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๐๔ เรื่ องจากปก

• Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี
   ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑

๐๖ Research Excellence

• ๑๐ นักวิจยั ม.มหิดล คว้ ารางวัล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ”
   ประจ�ำปี ๒๕๖๑
• ๔ นักวิจยั ม.มหิดล คว้ ารางวัล จาก สกว.

๐๙ Harmony in Diversity
   

• หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ด
   ตัวโครงการ “บางกอกน้ อยโมเดล” สุขภาพดี เริ่ มต้ นได้ ด้วย
   ปลายนิ ้ว
• งาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครัง้ ที่ ๑๔”

๑๓ Nice to meet you
๑๔ MU Society

Harmony in Diversity

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดตัวโครงการ “บางกอกน้อยโมเดล”
สุขภาพดี เริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้ว

• การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้ อ “The Roles of Academic
   Institutions in Global Health”
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่ วมกับกรมอนามัย
   กระทรวงสาธารณสุขลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือขับ
   เคลื่อนความรอบรู้ ด้านสุขภาพของประชาชนไทย “สังคมไทย
   รอบรู้ ด้านสุขภาพ”
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม
   การปฏิบตั ิงานศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทย
   ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ จังหวัดเชียงใหม่
• LA ลานตา ศาลายา 4.0

๒๑ Teaching&Learning Excellence

• มหาวิทยาลัยมหิดลคว้ าอันดับ ๑ ของประเทศไทย จากการจัด
   อันดับของ Webometrics Ranking of World Universities
• รศ.ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   มหิดล รางวัลอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
   มหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๐

• ใคร อะไร ที่ไหน

๒๓ Internationalization

• ‘การไม่รับทราบหลักสูตร’ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
   อุดมศึกษา

๒๔ ศิษย์ สัมพันธ์

๑๖ กองกฎหมาย

๑๗ Special Scoop

• รามาฯ ผลิตเครื่ องส�ำอาง สูตรอ่อนโยน ตอบโจทย์ทกุ เพศ
• ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขศึกษาดูงานวิทยาลัย
   ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐

• The1st MU-CMU Symposium

• “ความผูกพันของศิษย์เก่า”

๒๕ กองกายภาพและสิ่งแวดล้ อม
๒๖ Softnews
๒๗ Activities Agenda
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Editor’s Note

บก.แถลง

๑๓ Nice to meet you

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๗ Special Scoop

รามาฯ ผลิตเครื่องส�ำอาง สูตรอ่อนโยน ตอบ
โจทย์ทุกเพศ

๒๒ Teaching&Learning
Excellence
มหาวิทยาลัยมหิดลคว้าอันดับ ๑ ของ
ประเทศไทย

มหิดลสารฉบับนี ้ พบกับ ๑๐ ผลงานเด่ น ที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ เข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้ นมา ในงาน Meet the
President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั ง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ ร่วมภาคภูมิใจกับ
“มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ าอันดับ ๑ ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ
ของ Webometrics Ranking of World Universities” “๔ นักวิจยั ม.มหิดล
คว้ ารางวัลจาก สกว.” “๑๐ นักวิจัยม.มหิดล คว้ ารางวัลในงาน ‘วันนัก
ประดิษฐ์ ’ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และ “รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า คูหากาญจน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลอาจารย์ ตัวอย่ างของสภา
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๐”
นอกจากนี ้ ยังมีบทความและข่าวที่นา่ สนใจอื่นๆ อาทิ “คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดตัวโครงการบางกอกน้ อยโมเดล
“สุขภาพดีเริ่มต้ นได้ ด้วยปลายนิว้ ” “รามาฯ ผลิตเครื่องส�ำอางสูตรอ่ อนโยน
ตอบโจทย์ ทกุ เพศ” และ “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วม
กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วม
มือขับเคลื่อนความรอบรู้ ด้านสุขภาพของประชาชนไทย “สังคมไทยรอบรู้
ด้ านสุขภาพ”
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้ เราช่วย
ตอบใน ๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑.อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒.โทรศัพท์
๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓.ส่งทางไปรษณีย์ที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริ หารงาน
ทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่                           

๒๓ Internationalization
The1st MU-CMU Symposium

(รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิ ต)ิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บรรณาธิการ มหิดลสาร

๒๕ กองกายฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับ ๑ ของประเทศไทย
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet
the President ประชาคมมหิดลพบ
อธิการบดี” ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้ อง
ประชุม Grand Auditorium ชัน้ ๔ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
โดยมี ผ้ ูร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเข้ าร่ วม
กิจกรรมในครัง้ นี ้
งาน “Meet the President ประชา
คมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ ้นเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทุกสายงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ มีโอกาสพบปะ
พูดคุยรวมทัง้ เป็ นเวทีให้ มีการซักถาม
และแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นซึง่ กันและกัน
กับทีมบริ หารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในทิศทางการ
บริหารงาน สามารถน�ำพามหาวิทยาลัย
ไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั้
โดยงาน Meet the President ในครัง้
นี จั้ ดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก นับตังแต่
้ ศาสตรา
จารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
เข้ ารั บต�ำแหน่งรั กษาการแทนอธิ การ
บดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ วนั ที่ ๑
สิ ง หาคม ๒๕๖๐ เป็ น ต้ น มา มี ก าร
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานด้ านงบ
February 2018

ประมาณและการจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธ
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ� ำ ปี งบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึง่ มีการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนส่วนงานส� ำหรั บ
โครงการที่สนับสนุนพันธกิจจ�ำนวนทัง้
สิ น้ ๑๘๑,๕๐๓,๗๐๐ บาท ในด้ า น
พัฒนาคุณภาพ ด้ านการศึกษา ด้ าน
การวิ จัย ด้ า นทรั พ ยากรบุค คล ด้ า น
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้ านวิเทศสัมพันธ์ แ ละสื่อสารองค์ กร
และด้ าน IT Infrastructure
๑๐ ผลงานเด่ นในช่ วง ๖ เดือนที่
ผ่ านมาของทีมบริหาร ศาสตราจารย์
นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษา
การแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหิดล มีดังนี ้
๑) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก ประจ�ำปี 2018 (Times Higher
Education World University Ranking 2018) โดย THE จัดอันดับให้
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัยที่
มี อันดับดีที่สุดของไทยอยู่ในอันดับที่
๕๐๑ – ๖๐๐ ของโลก
๒) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ที่ดีท่ ีสุด ๑,๐๐๐ มหาวิทยาลัยจาก
ทั่ วโลก ประจ� ำ ปี ๒๕๖๐ “Best
Global Universities Rankings 2018”

ของเว็ บ ไซต์ www.usnews.com
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการจัดอันดับ
ที่ ๕๐๙ ของโลก และอันดับที่ ๑ ของ
ประเทศไทย
๓) จากผลส�ำรวจ UI Green Metric
World University Ranking 2017 ที่
จัดท�ำโดย University of Indonesia
มหาวิทยาลัยในอิ นโดนี เซี ย (UI) ได้
ประกาศว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็ นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ สุ ด ในโลก เป็ น
อันดับที่ ๘๖ ของโลก และอันดับ ๑
ของประเทศไทย
๔) ผลการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการ
จัดอันดับเป็ นที่ ๑ ของประเทศไทย
อันดับที่ ๔๐ ของเอเชีย และอันดับ
ที่ ๕๔๘ ของโลก จากการประกาศทาง
เว็บไซต์ http://www.webometrics.
info/en/Asia/Thailand ที่ประกาศผล
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๕) มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลทู ล ถวาย
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิ ช าศาสนศึ ก ษา แด่ ส มเด็จ
พระสังฆราช

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

๖) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครง
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ส�ำหรั บนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
๗) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อตกลงความร่ วมมื อ กั บ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เจ้ า
ฟ้ าจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการเปิ ด
สอนหลั ก สู ต รสั ต วแพทยศาสตร
บัณฑิต
๘) การปรั บ แก้ ไ ข ปั ญหาการ
บริหารโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาว
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
๙) จัดการศึกษาด้ วยระบบ Outcome Based Education (OBE) โดย
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการเปิ ด – ปิ ด
หลัก สู ต ร ปรั บ กระบวนการพั ฒ นา
หลักสูตร และจัดท�ำแบบฟอร์ มการจัด
ท�ำหลักสูตรตาม OBE
๑๐)  มหาวิทยาลัยได้ งบประมาณ
สนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) ในการพัฒนามหา
วิทยาลัยให้เป็ น SMART UNIVERSITY

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ ได้ กล่าวทิ ้งท้ ายว่า
“หน้าทีห่ ลักของผูบ้ ริ หารองค์กร รวมถึง
ที มบริ หารระดับสูง คื อ ปกครอง ชี้น�ำ
และท�ำประโยชน์ การปกครอง คือ ท�ำ
อย่างไรให้เป็ นปึ กแผ่น ท� ำอย่างไรเรา
จะได้ไปด้วยกัน ลดความขัดแย้งด้วย
ลักษณะของการปกครองที ่ดี (good
governance) ตลอดจนสร้างความไว้
วางใจและเชื อ่ ถื อผูอ้ ื น่ ท�ำให้กฎเกณฑ์
ต่างๆ มี ความผ่อนปรน ยื ดหยุ่น และ
ปลดล็ อ กอะไรบางอย่ า ง เพื ่อ ให้เ รา
ท�ำงานคล่องตัว ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งมี
กรอบของกติ กากลางที ่ยตุ ิ ธรรมต่อทุก
ฝ่ าย
จากจุด ก.ไก่ ไปจุด ข.ไข่ เราจ� ำเป็ น
ที ่จะต้องมี ตวั ช่วย หน้าที ่ของพวกเรา
ทีมบริ หารจะช่วยประคับประคองหาตัว
ช่วยทีเ่ หมาะสม และชี น้ �ำให้กระจ่างว่า
เราจะไปอย่างไรให้ถูกต้อง ไม่ให้เกิ ด
อุปสรรคระหว่างทาง เราอาจมี ต้นทุน
บางอย่างมาไม่เท่ากัน หน้าที ข่ องพวก
เราที ม บริ หาร คื อ จะท� ำ อย่ า งไรให้
ชดเชย หรื อเติ มเต็ มในส่วนที ่อาจจะ

ไม่มี แล้วช่วยกันประคับประคองไปให้
เป็ นหมู่คณะ ไปให้ถึงจุดหมาย ด้วย
ความราบรื ่น มี ความเป็ นปึ กแผ่น และ
สามารถท�ำคุณประโยชน์ให้กบั ประเทศ
ชาติ และสังคม
ผมขอยื นยันว่า พวกเรามาท� ำงาน
ด้วยใจ ตัง้ ใจท� ำประโยชน์ ให้กบั ส่วน
รวม ด้วยความตัง้ ใจและมุ่งมัน่ ท� ำตัว
อย่างให้ท่านได้เห็นว่าเรามี ความตัง้ ใจ
ที ่ดี เราประพฤติ ตวั ให้เป็ นแบบอย่าง
ของนักศึกษาและบุคลากร หากว่าท่าน
เห็นว่า เราประพฤติ ปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้อง
หรื อว่าไม่เหมาะสมอย่างไร ไม่ว่าจะอยู่
ในมหาวิ ทยาลัยหรื ออยู่ข้างนอก ขอให้
รายงานมาเลยนะครับ พวกเราจะช่วย
กันประคับประคอง แล้วก็ปรับเปลี ่ยน
ให้เหมาะสม เพือ่ ว่าประเทศชาติ จะได้
มี “มนุ ษย์ พันธุ์ ใหม่ ” ที ่เราอยากให้
เป็ นในสังคมยุคใหม่ทีม่ ี ความพร้อมใน
การที ่จะขับเคลื ่อนมหาวิ ทยาลัย ขับ
เคลื ่ อ นประเทศไทยไปในทิ ศ ทางที ่
เหมาะสม และชาวมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
จะได้อยู่อย่างผาสุก และมี ความมัน่ คง
ในชี วิต” Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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๑๐ นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัล

ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�ำปี ๒๕๖๑
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เมื่ อ วัน ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทร
ชั ย กี ร ติ สิ น ผู้ อ� ำ นวยการสถาบัน
บริ หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มอบช่ อ ดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ ๑๐ นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้ ารับรางวัลใน
งาน “วั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ” ประจ� ำ ปี
๒๕๖๑ จาก พลอากาศเอกประจิน
จั่ น ตอง รองนายกรั ฐ มนตรี จัด โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประ
ชุมไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ             
รางวั ล ผลงานวิ จั ย เป็ น รางวัล ที่
มอบให้ กับนักวิจยั ที่อุทิศตนให้ แก่การ
วิจยั ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ อง
ในกลุม่ วิชาการหรื อสหวิทยาการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นผลงานวิจยั ดีเด่นที่แสดง
ถึงความคิดริ เริ่ ม และเป็ นผลงานวิจยั ที่
ท�ำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ
เป็ นผู้ที่มีจริ ยธรรมของนักวิจัย เป็ นที่
ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนัน้ ๆ
สมควรเป็ นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นๆ
ส�ำหรับในปี นี ้นักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
มหิดลได้ รับรางวัลจ�ำนวน ๑ ผลงาน
ได้ แก่
ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์
และคณะ รางวัลระดับดี ผลงานวิจยั เรื่อง
February 2018

“การแพร่กระจายของเชือ้ มาลา เรี ยชนิด
ต้านยาอาร์ ทิมิซินิน: การสังเกตการณ์
ด้านระบาดวิ ทยาชี วโมเลกุล” (สังกัด
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน)               
รางวัลวิทยานิ พนธ์ เป็ นรางวัลที่
มอบให้ แก่นกั วิจยั ที่ส�ำเร็ จการศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ท� ำ งานวิ จั ย ที่ มี
คุณภาพสูง เป็ นประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
และเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ เป็ นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่
ตีพิมพ์เป็ นรู ปเล่มและได้ รับการอนุมตั ิ
จากสถาบันการศึกษาแล้ วย้ อนหลังไม่
เกิน ๕ ปี และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นผล

งานที่ มี คุ ณ ภาพใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ห รื อ
สังเคราะห์ที่เหมาะสม มีความชัดเจน
และมี ศัก ยภาพสูง ต่อ การน� ำ ไปใช้ ใ น
อนาคต ได้ รับการเผยแพร่ ในวารสารที่
เป็ นที่ยอมรั บในวงวิชาการระดับชาติ
หรื อระดับแล้ วนานาชาติ ส�ำหรับในปี นี ้
มีวิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับรางวัลจ�ำนวน ๒ เรื่ อง ได้ แก่
๑. ดร.ภูมิ ชัยรั ตน์ รางวัลระดับดี
มาก วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “การศึ ก ษา
กลไกการรวมตัว และบทบาทของฮยู
แม็ น ดี เ ฟ้น ซิ น ๖ ในระบบภู มิ คุ้ม กัน
แบบทัว่ ไป และการประยุกต์ ใช้ไซเดอ
โรฟอร์ ในการก� ำจัดแบคที เรี ยแกรมลบ
เฉพาะกลุ่ม” (สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล)  
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๒. ดร.พงศกร กาญจนบุ ษ ย์
รางวัลระดับดี วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การ
ประกอบด้ ว ยตัว เองและกลศาสตร์
ระดับ นาโน จากฟิ ล์ ม บางอิ ส ระของ
อนุ ภ าคนาโน” (สั ง กั ด คณะวิ ท ยา
ศาสตร์ )
รางวัลผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้ น เป็ น
รางวัลที่มอบให้ แก่นกั ประดิษฐ์ ผ้ สู ร้ าง
สรรค์ ผ ลผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กรรมวิ ธี
กระบวนการ วิ ธี ก าร มาตรการหรื อ
ระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการ
ต่ า งๆ ที่ ดี เ ด่ น และพิ สูจ น์ แ ล้ ว ว่ า เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ สัง คมและประเทศชาติ
เป็ น ผลงานที่ เ กิ ด จากความคิ ด ริ เ ริ่ ม
และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์
คิด ค้ น จากของใหม่หรื อ ปรั บปรุ งผล
งานเด่นให้ ดีขึ ้น ทรัพยากรที่ใช้ ในการ
ประดิษฐ์ คดิ ค้ นส่วนใหญ่เป็ นทรัพยากร
ทีม่ ใี นประเทศไทย มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการ
และศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิต
ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรมหรื อ ประโยชน์ ใ น
ทางอื่นได้ ในปี นี ้มีผลงานจากนักวิจยั
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับรางวัลจ�ำนวน
๙ ผลงาน ได้ แก่
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปั ณรสี
ฤทธิประวัติ และคณะ รางวัลระดับดี
มาก ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ นเรื่ อง
“ระบบฟื ้ นฟูกล้ามเนื อ้ ผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง: ไจโรโรลเลอร์ ” (สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ )  
๒. ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่ม
วงศ์ รางวัลระดับดี ผลงานประดิษฐ์
คิดค้ นเรื่ อง “การตรวจเชื อ้ มาลาเรี ยที ม่ ี

ความไวสูง (Ultra-sensitive qPCR)
เพื ่อค้นหาผู้ที่ติดเชื ้อที ่ไม่แสดงอาการ
ของโรค” (สังกัดคณะเวชศาสตร์ เขต
ร้ อน)  
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ
ศรี มิตรภานนท์ และคณะ รางวัล
ระดับ ดี ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิด ค้ น เรื่ อ ง
“ระบบเมดนาเซี ยแผนทีค่ วามรู้งานวิ จยั
จากงานประจ� ำ ของชุม ชนนัก ปฏิ บัติ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพือ่ ส่ง
เสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู้และตัดสิ นใจ
ในการพัฒ นาการบริ การสุข ภาพแก่
สัง คมไทย” (สัง กัด คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี
ยา รั ตนฤาทัย นพรั ตน์ แจ่ มจ�ำรั ส
และคณะ รางวั ล ระดับ ดี ผลงาน
ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ นเรื่ อ ง “แบบจ� ำ ลอง
ส� ำหรับการฝึ กปฏิ บตั ิ การเจาะเยื ่อหุ้ม
หัว ใจ” (สัง กัดสถาบัน นวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ )  
๕. นางสุดตา ปรั กกโมดม และ
คณะ รางวัลประกาศเกียรติ คณ
ุ ผลงาน
ประดิษฐ์ คิดค้ นเรื่ อง “ระบบอิ เล็กทรอ
นิ ก ส์ เวชระเบี ยนงานระงับความรู้ สึก
ศิ ริ ราช” (สัง กั ด คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล)  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา
อภิลักษณ์ และคณะ รางวัลประกาศ
เกี ยรติ คณ
ุ ผลงานประดิษฐ์ คิดค้ นเรื่ อง
“เซ็ นเซอร์ ฐานกระดาษร่ วมกับอนุภาค
ควอนตัมดอทส� ำหรับการตรวจวัดสาร
เคมี ก�ำจัดแมลง” (สังกัดคณะเทคนิค

การแพทย์)  
๗. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.            
วรพั น ธ์ คู่ ส กุ ล นิ รั น ดร์ และคณะ
รางวัล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ผลงาน
ประดิษฐ์ คิดค้ นเรื่ อง “การสร้างโมเดล
สามมิ ติ ข องกระดู ก โดยใช้ก ล้อ ง Kin e c t ” ( สั ง กั ด ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)  
๘. ดร.ศรี สุ ภ า ปาลกะวงศ์ ณ
อยุ ธ ยา และคณะ รางวัล ประกาศ
เกี ยรติ คณ
ุ ผลงานประดิษฐ์ คิดค้ นเรื่ อง
“โปรเที ย ร์ ” (สัง กั ด คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)  
๙. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.            
วรพั น ธ์ คู่ ส กุ ล นิ รั น ดร์ และคณะ
รางวัลประกาศเกี ยรติ คณ
ุ ผลงานประ
ดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ นเรื่ อ ง “การพัฒ นาแบบ
จ� ำลองการฝึ กการให้สญ
ั ญาณมื อและ
การตัด สิ น ใจในการให้ ส ัญ ญาณไฟ
จราจร” (สัง กัด คณะเทคโนโลยี ส าร
สนเทศและการสื่อสาร)
งานวั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ จั ด ขึ น้ เป็ น
ประจ� ำ ทุก ปี เพื่ อ ระลึก ถึ ง วัน ประวัติ
ศาสตร์ ของการจดทะเบี ย นและ
ทูลเกล้ าฯ ถวายสิทธิบตั รการประดิษฐ์
“เครื ่องกลเติ มอากาศที ม่ ี ผิวน�้ำหมุนช้า
แบบทุ่ น ลอย” หรื อ “กั ง หั น น�้ ำ ชั ย
พัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชฯ ซึง่ เป็ น
สิทธิ บัตรในพระปรมาภิ ไธยพระมหา
กษัตริ ย์พระองค์แรกของไทยและเป็ น
ครัง้ แรกของโลก Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

๔ นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัล จาก สกว.
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เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ พล
อากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รอง
นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงยุติธรรม เป็ นประธานในพิธี
เปิ ดการประชุมและปาฐกถาน� ำเรื่ อง
“การปฏิรูประบบวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศในยุค Thailand 4.0” ใน
งาน “นักวิจัยรุ่ นใหม่ ..พบ..เมธีวิจัย
อาวุโส สกว.” ครั ง้ ที่ ๑๗ พร้ อมมอบ
รางวัล ๓ ประเภท ได้ แก่ 2018 TRFOHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award รางวัล
2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award และรางวัล 2018
TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award ณ โรงแรมเดอะ
รี เจนท์ ชะอ�ำ บีช รี สอร์ ท จ.เพชรบุรี โดย
ในปี นี ้ มี นั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหิดลได้ รับ ๔ รางวัล
รางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence
Award เป็ นรางวัลที่ได้ รับการสนับสนุน
จากบริษัท คลาลิเวท อนาลิทคิ ส์ (Clarivate Analytics) ร่ ว มกับ ส� ำ นัก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด ม
ศึกษา (สกอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ยกย่องนักวิจยั ที่ท�ำงานอยู่ในประเทศ
ไทย มีผลงานการวิจยั ที่โดดเด่น และมี
คุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญ
พิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผล
งานวิจัยดังกล่าวมี ต่อสาธารณชนใน
ประเทศไทย ซึ่งในปี นี ้ รองศาสตรา
จารย์ ดร.ชุตมิ า คูหากาญจน์ วุฒเิ มธี
วิจยั สกว. จากภาควิชาเคมี และศูนย์
ความเป็ นเลิศด้ านนวัตกรรมทางเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้ รั บ รางวัล จากผลงานการวิ จัย
เรื่ อง “การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์
ทางเคมี อิ น ทรี ย์ แบบใหม่ ” ซึ่ ง
สารประกอบอินทรี ย์ที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า
บางชนิดเป็ นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่
ส�ำคัญ เช่น สารต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยและ
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ยัง มุ่ง เน้ น พัฒ นาวิ ธี ก ารสัง เคราะห์ ที่
สามารถท�ำได้ ง่ายสะดวก ลดขันตอน
้
ในการสังเคราะห์โดยการออกแบบสาร
ตัง้ ต้ นที่สามารถเกิดปฏิกิริยาแบบต่อ
เนื่องได้ ภายในขัน้ ตอนเดียวเพื่อให้ ได้
สารผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี โ ครงสร้ างซับ ซ้ อ น
โดยวิธีการสังเคราะห์สามารถประยุกต์
ใช้ ได้ จริ งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยา
รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus
Researcher Award เป็ นรางวัลที่ได้ รับ
การสนับสนุนจากส�ำนักพิมพ์เอลเซอร์
เวี ยร์ (Elsevier) ร่ วมกับ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด ม
ศึกษา (สกอ.) ส�ำหรับสาขา Biological
& Life Sciences มีนกั วิจยั จากมหา
วิทยาลัยมหิดลได้ รับรางวัล ได้ แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์ หญิงอุไร
วรรณ พานิช เมธีวิจยั สกว. จากภาค
วิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จากผลงานการวิจัย เรื่ อง “บทบาท
ข อ ง ส า ร ต้ า น อ อ ก ซิ เ ด ชั่ น จ า ก
ธรรมชาติ สู่ การพัฒนาสารยับยัง้
ความเสื่ อ มสภาพของผิ ว หนั ง ” ที่
อธิ บ ายกลไกการเกิ ด ผิ ว หนั ง เสื่ อ ม
สภาพ รวมทัง้ การเกิ ด สี ผิ ว ที่ ไ ม่ ส ม�่ ำ 
เสมอที่ มี ส าเหตุจ ากรั ง สี ยูวี ที่ ก ระตุ้น
ภาวะเครี ยดและเกิดการออกซิเดชัน่ ใน
เซลล์ ผิ ว หนั ง สามารถน� ำ ไปสู่ ก าร
พั ฒ นาวิ ธี ก ารป้ อ งกั น อั น ตรายจาก

แสงแดดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชะลอวัย การยับยัง้
ความเสื่ อ มสภาพของผิ ว หนั ง ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในระดั บ โมเลกุ ล และ
เซลล์ รวมทังการเพิ
้
่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
แปรรู ปจากสมุนไพร
และรางวัลประเภทสุดท้ าย รางวัล
2018 TRF-OHEC-Scopus Young
Researcher Award นัก วิ จัย จาก
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับรางวัลจ�ำนวน
๒ ท่าน ได้ แก่
สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences ได้ แก่ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริ ญ
สวรรค์ นักวิจยั สกว. ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากผลงานการวิ จัย เรื่ อ ง “ชี ว วิ ท ยา
ระบบเพื่อความเข้ าใจและพัฒนา
พืชเพื่อรั บมือสภาวะโลกร้ อน” นับ
เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาสายพันธุ์พืช
และวิธีการเพาะปลูกเพื่อให้ พืชทนต่อ
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงผันผวน
อย่ า งรวดเร็ ว แบบจ� ำ ลองที่ ไ ด้ เป็ น
ข้ อมูลที่ส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพการ
พั ฒ นาสายพั น ธุ์ พื ช ให้ ทนต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อมและ
อุณหภูมิซงึ่ มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ผลิ ต อาหารให้ เ พี ย งพอต่ อ ประชากร
โลก ทัง้ นี ก้ ลุ่ม วิ จัย ก� ำ ลัง ด� ำ เนิ น การ
พั ฒ นาต่ อ ยอดงานดั ง กล่ า วสู่ พื น้ ที่
เศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คัญ ของประเทศ อาทิ
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หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ให้กับสมาคมอาศรม
วัฒนธรรมไทย-ภารต

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.    
รุ จเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ�ำนวยการ
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลงความ
ร่ วมมือทางวิชาการร่ วมกับ ศาสตรา
จารย์ เกี ย รติ คุ ณ ศรี สุ ร างค์ พู ล
ทรั พย์ นายกสมาคมอาศรมวัฒนธรรม
ไทย-ภารต เพื่ อ พั ฒ นาห้ องสมุ ด
ดิจทิ ัล: ห้ องสมุดอาศรมวัฒนธรรม
ไทย-ภารต (ห้ องสมุดสวามี สัตยา
นันทปุรี) ณ ห้ องประชุมชัน้ ๒ อาคาร
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.โสภนา ศรีจำ� ปา ประธานศูนย์ภาร
ตะศึ ก ษา สถาบั น วิ จั ย ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชี ย ม.มหิดล คุ ณ ราช
มั ต ตา เลขานุ ก ารสมาคมอาศรม

วัฒนธรรมไทย-ภารต และ ดร.อภิภู
สิทธิภูมิมงคล รองผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
พันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ
เป็ นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้ อ
ตกลงดังกล่าว
สมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
เป็ นแหล่ ง รวบรวมองค์ ค วามรู้ และ
สื่ อ สารสนเทศทางด้ านภาษาและ
วัฒ นธรรมอัน ทรงคุณ ค่ า ของทัง้ ไทย
และอินเดีย ปั จจุบนั มีหนังสือหายากทัง้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฮิน
ดี จ�ำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ รายการ ที่
ยัง ไม่ไ ด้ จัด หมวดหมู่อ ย่า งเป็ น ระบบ
ด้ วยเหตุ นี ท้ างสมาคมอาศรมวั ฒ น
ธรรมไทย-ภารต และหอสมุดและคลัง
ความรู้ ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และการ

อนุรักษ์ ทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้ าน
ภารตะศึกษาหรื ออินเดียศึกษา จึงจัด
ท� ำ โครงการพัฒ นาห้ อ งสมุด อาศรม
วัฒนธรรมไทย-ภารต (ห้ องสมุดสวามี
สัตยานันทปุรี) โดยอาศัยบุคลากรผู้มี
ความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญใน
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศด้ วย
เทคโนโลยีอนั ทันสมัย เพื่อยกระดับให้
ห้ องสมุดอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
เป็ น ห้ อ งสมุด ดิ จิ ทัล ที่ ทัน สมัย และได้
มาตรฐาน พร้ อมให้ บริ การแก่ชาวไทย
และชาวอิ น เดี ย ในไทย ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจทัว่ ไปก็สามารถเข้ าถึง
แหล่งเรี ยนรู้ ทางภาษาและวัฒนธรรม
แห่ง นี ไ้ ด้ นอกจากนี ย้ ัง เป็ น การเสริ ม
สร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดี ที่ มี ม าอย่ า ง
ยาวนานระหว่างชาวไทย-ภารต Mahidol

พื ้นที่ปลูกข้ าว และแหล่งเลี ้ยงสาหร่ าย
ร่ ว มกับ กลุ่ม วิ จัย อื่ น ๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศต่อไป
สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences ได้ แก่ รองศาสตราจารย์
ดร. วุฒิชัย เอือ้ วิทยาศุภร นักวิจยั
สกว.สัง กัด ภาควิ ช าเคมี คณะวิ ท ยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผล
งานการวิจยั เรื่ อง “โมเลกุลนาโนไฮ
บริดสู่นวัตกรรมวัสดุ” จากวิธีการเตรี
ยมสารประกอบนาโนไฮบริ ดที่ มี
โครงสร้ างหลากหลายแบบใหม่
สามารถอธิ บ ายถึ ง กลไกการเกิ ด

สารประกอบที่น�ำไปสูก่ ารดัดแปลงและ
พัฒนาวิธีการเตรี ยมสารประกอบเคมี
อื่นๆ ในกลุม่ ใกล้ เคียง นอกจากนี ้ยังน�ำ
สาร ประกอบเคมีที่สงั เคราะห์ได้ จาก
กลุ่มเหล่านี ม้ าใช้ เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา
ชนิ ดต่างๆ เพื่ อผลิตสารเคมี ที่ใช้ เป็ น
สารเติ ม แต่ ง ในอุต สาหกรรมไฮบริ ด
พลาสติก หรื อใช้ เปลี่ยนเป็ นพอลิเมอร์
ยางสังเคราะห์ชนิดใหม่ โดยงานวิจยั ใน
ปั จจุบนั เน้ นหนักไปทางด้ านการพัฒนา
วัสดุตรวจวัดทางเคมีเซ็นเซอร์ และวัสดุ
ดู ด ซั บ เพื่ อ ลดความเป็ นพิ ษ ของสิ่ ง
แวดล้ อ ม ซึ่งส่งผลให้ เกิ ดการพัฒนา

วิ จัย ต่ อ วงการวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี แ ละ
วัสดุศาสตร์ ของโลก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ ป็ น ม ห า
วิทยาลัยวิจัยที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการวิ จัย ที่ ห ลากหลาย มี ค วาม
พร้ อมในทุกด้ านที่จะช่วยสนับสนุนการ
วิจยั ร่ วมถึงนโยบายด้ านการสร้ างผล
งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพระดับมาตราฐาน
สากล ตรงกับความต้ องการของสังคม
และการสร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่อย่างชัดเจนเสมอมา Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Harmony in Diversity
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการ
เริม่ ต้นได้
“บางกอกน้อยโมเดล”
ด้วย

สุขภาพดี

10

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีโครงสร้ างของ
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป คาดการณ์
ว่าในอีก ๓ ปี ข้างหน้ า ประเทศไทยจะ
เข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ โดยมี
จ� ำ นวนประชากรผู้สูง อายุสูง ถึ ง ๑๓
ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ ๒๐ ของจ�ำนวน
ประชากร ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากอัตรา
การเกิดต�ำ่ ควบคูไ่ ปกับอัตราการตายต�ำ 
่
คนไทยมีชีวติ ยืนยาวขึ ้น ระบบสาธารณ
สุข ควรเป็ น ระบบแรกที่ เ ตรี ย มความ
พร้ อมเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงนี ้
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสมาชิกใน
ชุมชนบางกอกน้ อย ร่วมกับ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จัดท�ำโครงการบางกอกน้ อย
โมเดล “สุ ข ภาพดี เ ริ่ มต้ น ได้ ด้ ว ย
ปลายนิว้ ” เพือ่ เป็ นเครื่องมือช่วยในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนในพื ้นที่ ผ่านการ
จัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบแอปพลิเคชัน ซึง่
จะเป็ นประโยชน์ในการท�ำงานเพื่อการ
ป้องกันและฟื น้ ฟูสขุ ภาพเชิงรุกต่อไป
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสือ่ สาร
องค์ ก รและกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยา
ลัยมหิดล ในฐานะผู้ด�ำเนิ นโครงการ
บางกอกน้ อยโมเดล กล่าวว่า บางกอก
น้ อยโมเดล มี ก ารตั ้ง เป้ าหมาย
เป็ นต้ นแบบของการจัดการระบบ
สุขภาพเขตเมือง สิ่งส�ำคัญคือการ
ท�ำงานบนฐานข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เป็ น
ปั จจุบนั เน้ นข้ อมูลส�ำหรับการสร้ าง
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เสริ มสุขภาพอย่ างตรงจุดในแต่ ละ
ช่ วงอายุ จึงมีการพัฒนาระบบฐาน
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพเพี ย งแค่ ป ลายนิ ว้ ที่
ออกแบบมาเพื่อให้ ทุกคนสามารถ
กรอกข้ อมู ล ของตนเองได้ อย่ าง
ปลอดภัย ผ่ า นแอปพลิ เคชั น และ
เว็บไซต์ บางกอกน้ อยโมเดล (Bangkoknoi Model Application และ Website) โดยเปิ ดให้ ประชาชนผู้ มี
ทะเบียนบ้ าน ผู้พกั อาศัย ท�ำงานหรือ
เรี ยนในเขตบางกอกน้ อยเข้ ามาก
รอกข้ อมู ล รายบุ คคล ซึ่ง จะมี การ
สอบถามใน ๕ มิติ ได้ แก่ สุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และ
ความปลอดภัย พร้ อมกันนี ก้ ็จะมี
“ที ม จิ ต อาสา” ที่ ล งพื น้ ที่ แ นะน� ำ
ระบบฐานข้ อมูลและเก็บข้ อมูลเชิง
รุ กในชุ มชนควบคู่ กัน โดยได้ มีการ
ท� ำ งานร่ ว มภาคส่ ว นต่ า งๆ ในเขต
บางกอกน้ อย อาทิ กรมสารวัตรทหาร
เรือ ส�ำนักงานเขตบางกอกน้ อย โรงเรียน

ปลายนิว้

สตรี วดั ระฆัง โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรี ยนสวนอนันต์ โรงเรี ยนมัธยมวัด
ดุสิตาราม โรงเรี ยนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรี ยนสุวรรณารามวิทยาคม วัด ร้ าน
ค้ า ภาคี ด้ านนั ก ศึ ก ษาจาก คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะ
สัง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ธนบุรี และชุมชน ซึง่ ขณะนี ้ได้ เริ่มด�ำเนิน
การลงพื ้นทีเ่ ก็บข้ อมูลได้ ๑๐ ชุมชน จาก
๔๒ ชุมชน โดยตังเป้
้ าหมายไว้ ที่ร้อยละ
๖๐ จากจ�ำนวนประชากรในพื ้นที่ หรื อ
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ คน จาก
ประชากรในพื ้นที่ประมาณ ๑๕๘,๕๕๓
คน (สัมมโนประชากร ปี ๒๕๕๔) ซึง่ จะ
ใช้ เวลาในการด�ำเนินการ ๑ ปี (กันยายน
๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) จากนัน้ จะ
เดินหน้ าสู่ในเฟสต่อไปคือวางแผนกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื ้นที่ และน�ำข้ อมูลมา
วางแผนพัฒนาระบบดูแลสุขภาพต่อไป
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“เมื ่อประชาชนเข้ามากรอกข้อมู ล
แอปพลิ เคชันบางกอกน้อยโมเดล ผลจะ
แสดงมาทีศ่ ิ ริราชทันที ท�ำให้รู้ว่าใคร อยู่
ทีไ่ หน ต้องการความช่วยเหลืออะไร ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ในการท�ำงาน เช่น หาก
มี บ้ า นไหนกรอกว่ า เป็ นไข้ เ ลื อ ดออก
ขณะที ่พืน้ ที ่ใกล้เคี ยงก็ พบโรคไข้เลื อด
ออกเช่ น กัน แสดงว่ า พื ้น ที ่ น ั้น มี ก าร
ระบาดของเชือ้ ไข้เลือดออก เราจะส่งทีม
ไปแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นการป้องกันและ
ฟื ้ นฟูสขุ ภาพเชิ งรุก โดยประชาชนมัน่ ใจ
ได้ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็ นความลับ
แบบรายบุคคล” รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ นริศ กล่าว
โครงการบางกอกน้ อยโมเดล
“สุ ขภาพดีเริ่ มต้ นได้ ด้วยปลายนิ ว้ ”
เป็ นการตังต้
้ นการจัดการระบบสุขภาพ
เชิ ง รุ ก โดยมี บุคลากรมี คุณภาพของ
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และการท�ำงานร่วม

กั น กั บ องค์ กรและชุ ม ชนในพื น้ ที่
บางกอกน้ อย ซึง่ สามารถต่อยอดโดยถือ
เป็ นต้ นแบบให้ กั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชน ไปจนถึงสามารถเป็ นตัวอย่าง
ให้ กบั การดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนเขตเมืองต่างๆ ของประเทศไทย
ได้ จึงขอเชิ ญ ชวนประชาชนผู้ พั ก
อาศั ย หรื อ ท�ำ งานในเขตบางกอก
น้ อยเข้ ามากรอกข้ อมูลสุขภาพ และ
ร่ วมสมัครเป็ นอาสาสมัครได้ ท่ ี http://
bangkoknoimodel.com และสามารถ
ดาวน์ โหลดแอปพลิ เ คชั น ได้ จ าก
สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์
ต่ างๆ ที่ใช้ ระบบ IOS และ Android
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ งาน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) คณะแพทย
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐-๒๔๑๙-๙๓๕๐-๑ โทรสาร
๐-๒๔๑๙-๗๖๕๒ E-mail: csrsiriraj@
gmail.com www.facebook.com/csrsiriraj2556 Mahidol

หมายเหตุ: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวโดย นางสาวกัณฐมาศ ศุภมณี หัวหน้างาน
กิ จกรรมเพื ่อสังคม (CSR) คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

มหิดลสาร ๒๕๖๑

Harmony in Diversity
ธนธัช ปานัญญวาจถ์

งาน “มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ ๑๔”
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เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ช า        
สุ น ทรานั น ท์ รั ก ษาการแทนรอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จ การนัก ศึ ก ษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน “มหิดลคน
รั ก สั ต ว์ ครั ้ง ที่ ๑๔” ณ คณะสัต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รั ตนากร
คณบดีฯ กล่าวรายงาน
งาน “มหิดลคนรั กสัตว์ ครั ง้ ที่ ๑๔”
ก� ำ หนดจัด ระหว่ า งวัน ที่ ๑๓ – ๑๔
มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้ แนวคิด “เลีย้ ง
สัตว์ ต่างถิ่นอย่ างปลอดภัย ใส่ ใจสิ่ง
แวดล้ อม” เพื่อปลูกฝังความรู้สกึ รับผิด
ชอบ สร้ างจิตส�ำนึกที่ดี และส่งเสริมการ
เลี ้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างถูกวิธี ตระหนัก
ถึงโรคสัตว์สคู่ น และการอยูร่ ่วมกับสัตว์
อย่างปลอดภัย ภายในงานฯ มีกิจกรรม
ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวด
สุนขั พันทางชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร การประกวดสัตว์น� ้ำสวย
งามชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

February 2018

และสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การ
ตอบปั ญหาวิชาการชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวด
วาดภาพชิงถ้ วยประทาน พระเจ้ าหลาน
เธอ พระองค์เจ้ าอทิตยาทรกิติคณ
ุ การ
จัดประชุมวิชาการ เรื่ อง “GROW OLD
HEALTHIER: Tips to Manage Common Geriatric Diseases” งานประชุม
วิ ช าการเรื่ อ ง “สั ต ว์ ต่ างถิ่ น ” การ
ประกวดสัตว์ปีก การประกวดกระต่าย
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมทดสอบสุนขั

นิสยั ดี กิจกรรมขี่ม้าและให้ อาหารม้ า
กิ จ กรรมท� ำ วี ล แชร์ ใ ห้ สุ นั ข และแมว
นอกจากนี ้ยังมีบริ การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคเรบี ส์ (พิ ษ สุ นั ข บ้ า) และตรวจ
สุขภาพสัตว์เลี ้ยงเบื ้องต้ นฟรี การออก
ร้ านจ�ำหน่ายสินค้ าอุปโภคบริ โภคและ
สินค้ าส�ำหรั บสัตว์ เลีย้ ง เป็ นต้ น การ
เสวนาเรื่ อง “เลีย้ งสัตว์ ต่างถิ่นอย่ างไร
ให้ ถูกใจและถูกต้ อง” พร้ อมทัง้ การ
แสดงของนกจากสมาพันธ์สตั ว์ปีกแห่ง
ประเทศไทย Mahidol
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“Nice to meet you”

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
รั กษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

“มุมมอง ทิศทาง การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับ
โลก (World Class University)”

ในปี นี เ้ ราคงต้ องมาช่ ว ยกั น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
มหิดลที่เน้ นเรื่ องปั ญญาของแผ่นดินเพื่อ
การพัฒนา และการพัฒนานี เ้ ราคงต้ อง
พัฒนาให้ เกิดประโยชน์ ในทุกๆ ด้ าน ทัง้
เรื่ องของสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม ศิลป
วัฒนธรรม ฯลฯ ไม่เฉพาะชาวไทยเท่านัน้
แต่ต้องพัฒนาเพื่อให้ ชาวโลกเกิดสันติสขุ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้ วย ถ้ าเรา
ท�ำภาระกิจของเราให้ ดี โดยเน้ นการวิจยั ที่
มี คุณภาพ ผลิตบัณฑิ ตให้ มีคุณภาพทัง้
บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ หลั ง
ปริ ญญา ขณะเดียวกันก็มีจิตที่จะบริ การ
สังคมในทุกๆ มิติ ทังระดั
้ บชาติ ชุมชน และ
บุค คล และเชื่ อ มประสบการณ์ ที่ สูง ส่ ง
เหล่านีไ้ ปสู่ระดับนานาชาติ เป้าหมายที่
ชัดเจนก็ คือ เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ในระยะเวลา ๑๕ ปี จากปี ค.ศ.
๒๐๑๖-๒๐๓๐ ซึง่ องค์การสหประชาชาติ
ได้ ให้ ความเห็นชอบซึ่งทังหมดมี
้
๑๗ ข้ อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะน�ำไป
สูค่ วามร่ วมมือกันทุกระดับ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ลต้ อ งน� ำ จุด เด่น มาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้
มากขึ ้น นัน่ คือ เรื่ องของคุณภาพของเจ้ า

หน้ าที่ทกุ สาขา เริ่ มตังแต่
้ อาจารย์ นักวิจยั
รวมถึงข้ าราชการและพนักงานทุกๆ คน
ต้ องรวมพลังกัน ไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึง่
ต้ องรวมพลังในภาควิชา คณะ รวมถึงทุก
ส่ ว นงานภายในมหาวิ ท ยาลัย ในขณะ
เดียวกันถ้ ามีโครงการใหญ่ๆ จะต้ องมีการ
สนับสนุนให้ มกี ารรวมพลังกับมหาวิทยาลัย
อื่น และมีการรวมพลังกับสถาบันวิชาการ
ระดับโลก เมื่อมีผลผลิตงานวิจยั และก�ำลัง
คนที่มีคณ
ุ ภาพคงจะต้ องเชื่อมโยงกับภาคี
ข้ างนอก ได้ แก่ ชุมชน และภาคอุตสาห
กรรม เพื่ อ น� ำ ผลงานวิ จั ย นั น้ ไปสู่ ก าร
พัฒนาและก่อประโยชน์ ให้ กับสังคมทุก
ระดับสืบไป
ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ต้องการจะเรี ยน
เพื่อน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเหล่านันเราคงต้
้
อง
เรี ยนรู้ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาทังงานและ
้
ตนเอง พยายามท�ำงานร่ วมกัน ให้ อภัย    
ซึ่ ง กัน และกัน เมื่ อ มี ก ารท� ำ งานที่ พ ลาด
ยิ น ยอมพร้ อมใจที่ จ ะท� ำ งานด้ ว ยความ
ขยันขันแข็ง มีคณ
ุ ภาพ เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ และ
โลกสืบไป

ขณะจิต โดยมีหลักในเชิงปฎิบตั ิคือ
๑. การเรี ยนรู้ ตลอดเวลา เรี ยนรู้ จาก
การฟั ง การอ่านหนังสือทุกประเภทที่เป็ น
ประโยชน์ การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องจะเสริ ม
สติปัญญาให้ เกิดความรู้ เพื่อน�ำมาสู่การ
ประสมประสานหรื อบูรณาการกันได้ อย่าง
เป็ นระบบ
๒. ท�ำงานให้ ดีท่ ีสุด คุณภาพสูงสุด
เท่าที่พึงจะท�ำได้ และท�ำงานหนักเพื่อให้
เกิดผลงานที่ดีและงานเหล่านันต้
้ องท�ำให้
เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชนระดับชาติ
และเมื่ อ มี โ อกาสก็ อ าจก่ อ ประโยชน์ ใ น
ระดับโลกได้
๓. ใช้ สามั ญ ส� ำ นึ ก ช่ วยในการ
ท�ำงาน คือ สามัญส�ำนึกในตัวของเราเอง
และสิ่งแวดล้ อม เพราะความรู้ อย่างเดียว
อาจไม่พอ
๔. มี ค วามจริ ง ใจต่ อกั น และกั น
จริ งใจต่อตัวเอง คนข้ างเคียงและทีมร่ วม
งาน รวมทังมี
้ ความซื่อสัตย์ในการท�ำงาน
๕. มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ บุ ค คลอื่ น
รวมทัง้ ภาคีต่างๆ ด้ วย ทัง้ ในประเทศ
และในระดับนานาชาติ ซึง่ จะเชื่อมโยง
คติในการท�ำงานให้ประสบความ และน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ สามารถท�ำงานได้
ส�ำเร็จ
มาก กว้ างขวางและเป็ นประโยชน์ มาก
หลักในการท�ำงานทีย่ ดึ ปฎิบตั มิ าตลอด ขึ ้นMahidol
เวลา คือท�ำงานให้ มีคณ
ุ ภาพ ทุกเวลาทุก
สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

มหิดลสาร ๒๕๖๑

13

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

Start Up (๘ มกราคม ๒๕๖๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดพิธี ล งนามบั น ทึก
ข้ อตกลงความร่ วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนา
วิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมในระดับท้ องถิ่นและระบบเชื่อมต่ อ
พลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์ สุขของมหาชน
ชาวสยาม ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การ
บริ การส่วนต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และห้ าง
หุ้นส่วนจ�ำกัด แอดชีวิต ชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้ องประชุม R-114
ชัน้ ๑ อาคาร ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประกาศนียบัตร OECD GLP (๙ มกราคม ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบประกาศนียบัตร Certificate of Compliance
to OECD Principles of GLP ส�ำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา ซึ่ง
เป็ นการรับรองเพือ่ ขึ ้นทะเบียนเป็ นหน่ วยงานให้ บริการทดสอบความ
ปลอดภัยตามหลักการ OECD GLP (Organisation for Economic
Co-operation and Development) แห่ งแรกในประเทศไทย โดยมีนาย
แพทย์ สขุ มุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นผู้มอบ
เกียรติบตั รในครัง้ นี ณ
้ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เปิดตัว Mobile Application RDU รู้เรื่องยา
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(๙ มกราคม ๒๕๖๑)

Volunteerism (๙ มกราคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมเป็ นวิทยากรในงานประชุมระดับ
ชาติด้านการอาสาสมัคร ครั ง้ ที่ ๓ (The 3rd National Conference on Volunteerism)
ภายใต้ หวั ข้ อ “การพัฒนานักศึกษาด้ วยกระบวนการอาสาสมัคร” โดยการประชุมจัดขึ ้น
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายการตรวจประเมิน (๑๐ มกราคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมภพ ประธาน
ธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานกล่าว
ต้ อนรั บและบรรยาย “พืน้ ฐานของการตรวจ
ประเมิน” ในการฝึ กอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่ นที่ ๖ ณ ห้ องมหาสวัสดี ศูนย์
ปฏิบตั ิการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
February 2018

ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ปิ ยะมิ ต ร ศรี ธ รา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ ส�ำนักงานรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ แถลงข่าวเปิ ดตัว Mobile Application
“RDU รู้เรื่องยา” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ชัน้ ๕ ศูนย์การแพทย์สริ ิกติ ์ิ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น (๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลก
เปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จาก Aoyama Gakuin University และ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น โดยแลกเปลี่ยนจ�ำนวน ๑ ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม
– ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ การต้ อนรับและแนะน�ำการใช้ ชีวติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้ อง ๗๒๘ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

ลงนาม Jiaying University (๑๒ มกราคม ๒๕๖๑)
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมลงนาม
ข้ อตกลงกับ Jiaying University ในการก่อตัง้ Centre for Chinese
Studies โดยมีความร่ วมมือผ่านสถานทูตจีน มหาวิทยาลัยคูค่ วามร่ วม
มือในประเทศไทยในการด�ำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร International Programme on Chinese Studies ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในอาเซียน รวมทังมหาวิ
้
ทยาลัยชันน�
้ ำในจีน ทังนี
้ ้
Centre for Chinese Studies จะด�ำเนินการร่ วมกับสถานทูตจีนใน
การน�ำ Confucius Institute มาตังที
้ ่มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต

เราท�ำความดีด้วยหัวใจ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา สุนทรานันท์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่ วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท�ำความดี ด้ วยหัวใจ”
ใน ๓ โซน ได้ แก่ โซนที่ ๑ บริ เวณหน้ าโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม – แยก สภ.พุทธมณฑล โซนที่ ๒ จากหน้ าโรงเรี ยนกาญจนา
ภิเษก วิทยาลัยนครปฐม – ขึ ้นเหนือ ไปทางบางภาษี และโซนที่ ๓ พื ้นที่
รับผิดชอบเทศบาลต�ำบลคลองโยง

จักรยานรี ไซเคิล (๑๕ มกราคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในพิธีเปิ ดโครงการ
“ส่ งเสริมสุขภาพ ลดภาวะโลกร้ อนให้ ชุมชนด้ วยจักรยานรีไซเคิล” รับผิดชอบโครงการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมส่งมอบจักรยานเก่าที่ไม่
ได้ ใช้ งานแต่ยงั สามารถใช้ งานได้ จ�ำนวน ๑๕๐ คัน ให้ แก่ชมรมคนรักสุขภาพและรี ไซเคิล
ประเทศไทย เทศบาลต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มอบทุนมหิดลกาญจน์ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการ
แทนรองอธิ การบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขต
กาญจนบุรี รับมอบเงินจาก นายบวรศักดิ์ วานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสมทบทุน
การจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ซึ่ ง เป็ นรายได้ จากการจั ด คอนเสิ ร์ ต “เรารั ก
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์
นายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา สุนทรานั นท์ รักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานเปิ ดการประชุม
สมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์ แห่ งประเทศไทยครั ง้ ที่ ๗ ณ ห้ องมินิ
เธียเตอร์ ศูนย์การเรี ยนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการประชุมจัดขึ ้นระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

ประชุม ทปอ.วาระพิเศษ (๒๑ มกราคม ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ า
ร่ วมประชุ มใหญ่ วิสามั ญที่ประชุ มอธิ การบดี
แห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ครั ง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ วาระ
พิเศษแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การท�ำงานร่วมกับผู้บริ หาร
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ (CP) ณ สถาบันผู้น�ำ CP เขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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มุมกฎหมาย

กุลวดี ปุณทริกโกทก นิติกร กองกฎหมาย

‘การไม่รับทราบหลักสูตร’

ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา*
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ฉบับนี ้ ขอน�ำเสนอเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ
เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดย
ปั จจุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
ไทยหลายแห่ งได้ จั ด ตั ้ง ขึ น้ ตาม
กฎหมายเฉพาะของตนซึ่ง จะต้ อ ง
บริ หารกิจการของมหาวิทยาลัยให้ เป็ น
ไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ที่มีหน้ าที่ในการจัดการศึกษา โดยสอด
คล้ องกับแผนพัฒนาและเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ จึ ง เป็ นภารกิ จ ตาม
กฎหมายเพื่ อ ด� ำ เนิ น การพิ จ ารณา
หลักสูตรให้ สอดคล้ องเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รที่ ก� ำ หนดขึ น้ เพราะเหตุ ที่
มหาวิ ท ยาลัย เป็ น สถาบัน การศึก ษา
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
แต่เป็ นที่ทราบกันดีว่าสภามหาวิทยา
ลัย เป็ นองค์ ก รสู ง สุ ด มี อ� ำ นาจและ
หน้ าที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของมหา
วิทยาลัยข้ อหนึ่งที่ก�ำหนดไว้ คือ การ
อนุมัติการเปิ ดสอนและหลักสูตรการ
ศึกษา แต่ในขณะเดียวกันหากพิจารณา
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึก ษาแห่ ง
ชาติ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็ นผู้ตดิ ตามตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งมีประเด็นเกิดขึน้ มา
ยาวนานเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การ
ของหน่ วยงานทัง้ สองแห่ งว่ ามีความ
เกี่ยวพันกันเพียงใด หรื อทับซ้ อนกัน
หรื อไม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาหลาย
แห่งเห็นว่า สภาสถาบันอุดมศึกษา มี
อ�ำนาจพิจารณาให้ ความเห็นชอบ หรื อ
อนุ มั ติ เ รื่ องหลั ก สู ต รตามพระราช
บัญญัติจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาของ
แต่ ล ะแห่ ง ในขณะที่ ส� ำ นัก งานคณะ
กรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) มี
ความเห็นว่าการด�ำเนิ นการรั บทราบ
หลักสูตรที่ได้ ด�ำเนินการมาตลอดเป็ น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (๑)
กฎ หมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
(๒)พระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.

February 2018

๒๕๔๖ และ(๓)แนวทางการบริ ห าร
เกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ด้ วยเหตุนี ้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ขอหารื อไปยั ง คณะ
กรรมการกฤษฎีกา ซึง่ คณะกรรมการดัง
กล่าวได้ วางหลักประการส�ำคัญหลาย
ประการ ปรากฏในค�ำวินิจฉัย ในเรื่ อง
เสร็ จที่๑๗๙o/๒๕๕๙ มีข้อพิจารณา
ที่น่าสนใจ  สรุ ปได้ ดังนี ้
๑.การพิจารณาการเปิ ดหลักสูตร
การสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ
เป็ นอ�ำนาจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่ ง ซึ่ ง การรั บ ทราบหลั ก สู ต รของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด ม
ศึกษา กระบวนการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในลักษณะที่เป็ นการรับ
ทราบทางข้ อเท็จจริ ง การรับทราบหรื อ
ไม่รับทราบหลักสูตร ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงไม่มีผลต่อหลักสูตร
ที่ ส ภาสถาบัน อุด มศึก ษาที่ ส ภามหา
วิทยาลัยได้ ให้ ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิ
แล้ ว
๒.การรั บทราบหรื อไม่ รับทราบ
หลักสูตร เป็ นคนละประเด็นกับการ
พิจารณาความสอดคล้ องของหลักสูตร
กั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
อุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงสามารถก�ำหนดกฎ
เกณฑ์ ให้ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ องส่ ง
หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรื อ
อนุ มั ติจ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้
คณะกรรมการฯ พิจาณาตามกระ
บวนการเพราะคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้ าที่ตามกฎหมายที่จะ
ต้ องดูแลเรื่ องมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง
เป็ นการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
ยังเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการรั บรอง
คุ ณ วุ ฒิ ก� ำ หนดอัต ราเงิ น ดื อ นของผู้
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาและการคุ้ม ครองผู้
บริ โภคด้ วย แต่ ในขณะเดียวกัน การ

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ศึกษาให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
จะต้ อ งค� ำ นึ ง ความเป็ น อิ ส ระในการ
บริ หารจัดการวิชาการและความเป็ น
เลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ทั ง้ นี ้ หากคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาเห็นว่าเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา
สมควรที่จะใช้ ค�ำว่าหลักสูตรนันเป็
้ นไป
ตามมาตรฐานแทนการใช้ ว่ า “รั บ
ทราบ” แต่ห ากไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานดัง กล่า ว คณะกรรมการฯ
สมควรแจ้ งไปยังสถาบันการศึกษาให้
ชัด เจนเพื่ อ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
หลัก สูต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตร
ฐานระดับ อุด มศึก ษา อย่า งไรก็ ต าม
หากสถาบันการศึกษามิได้ ด�ำเนินการ
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามที่ แ จ้ ง คณะกรรม
การฯ ก็อาจประกาศเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
ว่า หลักสูตรนันยั
้ งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา
เท่ากับมหาวิทยาลัยจะต้ องเป็ นผู้รับผิด
ชอบและรั ก ษามาตรฐานของมหา
วิ ท ยาลัย จากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ าว
เป็ นการสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกัน
กับทัง้ มหาวิทยาลัยและส�ำนั กงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและก่ อให้
เกิดความชัดเจนในวงการการศึกษา
ยิ่งขึน้ และเน้ นย�ำ้ ว่ ามหาวิทยาลัยยัง
คงมี ห น้ าที่ ใ นการส่ ง เอกสารต่ า ง
เกี่ยวกับหลักสูตรที่สภามหาวิทยา
ลัยอนุ มัติหรื อเห็นชอบเพื่อให้ คณะ
กรรมการการอุด มศึก ษาด� ำ เนิ น การ
ตามกระบวนการในลักษณะที่เป็ นการ
รั บ ทราบทางข้ อ เท็ จ จริ ง โดยการรั บ
ทราบหรื อ ไม่ รั บ ทราบหลัก สู ต รของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไม่มี
ผลต่อการมีอยู่ของหลักสูตรที่สถาบัน
อุด มศึ ก ษาได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ
อนุมัติ แ ล้ ว แต่ ห ลัก สูต รที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น ไป
ตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการฯ ย่ อ ม
สามารถที่จะแจ้ งไปยังมหาวิทยาลัยให้
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Special Scoop

ศศินันท์ มากงลาด หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รามาฯ ผลิต เครื่องส�ำอาง
สูตรอ่อนโยน ตอบโจทย์ทุกเพศ

สาธิดา ศรีชาติ

มีเครื่องส�ำอางมากมายในท้ องตลาดทีไ่ ม่ได้ มาตรฐาน
และอวดอ้ างเกินจริง สาวๆ หลายคนตกเป็ นเหยือ่ จนท�ำให้
ผิวหน้ าเสียหายกันหลายราย มหิดลสารฉบับนี ้ ขอเสนอ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งส� ำ อางที่ เ ป็ น สูต รของโรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึง่ มีความปลอดภัยเชือ่ ถือได้ โดยมี เภสัชกร
หญิงสุธีตา ด่ านอุดมชาญ และเภสัชกรหญิงจิดาภา
ฉัฐมะพรรณรังสี ฝ่ ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลฯ มาให้
ข้ อมูลเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจให้ กบั ผู้บริโภคดังนี ้
เครื่ องส�ำอางที่เป็ นสูตรของโรงพยาบาล อาทิ Rama
Cold Cream, Rama Cream Base และ Rama Gentle
Shampoo เป็ นต้ น เป็ นผลิตภัณฑ์ทคี่ ณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดีผลิตมากว่า ๑๐ ปี แล้ ว แต่จะมีแต่คนไข้
เท่านันที
้ ่ร้ ู จกั ผลิตภัณฑ์นี ้ ภายหลังมีคนไข้ สนใจในผลิต
ภัณฑ์มากขึ ้น เพือ่ ลดภาระของแพทย์ จึงได้ นำ� ผลิตภัณฑ์

ไปจดแจ้ งทะเบียนเครื่ องส�ำอางค์ กับ
องค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อวาง
จ�ำหน่ายที่ Rama Health Shop จนท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นทีร่ ้ ูจกั ส�ำหรับคน
ทัว่ ไปมากขึ ้น
ผลิตภัณฑ์ Rama Cold Cream
เป็ นครี มสูตรพื ้นฐานที่มีความอ่อนโยน
ให้ ความชุ่ ม ชื น้ ผิ ว มี ก ารแต่ ง กลิ่ น
กุหลาบหอมอ่อนๆ เหมาะส�ำหรับคนที่
ผิวธรรมดาถึงผิวแห้ ง ซึง่ จะแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ Rama Cream Base เล็ก
น้ อย ทีเ่ นื ้อครีมไม่เหนียวเหนอะหนะ และ
ไม่มีส่วนประกอบของน� ้ำหอม เหมาะ
ส� ำ หรั บ ผิ ว แพ้ ง่ า ย นอกจากนี ย้ ั ง มี

ผลิตภัณฑ์ Rama Gentle Shampoo
เป็ นแชมพูสตู รอ่อนโยน สามารถ
ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ ศรี ษะจรดปลายเท้ า
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ ๓ ชนิดนี เลื
้ อก
ใช้ สว่ นประกอบทีเ่ ป็ นเก
รดฟาร์ มาซู ติ ค อล
(Phar maceutical
Grade) ผลิตจากโรงงาน
ที่ได้ รับการรั บรองมาตรฐาน
GMP และมี ก ารติ ด ตามผลคนที่ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้โดยตลอด เพื่อความ
มัน่ ใจของผู้บริโภค
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ทงั ้ ๓ ชนิดได้ รับ
การตอบรั บดี ซึ่งในอนาคตฝ่ ายเภสัช

ด�ำเนินการแก้ ไขปรั บปรุ งหลักสูตรให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานระดั บ
อุดมศึกษาได้ เช่นนี ้ แม้ มหาวิทยาลัย
ต่างๆ จะสามารถเปิ ดสอนในหลักสูตร
การศึก ษาที่ ส ภามหาวิทยาลัย อนุมัติ
แล้ ว หากที่ สุ ด แล้ วมิ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไข
ปรับปรุ งหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน คณะกรรมการการอุ ด ม
ศึกษาในฐานะผู้ตรวจสอบยังสามารถ
ที่จะประกาศต่อสาธารณะได้ ว่า หลัก

สูตรนันไม่
้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็ นข้ อที่
มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้ องค�ำนึงถึงด้ วย
ความสัมพันธ์ ของทังสองหน่
้
วยงาน มี
ขอบเขตการด� ำเนิ นงานที่ ชัดเจนของ
แต่ละฝ่ าย แต่เป็ นไปในลักษณะที่คาน
อ�ำนาจซึ่งกันและกันในส่วนนี ้ จึงเป็ น
กลไกทางกฎหมายที่จะก�ำกับ ให้ ระบบ
การศึกษาของประเทศ อยูใ่ นแนวทางที่
ถูกต้ อง เหมาะสม สอดรับกับนโยบาย
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กรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จะต่อยอด
การผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่ องส� ำอางเพื่ อ
ความสวยงาม เช่น ครีมหน้ าใส ครีมลด
ริว้ รอย วางจ�ำหน่ายในอนาคต Mahidol
ของประเทศ และความต้ อง การของ
สังคมโดยรวม อนึง่ ท่านสามารถสืบค้ น
ค�ำวินิจฉัยเรื่ องดังกล่าวหรื อเรื่ องอื่นใด
ที่ ท่ า นสนใจได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข องคณะ
กรรมการกฤษฎีกา... Mahidol
*อ้า งอิ ง ตามค� ำ วิ นิ จัฉัย ของคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า คณะที ่ ๘ เรื ่ อ งเสร็ จ ที ่ ๑๗๙o/
๒๕๕๙

มหิดลสาร ๒๕๖๑

Special Scoop

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศึกษาดูงาน วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนัชญกร พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์
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เมื่อเร็ วๆ นี ้ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข จั ด อบรมหลั ก สู ต รนั ก
บริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับ
สูง รุ่นที่ ๓๔ จ�ำนวน ๗๕ คน ศึกษาดู
งานและเข้าร่วมฟังการบรรยาย “สุนทรีย
ศาสตร์ ส�ำหรั บผู้บริ หาร” ณ อาคาร
พัฒ นาวิ ช าชี พ ดนตรี สู่ค วามเป็ น เลิ ศ
(Young Artist Music Program)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา โดย รองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริ ญสุข ผู้อ�ำนวยการศูนย์
พัฒนาความเป็ นเลิศทางดนตรี เป็ น
วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษ พร้ อมน� ำ ชุด   
การแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยดุริยาง
คศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความ
สามารถทางด้ านดนตรี โดยนักศึกษา
ดังกล่าวได้ ผา่ นเวทีการประกวด SET
เยาวชนดนตรีแห่ งประเทศไทย ครัง้

ที่ ๒๐ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ได้ รับรางวัลกา
รันตีถึงความสามารถจากเวทีดงั กล่าว
มาเป็ นส่วนหนึ่งของการบรรยายเพื่อ
เปิ ด ประสบการณ์ ท างดนตรี ใ ห้ กับ ผู้
บริ หาร และเปิ ดโอกาสให้ สอบถามและ
พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อแบ่งปั นความรู้
ทางด้ า นดนตรี ร วมถึ ง กับ วิ ท ยากรได้
อย่างเป็ นกันเอง โดยก่อนกลับร่วมถ่าย
ภาพเป็ นที่ระลึกร่ วมกันอีกด้ วยMahidol

“The Roles of Academic
Institutions in Global Health”

การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง      
มไหสวริ ยะ อธิ การบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม
เสวนาวิชาการหัวข้ อ “The Roles of
Academic Institutions in Global
Health” จัดโดยกลุม่ ภารกิจสุขภาพโลก
มหิดล ณ ห้ องภัทรมหาราชการุณย์ ชัน้
๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ด้ านสุขภาพโลก ส่งเสริ มบทบาทและ
ความร่ วมมือ และเชื่อมโยงภาคีเครื อ
ข่ า ยด้ านสุ ข ภาพโลกให้ กว้ างยิ่ ง ขึ น้
วิ ท ยากรประกอบด้ ว ย นายแพทย์         
สุ วิทย์ วิบุลผลประเสริ ฐ ที่ปรึ กษา
ปลัด กระทรวงสาธารณสุข ด้ า นต่ า ง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข นาง
กาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การ

February 2018

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า ง
ประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปิ ยะมิ ต ร ศรี ธรา คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
และแพทย์ หญิงอรรถยา ลิม้ วัฒนา
ยิ่ งยง ผู้ อํ า นวยการกองการต่ า ง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนิน

การอภิปรายโดย นายแพทย์ วิวัฒน์    
โรจนพิ ท ยากร ผู้ อ� ำ นวยการกลุ่ ม
ภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มีผ้ ูเข้ าร่ วม
ประชุมเป็ นนักวิชาการจากทุกส่วนงาน
ในมหาวิทยา ลัยมหิดล และบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจใน
เรื่ องของ Global Health Mahidol
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Special Scoop

กนิษฐา เทพสุด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ขับเคลื่อนความรอบรู้

ด้านสุขภาพของประชาชนไทย “สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ”

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุ
กาญจน์ คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม
บันทึกข้ อตกลงฯ ร่ วมกับ นายแพทย์
วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็ นความร่วม
มือการด�ำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้
ด้ านสุขภาพประชาชนและขับเคลื่อน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ของประชาชน เพือ่ เสริมสร้ างทักษะด้ าน
สติปัญญาแก่ประชาชนให้ มีสขุ ภาพดี
สมวัยตลอดช่วงชีวติ โดยสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลสุขภาพที่ถกู ต้ องและทันสมัย น�ำ
ไปสู่การเป็ น “สั งคมไทยรอบรู้ ด้ าน
สุขภาพ” ในยุค Thailand 4.0 โดยมี
สักขี พยานจากกรมอนามัย ผู้บริ หาร
ส่วนงานต่างๆ ภายในกระทรวงสาธาร
ณสุข และผู้บริหารจากคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทังได้
้ รับ
เกียรติจาก นายแพทย์ วิวัฒน์ โรจน

พิทยากร ผู้อ�ำนวยการศูนย์นโยบาย
และการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ร่ ว มเป็ น สัก ขี พ ยานในการลง
นามฯ ครัง้ นี ้
ในการพั ฒ นาองค์ ก รรอบรู้ ด้ าน
สุขภาพและยกระดับความรอบรู้ ด้ าน
สุขภาพของประชาชน ถื อว่าเป็ นการ
วางรากฐานที่ส�ำคัญให้ กับคนไทยทุก
คน เพื่อให้ มีสขุ ภาพที่ดีสมวัยในทุกช่วง
ชี วิ ต ดัง นัน้ ความรอบรู้ ด้ า นสุข ภาพ
(Health Literacy) จึงเป็ นตัวช่วยให้
ประชาชนไทยรู้ เท่ า ทัน สถานการณ์
ข้ อมูลข่าวสารและสุขภาพของตนเอง มี
การเข้ า ใจ กลั่น กรอง ประเมิ น และ
ตัดสินใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
เลือกใช้ บริ การและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ซี่ ง อาศัย ความรู้
ข้ อมูล ข่ า วสารด้ า นสุข ภาพและการ
บริ การสุขภาพจากหลายช่องทางจน
สามารถจัดการสุขภาพด้ วยตนเองได้
(Self-Management)

การลงนามบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือฯ ในครัง้ นี ้ถือเป็ นการผนึกก�ำลัง
กันระหว่างภาคสาธารณสุขและภาค
การศึกษาในการพัฒนาบุคลากร ทังใน
้
กลุม่ ผู้บริหาร กลุม่ วิชาชีพ และบุคลากร
ระดับปฏิบตั ิการที่ใกล้ ชิดกับประชาชน
ในระดับ ชุม ชน เช่น กลุ่ม อาสาสมัค ร
สาธารณสุข ประจ� ำ หมู่บ้ า น (อสม.)
อาสาสมัครประจ�ำครอบครั ว (อสค.)
ผู้น� ำ ชุม ชน และกลุ่ม คณะกรรมการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ� ำ เภอ
(พชอ.) ในการพัฒนาชุมชนและองค์กร
รอบรู้ ด้ า นสุข ภาพ ศู น ย์ พัฒ นาและ
รั บ รององค์ ร อบรู้ ด้ า นสุข ภาพ (HLO
Development and Accreditation
Center) และมีเครื่ องมือส�ำรวจความ
รอบรู้ด้านสุขภาพส�ำหรับประชาชนไทย
อายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไป โดยอาศัยความร่ วม
มือของทังสองสถาบั
้
น และเป็ นการขับ
เคลื่อนให้ ประเทศไทยเป็ นสังคมรอบรู้
ด้ านสุขภาพอย่างสมบูรณ์ตอ่ ไปMahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Special Scoop

งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม
การปฏิบัติงานศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ จังหวัดเชียงใหม่
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เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ หญิง
วรานั น ท์ บั ว จี บ คณบดี ค ณะทัน ต
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
กราบทูล รายงานการปฏิ บัติ ง านของ
ศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

คณะทันตแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัย
มหิดล แด่ สมเด็จพระเทพรั ตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เสด็จเยีย่ มการปฏิบตั งิ านของศูนย์ทนั ต
กรรมพระราชทานฯ ซึ่งออกให้ บริ การ
ทางทันตกรรมแก่นักเรี ยนและประชา
ชนใกล้ เคียง ณ โรงเรี ยนต�ำรวจตระเวน

ชายแดนเจ้ าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ ต�ำบล
น� ้ำเเพร่ อ�ำเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี ศาสตราจารย์ คลินกิ เกียรติคณ
ุ
ดร.ทันตแพทย์ หญิงธีรลักษณ์ สุทธ
เสถี ย ร ที่ ป รึ ก ษาและอดี ต คณบดี ฯ
ทันตแพทย์ ผู้ชว่ ยทันตแพทย์ เจ้ าหน้ าที่
และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ Mahidol

LA ลานตา ศาลายา 4.0

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ระดับชันปี
้ ที่ ๔ ในรายวิชาบูรณาการภาษาและ
วรรณกรรมเพือ่ การพัฒนา “LA ลานตา ศาลายา
4.0” เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีการจัด
แสดงผลงานของนักศึกษาในรู ปแบบต่างๆ อาทิ
การออกแบบกล่องไข่เค็มบัวยายหอม เมี่ยงบัว
ค�ำหลวง ข้ าวหอมโฉนดชุมชน เป็ นต้ น มีนกั ศึกษา
และบุคคลทัว่ ไปให้ ความสนใจเข้ าชมผลงานของ
นักศึกษา และได้ รับการออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ชอ่ ง Thai PBS เมือ่ วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๖ น. Mahidol
ศศินันท์ มากงลาด

February 2018
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ของประเทศไทย
คว้
า
อั
น
ดั
บ
๑
จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการจัด
อันดับเป็ นที่ ๑ ของประเทศไทย จาก
การประกาศผลการจัดอันดับของ
Webometrics Ranking of World Universities ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ http://
www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ที่ประกาศผลในเดือนมกราคม
๒๕๖๑ ถือเป็ นอันดับที่ ๔๐ ของเอเชีย
และอันดับที่ ๕๔๘ ของโลก
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดท�ำโดย
Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab
กลุม่ วิจยั ของสภาวิจยั แห่งชาติ ประเทศ
สเปน เริ่มด�ำเนินการตังแต่
้ ปี ค.ศ.๒๐๐๔
โดยจะมีการประกาศผลการจัดอันดับ
เว็บไซต์ ๒ ครังต่
้ อปี คือช่วงเดือนมกราคม
และช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.webometrics.info
เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผย
แพร่ทางอินเทอร์ เน็ต นอกเหนือจากผล
งานทีม่ กี ารตีพมิ พ์ลงในวารสารหรืออืน่ ๆ
วัดความสามารถในการเป็ น  “มหาวิทยา
ลัยอิเล็กทรอนิ กส์ (E-university)”
เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics
ประกอบด้ วย
๑. VISIBILITY (๕๐%) เป็ นการใช้ คา่
สูงสุด Majestic SEO และ ahrefs ซึง่ เป็ น

ผู้ให้ บริการข้ อมูลจ�ำนวนลิงค์ภายนอกที่
ลิงค์เข้ ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๒. PRESENCE (๕%) คือการวัด
จ�ำนวนหน้ าเว็บเพจของมหาวิทยาลัย
ภายใต้ โดเมนซึง่ นับรวม .pdf files (วัด
ด้ วย Google)
๓. TRANSPARENCY หรือ OPENNESS (๑๐%) คือ จ�ำนวนการอ้ างอิงของ
นัก เขี ย น นักวิ จัยในระดับแนวหน้ า ที่
ค้ นหาจากแหล่งข้ อมูล ดูข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ จาก Transparent Ranking [http://
www.webometrics.info/en/node/169]
๔. EXCELLENCE หรือ SCHOLAR
(๓๕%) คือ จ�ำนวนบทความวิชาการทีไ่ ด้
รับการตีพมิ พ์ในวารสารทีร่ วบรวม ๑๐%

ของงานวิจยั หรือเอกสารวิชาการทีถ่ กู น�ำ
ไปอ้ างอิงมากทีส่ ดุ ใน ๒๖ สาขาวิชา ใน
ระยะเวลา ๕ ปี (๒๐๑๑ – ๒๐๑๕)
จากผลการจัดอันดับที่สงู ขึ ้น แสดง
ถึง การพัฒ นาเว็บ ไซต์ ข องหน่ว ยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรูป
แบบและเนื อ้ หาเป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันอย่างต่อเนื่ อง มหาวิทยาลัย
มหิดลยังคงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เพราะถือเป็ นหนึง่ ในปั จจัยพื ้นฐานของ
การพัฒนาด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้ มีความยัง่ ยืนและมัน่ คง Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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รศ.ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๐

เนือ่ งในงาน ๔๙ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จะมีพิธีมอบรางวัล
อาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๐ มหิดล
สารฉบับนี ้ขอเสนอประวัตแิ ละผลงานของ รองศาสตรา จารย์ ดร.ชุตมิ า คูหา
กาญจน์ ภาควิชาเคมี และศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านนวัตกรรมทางเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึง่ ในผู้เข้ ารับรางวัลมา ณ โอกาสนี ้
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รองศาสตราจารย์ ดร. ชุตมิ า คูหา
กาญจน์ ส�ำเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ปี ๒๕๓๕ วิทยาศาสตรมหา
บัณ ฑิ ต สาขาเคมี อิ น ทรี ย์ จากมหา
วิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๓๘ และปริ ญญา
เอก Ph.D. in Chemistry จาก University of Wisconsin, Madison ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ปี ๒๕๔๔ เคยด� ำ รง
ต�ำแหน่งผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ปั จจุบนั
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หัว หน้ า หน่ ว ยวิ ช าการ
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านนวัตกรรมทาง
เคมี ประธานหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต และ
หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาเคมีอินทรี ย์
มีผลงานวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชา
การในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานตี
พิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ หมด ๖๕ ฉบับ โดย
ผลงานวิจยั เด่น คือ “การพัฒนาวิธกี าร
สั ง เคราะห์ ท างเคมี อิ น ทรี ย์ ” ซึ่ง
เคมีอนิ ทรี ย์สงั เคราะห์ เป็ นกระบวนการ
ที่ใช้ ในการเปลี่ยนสารประกอบอินทรี ย์
ชนิดหนึ่งไปเป็ นสารผลิตภัณฑ์อีกชนิด
หนึ่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง สารประกอบอิ น
ทรี ย์ หรื อวัสดุอนิ ทรี ย์ที่มีคณ
ุ สมบัตติ าม
ที่ต้องการและเหมาะสมในการน�ำไปใช้
February 2018

ประโยชน์ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ยา เครื่ อง
ส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เป็ นต้ น การ
ออกแบบและพัฒนาวิธีการสังเคราะห์
สารประกอบอินทรีย์แบบใหม่จงึ มีความ
ส�ำคัญและต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการ
สังเคราะห์ ผลงานจากโครงการวิจยั นี ้
เป็ นการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ ทาง
เคมี อินทรีย์แบบใหม่ โดยมุง่ เน้ นการ
เติมหมูฟ่ ั งก์ชนั ของสารประกอบอินทรี ย์
ที่ ไม่ว่องไวต่อปฏิ กิ ริ ยาเคมี และการ
เปลี่ ย นแปลงหมู่ ฟั งก์ ชั น ของสาร
ประกอบอินทรี ย์ ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ท่ ี
มีประ โยชน์ สามารถน�ำไปใช้ ต่อใน
เชิงสังเคราะห์ สารประกอบอินทรี ย์
ชนิดอืน่ ๆ ที่มีโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนมาก
ขึน้ หรื อมีฤทธิ์ ทางชี วภาพที่น่าสนใจ
โดยมุ่งเน้ นพัฒนาวิธีการสังเคราะห์
ที่สามารถท�ำได้ สะดวก มีประสิทธิ
ภาพ สามารถประยุกต์ ใช้ ได้ จริ งมี
ความคุ้มค่ าทางเศรษฐกิจ และเป็ น
มิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า คูหา
กาญจน์ เป็ นผู้ที่อุทิ ศตนในด้า นการ
เรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก ทุ่มเทแรง
กายแรงใจเพือ่ เตรี ยมการสอน เสียสละ
เวลาเพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอนเพือ่
ให้นกั ศึ กษาเข้าใจในเนื ้อหาบทเรี ยน

อย่างเต็มที ่ พยายามสอนให้นกั ศึกษา
เข้ า ใจในเนื ้ อ หาและสามารถน� ำ ไป
ประยุกต์ ได้ ให้ความดูแลเอาใจใส่ใน
เรื ่องการท�ำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาใน
ความดูแลอย่างดี ยิ่ง มี การติ ดตามผล
การเรี ยนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เป็ น
อาจารย์ ต ัว อย่ า งของมหาวิ ท ยาลัย
มหิ ดลและเป็ นแรงบันดาลใจให้อาจารย์
รุ่นน้องสามารถก้าวเดิ นตามเพือ่ ความ
ส�ำเร็จในสาขาอาชีพในฐานะครูอาจารย์
ได้อย่างภาคภูมิใจ
โดยผู้ได้ รับรางวัลอาจารย์ตวั อย่าง
ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ นอกจากรองศาสตรา
จารย์ ดร.ชุตมิ า คูหากาญจน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ แล้ ว ยังมีผ้ ไู ด้ รับรางวัลอีก
๓ ท่าน ได้ แก่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทั น ตแพทย์ หญิ ง จี ร ภั ท ร จั น
ทรั ตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวีศักดิ์
แทนวันดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.แพทย์ หญิงสารนาถ ล้ อพูลศรี
นิยม คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ซึง่ ทาง
ทีมมหิดลสารจะน�ำประวัติและผลงาน
ของท่านเหล่านี ้มาเผยแพร่ให้ ทราบโดย
ทัว่ กันในโอกาสต่อไป Mahidol
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The 1

st

MU-CMU Symposium

เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง        
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และ Prof.Dr.    
Liang-Yo Yang มหาวิทยาลัยแพทย
ศาสตร์ แห่งประเทศสาธารณรัฐประชา
ชนจีน (CMU - China Medical University) ลงนามความร่ วมมือระหว่างสอง
สถาบัน พร้ อมกล่าวเปิ ดงาน The 1st
MU - CMU Symposium โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรั กษ์
ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิ การบดี
ฝ่ ายวิ เ ทศสัม พัน ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์         
ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวต้ อนรับ ณ ห้ องประชุมประตาป

สิ ง หศิ ว านนท์ ชั น้ ๑๗ อาคารราช
นคริ น ทร์ คณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัด ประชุม วิ ช าการด้ า นวิ ท ยา
ศาสตร์ ท างการแพทย์ ใ นครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ
ประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ทาง
วิชาการ และเป็ นการสร้ างเครื อข่ายนัก
วิจัย ระหว่า งสองสถาบัน โดยในการ
ประชุมดังกล่าวมีการน�ำเสนอองค์ความ
รู้ ในหัว ข้ อ “เสต็ ม เซลล์ ” “มะเร็ ง ”
“ประสาทวิทยาศาสตร์ /โรคหลอด
เลือดสมอง” “การแพทย์ แผนไทย จีน” “เภสัชศาสตร์ ” และ “สาธารณสุข
ศาสตร์ ” ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัย
มหิดลมีผ้ รู ่วมบรรยายจาก ๕ ส่วนงาน
ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราช
พยาบาล (รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ สุ ภั ก ดี จุ ล วิ จิ ต รพงษ์ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์ ห ญิ ง ชนิ
ตรา ธุวจิตต์ รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ ประวิทย์ อัครเสรี นนท์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พิน ชมภู
พงษ์ ) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุรเดช หงส์ องิ ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ ธี ร ธร พู ล เกษ และ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงธัญนันท์
เรืองเวทย์ วฒ
ั นา) คณะเวชศาสตร์ เขต
ร้ อน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
กิตติยศ ภู่วรวรรณ) คณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิร
พันธุ์เมธี) และคณะสาธารณสุขศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคล
กุล) โดยในการบรรยายได้ จดั ให้ มีช่วง
ถามตอบแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ระหว่างผู้บรรยายและผู้ฟัง Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ศิษย์สัมพันธ์

“ความผูกพันของศิษย์เก่า”
เนื่องในโอกาสที่งาน MU Blue Night: We Mahidol คืนสูเ่ หย้ า
เรามหิดล ครัง้ ที่ ๕ ก�ำลังจะจัดขึ ้นในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นี ้ กอง
กิ จ การนัก ศึก ษาขอใช้ โ อกาสนี ส้ ่ง ต่อ ข้ อ ความดี ๆ จากศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลถึ ง ท่ า นผู้อ่า นเพื่ อ ส่ง ต่อ ความคิ ด ถึ ง ความ
ประทับใจ ความรักและความผูกพัน ต่อมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกัน
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ศิษย์เก่าอายุน้อยร้อยล้าน “ผลส�ำเร็จในทุก
วันนี้มาจากกิจกรรมนักศึกษา”
ดร.กฤชนนท์ ห่ อทองค�ำ  ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัย
มหิดล รุ่ น ๑๐๘ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) “สมัยที เ่ รี ยน
อยู่ ต อนนั้น ปี ๒๕๔๓ ได้รั บ เลื อ กให้เ ป็ นนายกสโมสร
นักศึกษามหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ตอนนัน้ ก็ได้ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ ในการท�ำกิ จกรรมเอามาประยุกต์จนเป็ นผล
ส�ำเร็ จในทุกวันนี ้ ก็อยากจะฝากน้องๆ ไว้ว่าตอนทีเ่ ราเรี ยน
อยู่ตอนนีเ้ ราจะได้ความรู้แน่นอนอยู่แล้วในห้องเรี ยน นอก
เหนื อจากนัน้ เราสามารถเก็ บประสบการณ์ ต่ างๆ จาก
กิ จกรรมนักศึกษา แล้วการท�ำกิ จกรรมทัง้ หมดจะส่งผลไป
ยังอนาคต จะท�ำให้เรามี ทางเลื อกมากขึ้นรู้จกั โลกมากขึ้น
และท�ำงานได้ดีขึ้น”

ศิษย์เก่าแพทย์หญิง “มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นคุณพ่อคุณแม่อีกท่านหนึ่ง”
พญ.ลลนา ก้ องธรนินทร์ ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัย
มหิดล รุ่ น ๑๑๗ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี) “ความผูกพันมี มากอย่างแน่นอนเพราะว่า
เจี ๊ยบเนีย่ เข้าเรี ยนตัง้ แต่เป็ นนักศึกษาแพทย์ จบจากคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ก็ถือว่าเป็ นสถานทีท่ ีม่ ีบญ
ุ คุณต่อเจี ๊ยบมาก ท�ำให้เจี ๊ยบจบ
เป็ นแพทย์ได้ เหมือนกับเป็ นคุณพ่อคุณแม่อีกท่านหนึ่งเลย
ค่ะ”
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ศิษย์เก่าผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสา “บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยคนตัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่”
ดร.สรยุทธ รั ตนพจนารถ ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่ น ๑๐๐ (คณะวิทยาศาสตร์ ) “สิ่ งที ่ผมประทับใจเกี ่ยวกับ
มหาวิ ทยาลัยมากๆ ก็คือ เจ้าหน้าทีบ่ คุ ลากรของมหาวิ ทยาลัย
จ� ำได้เลยว่าตัวเราเองได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที น่ ่ารัก
และเอาใจใส่นกั ศึกษามากๆ ก็รู้สึกว่ามหาวิ ทยาลัยแห่งนี ข้ บั
เคลื ่อนไปได้ด้วยคนตัวเล็กๆ แบบนี ้แหละ แต่ว่าเป็ นคนตัว
เล็กๆ ทีย่ ิ่ งใหญ่ พวกเขาท�ำให้งานต่างๆ ลุล่วงไปได้ และก็เป็ น
คนทีค่ อยสนับสนุนทัง้ นักศึกษาและอาจารย์ ทีห่ ลายๆ ครัง้ เรา
อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของคนเหล่านี ้ แต่จริ งๆ แล้วพวกเขา
เป็ นส่วนหนึ่งในกลไกที ส่ �ำคัญมากๆ ของมหาวิ ทยาลัย”

ศิษย์เก่าผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจร้านอาหาร Mother
Trucker “สิ่งที่จ�ำเป็นต่อชีวิตผม คือ คอน
เนคชั่นจากมหาวิทยาลัย”
นายอาร์ ม่ ี หิญชีระนันทน์ ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่ น ๑๑๘ (วิทยาลัยนานาชาติ) “เมื ่อพูดถึ งมหาวิ ทยาลัย
มหิ ดลนี ่ ผมได้ซัพพลายเออร์ หลายอย่ างที ่ใช้ท�ำเบอร์ เกอร์
เนี ่ยมาจากเพื ่อนหมดเลย ตอนที ่เปิ ดร้ านแรกๆ ก็ ได้เพื ่อน
มหิ ดลมาทานกันเต็มร้าน เปิ ดปุ๊ บเพือ่ นมหิ ดลมากันเป็ นร้อย
แต่ร้านผมจุได้แค่หลักสิ บคนร้านแตกเพราะเพือ่ นๆ มหาลัยนี ่
แหละครับ สถานทีข่ ายก็เป็ นของเพือ่ นตัง้ เยอะแยะเลย เพราะ
เพือ่ นเราเปิ ดห้างกันเยอะมาก คอนเนคชัน่ จากมหาวิ ทยาลัย
เป็ นสิ่ งที จ่ � ำเป็ นต่อชี วิตผมมากเลยครับ”
อย่ าลืมสนับสนุน
สติก๊ เกอร์ Line
กันนะครั บ/ค่ ะ
Mahidol

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เครดิตภาพโดย นางสาวกัญญารัตน์ ศิริศรีษรชัย

อันดับ ๑ ของประเทศไทยประจ�ำปี ๒๐๑๗
ประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็ น
ทางการเรี ย บร้ อยอี ก ครั ง้ แล้ วส�ำหรั บ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลก ปี ๒๕๖๐ หรื อ UI Green Metric
World University Ranking 2017 เมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผล
อย่างเป็ นทางการมหาวิทยาลัยมหิดล
ของเราปี นี ย้ ั ง คงได้ รั บ การจั ด เป็ น
มหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย วอัน ดับ ๑ ของ
ประเทศไทยติดต่อกันเป็ นปี ที่ ๒ โดยมี
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย และมหา
วิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามมาเป็ น
อันดับที่ ๒ และ ๓ ตามล�ำดับ จาก
จ� ำนวนมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
ไทยที่เข้ าร่ วมทังสิ
้ ้น ๒๗ มหาวิทยาลัย
ส� ำ หรั บ อัน ดับ อย่ า งเป็ น ทางการของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเมือ่ เปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในภูมภิ าคเอเชียอยูอ่ นั ดับ
ที่ ๒๓ จากจ� ำ นวนมหาวิ ท ยาลัย ใน
เอเชียที่เข้ าร่ วมจัดอันดับทังสิ
้ ้น ๒๘๖
มหาวิทยาลัย และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ าร่ วมจั ด อั น ดั บ
ทัง้ หมดในปี ๒๕๖๐ จ� ำ นวน ๖๑๙
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลของ
เราได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาวิทยา

ลัยสีเขียวอันดับที่ ๘๖ ของโลก
หากเปรี ยบเทียบตามตัวชี ้วัดทัง้ ๖
ด้ าน ได้ แก่ สถานที่และระบบสาธาร
ณูปโภค (Setting and Infrastructure)
การจัด การพลัง งานและการเปลี่ ย น
แปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and
Climate Change) การบริ หารจัดการ
กากของเสี ย (Waste) การบริ ห าร
จัดการน� ้ำ (Water) การขนส่ง (Transportation) และการศึกษา (Education)
จะเห็นได้ วา่ ในปี ๒๕๖๐ นี มหาวิ
้ ทยาลัย
มหิ ด ลมี ค ะแนนในตั ว ชี ว้ ั ด ด้ านการ
จัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ การบริหารจัดการของ
เสีย และการบริ หารจัดการน� ้ำที่ดีขึ ้น ใน
ขณะที่ตวั ชี ้วัดอื่นๆ ที่เหลือมีคะแนนลด
ต�่ำลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับคะแนนในปี
๒๕๕๙ แต่ ถึ ง กระนั น้ ก็ ต ามหาก
พิ จ ารณาการจั ด อั น ดั บ แยกตาม
แต่ ละตัวชีว้ ดั นัน้ ในตัวชีว้ ดั ด้ านการ
ขนส่ งมหาวิทยาลัยมหิดลยังคงติด
อันดับ Top Ten โดยอยู่ในอันดับที่
๘ ของโลก แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพ
ด้ านการบริ หารจัดการระบบขนส่ ง
สาธารณะที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้ วยเพราะ
มหาวิทยาลั ยมหิดลมีการส่ งเสริ ม
การใช้ จักรยาน การเพิ่มพืน้ ที่เพื่อ
การสัญจรทางเท้ าด้ วยการเดินและ
จั ก ร ย า น ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ ข น ส่ ง
สาธารณะที่หลากหลายรูปแบบเพื่อ
ลดปริมาณการสัญจรด้ วยรถยนต์ ท่ ี
ใช้ เชือ้ เพลิงฟอสซิสเป็ นหลัก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขี ยว
โลกในปี นีค้ งยังไม่สามารถบ่งบอกได้
ถึงความเป็ นมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน ด้ วย
เพราะตัว ชี ว้ ัด ต่า งๆ ที่ น� ำ มาใช้ ยัง คง
มองเพียงแค่ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม
เพียงด้ านเดียวเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม
การจัดอันดับดังกล่าวก็ อาจสามารถ
เป็ นเครื่ องสะท้ อนหนึ่งที่บ่งบอกถึงผล
การด� ำ เนิ น งานที่ ไ ด้ จ ากการผลัก ดัน
นโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (EcoUniversity) ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องที่
ส� ำ คั ญ ยั ง คงสามารถใช้ เป็ นเครื่ อ ง
กระตุ้นให้ พวกเราชาวมหิดลไม่หยุดใน
การร่ วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
ของเราให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลัย ที่ น่ า อยู่
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและยัง่ ยืนต่อไป
ครับ Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Softnews
งานสื่อสารองค์กร

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ศาสตราจารย์
ดร.วิสิฐ จะวะสิต อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ า
รั บ รางวั ล นิ สิ ต เก่ าดี เ ด่ นมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยา
ลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
อาจารย์ ดร.ปวลักข์ สุรัสวดี อาจารย์ประจ�ำหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับรางวัล Special
Mention ประจ�ำปี ๒๐๑๗ จากเทศกาลละครกรุงเทพฯ จากผลงาน
ละครเยาวชนเรื่ อง “ปลา...ที่ไม่ มีขาเดิน” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจยั เรื่ อง “การใช้ ละครประยุกต์ เพื่อพัฒนามโนทัศน์
ความเข้ าใจในตนเองของเยาวชนเชือ้ ชาติพม่ าในพืน้ ที่มหาชัย
จ.สมุทรสาคร” ที่ได้ รับการสนับสนุนจาก หน่วยวิจยั มนุษยศาสตร์
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจยั (สกว.) เมื่อเร็ วๆ นี ้

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อภิ ลั ก ษณ์
เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศกึ ษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับ
รางวัล “กัญจนอรั ญวาสีมหาเถร” ประจ�ำปี
๒๕๖๐ ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อสถาบันอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น โดยได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ
จากนายพงศ์ รัตน์ ภิรมภ์ รัตน์ ผู้วา่ ราชการ
จังหวัดแพร่ ในงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้ าว
ใหม่ หิงไฟพระเจ้ า ประจ�ำปี ๒๕๖๑

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ
ฟั งปาฐกถาเกียรติยศ สวัสดิ์ สกุลไทย ครัง้ ที่ ๒๓ “เปลี่ยน
อาหารให้ เป็ นยา เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้ าให้ สุขภาพดี” โดย
นายแพทย์ บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริ เวอร์
ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ ที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๑๔๖, ๐-๒๘๐๐-๒๔๔๗
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เมื่อเร็วๆ นี ้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการรับรองระบบ
จัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 จากการตรวจ
ประเมินโดย Bureau Veritas (Thailand) Ltd. โดยมีขอบเขตการรับรอง ดังนี ้
- SUPPORTING AND PROMOTING POSTGRADUATE PROGRAMS OF MAHIDOL UNIVERSITY
- DIRECTING AND EVALUATING POSTGRADUATE PROGRAMS CONFORMING TO THE REGULATIONS OF MAHIDOL UNIVERSITY AND COMMISSION
OF HIGHER EDUCATION, MINISTRY OF EDUCATION, THAILAND
- MANAGING MULTIDISCIPLINARY POSTGRADUATE PROGRAMS,
- PROVIDING POSTGRADUATE ACADAMIC AND STUDENT SERVICES,
- PROMOTING THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE LITERACY AND SOFT
SKILLS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

ภายใต้ นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นองค์ การบริ หารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริ การ”

ขณะนี ้ มหาวิทยาลัยมหิดลเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ น
เจ้ า ภาพจัด การแข่ ง ขั น วิ ท ยาศาสตร์ โลกและอวกาศ
โอลิมปิ กระหว่ างประเทศ ครั ง้ ที่ ๑๒ (IESO 2018: 12th
International Earth Science Olympiad) เพื่ อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช “พระบิดาแห่ งการจัดการทรั พยากรน�ำ 
้
พระบิดาแห่ งการอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้ อมไทย และนักวิทยาศาสตร์ ดินเพื่อมนุ ษยชาติ”
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึง่ การจัดการแข่งขันครัง้ นี ้คาดว่าจะมีผ้ ู
เข้ าแข่งขันจากประมาณ ๓๐ ประเทศ รวมผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
การแข่งขันประมาณ ๓๕๐ คน จึงขอให้ ทกุ คนร่ วมเป็ นเจ้ า
ภาพในการต้ อนรับคณะผู้เข้ าแข่งขันฯ และร่ วมส่งก�ำลังใจให้
กับผู้แทนของประเทศไทย โดยสามารถติดตามได้ ผา่ นเว็บไซต์
https://ieso2018.posn.or.th และเฟสบุ๊ค https://www.
facebook.com/ieso2018
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดบริการให้ คำ� ปรึกษาด้ านสถิติ
และสนเทศศาสตร์ ทางสุขภาพ ส�ำหรับนักศึกษา อาจารย์
บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย ทุกวันพุธ
(ยกเว้ นวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐
น. สอบถามและลงทะเบี ย นได้ ที่ ภาควิ ช าชี ว สถิ ติ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร ๓ ชัน้ ๒ โทร.
๐-๒๓๕๔-๘๕๓๐
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Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน

๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลั กสู ตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ไฮเพอร์
ฟอร์ มานซ์ ลิควิดโครมาโทกราฟี ส�ำหรั บงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis ณ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พญาไท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๖๔๔-๘๖๙๕

๖ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการเสริ มสร้ างทักษะด้ าน ICT สูส่ งั คม “SMART with ICT: การเริ่มต้ นสร้ าง
เว็บไซต์ ด้วย Atavist” ณ ห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ IT212 ชัน้ ๒ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๙-๕๔๓๗-๗๒๗๕

๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP)
2018 ณ ห้ องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชัน้ ๕ ศูนย์ การแพทย์ สริ ิกติ ์ ิ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั ยมหิดล สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒

๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

การอบรมโครงการหลักสูตรอบรมพร้ อมสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft Office 2013: ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft
Office Specialist) Certificate โปรแกรม MS Word 2013 ณ ห้ อง IT212 ชัน้
๒ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(อบรม ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และติวสอบ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑) สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.๐-๒๔๔๑๐๙๐๙, ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐

๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง “การวิเคราะห์ สถิตเิ บือ้ งต้ นโดยใช้ โปรแกรม
R” ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ GIS อาคารสารสนเทศผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้ วนอ่ อน คณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานเทคโนโลยี
ดิจิทลั คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑๕๐๐๐ ต่ อ ๓๓๐๙ หรื อ ๒๑๑๒

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช และเนื่องในโอกาสครบ
รอบ ๕๔ ปี คล้ ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่ อ ๒๑๔-๒๑๖  

๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

หลักสูตรการพัฒนาองค์ กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
รุ่นที่ ๑ ณ ห้ องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ ฝ่ ายการจัดฝึ กอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐-๒๓๕๔-๘๕๒๗, ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๑   

Cr.ธนวัฒน์ เอกทศวรรณ จากโครงการประกวดภาพถ่าย รัก ณ มหิ ดล

๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

การอบรมโครงการหลักสูตรอบรมพร้ อมสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้
โปรแกรม Microsoft Office 2013: ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft
Office Specialist) Certificate โปรแกรม MS Excel 2013 ณ ห้ อง IT212 ชัน้
๒ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(อบรม ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และติวสอบ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑) สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.๐-๒๔๔๑๐๙๐๙, ๐-๙๒๒๕๖-๑๕๗๐

๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “การวางแผนการควบคุ มคุ ณภาพด้ านการ
วิเคราะห์ ทางเคมีคลินิกอย่ างมีประสิทธิภาพ” (Analytical Quality Planning
in Clinical Chemistry) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร.๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่ อ ๒๘๔๓, ๒๘๔๒

๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ความรอบรู้ ด้านสุขภาพพืน้ ฐาน
ส�ำหรั บทุกวิชาชีพ (Health Literacy 101) (กลุ่มชุมชน สสอ สสจ) ณ ห้ อง
ประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ ฝ่ ายการจัดฝึ กอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
๐-๒๓๕๔-๘๕๒๗, ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๑  

๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

การอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research): เสริ มพลัง
นักวิจัยด้ านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมศาสตร์ ยุคใหม่ รุ่ นที่ ๑ ณ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
ละเอียดเพิม่ เติมที่ งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓ ต่ อ ๓๘, ๖๖

๒๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการค่ ายพัฒนานักเรี ยน ICT รุ่ นเยาว์ ICT Junior Camp #10 ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙

๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑

คณะกายภาพบ�ำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “กายภาพบ�ำบัดในกระดูก
สันหลังคด หลักสูตรเข้ มข้ น Physical Therapy in Scoliosis: Intensive
Course” ณ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑๕๔๕๐ ต่ อ ๒๐๒๑๖  

๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม “ความคิดสร้ างสรรค์ สร้ างได้ ใน ๔ วัน กับค่ ายการละเล่ นไทย” ณ
ห้ องอเนกประสงค์ ชัน้ ๒ สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว โทร.๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๑๐ ต่ อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒  

๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

โครงการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ “เทคโนโลยีภมู ิ
สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร” ณ อาคาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Balance assessment and training ณ คณะ สารสนเทศสิ่งแวดล้ อม (อาคาร ๓) ชัน้ ๓ ห้ อง GIS คณะสิ่งแวดล้ อมและ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่ อ ๒๐๒๑๖   ที่ ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมภูมสิ ารสนเทศสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร คณะสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่ อ ๓๓๔๔

๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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