          
ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการร�าลึกถึง สดุดี
วีรกรรมทหารผ่านศึก และเป็นการเชิดชูเกียรติ
ทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Blossom EP2 (๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙) 

นายนิพนธ์ ครฑุเครอืศร ีผูอ้�านวยการกองบรหิาร
งานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี 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�านวน ๑๓๕ คน

อบรมศิลปะแห่งการพูดและหลักการเป็น
พิธีกร รุ่นที่ ๒  (๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) 

ศู นย ์ บ ริ ก า รวิ ช าการและท� านุ บ� า รุ ง ศิ ลป
วฒันธรรม สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชยี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมศิลปะแห่งการพูด
และหลักการเป็นพิธีกร รุ่นที่ ๒ ณ อาคารภาษา
และวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
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พี่แนะน้องสู่ MUIC ปี ๓ (๑๖ มกราคม ๒๕๕๙)  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรม “พี่แนะน้อง...เตรียมให้พร้อม...ด้าน
ภาษาสู่ MUIC ปี ๓” เพื่อเตรียมความพร้อมให้
แก่นกัเรยีนมธัยมปลายและผูป้กครองทีส่นใจการ
เรียนหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา ๑๒๑๐ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน ได้รับ
ฟังการแนะแนว ถ่ายทอดเคล็ดลับ เทคนิคการ
เรียนหลักสูตรนานาชาติจาก คริสโตเฟอร์ ไรท์ 
ครูสอนภาษาอังกฤษสไตล์เด็กแนวชื่อดัง ศิษย์
เก่าวิทยาลัยนานาชาติ

ต้อนรบั นศ. แลกเปลีย่น (๑๒ มกราคม ๒๕๕๙) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ 
ดร.ฉนัฐรชั หงษ์บญุไตร รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ 
ให้การต้อนรบัคณาจารย์ และคณะนักศกึษาแลก
เปลีย่นจาก University of Canterbury ประเทศ
นวิซแีลนด์ และ Fukuoka Women’s University 
ประเทศญ่ีปุน่ โดยจดัพธิบีายศรสีูข่วญัต้อนรบั ณ 
เรอืนไทย มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา

ศริริาชต้อนรบัผูไ้ด้รบัพระราชทานรางวลั
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๘
(๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธ์ิ วัฒนา
ภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ 
ศ.นพ.มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ และ เซอร์ไมเคิล กิ
เดยีน มาร์มอต ผูไ้ด้รบัพระราชทานรางวลัสมเดจ็
เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๘ ในโอกาสมาเยือน
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ในฐานะหน่วย
งานที่ริเริ่มรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และแสดง
ปาฐกถาเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล ณ คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

ต้อนรบัผูไ้ด้รบัพระราชทานรางวลัสมเดจ็
เจ้าฟ้ามหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๘ สาขาการ
สาธารณสุข (๒๖ มกราคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร ์  พร ้อมด ้วยรอง
ศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ 
เซอร์ ไมเคลิ กเิดียน มาร์มอต ผูไ้ด้รบัพระราชทาน
รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๘ สาขา
การสาธารณสุข ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Social determinants and health equity:  
a global perspective” ณ ห้องเธยีเตอร์ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับ U. of Bristol
(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข ผู้ช่วยคณบดี
ฝ ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองศาสตราจารย ์ 
ดร.ปราณี ภิญโญชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.    
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย อาจารย์ ดร.ธรรมสิทธิ์             
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

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

รวมพลังพัฒนา (๒๒ มกราคม ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น�าทีมศิษย์เก่าร่วม
ร�าลึกความหลัง รวมพลังพัฒนา ค่ายมหิดลอนุสรณ์ ๖ ณ โรงเรียนบ้านป่อง มหิดลอนุสรณ์ ๖ 
จังหวัดอุดรธานี
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เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหดิล จดัการบรรยายพเิศษ ซึง่
ได้รับเกียรติจาก เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์
มอต (Sir Michal Gideon Marmot) ผู้รบั
รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๘ 
สาขาการสาธารณสุข เรือ่ง “Social Deter-
minant and Health Equity: a global 
perspective” ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการบรรยายคร้ังนี ้ท่านเซอร์ฯ มาร์มอต 
กล่าวถึง ปัจจยัสังคมก�าหนดสขุภาพ (Social 
Determinant of Health) ว่าเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ไม่ได้มนิียามแบบตายตัว 
แต่จะขึ้นอยู่กับความหลากหลายในแต่ละ
องค์กร รฐับาล และประเทศน้ันๆ ว่าภาพรวม
ของปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม
มีความแตกต่างกันมากหรือน้อยแค่ไหน ซึ่ง
ความแตกต่างของปัจจยัต่างๆ ทีเ่หลือ่มล�า้กนั
ในสังคมเหล่านั้น ได้ส่งผลต่อความแตกต่าง
ทีม่กีารเหลือ่มล�า้ทางสุขภาพของคนในสงัคม 
นั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพ 

(SDH) นี้ เป็นสภาวะแวดล้อมที่แต่ละบุคคล
อาศัยอยู่ท้ังในบริบทส่วนตัว หรือแม้กระท่ัง
บริบทของการท�างาน อีกทั้งสถานะและ
การกระจายตัวของปัจจัยสังคมก�าหนด
สุขภาพมีความสัมพันธ ์อย ่างยิ่งกับการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณะด้วย 

หนึ่งในเป้าหมายท่ีส�าคัญของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ 
คือ ความเท่าเทียมทางสุขภาพ ปัจจัยทาง
สังคม ที่เป็นแนวทางส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การประกันสุขภาพถ้วนหน้าบรรลุผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการส่งเสริม
ปัจจัยสังคมก�าหนดสุขภาพและการด�าเนิน
การประกันสุขภาพไปพร้อมๆ กันอย่างเป็น
ระบบเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง
สุขภาพ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัล
นานาชาติ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต จัดตั้ง “รางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล” ถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ในการจัดงานเฉลิมฉลอง

ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการพระราชสมภพ อกี
ทั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัล
เดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลฯ 
ในแต่ละปีด้วยพระองค์เอง ซึง่ต่อมาทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
มูลนิธิฯ เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ 
พระราชทานรางวัลและทรงเป็นประธานใน
งานเลี้ยงอาหารค�่าที่จัดขึ้น ณ พระที่นั่งจักรี
มหาปราสาทและพระที่นั่งบรมราชสถิต
มโหฬาร ภายในพระบรมมหาราชวัง 

ส�าหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มีการ
ให้รางวัลเป็นประจ�าทุกปี ปีละ ๒ รางวัล 
ได้แก่ รางวัลการแพทย์ (Medicine) และ
รางวลัการสาธารณสขุ (Public Health) เพือ่
ถวายเป ็นพระราชอนุสรณ์ แด ่สมเด็จ
พระบรมราชชนก ที่ทรงส�าเร็จวิชาแพทย์ 
(Doctor of Medicine) และทรงได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาการสาธารณสุข (Cer-
tificate of Public Health) MU

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

บรรยายพิเศษจากผู้รบัรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สาขาการสาธารณสขุ ประจ�าปี ๒๕๕๘
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พธิรีบัมอบและจดัตัง้ “กองทนุศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 
ดร.ศภุชยั ตัง้วงศ์ศานต์”

Special Scoop
ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี

เมือ่เรว็ๆ นี ้รองศาสตราจารย์ ดร.เจรญิศรี 
มิตรภานนท ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ม.มหดิล เป็น
ประธานในพิธีรับมอบและจัดตั้ง “กองทุน
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.ศภุชัย ตัง้วงศ์
ศานต์” จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้าน
บาทถ้วน) จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.ศภุชยั ตัง้วงศ์ศานต์ ทีป่รกึษาอาวโุส ICT

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.ศุภชยั ต้ังวงศ์
ศานต์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออ�านวย
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลและอดีต
ประธานกรรมการบริหาร ส�านกังานส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ SIPA เป็นผู้บุกเบกิก่อต้ังศูนย์
คอมพิวเตอร์ขึน้เป็นครัง้แรกในมหาวทิยาลยั
มหดิล เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นผูก่้อตัง้ภาควชิา
คอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และเป็นผูจั้ดต้ังคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มหาวิ ทย าลั ยมหิ ด ล  ( จ ากภาควิ ช า
คอมพวิเตอร์) ในปี ๒๕๔๖  นอกจากน้ียงัเป็น
ผูบ้กุเบกิ ออกแบบ และพฒันาโครงสร้างพืน้
ฐาน ICT และระบบสารสนเทศที่ส�าคัญ
มากมายให้กบัมหาวทิยาลยัมหดิล เช่น ระบบ
เครอืข่ายสือ่สาร MUC-Net (MU Campus 
Network), Intra-phone, ระบบ eMeeting, 

และ IPTV เป็นต้น นบัเป็นผูม้คีณุปูการ และ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาด้าน ICT ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั
มาอย่างต่อเนือ่ง จนท�าให้ในปัจจบัุนได้มกีาร
ต่อยอดและจัดการเรียนการสอนด้าน ICT 
หลกัสตูรนานาชาตขิองคณะ ICT มหาวทิยาลยั
มหดิล ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก

ท่านศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร. ศภุชัย ตัง้
วงศ์ศานต์  ได้มหีนงัสอืแจ้งความประสงค์ท่ีจะ
มอบเงินประเดมิจ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านบาทถ้วน) เพือ่จดัตัง้เป็นกองทนุใน
นาม “ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร. ศภุชัย ตัง้
วงศ์ศานต์” โดยใช้เงนิกองทนุและดอกผลทีจ่ะ
เกดิขึน้ และยงัเปิดโอกาสให้ศษิย์เก่า และผูม้ี
จติศรทัธาได้ร่วมบรจิาคเงนิสมทบเป็นกองทนุ 
เพือ่มอบเป็นรางวลัจ�านวน ๒ ทุนต่อปี รวม

เป็นเงนิจ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ดงันี้
๑. รางวัลส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาของ

คณะ ICT ม.มหดิล ท่ีสอบได้เป็นที ่๑ เป็นเงนิ
รางวลัจ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. รางวลัส�าหรบัผูท่ี้ได้คะแนนเป็นที ่๑ ใน
โครงการ Senior Project ของคณะ ICT ม.
มหดิล เป็นเงนิรางวลัจ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ในโอกาสนี ้คณะฯ จงึใคร่ขอขอบพระคณุ
ในความกรุณาที่ได้รับอานิสงส์ และความ
ปรารถนาดจีากท่านศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ 
ดร. ศภุชัย ตัง้วงศ์ศานต์  ในการจดัตัง้กองทนุ
ดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นกองทุนก้อนแรกทีจ่ะด�าเนนิ
การเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาอย่างแท้จริง 
อันเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่
นกัศกึษาปัจจบุนัและเยาวชนรุน่หลงั อกีทัง้จะ
เป็นตวัอย่างท่ีดใีห้กบัคนรุน่ต่อๆ ไป  MU
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เน้นสถานที่ส�าคัญในพื้นที่ ทั้งการศึกษา
ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ และ
ธรรมชาต ิ อาทิ ทางรถไฟเลยีบเชงิถ�า้กระแซ 
พพิธิภณัฑ์ช่องเขาขาด น�า้ตกไทรโยค ไปจนถงึ
หมูบ้่านอต่ีอง เหมอืงปิลอ็ก พืน้ท่ีตดิชายแดน
ไทย-เมยีนมาร์

การประกวดของน้องๆ นกัศกึษาดงักล่าว 
เป็นกจิกรรมกลุม่ภายใต้การเรยีนในรายวชิา
บรูณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพือ่การ
พัฒนาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดการเรียนการสอนโดย ผศ.ดร.         
อภลิกัษณ์ เกษมผลกูล และเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา
ตลอดการสร้างสรรค์ผลงาน MU

นศ.ศิลปศาสตร์ 
ม.มหิดล ชนะเลิศ
ประกวดแผนการเดิน

ทางท่องเที่ยว 
“ภารกิจ ติด Train”

งาน Mahidol University International Night 2015

มหดิลสาร ขอแสดงความยนิดแีก่นกัศกึษา 
ชัน้ปี ๔ สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิการ
จัดแผนท่องเทีย่วในชือ่ “แต่ก่อนกาญจน์ ๓ 
ต�านานรกั” ในโครงการประกวดแผนการเดนิ
ทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ Railway Mission 
“ภารกิจ ติด Train” จัดโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

แผนโครงการท่องเทีย่ว “แต่ก่อน (กาญจน์) 
๓ ต�านานรัก” เป็นแผนการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางโดยรถไฟจาก
กรุงเทพไปถึงจังหวัดกาญจนบุรี โดยน้องๆ 
นกัศกึษาได้จดัเป็นการท่องเทีย่วแบบ ๓ วนั ๒ 
คืน ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน           

เมือ่วันที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยั
มหิดลจัดงาน Mahidol University Inter-
national Night 2015 ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยม ีศาสตราจารย์คลนิกิ 
นายแพทย ์อุ ดม  คชินทร  อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน มี
กจิกรรมทีน่่าสนใจ อาท ิการแสดงของนักศึกษา
นานาชาติ, ซุม้อาหารนานาชาต ิและปิดท้ายด้วย
การประกวด Mr. & Ms. Mahidol University 
International Night 2015 ซึง่ในปีน้ี Mr. Ariz 
Qillah นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ และ Miss 
Shwesin Ko Ko นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ได้รับคัดเลือกเป็น Mr. & Ms. Mahidol           
University International Night 2015  MU

Teaching & Learning Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Internationalization สาธิดา ศรีชาติ
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มหาวทิยาลัยมหดิล ได้รับการจดัอนัดบัเป็น
ท่ี ๑ ของประเทศไทย จากการประกาศผลการ
จดัอนัดบัของ Webometrics Ranking of 
World Universities ทีผ่่านมาทางเวบ็ไซต์ 
http://www.webometrics.info/en/Asia/
Thailand ที่ประกาศผลเมื่อต ้นเดือน
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ นอกจากน้ี ยงัเป็นอนัดับที่ 
๓๗ ของเอเชยี และอนัดบัท่ี ๓๐๒ ของโลก

การจัดอนัดบั “Webometrics Ranking 
of World Universities” จดัท�าโดย Cyber-
metrics Lab หรอื Internet Lab ซึง่เป็นกลุม่
วจิยัของสภาวจิยัแห่งชาต ิประเทศสเปน เร่ิม
ด�าเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ จะมีการ
ประกาศผลการจดัอนัดบัเวบ็ไซต์ ๒ ครัง้ต่อปี 
คอืช่วงเดอืนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม 
ของทกุปี ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.webomet-
rics.info ทัง้นี ้ การจดัอนัดบัเวบ็ไซต์น้ันเพ่ือ
วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตี
พมิพ์ลงในวารสาร หรือ อืน่ๆ วดัความสามารถ
ในการเป็น “มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส์ (E-
university)” เกณฑ์การจดัอนัดบัของ Webo-
metrics ประกอบด้วย

๑. VISIBILITY (๕๐%) เป็นการใช้ค่าเฉลีย่

ระหว่าง Majestic SEO และ ahrefs ซ่ึงเป็น
ผู้ให้บริการข้อมูลจ�านวนลิงค์ภายนอกท่ีลิงค์
เข้ามาเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั

๒. PRESENCE (๑๐%) คอืการวดัจ�านวน
หน้าเวบ็เพจของมหาวทิยาลยัภายใต้โดเมน ซ่ึง
ไม่นับรวม .pdf files (วดัด้วย Google)

๓. OPENNESS (๑๐%) คอืการวดัจ�านวน
ไฟล์เอกสาร (.pdf files) ท่ีน�าเสนอบนเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยั (วดัด้วย Google)

๔. EXCELLENCE (๓๐%) = จ�านวน
บทความวชิาการท่ีได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร 
ซึง่รวบรวม ๑๐% ของงานวจิยัหรอืเอกสาร

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ ๑ ของประเทศไทย 
จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

วิชาการท่ีถูกน�าไปอ้างอิงมากท่ีสุดในแต่ละ
สาขาวชิา ในระยะเวลา ๕ ปี (๒๐๐๙ – ๒๐๑๓)

จากผลการจดัอนัดบัทีส่งูขึน้ แสดงถงึการ
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัมหดิล ท่ีมรีปูแบบและเนือ้หาไป
ในทศิทางเดยีวกนัอย่างต่อเนือ่ง มหาวทิยาลยั
มหิดลยังคงมุ ่ งมั่นในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัเพราะ
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลยัให้มคีวามยัง่ยนื
และมัน่คง MU

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป

Information

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วชิราภรณ์ วรรณดี 
อาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหดิล เปิดเผยว่า ความดมีอียูใ่นทกุศาสนา และ
ธรรมะย่อมมใีนทกุศาสนาเช่นกนั ทัง้ความดี
และธรรมะ เปรยีบเสมอืนสีสนัสวยงามต่างๆ
วาดลงบนดวงใจสขีาวของเดก็ๆ ทีย่งัไร้เดยีงสา 
ประสบการณ์ดทีีส่วยงามในวยัเด็ก ย่อมเป็น
ส่วนส�าคัญส�าหรบัการด�าเนินชวีติในอนาคตช่วง
วัยหนุม่สาวและวยัผูใ้หญ่ต่อไป 

วทิยาลยัศาสนศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล จัด
อบรมภาคฤดรู้อน “วาดสสีนัความด ีบนดวง
ฤดีสีขาว” รุน่ที ่๔ ระหว่างวนัจนัทร์ - ศกุร์ที่ 
๒๑ มนีาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙ รวม ๑๐ วนั
ท�าการ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             

ณ ศูนย์ฝึกอบรมน�้าทองสิกขาลัย วิทยาลัย
ศาสนศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล พทุธมณฑล
สาย ๕ (๑๐๐ เมตรก่อนถึงโลตัสศาลายา) 
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ยุวชน ๘ - ๑๐ 
ขวบ ทุกชาติศาสนา จ�านวนประมาณ ๕๐ 
คน ได้ซึมซับและซาบซึ้งไว้ในจิตใจจนเติบโต
เป็นคนดี โดยมีกิจกรรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 
การสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมัมาวาจา-ท�าบุญ-
ท�าทาน-สมาธิ-เดินจงกรม ฝึกคิดอย่างมี
เหตุผล ด้วยกิจกรรมเช่ือมโยงกับคุณธรรม
และจริยธรรม ฝึกวาดภาพตามจินตนาการ 
ฝึกท�าอาหารง่ายๆ และมีประโยชน์ และ
ประดิษฐ์ศิลปะตามความถนัด ความสนใจ 
และความชอบ 

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ขอเชิญยุวชน ๘ - ๑๐ ขวบทุกชาติศาสนา 
อบรมภาคฤดูร้อน “วาดสีสันความดี บนดวงฤดีสีขาว” รุ่นที่ ๔

เปิดรับสมัครภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๐๐๐ บาท 
รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
อุปกรณ์การเรียนศิลปะประดิษฐ์ ช�าระ
โดยตรงท่ีหน่วยการเงนิ ช้ัน ๒ วทิยาลยัศาสน
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา หรอืโอน
เข ้าบัญชี “โครงการอบรมภาคฤดูร ้อน 
วิทยาลัยศาสนศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวทิยาลยัมหดิล ประเภทออมทรพัย์ 
เลขที ่๓๓๓-๒๔๐๔๑๕-๖ โทรแจ้ง ๐-๒๘๐๐-
๒๖๓๐ ต่อ ๒๐๘, ๑๐๕, ๑๐๗ โทรสาร 
๐-๒๘๐๐-๒๖๓๙ http://www.crs.mahidol.
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22 สมุนไพรน่ารู้
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก 
ส�านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เด๋ียวฝนตก เดีย๋วแดดออก เดีย๋วมหีมอก 
เดีย๋วน�า้ท่วม 

โอ้ยยยยย!!! มนัจะอะไรกนันักกนัหนาเน่ีย!! 
บ่นไปกเ็ท่าน้ัน...ในสภาวะทีเ่อาแน่เอานอน

อะไรกบัสภาพภมูอิากาศไม่ได้เช่นนี ้ การรูจั้ก
ป้องกันตนเองและเตรียมสภาพร่างกายให้
พร้อม น่าจะเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุซนิะ...เฮ้อ... 

เมือ่อากาศเยน็ลง กอ็าจท�าให้เกดิการเจ็บ
ป่วยได้ง่าย ซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุง
เสรจ็ใหม่ๆ หรอือาหารท่ีมรีสเผด็ร้อน จะช่วย
ให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลและพร้อมรับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงนีไ้ด้ และนบัเป็น
โชคดขีองเราชาวไทยจริงๆ เพราะสมนุไพรไทย
หลายชนิดมีรสเผ็ดร้อน อีกทั้งส่วนใหญ่ก็ใช้
เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยอยูแ่ล้ว ทัง้การ
ใช้แบบเป็นพืชเดี่ยว หรือใช้ในรูปแบบของ
เครือ่งเทศเพ่ือใส่ในอาหารประเภทต่างๆ ซึง่
นอกจากรสเผด็ร้อนแล้ว สมนุไพรเหล่าน้ียงัมี
สรรพคณุทีน่่าสนใจอกีมากมาย ไหนลองมาดู
กนัส ิรูจ้กัอะไรกนับ้างเอ่ย... 

กระเจยีวแดง: หน่ออ่อนและดอกอ่อนมรีส
เผด็ร้อน ใช้รบัประทานสด หรอืลวกจิม้น�า้พรกิ 
มสีรรพคณุช่วยขบัลม 

กระชาย: รากและเหง้ามีรสเผ็ดร้อน ใช้
ประกอบในอาหารประเภทผดัเผด็และแกงเผด็ 
ต้นอ่อนรบัประทานเป็นผกัสดจิม้กบัน�า้พรกิ มี
สรรพคณุบ�ารงุก�าหนดั ท�าให้กระชุม่กระชวย 
บ�ารงุก�าลงั 

กระเทยีม: หวัมรีสเผด็ร้อน ใช้เป็นเครือ่ง
เทศ มสีรรพคณุแก้จกุแน่น ท้องอดื ท้องเฟ้อ 
ขบัลม ขบัปัสสาวะ และแก้ไข้ ใบมรีสร้อนฉนุ 
มสีรรพคณุแก้ไข้หวดั 

กะเพรา: ใบและยอดอ่อนมรีสเผด็ร้อน ใช้
ประกอบในอาหารประเภทผัดและแกง มี
สรรพคณุขบัลม แก้ปวดท้อง และแก้คลืน่ไส้
อาเจยีน 

ขมิ้นชัน: เหง้ามีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นส่วน
ประกอบในอาหารประเภทแกง มสีรรพคณุแก้
ท้องอืดท้องเฟ้อ และช่วยรักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร 

ข่า: เหง้ามรีสเผด็ร้อน ใช้เหง้าแก่ในการปรงุ
รสและแต่งกลิน่ของเครือ่งแกง เหง้าอ่อน ต้น
อ่อน ดอกอ่อน ใช้รบัประทานสด หรอืลวกจิม้
น�้าพริก มีสรรพคุณช่วยขับลม แก้ปวดมวน
ท้อง 

ขิง: เหง้ามรีสเผด็ร้อน ใช้ประกอบอาหาร
หลายประเภท และใช้ท�าเป็นผกัดอง เหง้าขิง
มสีรรพคณุช่วยขับลม ขับเหงือ่ ขับเสมหะ และ
แก้คลืน่ไส้อาเจยีน 

ชะพล:ู ส่วนใบมรีสเผด็ นยิมน�าใบอ่อนดบิ
มาห่อท�าเมี่ยงค�า ใบอ่อน และยอดอ่อน
สามารถน�ามารับประทานสดหรือลวกจิ้มน�้า
พริกได้ มสีรรพคณุในการแก้ปวดท้องจกุเสยีด 
บ�ารงุธาต ุ แต่การบรโิภคชะพลมูข้ีอควรระวงั 
เนื่องจากชะพลูมีสารออกซาเลทสูง อาจไม่
เหมาะส�าหรบัผูท่ี้เป็นนิว่ 

ดปีล:ี ผลแก่มรีสเผด็ร้อน ใช้เป็นเครือ่งเทศ
ในอาหารประเภทแกงเผด็ ช่วยดบักลิน่คาว มี
ฤทธิ์ขับลม แก้ไอ ยอดอ่อนและผลอ่อนรับ
ประทานเป็นผกัสด 

ตะไคร้: ราก ล�าต้น และเหง้ามรีสเผด็ร้อน 
ใช้ปรงุแต่งกลิน่รสอาหาร ดบักลิน่คาว และ
เป็นส่วนผสมในเครือ่งแกงต่างๆ มสีรรพคณุแก้
ท้องอดื ขับลม และช่วยขับปัสสาวะ 

ผักแขยง: ใช้ทั้งต้นมีรสร้อน ในการปรุง
อาหารประเภทแกงอ่อม หรอืใช้รบัประทาน
สดจ้ิมกบัแจ่ว ป่น ลาบ ก้อย มสีรรพคณุช่วย
ขบัลม 

ผักไผ่: มรีสร้อน สรรพคณุช่วยขับลม ยอด
อ่อนและใบอ่อนใช้รบัประทานเป็นผกัสด หรอื
ต้มให้สกุก่อน ผกัไผ่มกีลิน่หอมฉนุจงึสามารถ
ช่วยดับกล่ินคาวของเนือ้สตัว์ได้ 

พรกิขีห้น:ู ผลมรีสเผด็ร้อน มสีรรพคณุขบั
ลม ขับปัสสาวะ แก้ไข้หวดั ขับเหงือ่และช่วย
ให้เจรญิอาหาร ยอดอ่อนใช้ลวกเป็นผกัแกล้ม
กบัน�า้พรกิหรอืน�าไปปรงุอาหารประเภทแกง 
ผลใช้ปรุงอาหารหลายประเภท และท�าให้
อาหารมรีสชาตอิร่อยยิง่ข้ึน 

พรกิไทย: เมลด็อ่อนและเมลด็แก่มรีสเผด็
ร้อน เมล็ดใช้ปรุงอาหารประเภทผัดเผ็ดมี
สรรพคณุแก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ 

มะกรดู: ผลสดและใบสดใช้ปรงุอาหาร ดบั
กลิน่คาว ผวิมะกรดูมสีรรพคณุเป็นยาขบัลม 
แก้ปวดท้อง นอกจากนีน้�า้มะกรดูยงัมวีติามนิ
ซีช่วยรกัษาโรคเลอืดออกตามไรฟันด้วย 

แมงลกั: ใบมรีสเผด็ร้อน ใช้ปรงุอาหาร แต่ง
กลิน่อาหาร และใช้เป็นผกัเคยีง สรรพคณุแก้
ไข้หวดั และขับลม 

สะระแหน่: มรีสเผด็ เยน็ ยอดอ่อนและใบ
อ่อนใช้รับประทานเป็นผักสด หรือใช้ในการ
แต ่งกลิ่นอาหารให ้น ่ารับประทาน ใบ
สะระแหน่ต้มเป็นน�้าชาดื่มเพื่อช่วยขับเหงื่อ 
และช่วยระบายความร้อนได้ 

โหระพา: ใบมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหาร 
แต่งกลิน่อาหาร และใช้เป็นผกัเคยีง มสีรรพคณุ
แก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ 

เห็นไหมว่าสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นพืชผักที่
เรารูจ้กัและรบัประทานกนัเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว 
ราคากไ็ม่แพง แถมยงัหาง่ายอกีต่างหาก 

ดงันัน้การดแูลตวัเองด้วยพชืสมนุไพรทีม่รีส
เผด็ร้อนส�าหรบัต่อสูก้บัลมหนาวทีก่�าลงัเข้ามา
นีก็้ไม่ใช่เรือ่งยากอกีต่อไป ว่าแล้วกผ็ดัเผด็ปลา
ดกุใส่กระชายกบัพรกิไทยอ่อนเยอะๆ สกัจาน
ไหมคะ

แหล่งที่มา: http://www.pharmacy.mahidol.
ac.th/th/knowledge/article/300/ ภาพประกอบ
จากอินเทอร์เนต็: www.thaihealth.or.th MU

สูล้มหนาว
สมุนไพร

....การรบัประทานอาหารทีป่รงุเสรจ็ใหม่ๆ หรอือาหาร
ที่มีรสเผ็ดร้อน จะช่วยให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุล
และพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้....
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พฤติกรรมและกิจวัตรประจ�ำวันของคน
ออฟฟิศ มีอะไรบำ้งที่ท�ำแล้วส่งผลเสียต่อตัว
เอง มำทบทวนเพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมกนั
ดีกวำ่ 

คนท�ำงำนออฟฟิศที่ชอบนอนดึก 
คนท�ำงำนออฟฟิศที่ท�ำงำนหนัก นอนดึก 

ต่ืนเช้ำ เวลำนอนไม่เพยีงพอ ควรปรบัเปลีย่น
กำรพกัผ่อนอย่ำงเร่งด่วน เพรำะกำรพกัผ่อน
ไม่เพียงพอท�ำให้สมำธิสั้นลง และยังท�ำให้
สุขภำพเสียอีกด้วย หำกไม่ไหวจริงๆ กำรงีบ
หลบัในช่วงพักกลำงวันสัก ๑๐-๑๕ นำท ีแล้ว
ต่ืนมำล้ำงหน้ำก็ท�ำให้ร่ำงกำยสดชื่นและมี
สมำธิเพิ่มมำกขึ้นได้

คนท�ำงำนออฟฟิศที่ทำนอำหำรไม่ตรง
เวลำ

กำรรับประทำนอำหำรไม่ตรงเวลำ เป็น
สำเหตุท�ำให้เกิดโรคกระเพำะอำหำรได้ รวม
ถึงสำเหตุต่ำงๆ ทัง้กำรรบัประทำนอำหำรรบี
เร่งจนเกินไป กำรรับประทำนอำหำรใน
ปริมำณมำกหรือน้อยจนเกินไป ก็ท�ำให้
กระเพำะอำหำรของเรำท�ำงำนไม่ปกติ จน
ท�ำให้เป็นโรคกระเพำะอำหำรตำมมำได้เช่น
กัน ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับ
ประทำนอำหำรใหม่ เลอืกรบัประทำนอำหำร
ให้ตรงเวลำและรับประทำนในปริมำณเพียง
พอต่อร่ำงกำยที่ควรจะได้รับ

คนท�ำงำนออฟฟิศที่ชอบ
นั่งท�ำงำนผิดทำ่ผิดวิธี

หลำยคนมกัมอีำกำรปวดร้ำว
บริเวณไหล่และหลัง เป็นเพรำะ
กำรน่ังท�ำงำนผดิท่ำผดิวธิแีละนัง่แบบนัน้เป็น
ระยะเวลำนำน ท�ำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำใน
กำรท�ำงำนโดยที่บำงทีก็ไม่รู ้ตัว ก่อให้เกิด
ควำมทรมำนในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน ท่ำนั่ง
บำงท่ำอำจท�ำให้เกิดกำรโค้งงอผิดรูปของ
กระดูกได้ และบำงท่ำทำงท�ำให้เกดิอำกำรตงึ
ยึดของกล้ำมเนื้อจนเกิดอำกำรปวดในที่สุด 
เรำเรียกอำกำรเหล่ำนีว่้ำ “ออฟฟิศ ซนิโดรม” 
กำรแก้ไขคือ ทกุ ๒๐ นำท ีควรละสำยตำออก
จำกคอมพิวเตอร์บ้ำง และทุก ๑ ชั่วโมง ควร
ยืดเส้นยืดสำยออกก�ำลังกำยบ้ำงในขณะท่ี
ต้องท�ำงำนหน้ำโต๊ะก็ดีไม่น้อย

คนท�ำงำนออฟฟิศท่ีติดจอโทรศัพท์มอืถอื
หำกติดจอทัง้โทรศพัท์มอืถอืและแทบ็เลต็ 

กำรจ้องจอมำกเกินไปก็จะท�ำให้เกิดอำกำร
ปวดหวั หรือวุน้ลกูตำเสือ่มได้ เพรำะนอกจำก
กำรท�ำงำนผ่ำนจอคอมพวิเตอร์มำทัง้วนัแล้ว 
ยงัต้องใช้สำยตำกบัอปุกรณ์ใกล้ตวัแบบนีอ้กี 
ท�ำให้กำรท�ำงำนของตำนั้นหนักเกินไป ควร
บริหำรเวลำในกำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ดี อีก
ทั้งนอกจำกสำยตำจะเสียไวแล้ว นิ้วของเรำ
ก็อำจมีปัญหำ เช่น อำจเกิดอำกำรนิ้วล็อก
ตำมมำได้ด้วย

คนท�ำงำนออฟฟิศที่ชอบทำนจุกจิก
ตลอดทั้งวัน

กำรรับประทำนขนม รับประทำนจุกจิก
ตลอดท้ังวันเมื่อนั่งท�ำงำน เพื่อคลำยอำกำร
ง่วง ด้วยควำมเคยชนินี ้เป็นบ่อเกดิของควำม
อ้วนได้ เพรำะกำรรบัประทำนจกุจกิตลอดทัง้
วนัโดยทีเ่รำไม่ได้ขยบัร่ำงกำย หรอืลกุไปไหน
เลย จะเกิดไขมันสะสม ควรปรับเปลี่ยนวิธี
เปลี่ยนจำกกำรรับประทำนขนมมำเป็นรับ
ประทำนผลไม้สดแทนจะดีที่สุด

คนท�ำงำนออฟฟิศทีช่อบสะพำยกระเป๋ำ
หนักเกินไป

เมื่อต้องสะพำยกระเป๋ำหนักๆ ถือของ
เยอะๆ จะท�ำให้เกิดอำกำรปวดไหล่ ปวดคอ 
ลำมไปจนถึงปวดศีรษะและปวดหลังได้ เป็น
สำเหตุของกำรทรุดและเสื่อมของกระดูกคอ 
จนอำจท�ำให้เกิดกำรทับของเส้นประสำท 
รวมถึงแขนชำหรืออ่อนแรงได้ ส่วนกำร
สะพำยกระเป๋ำหนกัๆ ข้ำงเดยีวเป็นเวลำนำน 
อำจเป็นสำเหตุให้กระดูกสันหลังคดได้ด้วย 
จึงควรเลือกเพียงสิ่งจ�ำเป็นพกไว้ในกระเป๋ำ 
รวมถึงเลือกใช้เป้แบบสะพำยแทนกระเป๋ำ
แบบสะพำยข้ำงเดยีว เพือ่ลดอำกำรปวดไหล่
ที่จะตำมมำได้ MU

ปรบัเปลี่ยนพฤ
ติกรรม

เพื่อสุขภาพ
อ.พญ.ณัฐกานต์ หุ่นธานี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คนท�ำงำนออฟฟ
ิศ
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เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วรยิา ชนิวรรโณ คณบดี 
คณะสังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เข้ารบัรางวลั “สตรี
ตวัอย่างแห่งปี” ประจ�าปี ๒๕๕๘ สาขา
บริหารและพัฒนาองค์กร จาก ฯพณฯ 
พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ ณ ศนูย์ประชมุ
สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ จากโครงการหนึง่ล้าน
กล้าความดถีวายในหลวง “คนด ี ความดี 
แทนคณุแผ่นดนิ” โดยมลูนิธเิพือ่สงัคมไทย 
วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการให้ก�าลงัใจ ยกย่อง 
บคุคล และองค์กร ทีป่ระสบความส�าเรจ็ใน
หน้าที่การงานและมีส่วนร่วมหรืออุทิศตน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 
สาธารณประโยชน์ และประเทศชาต ิสมควร
ได้รบัการยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีด่สีบืไป

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์
ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ เน่ืองในโอกาส 
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต�าแหน่งทาง
วิชาการ “ศาสตราจารย ์” โดยรอง
ศาสตราจารย์ประยรุ ฟองสถติย์กลุ คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธี ซึ่งมีคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ร ่วมแสดง
ความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร
เทพนม เมอืงแมน คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ นาย
แพทย์เกษตร อมนัตกลุ รองอธิการบดฝ่ีาย
โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค์ เข้ารบั
รางวลัแพทย์ดเีด่นของแพทยสมาคมฯ ประจ�า
ปี ๒๕๕๘ ด้านบรหิาร โดย รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประเสรฐิ ศลัย์ววิรรธน์ นายก
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ เป็นผูม้อบรางวัล ทัง้นี ้ รางวัล
ดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องเป็นเกียรติให้
กับแพทย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริหาร
โรงพยาบาล ณ ห้องประชมุสยามมกฎุราช
กมุาร อาคารเฉลมิพระบารมี ๕๐ ปี โรง
พยาบาลพระมงกฏุเกล้า

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “โยคะเบื้องต้น” โดย Dr.Adrish Brahmadatta ผู้เชี่ยวชาญ
ชาญจากอินเดีย อบรมวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๑๕๕๙ (ทุกวันเสาร์) เวลา 
๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ เรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) 
มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา ค่าลงทะเบยีน ๘,๙๙๙ บาท/คอร์ส (ทัง้หมด ๓๐ ชัว่โมง) 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔ https://www.facebook.
com/Rilca.Mahidol

โครงการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพความเป็นเลศิแก่นกัวจิยั คณะกายภาพบ�าบดั 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “เขียนอย่างไรให้ผ่าน Ethics” ในวันที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๐๔ คณะกายภาพบ�าบัด 
มหาวทิยาลยัมหดิล  ลงทะเบยีนเข้าร่วมงานตดิต่อได้ที ่คณุวนดิา โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ 
ต่อ ๒๐๒๒๐ e-mail: wanida.hae@mahidol.ac.th ดรูายละเอยีดได้ที ่http://www.
pt.mahidol.ac.th/web_images/main/pr/2559/0127_Ethic_full.jpg

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (ข้าราชการสาย ข. สาย ค. พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณที่มีต�าแหน่งเทียบได้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกต�าแหน่ง) เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน นักวิชาการ 
เวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศ บุคลากรด้านอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป สมัคร
อบรม “โครงการพัฒนางานวิชาการจากงานประจ�า (Routine to Research: R2R)” 
รุ่นที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ 
โรงแรม เอส.ด.ีอเวนวิ ป่ินเกล้า เขตบางพลดั กรงุเทพฯ สมคัรภายในวนัที ่๑๘ เมษายน 
๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีน ๕,๐๐๐ บาท (เบกิต้นสงักดัได้ และไม่ถอืเป็นวนัลา) โอนเข้าบญัชี
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๓๓๓-๒-๒๘๔๖๖-๑ 
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๓๒๘, ๐-๒๔๔๑-๙๓๒๔ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางศศิธร ลบ
ล�้าเลิศ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๑-๗๘ ต่อ ๑๒๑๙ หรือ นางสาวสายสุนีย์ ช่วยกุล โทร.
๐-๒๘๐๐-๒๘๔๑-๗๘ ต่อ ๑๒๐๐

นางสาวรุง่เพญ็ นิกรหล่อน นกัศกึษาชัน้
ปีที ่๔ วทิยาลยัศาสนศึกษา มหาวทิยาลยั
มหดิล ได้รบัทนุสนับสนุนจ�านวน ๙๐,๐๐๐ 
บาท จากมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นค่าใช้จ่าย
ระหว่างฝึกงาน ณ ส�านกังานส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ ม ี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วาทนีิ บญุชะลกัษ ีคณบดี
วิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นที่ปรึกษา โดย
ได้รับการสนับสนุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลในการประสานงาน
ต่างๆ และปฏบิตังิานร่วมกบั ๑๔ สถาบนั
การศึกษาของไทย ท�าให้นักศึกษาได้มโีอกาส
พัฒนาศักยภาพตนเอง ได้น�าความรู้จาก
สาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึก
ปฏบิตังิานจรงิ เป็นการเปิดโลกทศัน์ในการ
ใช้ชีวิตรวมไปถึงชีวิตการท�างานในอนาคต
เพือ่เตรยีมพร้อมในการก้าวเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในอนาคตต่อไป
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเปิดเวที
ให้เยาวชนและผู้สนใจได้พัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยเชื่อว่าการ
สื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
งานเขียนเรื่องสั้นครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่
ดใีนการรณรงค์ปลกูฝังและสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กับเยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ 
โดยขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่
สนใจส่งผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
เข้าประกวดความยาวไม่ต�่ากว่า ๗ หน้า 
และไม่เกิน ๑๒ หน้ากระดาษ A4 แบบ
ไม่มีภาพประกอบแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ 
๑.ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.ประเภทอดุมศกึษา ๓.ประเภทประชาชน
ทัว่ไป หมดเขตรบัสมคัรผลงานภายในวนัที่ 
๑ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศผลงานการ
ตดัสนิ วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที ่www.
nsm.or.th

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วม
สนบัสนนุ “โครงการนวมินทรบพติร ๘๔ พรรษา” ซ่ึงเป็นโครงการก่อสร้างศนูย์การ
แพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ซึง่พระองค์ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ช่ือว่า “อาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา” ก�ากบัชือ่ภาษาองักฤษว่า “Navamindrapobitr 
84th Anniversary Building” เพือ่รองรบัปรมิาณผู้ป่วยในและนอกในแต่ละปีทีม่จี�านวน
มาก เช่น ผูป่้วยนอก ๓ ล้านคน/ปี และผู้ป่วยใน ๘.๗ หมืน่ราย/ปี โดยโครงการยงัขาด
เงนิประมาณ ๓ พนัล้านบาท จากยอดรวมทัง้หมด ๕ พนัล้านบาท ผูส้นใจร่วมบรจิาค
สมทบเงนิได้ที ่โครงการนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษาเลขทีบ่ญัชี ธ.ไทยพาณชิย์ สาขาศิรริาช 
๐๑๖-๔-๓๗๕๔๔๔ บรจิาคด้วยตนเอง “ศริริาชมลูนธิ”ิ ตกึมหดิลบ�าเพญ็ ชัน้ ๑ รพ.ศริริาช 
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๖๕๘-๖๐, ๐-๒๔๑๙-๗๖๘๘ ต่อ ๑๐๑ – ๑๐๔ จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 
๐๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เสาร์-อาทติย์ และวันหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วม
บรรพชาอุปสมบท และปฏบิตัธิรรม ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ เพือ่เรยีนรูค้�าสอนของพระบรม
ศาสดา พร ้อมทั้ งปฏิบัติภาวนาตาม
แนวทางของพระพทุธศาสนา ณ วดัเวฬวุนั 
อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีอบรมโดยหลวง
ปูส่าคร ธมัมาวโุธ รบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ี - ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ ลาบรรพชาอุปสมบท ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ บรรพชาอุปสมบท ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลาสิกขา ๒๘ มถินุายน 
๒๕๕๙ ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 
ส�าหรบัผูม้จีติศรทัธาจะร่วมบรจิาคเพือ่เป็น
เจ้าภาพร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท
และปฏบิตัธิรรม เชญิบรจิาคผ่านทางบญัชี
ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาศาลายา เลขที่
บญัช ี๓๓๓-๒๑๘๕๙๒-๒ ชือ่บญัช ีชมรม
พทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล สอบถาม
รายละเอียดเพิม่เติมโทร. ๐๘-๐๑๙๘-๓๙๙๐ 
(นฐัพงษ์), ๐๘-๘๙๑๒-๒๑๙๐ (ภาสกร), 
๐๙-๘๕๖๙-๑๑๓๙ (จิรวงศ์) https://
www.facebook.com/PreCrpmu “เพือ่น 
พทุธฯ มหดิล (ศาลายา)”

วทิยาลัยศาสนศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิทกุท่านร่วมท�าบญุเดอืนเกดิ ร่วมตกับาตร ถวายปัจจยั และร่วมฟังพยากรณ์ ดวง
สุขภาพ ดวงงาน-เงินประจ�าราศี ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตลอดปี ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ลานประติมากรรม 
ชั้นล่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามโทร.๐-๒๘๐๐-๒๖๓๐ ต่อ ๒๐๓, ๓๐๙, ๑๐๗
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๑๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ค่ำย “ยุวชนรักษ์สุขภาพ”
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  
โครงกำรอบรม 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 
กำรประชุมวิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้ Thin-Layer Chromatography 
(TLC) ในการวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเทพรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ ๕๐๔ 
อาคารเทพรัตน์ สอบถามรายละเอียดหน่วย
จัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔

๑๙ – ๒๐,  ๒๖ – ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๙    
อบรม Short Course in Neuropathology 
ณ ห้อง B202 อาคารศรีสวรินทิรา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
สอบถามข้อมูล โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๕๔๖

๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
กำรประชุมวิชำกำร Pharmacotherapy of 
Interesting Common Diseases 2016
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัด
กิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔ 

๒๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  
โครงกำรฝึกอบรม “การทดสอบพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ ๑”  
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๖

๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
กำรประชมุวชิำกำร เรือ่ง ความก้าวหน้าด้านยา
ชีววัตถุและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกยาชีว
วัตถุคล้ายคลึง ณ ห้องประชุม ๓๐๒ 
อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔

๒ มีนาคม ๒๕๕๙  
งำน MU Blue Night คืนสู่เหย้ำ เรำมหิดล ครั้ง
ที่ ๔ “Remind your past, Refresh your 
dream” ณ ลานด้านหน้าหอประชุมมหิดล
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๓๔

๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
โครงกำรพัฒนำสุขภำพในผู้สูงอำยุ “ความสุข
เต็มคลัง หลัง-เข่าเบาสบาย” ทุกวันพุธ 
ณ ชัน้ ๒ คณะกายภาพบ�าบดั มหาวทิยาลยั
มหดิล ศาลายา เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
สอบถามโทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐

๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙    
กำรแข่งขันกีฬำบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดล 
ประจ�ำปีงบประมำณ 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 
โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในงำน
ธุรกิจบริกำรสุขภำพ เรื่อง การอบรมผู้ด�าเนิน
การสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๘ ณ ห้องประชุม 
๔๐๙ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗ ต่อ ๑๔๑๔

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร Update Practice of 
Combine Electrical Stimulation & Ultra-
sound: Sense or Non-Sense 
ณ ห้อง ๔๐๙ คณะกายภาพบ�าบดั (ป่ินเกล้า)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
คณะกายภาพบ�าบัด โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ 
ต่อ ๒๐๒๒๐

๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
กำรประชุมวิชำกำรสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
และศึกษำศำสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ 
“ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย”
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๘๐๐๒๘๔๐-๖๐

๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การน�าเสนอผลงาน
วิชาการแบบมืออาชีพ”
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙   
งำน ๙๙ ปี ศัลยศำสตร์ศิริรำช “ก้าวที่ยั่งยืน 
ก้าวเพื่อสังคม” เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคาร
ศรีสวรินทิรา ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช
สอบถาม โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๘๓๗

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
กำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “สาระน่ารู้ก่อน
เขียนต�ารา...จนไปสู่ความส�าเร็จ” ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา (SiMR) คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล สอบถามเพิ่มเติม โทร. 
๐-๒๔๑๙-๒๘๕๘ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้“เส้นทางสู่นักเขียนบทความ” 
โดย ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ 
ณ ห้อง ๙๐๑ ศูนย์กายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ปิ่นเกล้า) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๒๐

“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

ปฏิทินข่าว..
Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน



ภาคเช้า

ณ  บริเวณโถง ชั้น  ๑  อาคารสำานักงานอธิการบดี
๘.๐๐ น.             -  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก
๘.๓๐ น.             -  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.              -   พิธีบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก  

ภาคบ่าย

ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช 
๑๓.๓๐ น.       -  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ สนามฟุตบอล ๑       
๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป   -  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๔๗ ปี วันพระราชทานนาม

๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมงาน

๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. เชิญรับบริการตรวจสุขภาพและบริการทันตกรรม ฟรี
บริเวณช้ัน  ๑  สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สอบถาม: งานส่ือสารองค์กร กองบริหารงานท่ัวไป 
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐
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