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มหิดลสาร ๒๕๖๑

“ทางเดนิแอล”	เป็นช่ือท่ีเรียกกนัอยำ่งแพร่หลำยในมหำวทิยำลยัมหิดล	ศำลำ
ยำ	 เน่ืองจำกเป็นทำงเดินเช่ือมระหว่ำงอำคำรต่ำงๆ	ภำยในมหำวิทยำลยัมหิดล	
ศำลำยำ	ซึง่รวมอำคำรเรียนรวมท่ีนกัศกึษำทกุคนต้องใช้	ซึง่มีช่ือเรียกอยำ่งล�ำลอง
วำ่	“อาคาร	L1”	และ	“อาคาร	L2”	โดย	L	ยอ่มำจำก	Lecture	จงึเป็นท่ีมำของกำร
เรียกช่ือวำ่	ทำงเดนิแอล	ซึ่งได้คุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่นักศกึษา-บุคลากรภายใน
มหาวทิยาลัยมหดิล	ศาลายา	มาเกือบ	๔๐	ปี	จนถงึเวลาที่ต้องเปล่ียนแปลง
รูปแบบใหม่	 เม่ือวนัท่ี	 ๒๕	 เมษำยน	๒๕๖๑	มหำวิทยำลยัมหิดลได้มีกำรจดั
กิจกรรม	“อ�าลาทางเดนิ	L	ก้าวสู่ทางเดนิใหม่”	ให้ทกุคนร่วมกนัวำดภำพ	Graf-
fiti	 บนทำงเดินแอล	 เพ่ือเป็นท่ีระลกึถึงควำมทรงจ�ำในกำรใช้งำนทำงเดินแอลมำ
อยำ่งยำวนำน	และเป็นสว่นหนึง่ของกำรร่วมบนัทกึประวตัศิำสตร์ของมหำวทิยำลยั
มหิดล	มหิดลสำรฉบบันีจ้งึขอน�ำเร่ืองรำวและภำพบรรยำกำศมำให้ชม	 เพ่ือให้คง
อยูใ่นควำมทรงจ�ำของชำวมหิดลตรำบนิรันดร์

นอกจำกนี	้พบกบัขำ่วงำนวิจยั	“ม.มหดิล	-	ทเีซลส์	-	สวทช.-	จุฬาฯ	ผนึก
ก�าลังวิจัยผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ	 หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์”	
“อ.คณะวทิย์มหดิล	คว้ารางวัลผลงานวจิยัเด่น	สกว.	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ด้าน
นโยบาย”	และ	 “ม.มหดิลพฒันางานเวชระเบยีน	“ระบบอเิล็กทรอนิกส์เวช
ระเบยีนงานระงบัความรู้สกึศริิราช”	ขำ่วกำรศกึษำเดน่	“ทมี	Chemistory	คณะ
วิทย์ฯ	 มหดิล	 คว้ารางวัลรายการ	 Pitching	 :	 LIFE	 SCIENCE	STARTUP	
SHOWCASE	งาน	STARTUP	THAILAND	2018”	บทสัมภาษณ์	ศาสตราจารย์
เกียรตคุิณ	นายแพทย์อรรถ	นานา	ศษิย์เก่าดเีด่น	“มหดิลทยากร”	ประจ�าปี	
๒๕๖๐	และบทความน่าอ่าน	เร่ือง	ชวนคุย	“กลยุทธ์การตลาด”	จากวทิยาลัย
การจดัการ	มหาวทิยาลัยมหดิล	(CMMU)

มหิดลสำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้อ่ำน	 รวมถึงค�ำถำมท่ีอยำกให้เรำช่วย
ตอบใน	๓	 ช่องทำง	 ได้แก่	 ๑.	 อีเมล์:	muprjournal@gmail.com	๒.	 โทรศพัท์	
๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐	และ	๓.	สง่ทำงไปรษณีย์ท่ี:	งำนสื่อสำรองค์กร	กองบริหำรงำน
ทัว่ไป	 ส�ำนกังำนอธิกำรบดี	๙๙๙	มหำวิทยำลยัมหิดล	ต�ำบลศำลำยำ	 จงัหวดั
นครปฐม	๗๓๑๗๐

พบกนัใหมฉ่บบัหน้ำ	สวสัดีคะ่																										

(รองศำสตรำจำรย์	ดร.นภเรณ	ูสจัจรักษ์	ธีระฐิต)ิ
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสมัพนัธ์และสื่อสำรองค์กร	

บรรณำธิกำร	มหดิลสาร

Editor’s Note
บก.แถลง

๑๑ Nice to meet you
ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา

๑๖ Information
SICMPH 2018 

๒๐ ศิษย์สัมพันธ์

๒๑ Teaching&Learning 
Excellence ทีม Chemistory

๒๔ Softnews



เรื่องจากปก
งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership June 2018

4 หลงัจำกมหำวิทยำลยัมหิดลได้รับ
กำรยินยอมให้ซือ้ท่ีดินของส�ำนักงำน
ทรัพย์สนิสว่นพระมหำกษัตริย์	ในต�ำบล
ศำลำยำ	 อ�ำเภอนครชัยศรี	 จังหวัด
นครปฐม	 (ซึ่งต่อมำต�ำบลศำลำยำขึน้
กับอ�ำเภอพุทธมณฑล)	 เนือ้ท่ีทัง้หมด	
๑,๒๔๒	ไร่	๒๐	ตำรำงวำ	ในรำคำไร่ละ	
๑	หม่ืนบำท	แล้วนัน้	มหำวทิยำลยัได้ตัง้
คณะกรรมกำรจดัท�ำแผนรวมท่ีศำลำยำ	
เพ่ือจดัท�ำแผนรวม	(Master	Plan)	ของ
บริเวณ	Campus	ใหม่ท่ีต�ำบลศำลำยำ	
ในสมยัของ	ศ.นพ.ชชัวำล	โอสถำนนท์	
เป็นอธิกำรบดี	 และได้มีกำรปรับแก้ไข	
Master	 Plan	 เพ่ือให้เหมำะสมกบักำร
ตัดถนนหลวงสำยธนบุรี-นครชัยศรี	
(ถนนบรมรำชชนนี)	 อีกวำระหนึ่ง	 กำร
จัดตัง้โครงกำรขยำยพืน้ท่ีกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลยัมหิดลนอกจำกจะใช้
รองรับนกัศกึษำปีท่ี	๑	และ	ปีท่ี	๒	แล้ว	
ยงัต้องรองรับนกัศึกษำระดบัปริญญำ
ตรีทุกชัน้ปี	 นักศึกษำในระดบับณัฑิต
ศกึษำ	 และหลกัสตูรกำรเรียนกำรสอน
เ พ่ิมเติมในด้ำนสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์	 นอกเหนือจำกวิชำพืน้
ฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์	ตลอดจนจดั

สวสัดิกำรให้กบันกัศกึษำและบคุลำกร
ตำมควำมจ�ำเป็น	 เพ่ือท่ีจะเป็นมหำ	
วทิยำลยัท่ีสมบรูณ์ตำมพระรำชประสงค์
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดลุยเดชเม่ือพระรำชทำนพระ	
นำม	 “มหิดล”	 ให้เป็นช่ือมหำวิทยำลยั
ของเรำ

ทำงเดินแอลอยู่ในโครงกำรขยำย
กำรศกึษำท่ีศำลำยำระยะท่ี	๑	 ซึง่เป็น
แผนกำรพัฒนำพืน้ท่ีศำลำยำตัง้แต่ปี	
๒๕๑๘	 –	 ๒๕๒๕	 มี ช่ืออย่ำงเป็น
ทำงกำรปรำกฏในเอกสำรของมหำ	

เรื่องจากปก
พงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ�าลา... ทำงเดนิแอล



Research Excellence
พรทิพา สุดวิเศษ

“ระบบอเิลก็ทรอนกิส์เวชระเบยีนงานระงบัความรูส้กึศริริาช”
ม.มหดิลพฒันางานเวชระเบยีน
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วิทยำลัย	 คือ	 ทำงเท้ำเช่ือมอำคำรมี
หลงัคำคลมุ	 ออกแบบโดย	 เรืออำกำศ
เอกอุดมศักดิ์ 	 วิ จำรณกรณ์ 	 เ ป็น
สถำปนิก	 และนำยทินกร	 วสันติวงศ์	
เป็นวิศกรในกำรค�ำนวณงำน	 เป็นงำน
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวก	 เร่ิมด�ำเนินงำนตัง้แต่วนัท่ี	๒๒	
สิงหำคม	๒๕๒๒	ตอ่มำได้จดัสร้ำงโดย	
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกดั	น.พฒันำ	 จ�ำกดั	 มี
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง	๒๔๐	วนั	 มี
ค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำ	๓,๗๐๐,๐๐๐	
บำท	 โดยเ ร่ิมก่อสร้ำงเ ม่ือวัน ท่ี 	 ๑	
มิถนุำยน	๒๕๒๕	แล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี	๒๖	
มกรำคม	๒๕๒๖	

ทางเดินแอล	 หรือ	 Cover	Way	
เป็นช่ือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายใน
มหาวิทยา ลัยมหิดล 	 ศาลายา	
เน่ืองจากเป็นทางเดนิเช่ือมระหว่าง	
หอพักกับอาคารต่างๆ	 ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 ซึ่ ง
อาคารที่นักศึกษาทุกคนต้องใช้เป็น

ห้องเรียนคือ	อาคารบรรยายรวม	๑	
และอาคารบรรยายรวม	 ๒	 มีช่ือ
เรียกอย่างล�าลองว่า	 “อาคาร	 L1”	
และ	“อาคาร	L2”	โดย	L	ย่อมาจาก	
Lecture	จงึเป็นที่มาของการเรียกช่ือ
ทาง เดินที่ อยู่ ล้ อมรอบอาคาร
บรรยายรวมทัง้	 ๒	 แห่งดังกล่าวว่า	
ทางเดนิแอล	มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบนัทำงเดินแอล	 ได้บริกำรคุ้ม
แดดคุ้ มฝนให้แก่นักศึกษำ	 บุคลำกร	
รวมถึงผู้ ท่ีเข้ำมำใช้เป็นเส้นทำงสญัจร
ภำยในมหำวิทยำลยัมหิดล	 ศำลำยำ	
มำเกือบ	 ๔๐	 ปีแล้ว	 หลังจำกมีกำร
ปรับปรุง	ตอ่เตมิ	และซอ่มแซมมำจนถงึ
ปัจจบุนั	ทำงเดินแอลในหลำยๆ	จดุเร่ิม
มีกำรเสื่อมสภำพ	 อันอำจก่อให้เกิด
อนัตรำยกับผู้ ใช้เป็นเส้นทำงสญัจรได้	
มหำวทิยำลยัมหิดล	จงึมีโครงการที่จะ
ปรับปรุงทางเดินแอล	 โดยเปล่ียน	
แปลงรูปแบบใหม่	 ให้เป็น	 “โครง	
สร้างเหล็ก	หลังคา	Metal	Sheet	พืน้

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ผิวทรายล้าง	
กว้าง	๕	เมตร	แบ่งเป็นทางเท้ากว้าง	
๓	เมตร	ทางจักรยานกว้าง	๒	เมตร	
มีสัญลักษณ์เส้นทางสัญจร	และสิ่ง
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ พิการ
สามารถใช้เส้นทางได้สะดวก”	 โดย
เร่ิมโครงกำรในเดือนเมษำยน	๒๕๖๑	
และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือน
มกรำคม	๒๕๖๒	

เม่ือวันท่ี	 ๒๕	 เมษำยน	 ๒๕๖๑	
มหำวิทยำลัยมหิดลได้มีกำรจัดงำน	
“อ�าลาทางเดนิ	L	ก้าวสู่ทางเดนิใหม่”	
เวลำ	๑๒.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.	โดยมีกิจกรรม	
“สร้างสีสันให้ทางเดนิแอลก่อนอ�าลา”	
เป็นกิจกรรมให้ทกุคนร่วมกนัวำดภำพ	
Graffiti	บนทำงเดนิแอล	เพ่ือเป็นท่ีระลกึ
ถึงควำมทรงจ�ำในกำรใช้งำนทำงเดิน			
แอลมำอยำ่งยำวนำน	Mahidol

อ้างอิงข้อมูลจาก รายงานการก่อสร้าง
มหาวิทยาลยัมหิดล ณ ศาลายา ระยะที ่๑ พ.ศ. 
๒๕๑๘ – ๒๕๒๕ http://www.op.mahidol.ac.th/
oppe/process-coverway.html

Cr: เพจ We Mahidol
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เม่ือวันท่ี	 ๒๓	 พฤษภำคม	๒๕๖๑	
รองศาสตราจารย์	ดร.เภสัชกรหญิง
จุฑามณี	 สุทธิสีสังข์	 รักษำกำรแทน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยนโยบำยและแผน	
มหำวิทยำลัยมหิดล	 มอบช่อดอกไม้
แสดงควำมยินดีแก่	 ผู้ช่วยศาสตรา	
จารย์	 ดร.สุภา	 วิรเศรษฐ์	ศนูย์วิจยั
เทคโนโลยียำง	และภำควิชำเคมี	คณะ
วิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลยัมหิดล	 ใน
โอกำสเข้ำรับรำงวลัผลงำนวิจัยดีเด่น	
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	
(สกว.)	ประจ�ำปี	๒๕๖๐	ด้ำนนโยบำย	
จำกผลงำน	 “การวิจัยเพื่ อพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับ
ระหว่างประเทศ”	โดยเข้ำรับจำก	พล
อากาศเอก	ดร.ประจนิ	จั่นตอง	รอง
นำยกรัฐมนตรี	ณ	ห้องบอลรูม	๑	–	๒	
โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอคองคอร์ด	
กรุงเทพฯ

	ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเส้นด้ำย
ยำงมำกท่ีสดุในโลก	และสง่ออกถงุมือ
ยำงมำกเป็นอนัดบัสองของโลก	(ท่ีมำ	:	
Global	Trade	Atlas	2017)	ประเทศไทย
มีมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	
(มอก.)	 ถงุมือยำงท่ีใช้ในงำนบ้ำน	 คือ	
มอก.	๒๔๗๖	–	๒๕๕๒	และ	มอก.	 ท่ี
เ ก่ียวกับเส้นด้ำยยำง	 ได้แก่	 มอก.	
๒๕๕๖	 –	 ๒๕๕๔	 เส้นด้ำยยำง	 และ	
มอก.	๒๕๗๗	–	๒๕๕๖	วิธีทดสอบเส้น

ด้ำยยำง	แตอ่ยำ่งไรก็ตำมผลติภณัฑ์ดงั
กล่ำวยังไม่มีมำตรฐำนเกณฑ์ก�ำหนด
คณุภำพระดบัระหวำ่งประเทศ	(ISO)	มี
เพียงมำตรฐำนวิธีทดสอบเส้นด้ำยยำง	
ISO	2321:	2006	Rubber	 threads	 -	
Methods	 of	 test	 ซึ่งประกำศใช้มำ
ตัง้แต่ปี 	 ๒๐๐๖	 โดยยังมิได้มีกำร
ปรับปรุงตัง้แตป่ระกำศใช้	แผนงำนวจิยั	
“การวิจัยเพื่ อพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางไทย”	ประกอบไปด้วย	
๒	โครงกำรย่อย	ได้แก่	โครงกำรย่อยท่ี	
๑	 “การวิจัยเพื่อก�าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน
ระดับระหว่างประเทศ”	และโครงกำร
ย่อยท่ี	 ๒	 “การวิจัยเพื่ อก�าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยาง
ระดับระหว่างประเทศ” 	 ซึ่ ง ใน
โครงกำรย่อยท่ี	 ๒	 ได้ท�ำกำรปรับปรุง
มำตรฐำนวธีิทดสอบเส้นด้ำยยำงระดบั
ระหว่ำงประเทศให้มีควำมถกูต้องและ
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั	โดย
ในกำรวิจัยมำตรฐำนระดับระหว่ำง
ประเทศมีกำรจดัท�ำร่ำงมำตรฐำน	๔	ขัน้
ตอน/ระดบั	ได้แก่	1)	New	Work	Item	
Proposal	(NWIP)	2)	Committee	Draft	
(CD)	3)	Draft	International	Standard	
(DIS)	 และ	 4)	 Final	 Draft	 Interna-
tional	Standard		(FDIS)	เสนอตำมขัน้
ตอนกำรด�ำเนินกำรของ	 ISO	 โดย

อ้ำงอิง	มอก.	

ในกำรจดัท�ำร่ำงมำตรฐำนในแต่ละ
ขัน้ตอน/ระดับ	 คณะผู้ วิจัยจะท�ำกำร
ศกึษำ	ทดสอบ	 วิเครำะห์และรวบรวม
ข้อมลู	 และจดัท�ำร่ำงมำตรฐำนฯ	แล้ว
จงึจดัประชมุผู้ เก่ียวข้อง	 เช่น	ผู้ผลิต	ผู้
ใช้	นกัวิชำกำร	คณะกรรมกำรวิชำกำร
รำยสำขำ	 คณะท่ี 	 ๒๙	 ยำงและ
ผลิตภณัฑ์ยำง	ซึง่ได้รับกำรแตง่ตัง้โดย
ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำห	
กรรม	 (สมอ.)	 เพ่ือขอข้อคิดเห็นตอ่ร่ำง
มำตรฐำนก่อนท่ีจะน�ำสง่ร่ำงมำตรฐำน
ตอ่ท่ีประชมุ/คณะกรรมกำร	ISO	ซึง่กำร
ผลักดันร่ำงมำตรฐำนแต่ละขัน้ตอน/
ระดบัจ�ำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุน
จำกประเทศสมำชิกส่วนใหญ่ในกำร
ประชมุ	ISO/TC45	ท่ีจดัขึน้เป็นประจ�ำ
ปีละครัง้	จำกผลกำรวจิยัของโครงกำรฯ	
คณะผู้วิจยัได้น�ำส่งร่ำงมำตรฐำนฉบบั	
Final	Draft	 International	 Standard	
(FDIS)	และฉบบัพร้อมประกำศใช้	(IS)	
ให้กบัทำง	ISO
1.	 ISO/FDIS	 20057	 Rubber	

household	glove	–	General	require-
ments	and	test	methods
2.	ISO/FDIS	20058	General	pur-

pose	rubber	threads	–	Specification
3.	 ISO/IS	2321	Rubber	 threads	

–	Methods	of	test

Research Excellence
ฐิติรัตน์ เดชพรหม 

ผศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ คณะวิทย์มหิดล 
คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
ด้านนโยบาย
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

เม่ือวันท่ี	 ๓๑	 พฤษภำคม	๒๕๖๑	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์	 (ทีเซลส์)	 และ	 ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต	ิ(สวทช.)	และ	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ร่วมลงนามความร่วม
มือ	 (MOU)	 ตามพันธกิจในการส่ง
เสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน	
การพฒันาบุคลากรที่จ�าเป็นต่อการ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้าน
ชีววิทยาศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ในอนาคต	ในงานแถลงข่าว
ความ ร่ วม มือและ เสวนา ด้ าน
น วั ตก ร รมก า รพัฒนาย าจ าก
ธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีขัน้สูง	ณ	
ห้องโถง	 ชัน้	 ๑	 อำคำรพระจอมเกล้ำ	
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	
ถนนพระรำม	๖	กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์	นายแพทย์บรรจง	
มไหสวริยะ	 รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล	 กล่ำวว่ำ	 “ในปี 
๒๕๕๙ ศูน ย์ความ เ ป็น เ ลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัมหิดล จดัตัง้ ศูนย์ความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร ค้ น ห า ตั ว ย า 
(ECDD) ซ่ึงในปัจจบุนัมีความพร้อมทัง้

อปุกรณ์ และเทคนิควิธีการคดักรองที่
ช่วยใหส้ามารถด�าเนินการวิจยัไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ศูนย์ ECDD นี ้ด�าเนินงานโดย
อาศยัความร่วมมือระหว่างนกัวิจยัและ
ผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสาขา เช่น 
นัก เคมี  แพทย์ นัก วิจัย ที่ มีความ
เชี่ยวชาญในดา้นต่างๆ ทัง้ในและต่าง
ประเทศ เช่น การรวบรวมสารเคมีที่
สกดัจากสมุนไพรหรือสงัเคราะห์จาก
นกัเคมี การรวบรวมระบบการตรวจวดั
ฤทธ์ิทางยาของสารจากหอ้งปฏิบติัการ
ต่างๆ ทัง้จากภายใน และภายนอก
ประเทศ เช่น เซลล์มะเร็งกว่า ๑๐๐ 
ชนิด อีกทัง้ยงัจะสร้างทรัพยากรบคุคล
ที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการคิดค้น
และพฒันายาดว้ย นอกจากนี ้ ศูนย์มี
การจัดต้ังระบบ วธีิการ และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพทีมี่มาตรฐาน (stan-
dard) ต้ังแต่ระบบการจัดเก็บสาร 
(compound management system) 

ระบบการทดสอบฤทธ์ิของสาร ด้วย
ระบบ high throughout screening ที่
มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ทดสอบสารได้เป็นจ�านวนมากอย่าง
แม่นย�า (หม่ืน-แสนชนิด ภายใน ๓ 
– ๔ วัน) ซึ่งจะแทนการทดสอบด้วย
วธีิเดมิๆ ทีใ่ช้ระยะเวลาเป็นปีๆ หลงั
จากทีไ่ดส้ารทีมี่ฤทธ์ิเป็นทีน่่าสนใจแลว้ 
เรายงัมีระบบที่จะใช้ศึกษากลไกการ
ออกฤทธ์ิของสาร และการทดสอบ
ความปลอดภยัของสารด้วย เพือ่ที่จะ
พฒันาสารไปเป็นตวัยาต่อไป”

ในงำนแถลงข่ำว	 มีกำรจัดเสวนำ	
“ก้าวส�าคัญสู่นวัตกรรมเปิด	 การ
ค้นหายาจากธรรมชาต”ิ	โดย	ดร.ศุภ
ฤกษ์	 บวรภิญโญ	 ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์
ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรค้นหำตัวยำ	
(ECDD)	 มหำวิทยำลยัมหิดล	 ได้ร่วม
เสวนำในครัง้นีด้้วยMahidol

ม.มหิดล - ทีเซลส์ - สวทช.- จุฬาฯ
ผนกึก�ำลงัวจิยัผลกัดนันวตักรรมยำจำกธรรมชำต ิหวงัต่อยอดเชงิพำณชิย์

ซึง่ทำง	ISO	ได้ประกำศใช้แล้วทัง้	๓	
ฉบับในปี	 ๒๕๖๐	 และคณะผู้ วิจัยได้
ท�ำกำรปรับปรุง	 มอก.	 ทัง้	 ๓	 ฉบบัให้
สอดคล้องกับร่ำงมำตรฐำนฯ	 ท่ีส่งให้
กับทำง	 ISO	 เพ่ือให้สมอ.	 พิจำรณำ
ประกำศใช้ตอ่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวิจยั	

(สกว.)	 จัดให้มีคดัเลือกผลงำนวิจัยท่ี
สมควรได้รับกำรยกย่องให้เป็นผลงำน
วิจยัเดน่	สกว.	เป็นประจ�ำทกุปี	ปัจจบุนั	
สกว.ได้มีนโยบำยปรับประเภทของผล
งำนวิจัยเด่นให้สอดคล้องกับกำรขับ
เคลื่อนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์งำนวิจยัของ	สกว.	ได้แก่	กำร

ใช้ประโยชน์ด้ำนนโยบำย	 กำรใช้
ประโยชน์ ด้ำนสำธำรณะ	 กำรใ ช้
ประโยชน์ด้ำนพำณิชย์	กำรใช้ประโยชน์
ด้ำนชุมชนและพื น้ ท่ี 	 และกำรใ ช้
ประโยชน์ด้ำนวิชำกำร	 โดยคณะกรรม
กำรฯ	 จะคัดเลือกผลงำนวิจัยเด่น	
จ�ำนวนทัง้สิน้	๑๔	ผลงำน	Mahidol

Research Excellence
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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Research Excellence
พรทิพา สุดวิเศษ

ภาควิชาวิสญัญีวิทยา คณะแพทย 
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยั
มหิดล คิดค้นระบบอิเล็กทรอนิกส์เวช
ระเบียนงานระงบัความรู้สึกศิริราช ลด
ขัน้ตอนในการบนัทึกเวชระเบียนงาน
ระงบัความรู้สึก ป้องกันความคลาด
เคลื่อนและการสูญหายของข้อมูล ทัง้
ยงัตอบสนองนโยบายรฐับาล Thailand 
4.0 ทีมุ่่งขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ
ด้วยนวตักรรม และการเข้าสู่รัฐบาล
ดิจิทลั

นางสุดตา	ปรักกโมดม	พยำบำล
ผู้ ช�ำนำญกำรพิเศษ	 ผู้ คิดค้นพัฒนำ
ระบบนีก้ลำ่วว่ำ	 “ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เวชระเบียน	งำนระงบัควำมรู้สกึศิริรำช	
(Siriraj	Anesthesia-Electronic	Med-
ical	Record:	SiAEMR)	เป็นโปรแกรม
เวชระเบียนทำงกำรแพทย์	 โดยมีคณะ
ท�ำงำนอีก	๒	ท่ำน	คือ	ศาสตราจารย์	
ดร.นายแพทย์พงศ์ธารา	 วิจิตรเวช
ไพศาล	 และนายแพทย์อรรณพ	
พริิยะแพทย์สม	ร่วมคดิและพฒันำขึน้
มำ	ทดแทนการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ที่เข้ารับบริการงานระงับความรู้สึก
ด้วยกระดาษ	ซึ่งมีปริมาณมากวันละ
กว่า	 ๒๕๐	 ราย	 หรือปีละไม่ต�่ากว่า	
๕๐,๐๐๐	ราย	โดยมีวิสญัญีแพทย์และ
วสิญัญีพยำบำลผู้ให้บริกำรระงบัควำม
รู้สึกผู้ ป่วย	 เป็นผู้บนัทึกข้อมลูลงแบบ
บันทึกในกระดำษ	 หลังจำกนัน้เจ้ำ
หน้ำท่ีซึ่งไม่ใช่บุคลำกรทำงกำรแพทย์	
จะเป็นผู้คดัลอกข้อมลูผู้ ป่วยลงในฐำน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือรวบรวมเป็น
รำยงำนสถิติข้อมูลและเก็บเป็นหลัก
ฐำนทำงกำรแพทย์ตำมกฎหมำยซึ่ ง
ข้อมูลในแต่ละวันมีปริมาณมาก	
บางครั้งผู้บันทึกข้อมูลบันทึกไม่
ครบหรือบันทกึข้อมูลด้วยลายมือที่
ไ ม่ ชัด เจน	 ท�าใ ห้ เ จ้ าหน้าที่ ไ ม่
สามารถท�างานให้เสร็จสิน้ได้ทัน
เวลาที่ ก�าหนด	 รวมทั ้งปริมาณ
กระดาษจ�านวนกว่า	๔๐๐,๐๐๐	แผ่น
ต่อปี	 และไม่มีสถานที่เก็บ	 จึงต้อง
ท�าการสแกนเก็บเป็นอิเล็กทรอ	
นิกส์ไฟล์	 และส่งกระดาษท�าลาย	
เราจึงมีแนวคิดที่ จะเปล่ียนเป็น
อิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียน	 ซึ่ ง
โปรแกรมส�าเร็จรูปของต่างประเทศ
มีราคาแพงมาก	ถ้าจะปรับให้เข้ากับ
การท�างานของเราก็จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน้	 จึงมีความคิดจะพัฒนาขึน้
เอง	ซึ่งถ้าส�าเร็จจะเกดิประโยชน์ต่อ
งานวิสัญญีและสาธารณสุขของ
ประเทศในวงกว้าง	 ประหยัดเวลำ	
กำรสง่ผ่ำนข้อมลูอตัโนมติั	ทดแทนกำร
ลงบนัทกึด้วยลำยมือ	ในระหวำ่งผ่ำตดั	
กำรเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืนๆ	 ด้วยควำม
สะดวกรวดเร็ว	 เพ่ือกำรสืบค้น	 กำร
บริหำรงำนเชิงนโยบำย	กำรท�ำรำยงำน
ประจ�ำปี	กำรศกึษำ	กำรวิจยั	 ท่ีส�ำคญั
คือกำรเพ่ิมโอกำสให้แพทย์พยำบำล	ใน
กำรดแูลผู้ ป่วยอยำ่งมีประสทิธิภำพ		ซึง่
ปัจจบุนัเรำน�ำโปรแกรมนีไ้ปใช้	ณ	ห้อง
ผ่ำตดัสตูิ	–	นรีเวชวิทยำ	อำคำร	๑๐๐	

ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	โรงพยำบำล
ศิริรำชแล้ว”

นำงสุดตำ	 ยังกล่ำวอีกว่ำ	 ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงำนระงับ
ควำมรู้สึกศิริรำช	 คือ	 “ระบบอ�านวย
ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลผู้
ป่วยตลอดกระบวนการเข้า รับ
บริการงานระงับความรู้สึก คือ ก่อน 
ระหว่าง และหลังการผ่าตัด ซึ่ง
โปรแกรมมีมาตรฐานความเป็น
สากล ด้วยลักษณะการใช้งานทีง่่าย 
สะดวก มีช้ันการเข้าใช้ที่แตกต่าง
กัน ด้วยมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย นอกจาก
น้ี ยังมีเป้าหมายทีจ่ะเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานวิสัญญีตามโรงพยาบาล
สาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ 
เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลสาธารณ 
สุขให้กับประเทศด้วย”

จำกกำรศึกษำคิดค้น	พฒันำระบบ
อิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนและใช้งำน
วิจัยเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบประสิทธิ	
ภำพของโปรแกรม	 ท�ำให้	 “ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงาน
ระงบัความรู้สึกศิริราช”	ของภำควิชำ
วสิญัญีวทิยำ	คณะแพทยศำสตร์ศริิรำช
พยำบำล	 มหำวิทยำลัยมหิดลได้รับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาต:ิ	รางวัลผล
งานประดษิฐ์คดิค้น	ประจ�าปี	๒๕๖๑	
จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ	 นับเป็นอีกหนึ่งควำมภำค
ภมิูใจของชำวมหิดลทกุคน	Mahidol

ม.มหดิล พฒันำงำนเวชระเบยีน “ระบบอเิลก็ทรอนกิส์
เวชระเบยีนงานระงบัความรูส้กึศริริาช”
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เกวลี รัตนา และ วรพงศ์ บุญอุ้ม ค่ำยเทคนคิกำรแพทย์สูช่มุชน ครัง้ที ่๒๕
หำกจะเอ่ยถึง	 “นักเทคนิคการ

แพทย์”	ภำพท่ีคนทัว่ไปนกึถงึเป็นภำพ
แรกๆ	คงจะหนีไม่พ้น	ภำพคนท่ีนัง่ก้ม
หน้ำก้มตำท�ำงำนตัง้แตเ่ช้ำจรดเยน็	อยู่
ในห้องปฏิบตักิำรหรือ	“ห้อง	Lab”	ในโรง
พยำบำล	คอยตรวจค้นหำสำเหตขุองกำร
เกิดโรค	จนแทบจะไมมี่โอกำสได้เจอหน้ำ
ผู้คน	ซึง่กลำยเป็น	 “ภาพจ�า”	ของผู้ รับ
บริกำร	และผู้ ร่วมสหสำขำวชิำชีพ	..

ณ	วนันี	้ “ภาพจ�า”	 เหลำ่นัน้ถกูแปร
เปลี่ยนเป็นภำพบคุคลท่ีสวมเสือ้กำวน์	
เดนิจำกห้องแลบ็	ออกสูช่มุชน	 ไปหยิบ
ย่ืนโอกำส	เพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัอยำ่ง
ยัง่ยืน	และสง่เสริมควำมเข้ำใจท่ีถกูต้อง
ในเร่ืองสขุภำพแก่ประชำชนในพืน้ท่ีท่ีมี
ควำมเสีย่งด้ำนโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง	(non-
communicable	disease)	กำรตดิเชือ้
หนอนพยำธิ	และอ่ืนๆ	ซึง่นบัเป็นบริบท
นักเทคนิคกำรแพทย์สมัยใหม่ท่ีจะไม่
คอยตัง้รับรอผู้ป่วยอยูแ่ตใ่นโรงพยำบำล	
แต่ขยำยผลส่งต่อควำมรู้ในวิชำชีพ
เทคนิคกำรแพทย์ออกสูช่มุชน	ในรูปแบบ	
“ชุมชนเป็นห้องปฏบิตักิารที่มีชีวติ”

นอกจำกนี	้คณะเทคนิคกำรแพทย์	ยงั
ได้เลง็เหน็ถงึมมุมองวชิำชีพ	ตอ่กำรเผย

แพร่บทบำทหน้ำท่ีด้ำนงำนบริกำร
เทคนิคกำรแพทย์	เช่ือมโยงกำรเรียนกำร
สอนไปสู่ชมุชนและสงัคม	นบัเป็นกำร
เปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษำของกำร
เรียนในห้องเรียนควบคู่กับกำรศึกษำ
นอกชัน้เรียน	 ในรูปแบบโครงการค่าย
เทคนิคการแพทย์สู่ชุมชน	 นับเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่	๒๔	ปี	และในปีนี	้คณะ
เทคนิคการแพทย์	โดยนักศกึษาชัน้ปี
ที่	๓	สาขาเทคนิคการแพทย์	ร่วมกับ	
คณาจารย์	และงานการศกึษาจดัขึน้	
เป็นครัง้ที่	๒๕	ณ	โรงเรียนบ้านดู่นา
หนองไผ่	 ต�าบลนาหนองไผ่	 อ�าเภอ
ชุมพลบุรี	จงัหวัดสุรินทร์	เม่ือเร็วๆ	นี	้
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ใน
กำรพฒันำคณุภำพชีวติของประชำชนใน
พืน้ท่ีมีบริกำรตรวจสขุภำพเบือ้งต้น	อำทิ	
กำรตรวจคดักรองเบำหวำนจำกกำรเจำะ
เลือดปลำยนิว้	 วดัควำมดนัโลหิต	และ
ตรวจหำพยำธิ	พร้อมทัง้แปลผลกำรตรวจ
สขุภำพเบือ้งต้นให้แก่ชำวบ้ำน	ตลอดจน
ให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกบักำรปฏิบตัตินเพ่ือ
ให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหำสุขภำพ	
ทรำบแนวทำงกำรดูแล	 และป้องกัน
ส�ำหรับกำรมีสขุภำวะท่ีดีอยำ่งยัง่ยืน	โดย
ให้ควำมรู้ด้ำนสขุภำพ	และโรคตำ่งๆ	ใช้

ส่ือ ท่ี เ ข้ำใจง่ำยเป็นตัวช่วยในกำร
ท�ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในชุมชน	
รวมไปถงึให้ควำมรู้เร่ืองโรคระบำด	 เชน่	
โรคพิษสนุขับ้ำ	ซึง่พืน้ท่ีกำรจดักิจกรรม
ในปีนี	้กรมปศสุตัว์	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ได้ประกำศเป็นเขตพืน้ท่ีระบำด
ของโรคพิษสนุขับ้ำ	เป็นต้น

ทัง้นี 	้ นักศึกษำยังได้มีโอกำสจัด
กิจกรรมพฒันำโรงเรียน	เชน่	กำรทำสรัีว้	
สนำมเดก็เลน่	และจดุตำ่งๆ	ภำยในพืน้ท่ี
อำคำรเรียน	เพ่ือปรับปรุงสภำพแวดล้อม	
และทศันียภำพของโรงเรียนให้เอือ้ต่อ
กำรเรียนรู้	 และพัฒนำศักยภำพของ
นกัเรียน

กำรจัดโครงกำรค่ำยเทคนิคกำร
แพทย์สู่ชุมชนในครัง้นี	้ นักศึกษำท่ีได้
เข้ำร่วมกิจกรรม	 ได้มีโอกำสเรียนรู้วิถี
ชมุชน	วฒันธรรมประเพณี	ภมิูปัญญำ
ในท้องถ่ิน	 ตลอดจนรับฟังเร่ืองเล่ำดีๆ	
ซึ่งล้วนเป็นองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่รอบตัว	
มำบรูณำกำรร่วมกนับ�ำเพ็ญประโยชน์
ให้กบัชมุชน..	เป็นบทเรียน:	จดุเร่ิมต้น
ของควำมส�ำเร็จท่ีสำมำรถจบัต้องได้ใน
คำ่ยเทคนิคกำรแพทย์ชมุชน	ครัง้ท่ี	๒๕	
นี…้	!!Mahidol
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Harmony in Diversity

เม่ือวนัท่ี	๒๘	พฤษภำคม	๒๕๖๑	หอสมดุและคลงัควำม
รู้มหำวิทยำลยัมหิดล	 โดย	คณะกรรมกำรท�ำนบุ�ำรุงศิลป
วฒันธรรม	จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี	และบริวาร
ผ้าป่า	 เน่ืองในโอกาสวันวิสาขบูชา	 เพื่อสมทบทุน
สร้างศาลาการเปรียญ	 (กระเบือ้งปูพืน้ศาลาการ	
เปรียญ)	 วัดเนกขัมมาราม	 จังหวัดปทุมธานี	 โดยมี	
ดร.อภภิ	ูสิทธิภมูมิงคล	รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรและ
พนัธกิจพิเศษ	หอสมดุและคลงัควำมรู้มหำวิทยำลยัมหิดล	
เป็นประธำนในพิธี	ยอดจ�านวนเงินจากผู้มีจิตศรัทธา
มาร่วมท�าบุญในครัง้นี	้จ�านวน	๑๓๘,๙๐๐	บาท	(หน่ึง
แสนสามหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	 ทำงผู้จดัขอ
อนุโมทนำบุญกุศลในครัง้นี	้ จงดลบันดำลให้ผู้ ท่ีมีจิต
ศรัทธำท่ีได้มำร่วมท�ำบญุทกุท่ำนและครอบครัว	จงพบแต่
ควำมสขุควำมเจริญ	คิดจะท�ำกำรสิง่ใดขอให้สมหวงัตัง้ใจ
ทกุประกำรด้วยเทอญ	Mahidol

หอสมดุและคลงัความรูฯ้ ม.มหดิล
จัดกจิกรรมทอดผ้าป่า

เนือ่งในโอกาสวนัวสิาขบชูา

ข่าว: ฐิติรัตน์ เดชพรหม ภาพ: วรพงศ์ บุญอุ้ม

เม่ือวันท่ี	 ๓๑	 พฤษภำคม	๒๕๖๑	ศาสตราจารย์	
ดร.ฉัตรเฉลมิ	อศิรางกูร	ณ	อยุธยา	คณบดีคณะเทคนิค
กำรแพทย์	มหำวิทยำลยัมหิดล	เป็นประธำนในพธีิถวาย
มหาสังฆทาน	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ซึ่งคณะเทคนิคกำร
แพทย์	 จัดร่วมกับส่วนงำนและหน่วยงำนต่ำงๆ	 ใน
มหำวิทยำลยัมหิดล	และชมุชนรอบข้ำง	 เพ่ือเป็นกำรจดั
งำนบญุใหญ่เสริมสร้ำงควำมเป็นสริิมงคล	รวมทัง้เป็นกำร
อทิุศสว่นกศุลแดเ่จ้ำบ้ำน	 เจ้ำท่ี	 และดวงวิญญำณตำ่งๆ	
ท่ีสถิตอยู	่ณ	 พืน้ท่ีศำลำยำ	 โดยนิมนต์พระสงฆ์	จ�ำนวน	
๔๕	รูป	จำก	๙	วดั	ได้แก่	วดัปรุณำวำส	วดัสำลวนั	วดัหทยั
นเรศวร์	 วดัมะเกลือ	 วดันครช่ืนชุ่ม	 วดัมหำสวสัดิ์นำค						
พฒุำรำม	วดัสทุธิจิตตำรำม	วดัสวุรรณำรำม	และวดัมงคล
ประชำรำม	 รับมหำสงัฆทำนและปัจจัยสนับสนุนตำม
ก�ำลงัศรัทธำของพทุธศำสนิกชน	 เพ่ือท�ำนบุ�ำรุงพระพทุธ
ศำสนำ	ตำมควำมประสงค์ของแตล่ะวดั	

ยอดจ�านวนเงนิจากผู้มีจติศรัทธามาร่วมท�าบุญใน
คร้ังน้ี จ�านวน ๒๐๑,๓๕๐ บาท (สองแสนหน่ึงพันสาม
ร้อยห้าสบิบาทถ้วน) ทำงผู้จดัขออนโุมทนำบญุกศุลมำ	
ณ		โอกำสนี	้Mahidol

คณะเทคนคิการแพทย์ ม.มหดิล 
จดัพธิถีวายมหาสงัฆทาน 

ประจ�าปี ๒๕๖๑

ข่าว: ศรัณย์ ธรรมทักษิณ ภาพ: มนตรี เล้าหะชัย
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 ศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จากผู้บริหารระดับคณบดี

สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ 

“มุมมอง ทิศทาง การด�าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ในการ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก 
(World Class University)”

การที่ จะเ ป็น	 Wor ld 	 C lass							
University	มีปัจจัยใหญ่ๆ	๓	ด้าน

๑.ปัจจัยในเร่ืองแนวคิด	 หรือ	
Concept	 ในทุกพันธกิจกิจของมหำ	
วิทยำลัยจ�ำเป็นท่ีจะต้องผ่ำน	World	
Standard	 คือสิ่งท่ีเรียกว่ำเป็นมำตรำ
ฐำนระดับโลก	 ระดับนำนำชำติ	 และ
ต้องต่อยอดด้วยนวัตกรรม	 ท่ีจ�ำเป็น
ต้องตอ่ยอดด้วยนวตักรรมเพ่ือให้แน่ใจ
ว่ำมหำวิทยำลัยมหิดล	 มีควำมแตก
ตำ่งจำกมหำวิทยำลยัอ่ืน		ท่ีจ�ำเป็นต้อง
ผ่ำนระดับนำนำชำติเพ่ือให้แน่ใจว่ำ	
เรำติดระดบัท่ีสำมำรถตอบโจทย์ของ
โลกใบนีไ้ด้	นีคื้อเร่ืองแรกไมว่ำ่เป็นเร่ือง
พันธกิจ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำ	 งำน
วิจยั	กำรบริกำรวิชำกำร	

๒.	 ปัจจัยในเร่ืองระบบ	 	แนวคิด
และ	Concept	ท่ีดี	จะเกิดขึน้ไม่ได้	ถ้ำ
ระบบเรำ	rigid		หรือกรอบมำกเกินเหต	ุ	
ระบบท่ี	Flexible	ระบบท่ีสำมำรถปรับ
เปลี่ยนและสอดคล้องกับกำรปรับ
เปลี่ยนท่ีเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว	 เพรำะ
โลกไม่เคยหยุดหมุน	 ควำมคิดสภำพ
แวดล้อมหมุนตัวมันเองท่ีเร็วกว่ำโลก
หมุนรอบตวัเอง	 แต่ท่ีส�ำคญั	ณ	 วนันี	้	
ควำมคิดของคน	หมนุเร็วกว่ำควำมคิด
ของสภำพแวดล้อม	 ระบบท่ี	 Flexible		
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว	 คล่องตัวเป็น
ระบบท่ีสำมำรถน�ำไปสู	่Concept	ท่ีเรำ
ตัง้เป้ำหมำยไว้	 ท่ีจะไปสู่	 Innovation		
ถ้ำระบบเรำ	rigid	เกินไป	Innovation	
ไม่เกิดอย่ำงแน่นอน

๓.	 ปัจจัยในเร่ืองผล	 หรือ	 Re-
source	 ไม่ว่ำจะเป็น	 แนวคิดหรือ	
Concept	 ท่ีดี	 ระบบท่ีดีแต่สดุท้ำยผล
ไม่เกิด	 หรือแม้ผลเกิดแต่ไม่ยัง่ยืน	 ผล

ไม่สำมำรถเสถียรภำพในระบบหนึ่ง
แล้ว	แสดงวำ่ระบบและเเนวคิดของเรำ
ยงัไม่น่ิง	เพรำะฉะนัน้	ทัว่โลกในขณะนี ้
เขำมองมหำวิทยำลยัว่ำไปถึง	World	
Class	หรือยงั	เขำจะมองวำ่	Resource	
เรำเป็นอย่ำงไรนัน้	 Resource	 เรำนัน้	
ต้องตอบโจทย์ของโลกหรือไม่	 มันจะ
ตอบโจทย์ต่อเรำเม่ือระบบของคล่อง
ตวั	 ระบบคล่องตวัต่อเม่ือเรำตัง้โจทย์	
คือแนวคิด	หรือ	Concept	นัน้	

ผมขอฝำกไว้	๓	ประเด็น	ส�ำหรับทกุ
ส่ วน งำน ในมหำวิ ทยำลัยม หิดล		
มหำวิทยำลัยมหิดลจะเป็น	 World	
Class	University	ได้นัน้	ไม่ได้ตัง้อยู่ใน
ส่วนงำนใดส่วนงำนหนึ่งหรือศำสตร์
แขนงใดแขนงหนึ่ง	 แต่ทุกคณะเป็น
องคำพยพท่ีส�ำคญั	ท่ีท�ำให้เรำสู	่World	
Class	University	ขอให้เรำร่วมกนัเพ่ือ
ไปถึงเป้ำหมำยท่ีเรำใฝ่ฝัน	 มองอยู่
ตลอดเวลำMahidol

“Nice to meet you”

ภาพโดย คุณณัฐนรี  วงศ์ทองดี
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Special Article
อ.ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาดและการเงิน 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

กำรจะมองหำ	 “ต�าแหน่งทางการ
ตลาด”	หรือ	 “Market	Positioning”	 ท่ี
ทัง้โดดเดน่และโดนใจลกูค้ำนัน้	จะวำ่ไป
ก็ไมใ่ชเ่ร่ืองงำ่ยเลย	หลกัส�ำคญัท่ีควบคู่
กันก็คือ	 กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ลกูค้ำ	(Targeting)	ย่ิงมีกลุม่เปำ้หมำย
ท่ีชัดเจนก็จะ ย่ิงช่วยให้กำรค้นหำ
ก�ำหนดต�ำแหนง่ทำงกำรตลำดได้เหมำะ
สมสอดคล้องและมีประสิทธิผลท่ีสุด		
วนันีอ้ยำกชวนไปลองดกูรณีศกึษำหนึง่
ท่ีน่ำสนใจมำก	 โดยเฉพำะในมุมของ	
Retail	Marketing	

อยำกให้ลองนกึถงึ	Shopping	street	
สำยส� ำคัญของก รุง เทพมหำนคร	
แนน่อนครับวำ่เส้นถนนพระรำม	๑	จำก
มำบุญครองผ่ำนหน้ำสยำมสแควร์,	
Siam	Discovery,	Siam	Center,	Siam	
Paragon	ตอ่เน่ืองมำท่ี	Central	World,	
เกสรพลำซำ่,	Central	ชิดลม	และ	Cen-
tral	 Embassy	ตรงต่อมำท่ีสขุมุวิทท่ีมี	
Terminal	21,	Emporium	และ	EmQua-

ร้ำนอำหำรสไตล์	New	American	ซึง่เป็นกำรผสมผสำนอำหำรจีนชัน้ดีกบัอำหำร
อเมริกนัในยคุเหมืองแร่ทองค�ำ	Tales	of	Gold	Mine	ท�ำอำหำรออกมำได้ลงตวักบั

รสชำตติะวนัออกในเมนตูะวนัตก	กำรตกแตง่ร้ำนก็เป็นธีมเหมืองทองค�ำ	

พวกเรำอำจำรย์และนกัศกึษำสำขำกำรตลำด	MK	19C	ท่ียกขบวนไปเย่ียมชม	The	GROOVE
	เรียนกนัด้วยภำพจริง	ประสบกำรณ์แบบเข้ำถงึกนัเลย

The	Playhouse	ออกแบบให้เหมือนโรงละคร	The	Playhouse	เป็นต้น

tier	รวมห้ำงสรรพสนิค้ำใหญ่ๆ	ได้ถงึสบิ
กว่ำแห่ง	 	 ถ้ำต้องคิดหำควำมแตกตำ่ง
ทัง้ในด้ำนกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและ
ต�ำแหนง่ทำงกำรตลำด	โอ้!	มนัจะมีอะไร
เหลอือีกไหมนะ	มนัมีสำรพดัสำรพนักำร
ช้อปปิง้	 มีทัง้เจำะกลุ่มวัยรุ่น	 กลุ่ม
ครอบครัว	 กลุ่มนกัท่องเท่ียว	 กลุ่มผู้ มี
รำยได้สงู	แขง่กนัไฟแลบเลยครับ	อนันี ้
จึงกลำยมำเป็นโจทย์ส�ำคัญส�ำหรับ
นกักำรตลำดของห้ำงเหลำ่นีว้ำ่	บนท่ีดนิ
ท่ีเป็นท�ำเลทอง	 มูลค่ำต้นทุนท่ีดิน

มหำศำล	 จะบริหำรจัดกำรก�ำหนด
กลยทุธ์กนัอยำ่งไรถงึจะแขง่ขนัได้???			

พวกเรำอำจำรย์และนกัศกึษำสำขำ
กำรตลำด	MK	 19C	 เลยยกขบวนไป
เย่ียมชม	The	GROOVE	ซึง่เป็นอีกหนึง่
แมเ่หลก็ดงึดดู	(Magnet)	ท่ีส�ำคญัของ	
Central	World	ซึง่ท่ีน่ีเป็นท่ีเท่ียว	ท่ีกิน
สุดชิคแห่งใหม่ของคนเมือง	 ก�ำหนด	
Positioning	ให้เป็นจดุนดัสงัสรรค์ระดบั
เวิลด์คลำส	 พุ่งเป้ำลูกค้ำหลักไปท่ี	
Young	COSMOPOLITAN	คือกลุม่คน

“กลยุทธ์การตลาด”

Greyhound Café House of Beers (HOBs) 

ชวนคุย 
มีประโยคกลยทุธ์กำรตลำดท่ีคลำสสคิหนึง่ท่ีวำ่	“Differentiate	or	Die”	จำกหนงัสือ

ช่ือเดียวกนันีข้องคณุ	Jack	Trout		ชีใ้ห้นกักำรตลำดเหน็วำ่	ถ้ำไมแ่ตกตำ่งจำกคูแ่ขง่	ก็
คงอยูย่ำก	เพรำะในโลกของธรุกิจทกุวนันีเ้ตม็ไปด้วยคูแ่ขง่ขนัมำกมำยและกำรแขง่ขนั
ท่ีรุนแรง	ลองคิดดซูคิรับวำ่สนิค้ำ	“น�า้ดื่ม”	ลกูค้ำมีแบรนด์ให้เลือกเป็นสบิเป็นร้อย	หรือ	
“โรงแรมที่พกั”	น่ีก็มีไมรู้่วำ่ก่ีพนัแหง่	ท�ำอยำ่งไรลกูค้ำถงึจะนกึถงึเรำก่อนในเวลำท่ีเขำ
ต้องกำรสินค้ำหรือบริกำรหนึ่งๆ	 อนันีเ้คร่ืองมือในเชิงกำรตลำดเรำเรียกวำ่	 “Market	
Positioning”	นัน่เอง
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โครงกำรฝึกอบรมปฏิบตักิำรส�ำหรับ
ครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ	 “ทกัษะ
สิทธิและสันติวัฒนธรรมส�าหรับ
พลเมือง”	 เป็นโครงกำรท่ี	อาจารย์	
ดร.พัทธ์ธีรา	 นาคอุไรรัตน์	 จำก
สถำบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษำ
เป็นหวัหน้ำโครงกำรและได้ด�ำเนินกำร
อย่ำงต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี	 ๔	 โดยได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกมหำ	
วิทยำลยัมหิดล	 และเป็นส่วนหนึ่งของ
งำนวจิยัเร่ือง	“สันตภิาพศกึษา	(Peace	
Education)”

สามปีแรกของโครงการนีเ้ร่ิมต้น
จากพืน้ที่และกลุ่มเป้าหมายในสาม
จงัหวัด	๔	อ�าเภอของจงัหวัดสงขลา
เป็นหลัก	 โดยน�าเสนอชุดความรู้
เร่ืองสทิธิมนุษยชน	สันตศิกึษา	และ
การสร้างพลเมืองประชาธิปไตย	ซึ่ง
ชุดความรู้ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
สันติภาพศึกษาและเป็นทักษะพืน้
ฐานที่ส�าคัญส�าหรับการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ มีความละเอียดอ่อน
ไหวและมีความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมตลอดจนถูกก�ากับ
ด้วยความรุนแรงถงึตายยืดเยือ้

จุดเด่นของการฝึกอบรมทีผู่เ้ข้าร่วม
สะทอ้นคือ รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้แบบปัญญาปฏิบติั แทนทีจ่ะใช้
การบรรยายในแบบเดิมๆ ท�าให้ผู้เข้า
ร่วมได้รับทัง้ความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติ
ตามขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการทีถ่กู
ออกแบบมาบนฐานความรู้ทางด้าน
สนัติภาพศึกษาและครุศาสตร์ ท�าให้
โครงการใน ๓ ปีแรกไดร้บัการตอบรบั
จากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ชายแดนใต้เป็นอย่างดี และสามารถ
ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมมาเป็น
คู่มือทกัษะสิทธิและสนัติวฒันธรรมฯ 
เพือ่เป็นสื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
น�ากลบัไปประยกุต์ใชด้ว้ย

ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรในปีท่ี	๔	มีกำร
ขยำยเครือข่ำยผู้ เข้ำร่วมและออกนอก
พืน้ท่ีชำยแดนใต้	โดยก�ำหนดให้กำรจดั
กิจกรรมครัง้ ท่ี 	 ๑/๒๕๖๑	 จัดขึน้ ท่ี	
โรงแรม	 ซีเอส	 ปัตตำนี	 เพ่ือตอบควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยครูและ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำจำก	๓	จงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้และ	 ๔	 อ�ำเภอของ
จงัหวดัสงขลำเป็นหลกั	โดยได้รับควำม
อนเุครำะห์จำก	อาจารย์	ดร.นภารัตน์	
กรรณรัตนสูตร	 อำจำรย์อีกท่ำนหนึ่ง
ของสถำบนัสทิธิฯ	ร่วมเป็นวทิยำกร	และ
มี	คุณชารีต้า	ประสทิธิหมิะ	เจ้ำหน้ำท่ี
ของสถำบันอีกท่ำนหนึ่งท่ีท�ำหน้ำท่ี
ประจ�ำ	 ณ	 ศูนย์สันติวิธีชำยแดนใต้	
จังหวัดปัตตำนี	 และคุณกัญญาณัฐ	
เวลาแจ้ง	เป็นผู้ชว่ยวิทยำกร

โดยในครัง้นี	้ ได้รับควำมสนใจจำก
ส่ือมวลชนของมาเลเซีย	คุณตแูวมา
นียา	 มือรีงงิ	มำเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย	
ส�ำหรับกิจกรรมครัง้ท่ี	๒	และ	๓	จดัขึน้
ท่ีจังหวัดกระบ่ีระหว่ำงวันท่ี	 ๕	 –	 ๖	
พฤษภำคม	๒๕๖๑	และท่ีมหิดล	ศำลำ
ยำ	ระหวำ่งวนัท่ี	๑๙	–	๒๑	กรกฎำคม	
๒๕๖๑	ตำมล�ำดบัMahidol

บริกำรกำรศึกษำ... เพื่อสันติภาพ

Special Article
อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เ มืองท่ีอยู่ ในวัยท�ำงำนชอบพบปะ
สงัสรรค์	 สนใจกระแสแฟชัน่ลำ่สดุไม่มี
หลดุเทรนด์	...	ฟังดเูผินๆ	ดเูหมือนกลุม่
ลูกค้ำก็กว้ำงๆ	 ห้ำงไหนก็แบบนีห้รือ
เปลำ่	แตจ่ริงๆ	กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยชดั
มำก	เจำะกลุม่คนท�ำงำน	นกัธรุกิจ	โดย
เฉพำะท�ำงำนในเมือง	 ในย่ำนสขุุมวิท	
สีลม	 สำทร	 คนกลุ่มนีห้ลังเลิกงำนก็
ต้องกำรหำท่ีแฮงค์เอ้ำท์พักผ่อนกับ
เพ่ือนฝงู	สำมำรถมำนัง่กินนัง่ด่ืมกนัได้		

นอกจำกนัน้	The	GROOVE	ยงัเหมำะ
กับนักท่องเท่ียวจำกโรงแรมระดับ	 ๕	
ดำวท่ีตัง้อยูโ่ดยรอบ	บำงทีนกัทอ่งเท่ียว
ท่ีพกัโรงแรมเหลำ่นีเ้บ่ือกำรนัง่กินด่ืมใน
ล้อบบี	้อยำกออกมำหำพืน้ท่ีชิลล์ๆ	มีทัง้	
indoor	 และ	 outdoor	 ขอเป็นร้ำนท่ีมี
เกรดดีมีระดบั	ดงันัน้	The	GROOVE	จงึ
ตอบโจทย์นีไ้ด้เป็นอยำ่งดี	ภำยใต้คอน
เซป็ต์	“The	Next	World	Class	Hang-
out	Destination”	ใช้พืน้ท่ีกวำ่	๑๒,๐๐๐	

ตำรำงเมตร	 ท่ีน่ีมีร้ำนชิคๆ	น่ำนัง่ทำน
อำหำร	 สงัสรรค์กบัเพ่ือนฝงูถึงสิบกว่ำ
ร้ำนเช่น	 1881	 by	Water	 Library,	
Greyhound	Café,	HOBS	 the	Play-
house,	E.A.T.	(Eat	All	Thai)		นบัเป็น
อีกกรณีศกึษำในแวดวงนีท่ี้สำมำรถหำ
ชอ่งวำ่งทำงกำรตลำดได้เหมำะเจำะ	มี
กลุ่มเป้ำหมำยต�ำแหน่งทำงกำรตลำด
ชดัเจน	...	มีโอกำสลองแวะไปชมชิมกนั
ดคูรับ	Mahidol
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CEO Perspective (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
วิทยำลยักำรจดักำร	มหำวิทยำลยัมหิดล	จดักิจกรรม	“CEO	Perspec-
tive”	ส�ำหรับนกัศกึษำหลกัสตูรนำนำชำติ	โดยครัง้นีไ้ด้รับเกียรตจิำก	คุณ
เสกสรรค์	 ไตรอุโฆษ	Country	Director,	 Thailand	and	Secretary	
General,	Michelin	East	Asia	and	Australia	มำบรรยำยในหวัข้อ	“The	
challenges	of	building	a	sustainable	brand”	รวมทัง้แลกเปลีย่นควำม
คิดเห็นและตอบข้อสงสยัด้ำนกำรบริหำรองค์กร	กบันกัศกึษำท่ีเข้ำร่วม
งำน	นอกจำกนีย้งัเปิดโอกำสให้นกัศกึษำได้พบปะพดูคยุและสมคัรงำน
กบับริษัท	สยำมมิชลนิ	จ�ำกดั		ด้วย

INMU ร่วมลดโลกร้อน (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
สถำบนัโภชนำกำร	มหำวทิยำลยัมหิดล	ร่วมกบั	มลูนิธิสง่เสริมโภชนำกำร
ในพระรำชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ	 ฯ	 สยำมบรมรำชกมุำรี	
ด�ำเนินโครงกำรท�ำนบุ�ำรุงศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม	จดักิจกรรม	
“INMU	 ร่วมลดโลกร้อน”	 ครัง้ที่	 ๑๒	ณ	 โรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก	
อ�ำเภอก�ำแพงแสน	 จงัหวดันครปฐม	 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิม
พืน้ท่ีสีเขียวและพฒันำโรงเรียน	 รวมถึงสง่เสริมควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร
ส�ำหรับเดก็นกัเรียน

วันพยาบาลสากล (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
ฝ่ำยกำรพยำบำล	 โรงพยำบำลศิริรำช	 ร่วมกบั	 คณะพยำบำลศำสตร์	
มหำวิทยำลยัมหิดล	 จดัโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชน	 เน่ืองใน
วนัพยำบำลสำกล	ประจ�ำปี	๒๕๖๑	 เพ่ือเฉลมิฉลองวนัพยำบำลสำกล	
ภำยใต้ค�ำขวญั	 “พยาบาลเสียงแห่งพลัง:	 สุขภาพเป็นสิทธิมนุษย
ชน”	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์ประสิทธ์ิ	วัฒนาภา	คณบดี
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	มหำวิทยำลยัมหิดล	 เป็นประธำน
กลำ่วเปิดงำน	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.ยาใจ	สิทธิมงคล	คณบดี
คณะพยำบำลศำสตร์	มหำวทิยำลยัมหิดล	พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร	และ
คณำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรมดงักลำ่ว

ต้อนรับ นศ.ไอซ์แลนด ์(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
นักศกึษา	University	of	lceland,	Faculty	of	Life	and	Environmental	
Sciences	ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์	เข้าทศันศกึษาเรียนรู้พชื
สมุนไพร	ที่อุทยานธรรมชาตวิทิยาสรีิรุกขชาต	ิมหาวทิยาลัยมหดิล 
พร้อมท�ำกิจกรรมตำ่งๆ	เชน่	นัง่รถรำงชมสมนุไพร	สำธิตเมนสูมนุไพรถงุ
ทอง	และสำธิตกำรท�ำน�ำ้สมนุไพร	โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีอทุยำนฯ	เป็นวทิยำกร
ในกำรน�ำชมและท�ำกิจกรรม

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เล่าขานต�านานศาลายา (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์	ดร.ทรงศรี	สรณสถาพร	ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ำยวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์	คณะศลิปศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	เป็นประธำนเปิดงำน	
“เล่าขานต�านานศาลายา”	ครัง้ท่ี	๑๒	จดัโดย	ศนูย์สยำมทรรศน์ศกึษำ	คณะศลิปศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	ในงำนมีพิธีแหว่ำ่วสำมชำยถวำยพอ่
ปู่ ขนุทุง่	ตัง้แตห่น้ำลำนพระบดิำถงึศำลพอ่ปู่ ขนุทุง่	พิธีบวงสรวงพอ่ปู่ ขนุทุง่	และกำรแสดงระบ�ำบชูำพอ่ปู่ ขนุทุง่	
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

กัญชาศาสตร ์(๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
รองศาสตราจารย์	 ดร.กัมปนาท	ภักดีกุล	 คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	ให้เกียรติเป็นประธำนกลำ่ว
เปิดกำรจดัอบรมหลกัสตูร	“การแพทย์แคนนาบนิอยด์	(Cannabinoid	
Medicine)	และกัญชาศาสตร์เพื่อการวจิยั	(Cannabis	Science)”	รุ่น
ที่	๒	ซึง่	รองศาสตราจารย์	ดร.สยาม	อรุณศรีมรกต	รองคณบดีฝ่ำย
มำตรฐำนคณุภำพสิง่แวดล้อมและวิเทศสมัพนัธ์	 เป็นประธำนโครงกำร	
ณ	คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	ศำลำยำ

พิธีท�าบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ดร.ณรงค์	 ปรางเจริญ	คณบดีวิทยำลยัดริุยำงคศิลป์	 มหำวิทยำลยั
มหิดล	เป็นประธำนในพธีิท�าบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง	ประจ�า
ปี	๒๕๖๑	ซึง่จดัขึน้	ณ	ศำลเจ้ำพอ่ขนุทุง่	มหำวิทยำลยัมหิดล	ศำลำยำ	
เพ่ือให้เกิดควำมเป็นสริิมงคลแก่คณำจำรย์	บคุลำกร	และนกัศกึษำของ
วิทยำลยัฯ	ซึง่ศำลเจ้ำพอ่ขนุทุง่แหง่นีต้ัง้ขึน้เม่ือปี	พ.ศ.๒๕๓๔	บริเวณใต้
ต้นไทร	ใกล้กบัวิทยำลยันำนำชำติ	มหำวิทยำลยัมหิดล	ศำลำยำ	นบัถือ
เป็นเทพำรักษ์ท่ีปกปอ้งคุ้มครองอำจำรย์	นกัศกึษำ	และผู้อยู่อำศยั	ณ	
มหำวิทยำลยัแหง่นี	้ให้มีควำมสขุควำมเจริญ	ปรำศจำกเภทภยัทัง้ปวง

นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน ์(๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
คณะทันตแพทยศำสตร์	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 จัดกำรแถลงข่ำว	
“นวัตกรรมส่ือการศึกษาออนไลน์	 นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และ
ชุมชน”	 พร้อมก้ำวเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ	 Thailand	 4.0	 ตำมแผน
ยทุธศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	 ด้ำนท่ี	๑	Excellence	 in	 research	
with	global	and	social	impact	และด้ำนท่ี	๒	Excellence	in	Outcome	
–	based	Education	for	Globally	Competent	Graduates	โดยได้รับ
เกียรติจำก	 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์	 สรนิต	 ศิลธรรม	 ปลดั
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ร่วมแถลงขำ่วในครัง้นีด้้วย

MOU ผลิตบุคลากรพยาบาล (๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์	 ดร.นายแพทย์ประสิทธ์ิ	 วัฒนาภา	 คณบดีคณะ
แพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.ยาใจ	สิทธิ
มงคล	คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์	ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหดิล	 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
บริกำรสขุภำพของ	รพ.ศริิรำช	อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สขุภำพ
ประชำชนไทย	ณ	คณะพยำบำลศำสตร์	ม.มหิดล	บำงกอกน้อย

The 1st Seminar on Thai Varanus spp.
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
รองศาสตราจารย์	 ดร.นายสัตวแพทย์
จิตรกมล	 ธนศักดิ์ 	 เป็นประธำนจดัประชุม
วชิาการ	The	1st	Seminar	on	Thai	Varanus	
spp.	 เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้งำนวิชำกำรจำก
ผู้ เช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ	 ท่ีมีประสบกำรณ์
กำรท�ำงำน	 กำรศึกษำ	 ค้นคว้ำและวิจยัเก่ียว
กับ	 Thai	 Varanus	 spp.	ณ	 ห้องคชสีห์	 ชัน้	
๕	 อำคำรเรียนและปฏิบตัิกำรรวม	คณะสตัว
แพทยศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	ศำลำยำ

PUC THAILAND 2018 (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
รองศาสตราจารย์	ดร.เจริญศรี	มติรภานนท์	
คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร	(ICT)	มหำวิทยำลยัมหิดล	พร้อมด้วยผู้
บริหำร	คณำจำรย์	 และนกัศกึษำ	 ร่วมพธีิเปิด
โครงการ	PUC	THAILAND	2018	(Projects	
with	 Underserved	 Communities	 Thailand	
2018)	 ซึ่งเป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
คณะ	ICT	กบั	The	University	of	Texas	Austin	
เพ่ือช่วยเหลือชำวบ้ำนท่ีอยูห่ำ่งไกลควำมเจริญ	
ณ	บ้ำนดอนกลำง	จงัหวดัสพุรรณบรีุ

Extracellular Vesicle (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
ศาสตราจารย์	 ดร.โกวิท	 พัฒนาปัญญา
สัตย์	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	 เป็น
วทิยำกรบรรยำยพิเศษในกำรประชมุเชิงวชิำกำร
นำนำชำติ	ภำยใต้หวัข้อ	“Extracellular	Vesicle:	
Research	Focus	and	Clinical	Applications”	
จดัโดย	สถำบนัชีววทิยำศำสตร์โมเลกลุ	ร่วมกบั	
ศนูย์ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรวจิยัฝุ่ นเซลล์และเอก็
โซโซมในโรคต่ำงๆ	 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล	ณ	สถำบนัชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล	
มหำวทิยำลยัมหิดล	ศำลำยำ
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คณะแพทยศำสตร์
ศิ ริ ร ำ ช พ ย ำ บ ำ ล	
มหำวิทยำลัยมหิดล	
ก� ำหนดจัดประชุม
วชิำกำรนำนำชำตด้ิำน
กำรแพทย์และกำร
สำธำรณสขุ	ประจ�ำปี	๒๕๖๑	Siriraj	
International	Conference	in	Medicine	
and	Public	Health	 (SICMPH	2018)	
“Moving	forward	through	Aged	Soci-
ety”	ระหวำ่งวนัท่ี	๑	–	๓	สงิหำคม	๒๕๖๑	
(ส�ำหรับแพทย์	 พยำบำล	 บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์)	 และระหว่ำงวนัท่ี	๓๑	
กรกฎำคม	–	๕	สงิหำคม	๒๕๖๑	(ส�ำหรับ
ประชำชนทัว่ไป)	ณ	คณะแพทยศำสตร์
ศริิรำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหิดล	ทีม
มหิดลสำร	 ได้รับเกียรติจำก	ศาสตรา	
จารย์	นายแพทย์ประเสริฐ	 อัสสันต
ชัย	 รองคณบดีฯ	 ให้สมัภำษณ์เก่ียวกบั
เร่ืองนี	้ขอเชิญตดิตำมคะ่..	

Q:	ที่ผ่านมาศริิราชมีนโยบายใน
การดแูลผู้สูงอายุอย่างไร	มีงานวจิยั
อะไรบ้างที่เก่ียวกับผู้สูงอายุคะ?

A:	ศริิรำชเป็นสถำบนัทำงกำรศกึษำ
แห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีกำรบรรจุ
อำจำรย์แพทย์ทำงด้ำนผู้สงูอำย	ุตัง้แตปี่	
๒๕๓๑	และเรำมีกำรเรียนกำรสอนใน
ด้ำนดงักลำ่ว	ตัง้แตปี่	๒๕๓๕	โดยศริิรำช
ได้จดัให้มีกำรสอนนกัศกึษำแพทย์	และ
แพทย์ประจ�ำบ้ำนอำยรุศำสตร์ทัว่ไป	 มี
กำรท�ำงำนวจิยัอยำ่งตอ่เน่ือง	ท่ีเหน็ได้ชดั
ก็คือ	ในชว่งปี	๒๕๓๘	–	๒๕๔๐	ในยคุ
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นาย
แพทย์อดุลย์	 วิริยะเวชกุล	 เป็นรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวจิยั	มหำวทิยำลยัมหิดล	
ได้มีกำรริเร่ิมวจิยัเก่ียวกบัผู้สงูอำย	ุและ
มีหลำยคณะเข้ำไปร่วมวจิยั	ซึง่ก็ท�ำอยำ่ง
ตอ่เน่ืองประมำณ	๓	ปี	ครบ	๔	ภำคของ
ประเทศ	หลงัจำกนัน้	 ชว่งปี	๒๕๔๐	–	

๒๕๔๒	สมยั	ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ	
แพทย์หญิงคุณนันทา	มาระเนตร์	เป็น
รองคณบดีฝ่ำยวจิยัและวชิำกำร	ศริิรำช
ได้รับทุนวิจัยจำกสภำวิจัยแห่งชำต	ิ
ประมำณ	๔๐	 ล้ำนบำท	ท�ำงำนวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ สูงอำยุประมำณ	 ๑๖	
โครงกำร	 โดยมีหลำยภำควชิำท่ีมำร่วม
กนัท�ำงำนวจิยั	อำทิ	ภำควชิำเวชศำสตร์
ปอ้งกนัและสงัคม	ภำควชิำอำยรุศำสตร์	
ภำควชิำศลัยศำสตร์	ภำควชิำจกัษุวทิยำ	
และภำควิชำโสต	 นำสิก	 ลำริงซ์วิทยำ	
ภำควิชำศลัยศำสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กำยภำพบ�ำบดั	ภำควชิำเวชศำสตร์ฟืน้ฟ	ู
ตอนนัน้มีผลงานวจิยัในด้านผู้สูงอายุ
มากที่สุดในประเทศไทย	 ซึ่งเป็นผล
ให้ได้ฐานข้อมูลที่ใช้ในการเรียนการ
สอนทกุวันนี	้และประมำณปี	๒๕๔๗	
– 	 ๒๕๕๒	 ศิ ริ รำชไ ด้ทุนวิจัยจำก
มหำวทิยำลยัมหิดล	ด�ำเนินโครงกำรสง่
เสริมสขุภำพและกำรปอ้งกนัโรคพบบอ่ย
ในผู้สงูอำย	ุ เป็นงานวจิยัเดยีวที่มีการ
ติดตามระยะยาวถึง	 ๖	 ปี	 ปัจจุบัน
นอกจากงานวจิยัด้านผู้สูงอายุจะเป็น
หน่ึงในกลุ่มงานวิจัยหลักแล้ว	 ยังมี
ความร่วมมือกับภาคเอกชน	เพื่อต่อ	
ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ
อีกด้วย	

Q:	ท�าไมประชุมวชิาการครัง้นีถ้งึ
จดัเก่ียวกับผู้สูงอายุคะ?

A:	 สืบเน่ืองจำกศิริรำชมีแผนงำน
เก่ียวกบัผู้สงูอำยมุำตัง้แตปี่	๒๕๓๑	แล้ว
ก็มีโครงกำรท่ีจะท�ำหอผู้ ป่วยผู้สงูอำย	ุ
ตัง้แตปี่	๒๕๓๕	แตต่ดิปัญหำเร่ืองตำ่งๆ	
เลยท� ำ ไม่ส� ำ เ ร็จ 	 จนกระทั่ งยุค ท่ี	
ศาสตราจารย์คลนิิก	นายแพทย์อุดม	
คชินทร	 เป็นคณบดี	 มีผู้ ใจบญุบริจำค
ท่ีดินประมำณ	๒๔	 ไร่ให้กับศิริรำชท่ี
สมทุรสำคร	ตอนแรกผู้บริจาคตัง้ใจจะ
ให้สร้างเป็นโรงพยาบาลศริิราช	๒	แต่

ไม่ได้ท�าเน่ืองจากติดขัดในเร่ืองงบ
ประมาณ	 เลยมีการเสนอให้ท�าโรง
พยาบาลเพื่อผู้สูงอายุ	 โดยสร้างเป็น	
ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ระดับชาติ	 ซึ่งผู้บริจาคก็เห็นดีด้วย	
โดยจะเน้นในเร่ืองของ	 intermediate	
care	หรือการดแูลระยะกลาง	แต่กยั็ง
ตดิเร่ืองงบประมาณ	จนกระทั่งล่าสุด
ได้รับงบประมาณจากทางส�านักงบ
ประมาณบางส่วนเป็นการเร่ิมต้น	
เลยเป็นที่มาว่า	 การพจิารณาหวัข้อ
จัดประชุมครัง้นีน่้าจะเน้นเร่ืองผู้สูง
อายุ	 ซึ่ งศิ ริราชได้ท�าเ ร่ืองนี ้มา
ยาวนาน	ชัดเจน	และอีกประการหน่ึง	
คือ	 ศิ ริราชเป็นคณะแพทย์ที่ มี
อาจารย์แพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูง
อายุ	 ผลติแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
ด้านผู้สูงอายุมากที่ สุดในประเทศ	
ไทย	กำรประชมุวชิำกำรด้ำนผู้สงูอำยจุะ
เป็นกำรกระตุ้นบรรยำกำศและโอกำสใน
กำรเรียนรู้จำกวทิยำกรระดบัชำตใิห้กบั
นกัศกึษำทกุหลกัสตูรของศริิรำชและจำก
สถำบนัอ่ืนๆ	 ด้วย	ซึง่กำรจดักำรประชมุ
ครัง้นีมี้หลำยหน่วยงำนเข้ำมำร่วมด้วย	
อำทิ	สมำคมพฤฒำวทิยำและเวชศำสตร์
ผู้สงูอำยไุทย	สถำบนัเวชศำสตร์ผู้สงูอำย	ุ
กรมกำรแพทย์	 ก็จะร่วมมำเป็นวทิยำกร
ด้วย	และมีวทิยำกรจำก	มลูนิธิสถำบนั	
วิจยัและพฒันำผู้สงูอำยไุทย	 (มส.ผส.)	
วิทยำกรท่ีมีช่ือเสียงหลำยคนในวงกำร	
เช่น	ศาสตราจารย์	 ดร.ปราโมทย์	
ประสาทกุล	จำก	สถำบนัวจิยัประชำกร
และสงัคม	มหำวทิยำลยัมหิดล	และ	นาย
แพทย์บรรลุ	ศริิพานิช	ซึง่เป็นคนไทย
คนแรกท่ีไปประชมุสมชัชำผู้สงูอำยโุลก	
(World	Assembly	on	Aging)	ท่ีประเทศ
ออสเตรีย	 ปี	 ๒๕๒๕	 และเป็นบุคคล
ส�ำคญัในกำรผลกัดนังำนด้ำนผู้สงูอำยุ
ของประเทศไทย ส�าหรับหวัข้อการจัด

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ม.มหิดล จัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติ 
SICMPH 2018

Information
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

Special Scoop
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เม่ือวันท่ี	 ๓	 พฤษภำคม	 ๒๕๖๑	
ศาสตราจารย์	ดร.แพทย์หญิงรวงผึง้	
สุทเธนทร์	 รักษำกำรแทนรองอธิกำร	
บดีฝ่ำยวิจยั	 มหำวิทยำลยัมหิดล	 เป็น
ประธำนเปิดกำรประชุมบรรยำยเชิง
วิชำกำร	 เร่ือง	 “งานวิจัยกับพระราช
บัญญัติ คุ้มครองพัน ธ์ุพืช	 พ.ศ.
๒๕๔๒	 และการเข้าถึงและการแบ่ง
ปันผลประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ”	 จัดโดยงำนบริหำรและส่ง
เสริมกำรวิจัย	 กองบริหำรงำนวิจัย	
ส�ำนักงำนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
มหิดล	ณ	 ห้องประชุมศำสตรำจำรย์
เกียรติคุณสิรินทร์	 พิบูลนิยม	 สถำบนั
ชีววิทยำศำสตร์โมเลกลุ	 มหำวิทยำลยั
มหิดล	ศำลำยำ

มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นสถำบัน
อุดมศึกษำท่ีมีงำนวิจัยในสำขำต่ำงๆ	
มำกมำย	โดยมหำวิทยำลยัมหิดลได้ให้
ควำมส�ำคญักบักำรวิจยัอย่ำงย่ิง	 และ
ก�ำหนดมำตรฐำนด้ำนกำรวิจัยและ
กลไกในกำรควบคุมคุณภำพกำรวิจัย	
โดยกำรด�ำเนินกำรวิจยัต้องถกูตำมกฎ
ระเบียบข้อบงัคบัและจริยธรรมจรรยำ

บรรณ	และไม่ขดักบัหลกักฎหมำยของ
ประเทศ	ตลอดจนสง่เสริมงำนวิจยัเพ่ือ
สร้ำงนวตักรรมหรือสิง่ประดษิฐ์ใหมท่ี่มี
มลูคำ่สงูขึน้	เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนับนเวทีของมหำวิทยำลยั
โลก	 โดยมีควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำ	
กำร	 กำรศึกษำ	 กำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติในกำรศึกษำวิจัย
ร่วมกนัมำกย่ิงขึน้

ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมหิดลเป็น
หน่วยงำนท่ีมีงำนวิจัยด้ำนผลิตภัณฑ์
ยำจำกสำรสกดัจำกพืช	จลุินทรีย์	และ
กำรศกึษำระดบัโมเลกลุของพืชและสิ่ง
มีชีวิตเป็นจ�ำนวนมำก	 ซึ่งเป็นกำรน�ำ
ทรัพยำกรชีวภำพของประเทศมำใช้ใน
กำรวิจัย	 เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กำร
พฒันำประเทศสงูสดุ	ซึง่ประเทศไทยได้
มีกำรบงัคบัใช้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบั
ทรัพยำกรชีวภำพอยูห่ลำยฉบบั	จงึเป็น
สิ่งจ�ำเป็นท่ีอำจำรย์	นกัวิจยั	เจ้ำหน้ำท่ี
ด้ำนกำรวิจยัท่ีเก่ียวข้องต้องทรำบและ
ปฏิบัติตำมบทบัญญัติของกฎหมำย	
เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำรศกึษำ	วิจยั	 เป็น
ไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยของ

ประเทศ	 และสอดคล้องกับหลักกำร
สำกล

มหำวิทยำลัยมหิดลก�ำหนดจัด
ประชมุบรรยำยเชิงวชิำกำร	 เร่ือง	 “งาน
วจิยักับพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุ
พชื	พ.ศ.๒๕๔๒	และการเข้าถงึและ
การแ บ่ ง ปันผลประโยช น์จาก
ทรัพยากรชีวภาพ”	 โดยวิทยำกร	 :	
ผศ.ดร.อัครวทิย์	กาญจนโอภาษ	รอง
เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
นโยบำยวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
นวตักรรมแหง่ชำต	ิโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์	 นักวิจัย	 เจ้าหน้าที่
ด้านการวิจัยที่เก่ียวข้องได้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ	ความ
เป็นมา	ความส�าคัญและกฎระเบยีบ
ที่ เ ก่ียวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อสอดคล้องกับนโยบาย
การพฒันาประเทศและส่งเสริมความ
ก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยา	
ลัย	ตลอดจนส่งเสริมนักวจิยัให้มีผล
งานอันเป็นที่ ยอมรับของนานา
ประเทศต่อไป Mahidol

และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”

ม.มหิดล จัดประชุมบรรยำยเชิงวิชำกำร เรื่อง
“งานวจิยักบั พรบ.คุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ.๒๕๔๒ 

ประชุมวชิาการคร้ังน้ีทีน่่าสนใจ อาท ิ
ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ระดับชาต ิกลุ่มอาการสูงอายุ (Geri-
atric syndromes) เช่น ภาวะหกล้ม 
ภาวะสมองเส่ือม ภาวะขาดสาร
อาหาร โรคทีเ่ก่ียวกับความเส่ือมของ
อวัยวะต่างๆ เป็นต้น รวมทัง้ประเดน็
ทางด้านสังคมและเศรษฐกจิ

Q:	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จดัประชุมครัง้นีมี้อะไรบ้างคะ?

A:	คาดว่าจะเป็นการจุดประกาย

ให้กับสังคมไทยให้เหน็ความส�าคัญ
ของการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์	(Aged	Society)	
ใน	๒	–	๓	ปีข้างหน้า	จะได้มีกำรเตรียม
ตวัในเร่ืองสขุภำพ	อยำ่ให้ป่วย	เพรำะถ้ำ
ป่วยแล้วมีแต ่ “เสมอตวั” กบั “ขาดทนุ” 
นอกจำกนี	้จะได้มีกำรเตรียมตวัในเร่ือง
สงัคม	 เชน่	 เตรียมกำรเร่ืองควำมมัน่คง
ทำงเศรษฐกิจในวยัผู้สงูอำย	ุ โดยไมห่วงั
พึ่งแต่งบประมำณสนับสนุนจำกทำง
ภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว	 ซึง่ไม่เพียงพอ

แนน่อน	 ..เรามาสร้างสรรค์สงัคมใหเ้ป็น 
“Healthy Aging” หรือ “ภาวะสูงวัย
สุขภาพด”ี ร่วมกนันะครบั

ผูส้นใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ 
ไดที้ ่WWW.SICMPH.COM สอบถาม
ข้อมูลเร่ืองลงทะเบียน โทร.๐-๒๔๑๙-
๒๖๗๓ (ธีรภัทร) ข้อมูลทั่วไปโทร. 
๐-๒๔๑๙-๒๖๗๕ (อภิญญา)Mahidol
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ภำยใต้งำน Dek-D’s TCAS Fair

Special Scoop
อาจารย์โรจน์ศักดิ์ แสงแก้ว หัวหน้าหมวดวิชาไทยศึกษา MUIDs

Special Scoop
ทิพย์วรรณ อุดทาค�า

เม่ือวนัท่ี	๑	 มิถนุำยน	๒๕๖๑	รอง
ศาสตราจารย์	ดร.วริยา	ชนิวรรโณ	ผู้
อ�านวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาต	ิ
มหาวิทยาลัยมหดิล	 (MUIDS)	 เป็น
ประธานจัดพิธีท�าบุญเน่ืองในวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ	ณ	หอ
ประชุม	MUIDS	 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงสิริ
มงคลให้แก่โรงเรียน	 คณะผู้ บริหำร	
คณำจำรย์	 เจ้ำหน้ำท่ี	 และนกัเรียนทกุ
คน	 ทัง้นีโ้รงเรียนได้รับเกียรติจำกผู้
บริหำร	และผู้แทนของสถำบนัตำ่งๆ	ใน
มหำวิทยำลยัมหิดลเข้ำร่วมพิธีท�ำบุญ
หลำยทำ่น	

MUIDS	เป็นสถำบนักำรศกึษำอีกแหง่
หนึ่ ง ท่ี ก่ อตั ง้ ขึ น้ จ ำกปณิธำนของ

เม่ือวนัท่ี	๕	พฤษภำคม	๒๕๖๑	คณะ
วศิวกรรมศำสตร์	โดย	ภำควชิำวศิวกรรม
ชีวกำรแพทย์	 เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร
แสดงผลงำนวิจัยในงำน	 “เปิดโลก
วิศวกรรมชีวการแพทย์	 ครั้งที่ 	 ๖	
ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๖๐”	ภำยใต้งำน	
Dek-D’s	TCAS	Fair	ณ	ศนูย์นิทรรศกำร
และกำรประชมุไบเทค	บำงนำ	ภำยใน
งำนมีกำรแสดงผลงำนวจิยัของนกัศกึษำ

มหำวิทยำลัยมหิดลท่ีมุ่งมั่นจะเป็น	
“ปัญญาของแผ่นดนิ”	 โรงเรียนแหง่นี ้
เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย	
ท่ีเน้นปลกูฝังทกัษะกำรคิดวเิครำะห์	กำร
สือ่สำร	ตลอดจนกระบวนกำรแก้ปัญหำ	
เพ่ือสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำท่ีมี
คณุภำพ	เป็นบคุลำกรท่ีดีและมีศกัยภำพ
สงูของประเทศและของโลก	 เคำรพสทิธิ
ของผู้ อ่ืน	และพร้อมชว่ยเหลือสงัคม	

MUIDS	 เ ร่ิม ก่อตั ้ง ในเดือน
สงิหาคม	๒๕๕๓	โดยสภามหาวทิยาลัย
มหดิลได้มีมตใิห้เร่ิมโครงการ	 	ภาย
หลังสภามหาวิทยา ลัยไ ด้ออก
ประกาศให้โรงเรียนสังกัดส�านัก
อธิการบดีตัง้แต่วันที่ 	 ๑	 มิถุนายน	

ชัน้ปีท่ี	๔	ของภำควชิำวศิวกรรมชีวกำร
แพทย์กำรแนะน�ำหลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบณัฑิต	สำขำวิชำวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์	 (หลักสูตรนำนำชำติ)กำร
แนะแนวกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ
แนะแนวกำรท�ำงำนในด้ำนวศิวกรรมชีว
กำรแพทย์รวมทัง้กำรให้ค�ำปรึกษำ
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำรและผู้สงูอำย	ุและ
กิจกรรม	Workshop	จำกห้องปฏิบตักิำร

๒๕๕๖	 ด้วยเหตุนี	้ มหาวิทยาลัย
มหิดลจึง ไ ด้ก�าหนดให้ วันที่ 	 ๑	
มิถุนายน	 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน	 ในเดือนกันยำยน	 ๒๕๕๖	
โรงเรียนเปิดรับนกัเรียนรุ่นแรก	 ในขณะ
นัน้โรงเรียนมีนกัเรียนเพียง		๒๑๑	คน	แต่
ด้วยคณุภำพของหลกัสตูร	และประสทิธิ	
ภำพกำรสอนของคณำจำรย์	 โรงเรียน	
สำธิตนำนำชำติแห่งนีจ้ึงได้รับควำม
สนใจจำกผู้ปกครองอยำ่งมำก	ปัจจุบนั	
MUIDS	มีนักเรียนรวมทัง้สิน้	๖๓๑	คน
และถือเป็นความส�าเร็จอย่างยิ่งที่
นักเรียนผู้ส�าเร็จการศกึษาทัง้	 ๓	 รุ่น	
สามารถสอบเข้ามหาวทิยาลัยชัน้น�า
ทัง้ในและต่างประเทศได้ทกุคน Mahidol

วิจยัของภำควิชำฯ	ทัง้นีก้ำรจดันิทรรศ	
กำรดงักลำ่วได้จดัขึน้เพ่ือให้นกัศกึษำชัน้
ปีท่ี	๔	ได้น�ำเสนอผลงำนวจิยัท่ีได้ท�ำกำร
ศึกษำและพัฒนำขึน้	 รวมไปถึงกำร
ประชำสมัพนัธ์ภำควิชำฯ	 ให้ผู้ปกครอง
และน้องๆ	 ท่ีก�ำลังจะศึกษำต่อระดับ
มหำวิทยำลยั	 ได้เห็นแนวทำงด้ำนกำร
เรียนกำรสอนของภำควชิำฯ	Mahidol

โรงเรยีนสำธตินำนำชำต ิมหำวทิยำลยัมหดิล
จดังำนท�ำบญุเนือ่งในวันคล้ายวันสถาปนาMUIDS
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

Special Scoop
กนิษฐา  เทพสุด 

งานสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เ ม่ือวันท่ี 	 ๓๑	 พฤษภำคม	 –	 ๑	
มิถุนำยน	 ๒๕๖๑	 คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์	 มหำวิทยำลัยมหิดล	 ร่วมกับ	
กรมอนำมัย	 กระทรวงสำธำรณสุข	
สมำคมสง่เสริมควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพ
ไทย	(สครท.)	และศนูย์วิจยัและจดักำร
ควำมรู้เพ่ือกำรควบคุมยำสูบ	 (ศจย.)	
จดัการประชุมวิชาการสาธารณสุข
แห่งชาติ	 ครัง้ที่ 	 ๑๖	 เร่ือง	 “ความ
รอบรู้สุขภาพเพื่ อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืน : 	 มิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์”	 (Health	 Literacy	
for	Sustainable	Development	Goal:	
Human	Resource	Development)	เพ่ือ
ให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้	 ควำม
เข้ำใจ	 เก่ียวกบักำรพฒันำควำมรอบรู้
สขุภำพ	 โดยเป็นเคร่ืองมือส�ำคญัย่ิงใน
กำรท่ีจะน�ำควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข	
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 ไป
ประยกุต์ใช้ในกำรดแูลสขุภำพทัง้บคุคล	
ชมุชน	และสงัคม	

ศาสตราจารย์	นายแพทย์บรรจง		
มไหสวริยะ	 รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลยัมหิดล	 เปิดเผยภำยหลงั

เป็นประธำนงานประชุมวิชาการ
สาธารณสุขแห่งชาต	ิครัง้ที่	๑๖	เร่ือง	
“ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน:	 มิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	(Health	Literacy	for	
Sustainable	 Development	 Goal:	
Human	Resource	Development)”	ณ	
ห้องเธียเตอร์	คณะสำธำรณสขุศำสตร์	
มหำวทิยำลยัมหิดลวำ่	ประเทศไทย	4.0	
เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน�ำพำประเทศ	
ไทยให้หลดุพ้นจำกกบัดกัประเทศรำย
ได้ปำนกลำง	ควำมเหล่ือมล�ำ้ของควำม
มัง่คัง่	 และกบัดกัควำมไมส่มดลุในกำร
พัฒนำ	 ไปพร้อมๆ	 กับเปล่ียนผ่ำน
ประเทศไทยไปสูป่ระเทศท่ีมีควำมมัน่คง	
มัง่คัง่	และยัง่ยืน	อยำ่งเป็นรูปธรรม	ตำม
แนวทำงแผนยุทธศำสตร์ชำติ	 ๒๐	 ปี	
ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็จำกภำยใน	
ควบคูไ่ปกบักำรเช่ือมโยงกบัประชำคม
โลกตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอ
เพียง	(Sufficiency	Economy	Philoso-
phy:	 SEP)	 โดยขับเคลื่อนผ่ำนกลไก
ประชำรัฐ	ซึง่สิง่ส�ำคญัในกำรเตรียมคน
ไทย	4.0	 คือ	กำรพฒันำคนไทยให้เป็น

มนษุย์ท่ีสมบรูณ์	คือ	คนไทยท่ีมีปัญญำ
เฉียบแหลม	 (Head)	 มีทกัษะท่ีเห็นผล	
(Hand)	มีสขุภำพแข็งแรง	(Health)	และ
มีจิตใจงดงำม	(Heart)	ควบคูไ่ปกบักำร
ปรับเปล่ียนกรอบควำมคิด	 (Mindset)	
ทกัษะ	(Skill-Set)	และพฤตกิรรม	(Be-
havior	Set)	ของคนไทยทัง้ระบบ

 “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
สือ่สารสขุภาพของบคุคล ในการกลัน่
กรอง ประเมิน และตดัสินใจทีจ่ะปรับ
เปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ การเลือกใช้
บริการและผลิตภณัฑ์สขุภาพได้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการ
จัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self - 
Management) และอยู่ในสงัคมรอบรู้ 
(Literate Society) โดยเ ร่ิมจาก
ประชาชนเป็นหลกั ให้สามารถเข้าถึง
และเข้าใจข้อมูลความรู้สขุภาพ มีการ
โตต้อบ ซกัถาม แลกเปลีย่น น�าไปสู่การ
ตดัสินใจ ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมตนเอง
และปรบัสภาพแวดลอ้มได ้และบอกต่อ
เพื่อสร้างสังคมรอบรู้สุขภาพอย่าง
ยัง่ยืน” ศำสตรำจำรย์	นำยแพทย์บรรจง		
มไหสวริยะ	กลำ่วMahidol

คณะสำธำรณสขุศำสตร์ มหดิล ร่วมกบั กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ
ผนกึก�าลงัสร้างคนไทยให้มคีวามรอบรูส้ขุภาพ
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ศิษย์สัมพันธ์

เม่ือวันท่ี	 ๑๖	 พฤษภำคม	๒๕๖๑	
สมำชิกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลยั
มหิดล	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์เข้ำร่วม
ประชมุใหญ่สำมญั	ประจ�ำปี	๒๕๖๐	ณ	
ห้องจรินทรยำรัศมิ์	 อำคำรอทิตยำทร	
วทิยำลยันำนำชำต	ิมหำวทิยำลยัมหิดล	
ในกำรนีท่ี้ประชมุได้แสดงควำมยินดีแด	่

พลต�ารวจเอก	 นายแพทย์จงเจตน์	
อาวเจนพงษ์	ในโอกาสด�ารงต�าแหน่ง
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหดิล	ในพระบรมราชูปถมัภ์	วาระ
ปี	๒๕๖๑-๒๕๖๓		ซึง่หนว่ยศษิย์สมัพนัธ์
ได้เข้ำร่วมรับฟังกำรแถลงนโยบำยซึง่มี
ใจควำมส�ำคญัดงันี ้

“ในสองปีข้างหน้านโยบายจะเน้น
อยู่สามเร่ืองเร่งด่วนคือ ๑.การก่อสร้าง
อาคารสมาคมศิษย์เก่าใหแ้ลว้เสร็จ ซ่ึง
ปัจจบุนัไดด้�าเนินการไปแลว้กว่า ๕๐% 
โครงสร้างเสร็จแล้วเหลือแค่เร่ืองของ
สถาปัตยกรรม ซ่ึงอาคารนี้จะอยู่หน้า
ประตู ๕ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒.การหาทนุการศึกษา ในแต่ละปีทาง
สมาคมฯได้รับทุนการศึกษามากข้ึน
เร่ือยๆเพราะเราได้ด�าเนินการเชิงรุก
เขา้ไปขอตามบริษทัหา้งร้านใหญ่ๆ เพือ่
น�ามาช่วยเหลือนกัศึกษาทีด่อ้ยโอกาส
ของเรา ตอนนี้ทางสมาคมให้ทุนสอง
แบบคือทนุรายปีทีใ่ห้เป็นปีละครั้งและ
ทุนต่อเนื่องให้แก่นักศึกษาที่มีความ

ประพฤติและการเรียนดีจนจบการ
ศึกษา ซ่ึงเราจะหาทุนและเก็บเงินไว้
เลยเพือ่เป็นหลกัประกนัใหน้กัศึกษาอุ่น
ใจ ๓.การเพ่ิมจ�านวนสมาชิกสมาคม
และการสร้างเครือข่าย ในปัจจุบนัทาง
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้
นกัศึกษาใหม่เขา้เป็นสมาชิกสมาคมซ่ึง
ในไม่กีปี่ขา้งหนา้สมาชิกจะเพ่ิมข้ึนเป็น
หลายหมื่นคนแน่นอน เร่ืองสดุทา้ยคือ
การหาเครือข่ายศิษย์เก่าในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC ซ่ึงจะต้องมี
การตัง้ทีมงานติดต่อเพื่อท�ากิจกรรม
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัระดบัชัน้น�าในต่าง
ประเทศเพือ่ก่อให้เกิดเครือข่ายซ่ึงเป็น
เ ร่ืองใหม่ก็คงต้องขอปรึกษาคณะ
กรรมการบริหารและสมาชิกทีมี่ประสบ 
การณ์ต่อไป”

“การปรับตัวในโลกอนาคต”

หลงัจำกนัน้ผู้ เข้ำร่วมประชมุร่วมฟัง
กำรบรรยำยพิเศษในหวัข้อ	“การปรับตัว
ในโลกอนาคต”	โดย	ดร.สมเกียรต	ิตัง้
กจิวานิชย์	ประธานสถาบนัวจิยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย	TDRI	 โดยมี
ใจควำมส�ำคญัท่ีทำงหนว่ยได้เก็บมำฝำก
ทำ่นผู้อำ่น	ดงันี ้

“งานทีต่อ้งการในอนาคต คืองานที่
คอมพิวเตอร์ท�าไดย้าก จะตอ้งเป็นงาน
ทีมี่ทกัษะสามอย่าง อย่างแรกคืองานที่

ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค์ อย่างทีส่อง
คืองานที่ต้องใช้ความสามารถทาง
สงัคม อย่างที่สามคืองานที่ต้องใช้มือ
ใชท้กัษะสมัผสัทีล่ะเอียด และจะตอ้งมี
ความสามารถในการเรียนรู้ต่อเนือ่งใน
ทกุงาน เพือ่ใหจ้ดจ�าไดง่้ายๆ งานทีต่อ้ง
ใช้มืออย่างละเอียดเช่น ศัลยแพทย์
ผ่าตดั ซ่ึงหุ่นยนต์ก็มาช่วยผ่าตดัไดบ้าง
แบบแลว้ แต่ศลัยแพทย์ผ่าตดัหรืองาน
ฝีมือละเอียดๆจะยงัอยู่ได ้งานนีคื้องาน 
Hand งานที่สองคืองานความคิด
สร้างสรรค์เป็นงานทีต่อ้งใช ้Head แต่
ต้องเป็น Creative Head และงานที่
สามคืองานทีต่อ้งอาศยัความสามารถ
ทางสงัคมในการสือ่สารและมีสมัผสักบั
มนษุย์คือ Heart งานทัง้สามอย่างเป็น
ส่ิงที่คอมพิวเตอร์ทดแทนได้ยากพอ
สมควร แต่ก็ต้องไม่ใช่ Hand แบบ
ธรรมดา ถ้าท�างานแบบประกอบของ
ยกของธรรมดา จะถูกทดแทน งานฝีมือ
ธรรมดาๆ จะอยู่ไม่ได้ ต้องเป็นหตัถา
เทพ คือมีฝีมือแบบที่มันละเอียดจน
คอมพิวเตอร์ทดแทนไม่ได ้หรือมีสมอง
มีความคิดสร้างสรรค์แบบธรรมดาไม่
ได ้ตอ้งเป็นสดุยอดความคิดสร้างสรรค์
ถึงจะอยู่ได้ และก็ต้องมีสัมผัสกับ
มนษุย์ทีล่ะเอียดอ่อนทีป่ระณีตถึงจะอยู่
ได้ ถ้ามีทกัษะสามตวันีจ้ะอยู่ได้ แต่ก็
จะไม่สามารถอยู่อย่างเฉยๆ ได้ต่อไป 
ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนือ่งในอนาคตอนัใกลค้อมพิว 
เตอร์จะมาทดแทนคนไดม้ากข้ึน จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีงานที่
มัน่คง แมไ้ม่ตกงานก็ตอ้งเปลีย่นวิธีการ
ท�างาน ตอ้งเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

“นโยบาย	3	เร่ืองเร่งด่วน”

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
สมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล 
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

เม่ือวันท่ี	 ๑๙	 พฤษภำคม	๒๕๖๑	
รองศาสตราจารย์	 ดร.พลังพล	 คง
เสรี	 ภำควิชำเคมี	 คณะวิทยำศำสตร์	
มหำวิทยำลยัมหิดล	และ		ทีม	Chemis-
tory	ได้เข้ำร่วมงำน	STARTUP	THAI-
LAND	 2018	ณ	ศนูย์กำรประชมุแห่ง
ชำติสิริกิติ์	 ซึ่งเป็นเวทีค้นหำสุดยอด		
สตำร์ทอพั	ปี	๒๐๑๘	ชิงเงินรำงวลัรวม
มำกกวำ่	๑	ล้ำนบำท	โดยในงำนนีไ้ด้เข้ำ
ร่วม	Pitching	 ในช่ือทีม	Chemistory 
หวัข้อ:	LIFE	 SCIENCE	 STARTUP	
SHOWCASE	 และได้รับรำงวลัมลูค่ำ	
๕๐,๐๐๐	 บำท	 โดยมีทีมเข้ำ ร่วม
กิจกรรมทัง้หมด	๘	ทีม	มีคณะกรรมกำร	
คือ	คุณคณิศรา	กาญจนวงศ์	Assis-
tant	Vice	President.	Bualuang	Ven-
ture,	Dr.Nick	 Pisalyaput	 Director,	
Sustainability	 &	 Entrepreneurship	
Center,	 Sasin	 School	 of	Manage-
ment	 และคุณศุธิดา	 ตันบุญเอก	
Design	Catalyst,	SCG	Chemical	และ
ในกิจกรรมนี	้ทีม	Chemistory	ยงัได้สทิธ์ิ
เข้ำร่วมงำน	ECHELON	ASIA	SUM-
MIT	 2018 	 ซึ่งจัดวันท่ี	 ๒๘	 –	 ๒๙	
มิถนุำยน	๒๕๖๑	ณ	สำธำรณรัฐสงิคโปร์

STARTUP	THAILAND	2018	เป็น
งำนท่ีรวมเอำสตำร์ทอพักวำ่	๔๐๐	รำย
มำอยู่ในงำนเดียวกนั	 เพ่ือให้ทกุคนได้
พบปะแลกเปล่ียนประสบกำรณ์	จำกผู้
ประกอบกำรท่ีประสบควำมส�ำเร็จใน
ระดบันำนำชำติ	 รวมถึงยงัได้น�ำเสนอ
แนวคิดต่อกลุ่มนักลงทุนท่ีมีวิสยัทัศน์
มองเห็นโอกำสใหม่ๆ	และพร้อมให้กำร
สนบัสนนุทำงกำรเงิน	นอกจำกนัน้ยงัมี
กิจกรรมอีกมำกมำย	 ได้แก่	 ปำฐกถำ

รศ. ดร.พลังพล  คงเสรี  (ที่ ๖ จากซ้ายมือ) และทีม Chemistory 

คณะกรรมการฯ (จากซ้าย)
คุณคณิศรา กาญจนวงศ์  Dr.Nick Pisalyaput และ คุณศุธิดา ตันบุญเอก  

รศ. ดร.พลังพล  คงเสรี 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล

พิเศษจำกรองนำยกรัฐมนตรี	ปำฐกถำ
ของวิทยำกรระดับนำนำชำติ	 กำรจัด
เสวนำ	กำรให้ค�ำปรึกษำโดยพ่ีเลีย้งมำก
ประสบกำรณ์	 กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย
ส�ำหรับสตำร์ทอพั	 และเวทีกำรแข่งขนั
พิชช่ิง	(Pitching)	Mahidol

ข้อมูลเพ่ิมเติม	 Startup	 Thailand	 2018 
Website:	 https://www.it24hrs.com/2018/
startup-thailand-2018-news/ และ https://www.
startupthailand.org/somkid-seeks-startup-
ecosystem-support-th/ 

Teaching&Learning Excellence
งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คว้ารางวัลรายการ Pitching: LIFE SCIENCE STARTUP 
SHOWCASE งาน STARTUP THAILAND 2018

“Upskill	และ	reskill	อย่างต่อเน่ือง”
ถา้สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั

มหิดลจะเข้ามามีบทบาทก็คือ การ
ชกัชวนให้ศิษย์เก่าเข้ามาเชื่อมโยงกบั
มหาวิทยาลัย ท�าให้ศิษย์เก่าเข้ามา 
upskill และ reskill อย่างต่อเนือ่ง เด็ก
รุ่นต่อไปคงไม่มีใครที่หวัง ว่าจะได้
ท�างานเดียวไปตลอดชีวิต เมื่อต้อง

เปลี่ยนงานการ reskill จะมีความ
ส�าคญัมาก จึงเป็นเร่ืองส�าคญัอย่างย่ิง
ทีจ่ะตอ้งยกระดบัการศึกษาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนัน้การท�าให้
คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการเรียน
รู้ไดอ้ย่างต่อเนือ่งจึงเป็นโจทย์ทีท่า้ทาย
ที่ส�าคัญของเราและนี่ก็คือความท้า 
ทายของมหาวิทยาลยั” Mahidol

ทีม Chemistory คณะวิทย์ฯ มหิดล
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Teaching&Learning Excellence
สาธิดา  ศรีชาติ 

เกิดวนัท่ี	๑๘	กนัยำยน	พ.ศ.	๒๔๙๔	
จบกำรศึกษำแพทยศำสตรบณัฑิต	 ปี	
พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 จำกคณะแพทยศำสตร์
ศริิรำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหิดล	ได้
วฒิุบตัรผู้ มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำร
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำอำยุร	
ศำสตร์	แพทยสภำ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ด�ำรง
ต�ำแหนง่นำยกสมำคมวทิยำศำสตร์กำร
กีฬำแห่งประเทศไทย	 นำยกสมำคม
ปรำบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระ	
บรมรำชูปถัมภ์และกรรมกำรบริหำร
กองทนุพฒันำกำรกีฬำแหง่ชำติ	

หลักในการท�างานของท่าน	 คือ	
ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ	
เห็นประโยชน์ขององค์กรมากกว่า
ส่วนบุคคลให้ความเป็นกันเองกับผู้
ร่วมงานทกุระดบั	และท�างานเป็นทมี 
กำรท�ำงำนร่วมกนัในองค์กรใหญ่	ถ้ำเข้ำ

สมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 เชิดชูเกียรติ	
ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ นายแพทย์อรรถ	นานา	เป็นศษิย์เก่ำดีเดน่	“มหดิล
ทยากร”	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นอำยรุแพทย์ดีเดน่ด้ำนวิชำกำร	
ของรำชวิทยำลยัอำยรุแพทย์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.๒๕๕๐	อำยรุแพทย์ท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถโดดเดน่	โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในด้ำนโรคหืดและโรคปอด
อดุกัน้เรือ้รัง	ผลงำนทำงวชิำกำรของทำ่นได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้ำง	
นอกจำกบทบำทในสำขำวิชำชีพท่ีท่ำนเช่ียวชำญแล้ว	 อีกบทบำทหนึ่งใน
แวดวงกำรกีฬำ	ทำ่นเป็นแพทย์ผู้ เช่ียวชำญทำงด้ำนกีฬำ	และยงัได้รับกำร
แตง่ตัง้ให้เป็นแพทย์ดแูลนกักีฬำทีมชำติไทยของคณะกรรมกำรโอลมิปิก
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมรำชปูถมัภ์	

กบัผู้ ร่วมงำนได้ดี	 กำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ	
จะรำบร่ืน	 มีควำมมุ่งมัน่พฒันำองค์กร	
และอำศยัทกุๆ	คนร่วมกนัผลกัดนัองค์กร	
ขบัเคลื่อนไปข้ำงหน้ำสูค่วำมส�ำเร็จ	 ใน
ฐำนะท่ีท่ำนเคยด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
วิทยำลยัวิทยำ	ศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรกีฬำ	มหำ	วทิยำลยัมหิดล	ทำ่นกลำ่ว
ว่ำประเทศ	 ไทยมีนกักีฬำท่ีพฒันำได้ดี
มำก	ทัง้ด้ำนกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลศิ	และ
กีฬำอำชีพ	 กีฬำมวลชน	 ใช้ในกำรดแูล
สขุภำพ	ส�ำหรับระดบัท่ีสงูขึน้ไปต้องน�ำ
วทิยำ	ศำสตร์กำรศกึษำมำตอ่ยอด	ฉะนัน้	
สังคมมองหรือให้ควำมหวังไ ว้กับ
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำวำ่จะสำมำรถผลกั
ดนักำรกีฬำของประเทศไปสู	่		ควำมเป็น
เลศิย่ิงขึน้	นกัวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ	จงึได้
รับควำมสนใจเป็นอยำ่งมำก	วทิยาลัย
วทิยาศาสตร์และเทคโน	โลยกีารกีฬา	
มหาวทิยาลัยมหดิล	ผลติบณัฑติทาง

ศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร” 
ประจ�าปี ๒๕๖๐

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์อรรถ นานา

วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นแห่งแรก
ของประเทศมามากกว่า	๓๐	ปี	วทิยา
ลัยฯ	มีศักยภาพในการผลติบณัฑติที่
มี คุณภาพเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของวงการกีฬา	 แต่ยังมีข้อ
จ�ากัดในสถานที่ส�าหรับการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและเพยีงพอ	รวมทัง้
สถานที่ส�าหรับห้องปฏิบัตกิารที่ทนั
สมัยเพื่อการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบ
ปัญหาของนักกีฬาและสมาคมกีฬา
ต่างๆ	 เพื่ อพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬา	รวมทัง้สร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	 ถ้าวิทยา
ลัยฯได้รับการสนับสนุนจากมหา	
วทิยาลัยมหดิลมากขึน้	เช่ือแน่ว่าจะ
น�าช่ือเสียงมาสู่มหาวทิยาลัยในการ
มี ส่วนร่วมพัฒนาการกีฬาของ
ประเทศไปสู่ระดับเอเชียและระดับ
โลกต่อไป Mahidol

เพ่ือเป็นสิง่ยดึเหน่ียวทำงจิตใจและเป็นสญัลกัษณ์ของ	MUKA	ร่วมบริจำคเงินสมทบทนุ	
ได้ท่ี	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาศริิราช	เลขที่บญัชี	๐๑๖-๔-๑๒๕๔๑-๗	หรือบริจำค
ด้วยตนเองท่ี	งานคลังและพัสดุ	 ชัน้	 ๒	 อาคารอ�านวยการ	MUKA	 ๑๙๙	หมู่	 ๙								
ต.ลุ่มสุ่ม	อ.ไทรโยค	จ.กาญจนบุรี	สอบถำมเพ่ิมเตมิได้ที	 ่โทร.๐-๓๔๕๘-๕๐๕๘	ต่อ	
๑๒๒๐	หรือ	๐๘-๖๓๗๗-๙๙๔๖	http://ka.mahidol.ac.th/prabida/#five	

มหำวิทยำลยัมหิดล	วิทยำเขตกำญจนบรีุ	(MUKA)	ขอเชญิชวนชาวมหดิลร่วมสมทบทุน
การด�าเนินโครงการก่อสร้าง	พระราชานุสาวรีย์	 สมเด็จพระมหติลาธิเบศร	 อดุลย
เดชวกิรม	พระบรมราชชนก	ประดษิฐาน	ณ	มหาวทิยาลัยมหดิล	วทิยาเขตกาญจนบุรี		
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพโดย: น.ส. ศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ย่ำงเข้ำสูเ่ดือนท่ี	๖	ของปีปฏิทินเป็น
ท่ีเรียบร้อย	 ส�ำหรับในเดือนมิถุนำยน
นอกจำกจะเป็นเดือนท่ีพวกเรำชำวไทย
ทรำบกันอยู่เป็นอย่ำงดีว่ำเป็นเดือนท่ี
ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่ฤดูฝนอย่ำง
เป็นทำงกำรแล้ว	 ในเดือนนีย้งัมีวนัท่ีมี
ควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงกับเร่ืองของสิ่ง
แวดล้อมอีกด้วย	หำกย้อนเวลำกลบัไป
เ ม่ือ	 ๔๖	 ปี ท่ีแล้ว	 ในวันท่ี 	 ๕-๑๖	
มิถุนำยน	 พ.ศ.๒๕๑๕	 องค์กำรสห	
ประชำชำติ	(United	Nations:	UN)	ได้
จัดให้มีกำรประชุมสหประชำชำติว่ำ
ด้วยเร่ืองสิ่งแวดล้อมของมนษุย์	 (UN:	
Conference	on	the	Human	Environ-
ment)	 ณ	 กรุงสต๊อกโฮล์ม	 ประเทศ
สวีเดน	 ผลจำกกำรประชุมในครัง้นัน้	
ท�ำให้ประเทศต่ำงๆ	 ทั่วโลกหันหน้ำ
เข้ำหำกันเพ่ือร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อมอันเป็นภัย
คกุคำมตอ่	กำรด�ำรงอยู่ของมนษุย์	ตอ่
มำองค์กำรสหประชำชำติได้จัดตัง้
โครงกำรสิง่แวดล้อมแหง่สหประชำชำต	ิ
(United	Nations	Environment	 Pro-
gramme	:	UNEP)	ขึน้	และรัฐบำลจำก

นำนำประเทศได้รับข้อตกลงจำกกำร
ประชมุในครัง้นัน้	แล้วน�ำมำด�ำเนินกำร
จดัตัง้หน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมขึน้ใน
ประเทศของตน	นอกจำกนีย้งัได้น�ำผล
จำกกำรประชุมดงักล่ำวมำจดัท�ำเป็น
รำยงำนเ ร่ืองสิ่ งแวดล้อมและกำร
พฒันำอยำ่งยัง่ยืน	พร้อมทัง้เรียกร้องให้
ประชำคมโลกเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
วิ ถีกำรพัฒนำเพ่ือควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	ดงั
นัน้เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงจดุเร่ิมต้นของ
กำรร่วมมือจำกนำนำชำติทั่วโลกใน
ด้ำนสิง่แวดล้อม	องค์กำรสหประชำชำติ
จงึได้ประกำศให้	วนัท่ี	๕	มิถนุำยนของ
ทุกปี	 เป็นวนัสิ่งแวดล้อมโลก	 (World	
Environment	 Day)	 ซึ่งในแต่ละปี
โครงกำรสิง่แวดล้อมแหง่สหประชำชำต	ิ
(United	Nations	Environment	 Pro-
gramme	UNEP)	 ได้ก�ำหนดประเด็น
หลกั	 (Theme)	 ในกำรรณรงค์เน่ืองใน
วันสิ่ งแวดล้อมโลกให้เ ป็นทิศทำง
เดียวกันทั่วโลก	 โดยในปีนี	้ ก�ำหนด
ประเด็นหลกัในกำรรณรงค์เร่ือง	Beat	
Plastic	Pollution	 มีค�ำขวญัวำ่	 If	you	

can’t	reuse	it,	refuse	it	“รักษ์โลก	เลกิ
พลาสตกิ”

ส�ำหรับมหำวิทยำลัยมหิดล	 นอก
เห นือจำกน โยบำยกำ รลด ใ ช้ ถุ ง
พลำสติกในร้ำนค้ำสะดวกซือ้ ท่ีได้
ประกำศและลงมือท�ำอย่ำงจริงจังมำ
ตัง้แต่ ปี 	 พ.ศ. 	 ๒๕๕๙	 แล้ว	 ทำง
มหำวิทยำลัยยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
กระตุ้นจิตส�ำนึกกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกร	
ธรรมชำติในวันสิ่งแวดล้อมโลก	 ด้วย
กำรจดักิจกรรมกำรปลกูต้นไม้ร่วมกัน
เพ่ือช่วยสร้ำงแหล่งดูดซับก๊ำซเรือน
กระจก	 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้
ในวันอังคารที่	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	
เวลา๐๙.๓๐	 น.	 บริเวณถนนการุณ
ยมิตร	 ( ด้านข้างคณะพยาบาล
ศาสตร์)	 ทัง้นี	้ กองกำยภำพและสิ่ง
แวดล้อมจึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลำกร	
นกัศกึษำ	 และผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม
ดังกล่ำว	 เพ่ือเป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมตัง้ใจจริงในกำรรักษำสิง่แวดล้อม
อย่ำงยัง่ยืนของพวกเรำชำวมหิดลครับ	
Mahidol
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ฉบับนีข้อน�ำเสนอประเด็นเ ร่ือง
บทเฉพำะกำลตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยมหิดล	 พ.ศ.๒๕๕๐	
ประเด็นหนึ่งซึ่งอำจมีหลำยคนท่ีมีข้อ
สงสยั	 และสอบถำมกันมำโดยตลอด	
และก่อนเข้ำสู่ประเด็น	 จึงขอท�ำควำม
เข้ำใจเก่ียวกับบทเฉพำะกำลก่อนว่ำ
บทเฉพำะกำลคืออะไร	 ท�ำไมจึงต้อง
เขียนไว้ในกฎหมำย	 ขอให้ท่ำนได้
พิจำรณำดงันี ้

ส�ำหรับทเฉพำะกำลของมหำวทิยำลยั
มหิดลเขียนไว้ในมำตรำ	๗๑	แห่งพระ
รำชบญัญัติมหำวิทยำลยัมหิดล	พ.ศ.	
๒๕๕๐	เป็นกฎหมำยของมหำวิทยำลยั
ท่ีใช้บังคับต่อจำกกฎหมำยฉบับเก่ำ	
(พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยัมหิดล	
พ.ศ.	๒๕๓๐)	ซึง่ถกูยกเลิกไป	อนัเป็น	
กำรรองรับสถำนะของบุคลำกรและ
สถำนะของมหำวิทยำลยัมหิดล	รองรับ
กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 เพ่ือแก้ไขปัญหำ	
ระหว่ำงกฎหมำยท่ีถูกแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบบัใหม่หรือ	 แก้ไขควำมต่อเน่ืองของ
กฎหมำย	 เป็นต้น	 โดยเฉพำะด้ำนกำร
บริหำรงำนบคุคลในชว่งของกำรเปลีย่น
ผ่ำน	กำรด�ำเนินกำรของมหำวิทยำลยั
ภำยใต้กฎหมำยเก่ำ	 ท่ีได้ถูกกระท�ำ	
ด�ำเนินกำร	 รวมทัง้กำรด�ำรงอยู่ใน
ต�ำแหน่งนัน้	 ก็จะเห็นได้ว่ำ	 แม้สถำนะ
ของมหำวทิยำลยัได้เปลีย่นไป	แตย่งัคง
มีบคุลำกรท่ีเป็นข้ำรำชกำร	และลกูจ้ำง	
และไม่ได้มีกำรจ้ำงบุคลำกรท่ีเป็น
ข้ำรำชกำร	หรือลกูจ้ำงประจ�ำแล้ว	 ดงั
นัน้	หำกจะให้กำรกระท�ำเหลำ่นัน้	 กำร
ด�ำเนินกำร	กำรด�ำรงต�ำแหนง่	อยูต่อ่ไป
โดยชอบด้วยกฎหมำย	 ก็จะต้องใส่
บทเฉพำะกำลในเร่ืองนัน้เอำไว้ด้วย

เม่ือได้ตรวจดตูำมมำตรำ	๕	วรรค	๒	
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
มหิดลก�ำหนดไว้วำ่	มหำวทิยำลยัมหิดล	
เป็นมหำวิทยำลยัในก�ำกับของรัฐ	 ซึ่ง	
ไม่ใช่ส่วนรำชกำร	 ตัง้แต่เม่ือวนัท่ี	 ๑๗	
ตลุำคม	๒๕๕๐	ในขณะท่ีมหำวิทยำลยั
มหิดลได้ก�ำหนดบทเฉพำะกำลไว้ใน
มำตรำ	 ๗๑	 แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัมหิดล	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ให้
มหำวิทยำลยัถือเป็นสว่นรำชกำร	 ซึง่ท่ี
ผำ่นมำยงัไมเ่คยมีข้อวนิิจฉยัจำกหนว่ย
งำนใดเป็นแนวทำงท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
กำรบังคับใช้บทเฉพำะกำลของมหำ	
วิทยำลัยมหิดลดังกล่ำว	 จนกระทั่งมี
กรณีท่ีคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(คณะท่ี	
๘)	 มีข้อวินิจฉัยท่ีเป็นตัวอย่ำงในกำร
ปรับใช้บทเฉพำะกำลของมหำวทิยำลยั
มหิดลโดยเร่ืองนีเ้ป็นกรณีของกำรออก
บตัรประจ�ำตวัของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐให้
กับลกูจ้ำงของมหำวิทยำลยัและคณะ
กรรมกำรฯ	 เห็นว่ำในกำรปรับใช้
บทเฉพำะกำล	มีหลกัประกำรส�ำคญัวำ่

๑.	 กำรบงัคบัใช้ของบทเฉพำะกำล	
ใช้บงัคบัเฉพำะกบักลุ่มบคุลำกรท่ีเป็น
ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงท่ีบรรจแุละแต่ง
ตัง้ไว้ก่อนวนัท่ี	๑๗	ตลุำคม	๒๕๔๕	ซึง่
เป็นวนัท่ีมหำวทิยำลยัได้ออกนอกระบบ
และประกำศใช้บงัคบัพระรำชบญัญัติ
มหำวิทยำลยัมหิดล	พ.ศ.	๒๕๕๐	

๒.	 บทเฉพำะกำลมีผลเป็นกำร
รับรองสถำนะกลุ่มบคุลำกรดงักล่ำวท่ี
เป็นลูกจ้ำงและข้ำรำชกำร	 ให้คงมี
สถำนะอยู่ตำมเดิม	 โดยให้ถือเป็นกำร
ปฏิบตัหิน้ำท่ีรำชกำร	หรือ	ปฏิบตัหิน้ำท่ี
ในฐำนะลกูจ้ำงของส่วนรำชกำร	 โดย
ขอบเขตในกำรบงัคบัใช้ของบทเฉพำะ	

กำลเป็นท่ีชัดเจนว่ำ	 ต้องเป็นกรณีท่ี
เก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนบคุคลจงึจะ
ถือวำ่มหำวิทยำลยัมหิดลมีสถำนะเป็น
สว่นรำชกำร	

๓.	 เม่ือพิจำรณำตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยบตัรประจ�ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	 ท่ี
ก�ำหนดให้บคุลำกรของรัฐประเภทตำ่งๆ	
มีสิทธิถือบตัรประจ�ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐ	 และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐตำมพระรำช
กฤษฎีกำซึง่เป็นกฎหมำยลกูได้กลำ่วถงึ
กลุม่บคุลำกรตำ่งๆ	ครอบคลมุถงึลกูจ้ำง
ของส่วนรำชกำรและผู้ มีอ�ำนำจในกำร
ออกบตัรประจ�ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	ถือ
เป็นเร่ืองกำรบริหำรงำนบคุคลและโดย
ผลของบทเฉพำะกำลตำมมำตรำ	๗๑	
วรรค	 ๓	 แห่งพระรำชบัญญัติมหำ	
วิทยำลยัมหิดล	พ.ศ.	๒๕๕๐	จงึท�ำให้
มหำวิทยำลัยมหิดลถือเสมือนว่ำมี
สถำนะเป็นส่วนรำชกำร	 และลูกจ้ำง	
(ประจ�ำ)	ของมหำวทิยำลยัมหิดล	ท่ีจ้ำง
ไว้ก่อนมหำวิทยำลัยจะได้ออกนอก
ระบบ	คงมีสถำนะเป็นลกูจ้ำงของสว่น
รำชกำร	อนัเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำร
ออกบัตรประจ�ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	
ตำมกฎหมำยของมหำวทิยำลยัก�ำหนด
ไว้	 โดยท่ีไม่ต้องมีกำรออกพระรำช
กฤษฎีกำมำรองรับอีก	 ค�ำวินิจฉัยข้ำง
ต้นนับเป็นตัวอย่ำงของกำรปรับใช้
บทเฉพำะกำลของมหำวิทยำลยัมหิดล	
ซึง่ทำ่นท่ีสนใจสำมำรถสืบค้นค�ำวนิิจฉยั	
(ฉบบัเต็ม)	 เร่ืองนีไ้ด้จำกเว็บไซต์ของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	 ทัง้นี	้ หำกมี
ประเดน็กฎหมำยใดท่ีนำ่สนใจ	จะได้น�ำ
เสนอท่ำนผู้อ่ำนต่อไป	 แล้วพบกนัใหม่
ในฉบบัหน้ำ	.....Mahidol

มุมกฎหมาย
กุลวดี ปุณทริกโกทก นิติกร กองกฎหมาย

การบังคับใช้บทเฉพาะกาล
ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๐

อ้างองิความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ืองเสร็จที ่๘๐๗/๒๕๕๙ 

ภาพโดย คุณาภาส คงกตินิานนท์
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	
เมตตา	 ป่ินทอง	 รองคณบดี
ฝ่ำยวิจัยและวิชำกำร	 พร้อม
ด้วย	 อาจารย์ .ดร.ชลชัย								
อานามนารถ	 ผู้ ช่วยคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนกัศกึษำ	วิทยำลยั
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรกีฬำ	มหำวิทยำลยัมหิดล	
เข้ำร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มี
ประสิทธิภาพในระดับสากลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ณ	โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจสำมพรำน

มหิดลสารขอร่วมไว้อาลัยกับ
การจากไปของ	 ศาสตราจารย์
เกียรตคุิณ	ดร.เบญจา	ยอดด�าเนิน-
แอ็ตติก จ์ 	 อดี ต ผู้อ� านวยการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหดิล	(๒๓	สิงหาคม	
๒๕๓๙	–	๒๒	สิงหาคม	๒๕๔๗)	ท่ีได้
ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี	 ๓๑	พฤษภำคม	
๒๕๖๑	โดยมีพิธีพระรำชทำนเพลงิศพ	
เม่ือวนัท่ี	๙	มิถนุำยน	๒๕๖๑	ณ	เมรุ
วัดหทัยนเรศวร์	 ต.ศำลำยำ	 อ.พุทธ
มณฑล	 จ .นครปฐม 	 . . ข อ ด ว ง
วิญญาณของท่านจงไปสู่ สุขคติใน
สัมปรายภพด้วยเทอญ 
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หวัหน้ำพระบณัฑิตอำสำ	วทิยำลยัศำสนศกึษำ	มหำวทิยำลยัมหิดล	พระมหา
ไพฑูรย์	กลฺยาณธโร	เจ้ำอำวำสวดัน�ำ้พริก	ต.ยำงโกลน	อ.นครไทย	จ.พิษณโุลก	
ได้รับพระรำชทำนรำงวัล	 “เสาเสมาธรรมจักร” ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนา	ประจ�ำปีพทุธศกัรำช	๒๕๖๑	จงัหวดัพิษณโุลก	สำขำสงเครำะห์
ประชำชนและชมุชน	ด้วยหลกัธรรมทำงพระพทุธศำสนำ	จำก	สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	ลำนคนเมืองกรุงเทพมหำนคร

เม่ือวนัท่ี	 ๖	 มิถนุำยน	๒๕๖๑	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.วโรดม	เจริญสวรรค์ 
ภำควิชำชีวเคมี	 คณะวิทยำศำสตร์	 มหำ	
วิทยำลัยมหิดล	 และผู้ อ�ำนวยกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรด้ำนชีววิทยำศำสตร์คอมพิว	
เตอร์	(Integrative	Computational	Bio-
Science	Center:	 ICBS)	 ได้รับรางวัล	
FAOBMB	 Young	 Scientist	 Award	
(Male)	2018	โดยได้น�ำเสนอผลงำนในท่ี
ประชมุ	24th	 IUBMB	 -	 15th	 FAOBMB	
Congress 	 ซึ่งจัดขึน้ในวันท่ี	 ๔	 –	 ๘	
มิถุนำยน	 ๒๕๖๑	ณ	 กรุงโซล	 ประเทศ
เกำหลีใต้	 ส�ำหรับรำงวลั	 FAOBMB	 (the	
Federation	 of	 Asian	 and	Oceanian	
Biochemists	and	Molecular	Biologists)	
จะมีกำรมอบรำงวลัเป็นประจ�ำทกุ	๓	ปี	ให้
กบันกัวิจยัสำขำชีวเคมีและอณชีูววิทยำดี
เด่นในเอเชีย	 และโอเชียเนีย	 ท่ีมีอำยุไม่
เกิน	๓๕	ปี	ผู้สนใจสำมำรถดรูำยละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์:	 http://faobmb.
com/2018/02/01/winner-of-2018-fao-
bmb-young-scientist-award-male/

เม่ือวนัท่ี	๙	–	๑๑	พฤษภำคม	๒๕๖๑	
กลุ่ ม ส ำ ข ำ วิ ช ำ ก ำ ร จั ด ก ำ รบ ริ ก ำ ร
น ำ น ำ ช ำ ติ 	 วิ ท ย ำ ลั ย น ำ น ำ ช ำ ติ	
มหำวิทยำลัยมหิดล	 ให้กำรต้อนรับ	
Dr.Aurora	 Pedro,	 UNWTO.TedQual	
Auditor	จาก	TedQual	(Tourism	Educa-
tion	 Quality)	 องค์การท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nation	
World	 Tourism	Organization:	 UNW-
TO)	ซึง่เป็นองค์กรด้ำนกำรท่องเท่ียวและ
ศนูย์กลำงในกำรสร้ำงเสริมนโยบำยและ
องค์ควำมรู้สำกลในอตุสำหกรรมกำรทอ่ง
เท่ียวของโลก	เข้าประเมินคุณภาพและ
ศักยภาพของหลักสูตรเพื่อพิจารณา
รับรองมาตรฐานความเป็นสากล	โดย	
วิทยาลัยนานาชาติเป็นสถาบันการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีแห่งแรก	 ที่ได้
รับการประเมินดังกล่าว

สถำบนัพฒันำสขุภำพอำเซียน	
มหำวิทยำลัยมหิดล	 ขอเชิญเข้ำ
ร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี	
๒๕๖๑	“การบริหารสู่การพัฒนา
สุขภาวะอย่างยั่งยนื”	ระหว่างวัน
ที่	๑๙	–	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๑	
ณ	 หอประชุมณัฐ	 ภมรประวัต	ิ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา  
กิจกรรมกำรประชุมประกอบด้วย	
ปำฐกถำณฐั	ภมรประวติั	ครัง้ท่ี	๒๘	
กำรบรรยำยพิเศษ	 กำรเสวนำ
วิชำกำร	 ในประเด็น	 “การบริหาร
สู่การพัฒนาสุขภาวะอย่าง
ย่ังยืน”	 ส�ำรองท่ีนัง่และสอบถำม
เพ่ิมเติมท่ี	งำนบริกำรวิชำกำร	โทร.	
๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓	ตอ่	๓๘,	๖๖

คณะศิลปศำสตร์	มหำวิทยำลยั
มหิดล	ขอเชิญร่วมน�ำเสนอผลงำน
และร่วมประชุมวิชาการระดับ
ชาต	ิครัง้ที่	๒	เร่ือง	“การเรียนรู้
ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” 
ในวนัท่ี	๙	กรกฎำคม	๒๕๖๑	เวลำ	
๐๘.๓๐	–	๑๖.๓๐	น.	ณ	อำคำรสิริ
วิทยำ	 คณะศิลปศำสตร์	 มหำ	
วิทยำลยัมหิดล	 สอบถำมเพ่ิมเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘	 ต่อ	
๑๗๓๑	และ	๑๗๒๔
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มหำวิทยำลยัมหิดล	และมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย	ได้ร่วมกนัจดักิจกรรม	MIT	Deep	Dive	
ซึง่เป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบนิเวศนวตักรรมและสนบัสนนุกำรเป็นผู้ประกอบกำรท่ีขบัเคลื่อน
ด้วยนวตักรรม	และคดัเลือกทีมท่ีมีควำมสนใจในนวตักรรม	และมีโอกำสสร้ำงควำมเช่ือมโยง
เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำน	 Innovation	 Ecosystem	 ร่วมกบั	Massachusetts	 Institute	 of	
Technology	 (MIT)	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ในกำรนี	้ สถำบนับริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและ
นวตักรรม	มหำวิทยำลยัมหิดล	 (INNOTECH)	จงึได้จัดกิจกรรมน�าเสนอผลงานแนวความ
คิด	(MU-MIT	Pitching	Day)	เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะการแข่งขัน	เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
มหดิลเข้าร่วมกจิกรรมที่	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	บอสตนั	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ในเดือนมิถุนายน	๒๕๖๑	ผลการตัดสินปรากฏว่า	ทีมที่ชนะการแข่งขัน	
ได้แก่	ทีม	HOP	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผู้เสนอผลงานระบบเก็บรักษาหัวใจในการ
ขนย้ายจากผู้บริจาคเพื่อส่งให้ผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายหัวใจ	 โดยจะเก็บให้หวัใจเต้นอยู่
ภำยนอกร่ำงกำย	ซึง่เปำ้หมำยต้องกำรจะพฒันำจำกกำรเก็บด้วยวิธีเดมิท่ีสำมำรถเก็บได้	๔	–	๖	
ชัว่โมงให้ได้	๙	ชัว่โมง	และ	ทีม	Rehab	happy	walk	จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	ผู้เสนอผลงานรองเท้าช่วยเดนิส�าหรับผู้ป่วย	Parkinson	โดยปกติแล้วกำรเดิน
ไมใ่ช่เร่ืองงำ่ยส�ำหรับผู้ ป่วย	parkinson	เม่ือผู้ ป่วยมีอำกำรเกร็ง	ก้ำวขำไมอ่อก	ท�ำให้เดินล�ำบำก	
ย่อมมีควำมเสี่ยงต่อกำรหกล้ม	 ด้วยปัญหำนีจ้ึงต้องน�ำทำงผู้ ป่วยด้วยแสง	 LED	ผ่ำนรองเท้ำ	
ท�ำให้กำรเดินผู้ ป่วย	Parkinson	ไม่ใช่เร่ืองยำกอีกตอ่ไป	และยงัช่วยให้ผู้ ป่วยกลบัมำเดินอย่ำง
มีควำมสขุได้อีกครัง้

ขอแสดงควำมช่ืนชมกบั	นางสาวเบญจพร	
ลิม้พานิชย์	นกัศกึษำระดบัปริญญำตรี	ชัน้ปี
ท่ี	 ๑	 และ	นางสาวพรชนิตย์	 จันทาบุตร 
นกัศกึษำระดบัปริญญำตรี	ชัน้ปีท่ี	๒	วทิยำลยั
วิทยำศำสต ร์และ เทคโนโล ยีกำร กีฬำ	
มหำวทิยำลยัมหิดล	 ท่ีได้เป็นตวัแทนนกักีฬำ
ยิมนำสติกลีลำทีมชำติไทย	 เข้ำร่วมการ
แข่งขัน	 Asian	 Rhythmic	 Gymnastics	
Championship	2018	เม่ือวนัท่ี	๒๙	เมษำยน	
–	๒	พฤษภำคม	๒๕๖๑	ท่ีประเทศมำเลเซีย	

เม่ือวนัท่ี	๕	–	๖	พฤษภำคม	๒๕๖๑	นาย
อร่าม	อร่ามอรุณศรี	นายฉัตร์ชัย	ชินก้อง
ไกร	นาย	Tin	Duc	Truong	และนางสาว
ญาณิศา	 สรวลเส	 นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ	 และนายวรวรรษ	 รักวงษ์	
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต	วิทยาลัยนานาชาต	ิมหาวิทยาลัย
มหดิล	เข้ำร่วมประกวดแผนธุรกิจสตำร์ทอพั
ในกิจกรรม	“StartUp	Thailand	U	League” 
จัดโดย	 StartUp	 Thailand	 Academy	ณ	
มหำวิทยำลยัขอนแก่น	ทีมนกัศกึษำวิทยำลยั
นำนำชำติได้ริเร่ิมสร้ำงสรรค์โครงกำรและ
แผนกำรตลำดส�ำหรับระบบเฝำ้ระวงัเพ่ือลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรลื่นล้มและเพ่ิมควำม
ปลอดภยัแก่ผู้สงูอำย	ุ โดยได้รับคดัเลือกเป็น	
๑	 ใน	 ๕๕	 ทีมจำกจ�ำนวน	 ๒๐๐	 ทีมท่ีเข้ำ
ประกวด	ได้รับเงินทนุจ�ำนวน	๕๐,๐๐๐	บำท
ในกำรพัฒนำโมเดลต้นแบบของโครงกำร	
เพ่ือไปน�ำเสนอในกิจกรรม	StartUp	Thailand	
Demo	Day	ท่ีจะจดัขึน้ท่ีศนูย์แสดงสนิค้ำและ
กำรประชมุอิมแพ็คอำรีน่ำเมืองทองธำนี	 ใน
เดือนสิงหำคม	๒๕๖๑	ตอ่ไป

ทีม	Rehab	happy	walk	

 นางสาวเบญจพร	(ขวำสดุ)

 นางสาวพรชนิตย์	(ท่ี	๓	จำกขวำ)	

ทีม	HOP

เน่ืองในโอกำสครบรอบ	๙	ปี....	คณะ	ICT	ม.มหิดล	ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธำ	ร่วมเป็นเจ้ำภำพ
ท�ำบญุทอดผ้ำป่ำกำรศกึษำ	ถวำย	ณ	ส�ำนกัเรียนวดัสร้อยทอง	บำงซ่ือ	กรุงเทพมหำนคร	ใน
วนัท่ี	๑๘	กรกฎำคม	๒๕๖๑	ทำ่นใดสนใจร่วมท�ำบญุ	สำมำรถท�ำบญุได้ท่ี	คณะ	ICT	ม.มหิดล	
หรือโอนเงินเข้ำบญัชี	“ICT	มหดิล	บ�ารุงพระพุทธศาสนา”	เลขท่ีบญัชี	๓๓๓-๒๔๒๒๐๙-๙	
ธนำคำรไทยพำณิชย์	สำขำมหำวทิยำลยัมหิดล	 (ออมทรัพย์)	 ได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป	กรณี
ประสงค์รับใบอนโุมทนำบตัร	โปรดสง่หลกัฐำนกำรช�ำระเงิน	มำท่ี	คุณบุณยนุช	พศิสุวรรณ 
(งำนสื่อสำรองค์กร)	โทรสำร	๐-๒๔๔๑-๐๘๐๘	โทร.	๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙	ตอ่	๑๔๒	E-mail:	
boonyanuch.phi@mahidol.ac.th	FB:	ict.mahidol.university
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

Activities Agenda
วรำภรณ์ น่วมอ่อน

๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การอบรมระยะสัน้พยาบาลเวชปฏบิตั	ิ(หลักสูตรฟ้ืนฟ)ู	:	การจดัการสุขภาพ
ผู้ป่วยในชุมชน ณ	โรงแรมรัชดาซติี	้กรุงเทพฯ	สอบถำมท่ี	ภำควชิำกำรพยำบำล
สำธำรณสขุ	คณะสำธำรณสขุศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๓๕๔-๘๕๔๒	

๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 Motion	 Infographic	 กับการน�าเสนอข้อมูลภาพ
เคล่ือนไหวด้วยโปรแกรม	Adobe	After	Effect	ระดบั	Advance	 รุ่นที่	๑	ณ	
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ชัน้	 ๒	 อาคารหอสมุดและคลังความรู้
มหาวทิยาลัยมหดิล	(ศาลายา)	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเตมิท่ี	หอสมดุและคลงั
ควำมรู้มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙	ต่อ	๔๓๒๑,	๔๒๑๑		

๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
การประชุมวชิาการเภสัชอุตสาหกรรม	ครัง้ที่	๑๓	The	13th	Industrial	Phar-
maceutical	Technology	Conference	เร่ือง	“วทิยาการก้าวหน้าของสารช่วย
ทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ”	ณ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหดิล
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 หน่วยจัดกิจกรรมวิชำกำร	 คณะเภสชัศำสตร์	
ม.มหิดล	โทร.๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑	ต่อ	๑๔๑๔	

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การประชุมวชิาการระดบัชาต	ิครัง้ที่	๒	สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ประจ�าปี	๒๕๖๑	เร่ือง	“การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวติ”	ณ	อาคาร
สริิวทิยา	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหดิล	ศาลายา	สอบถำมรำยละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี	 งำนวิจัยและวิชำกำร	 คณะศิลปศำสตร์	 มหำวิทยำลยัมหิดล	 โทร.
๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๔	ต่อ	๑๗๓๑,	๑๗๒๔	

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
The	5th	Ratchasuda	International	Conference	on	Disability	2018 ณ	ศูนย์
ประชุมวายุภักษ์	 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	
แจ้งวัฒนะ	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเตมิท่ี	วทิยำลยัรำชสดุำ	มหำวทิยำลยัมหิดล	
โทร.๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕	ต่อ	๑๑๑๓	

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
อบรมหลักสูตร	 “เสริมสร้างแรงจูงใจและปรับจิตส�านึกเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน”	 รุ่นที่	๑	ณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหดิล	ศาลายา 
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 โครงกำรมินิวิศวกรรม	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	
มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๘๘๙-๒๒๒๕	ต่อ	๖๕๑๑	

๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
The	15th	International	Joint	Conference	on	Computer	Science	and	Software	
Engineering	(JCSSE2018)	ณ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 Email:																		
jcsse2018@mahidol.ac.th

๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การประชุมวชิาการ	10+	โรคผิวหนังต้องรู้ส�าหรับแพทย์ทั่วไป	ครัง้ที่	๗	ณ	
ห้อง	910	ABC	ชัน้	๙	อาคารเรียนและปฏิบัตกิารรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหดิล	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	งำนบริกำรวิชำกำร	คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	โทร.๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓

๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 “Method	 Verification	 and	 Uncertainty	
(หลักสูตรพฒันาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพ	ในห้องปฏบิตัิ
การเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา)”	 ณ	 อาคาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารแพทย์	คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวทิยาลัย
มหิดล	 ศาลายา	 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 คณะเทคนิคกำรแพทย์	
มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑	ต่อ	๒๘๔๒,	๒๘๔๓		

๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
The	V	Thailand	International	Piano	Competition ณ	หอแสดงดนตรี	วทิยาลัย
ดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหดิล	 ศาลายา	 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	
วิทยำลยัดริุยำงคศิลป์	มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕	ต่อ	๓๑๑๗	

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เร่ือง	“การใช้การละเล่นไทยเพื่อพฒันาทกัษะสมอง	
EF”	ณ	 ห้องประชุมเจริญสามัคคี	 สถาบนัแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และ
ครอบครัว	มหาวทิยาลัยมหดิล	ศาลายา	สอบถำมรำยละเอียดได้ท่ี	สถำบนัแหง่
ชำติเพ่ือกำรพฒันำเด็กและครอบครัว	โทร.๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒	ต่อ	๑๔๑๗,	๑๔๒๒

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
โครงการอบรมปฏบิตักิารใช้โปรแกรม	INMUCAL-Nutrients	V.3.2 ณ	ห้อง
ประชุมอารี	วัลยะเสวี	ชัน้	๒	สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหดิล	ศาลา
ยา	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	สถำบนัโภชนำกำร	มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.
๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐	ต่อ	๔๐๖	

๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
การประชุมวชิาการ	 เร่ือง	 “Pharmacy	Review	 and	Update	 Series	 2018:	
Pharmacotherapy	of	Pain	and	Palliative	Care” ณ	ห้องประชุม	๓๐๒	อาคาร
เทพรัตน์	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหดิล	 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิม
เติมท่ี	 หน่วยจัดกิจกรรมวิชำกำร	 คณะเภสชัศำสตร์	 ม.มหิดล	 โทร.๐-๒๖๔๔-
๘๖๗๗-๙๑	ต่อ	๑๔๑๔	

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
การประชุมวชิาการ	เร่ือง	“การเลีย้งลูกด้วยนมแม่:	รากฐานของชีวติ”	ณ	โรง
แรมปรินซ์พาเลซ	 กรุงเทพฯ	 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 คณะพยำบำล
ศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓	ต่อ	๒๔๖๐,	๒๔๖๕		

๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
โครงการอบรม	 “การแปลงเปล่ียนความขัดแย้งประจ�าปี	๒๕๖๑	 (หลักสูตร
สันตภิาพศึกษา)”	ณ	 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	 มหาวิทยาลัย
มหดิล	ศาลายา	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	สถำบนัสิทธิมนษุยชนและสนัติ
ศกึษำ	มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๔๔๑-๐๘๑๓-๕	ต่อ	๑๑๐๘	

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
การประชุมวชิาการ	ครัง้ที่	๕	“๒๙	ปี	ปลูกถ่ายไขกระดกูรามาธิบด”ี ณ	ห้อง
ประชุมอรรถสทิธ์ิ	เวชชาชีวะ	ชัน้	๕	ศูนย์การแพทย์สริิกติิ์	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหดิล	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	
ศนูย์มะเร็ง	คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี	มหำวิทยำลยัมหิดล	 โทร.	
๐-๒๒๐๑-๒๖๘๒	

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ศูนย์กายภาพบ�าบดัจดัการอบรมความรู้สู่ประชาชน	หวัข้อ	“การดแูลสุขภาพ
ในผู้สูงอายุและการออกก�าลังกายที่ เหมาะสมในผู้สูงอายุ”	 ณ	 ศูนย์
กายภาพบ�าบดั	เชงิสะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้า	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม
ท่ี	 งำนประชำสมัพนัธ์	 ศนูย์กำยภำพบ�ำบดั	 คณะกำยภำพบ�ำบดั	 มหำวิทยำลยั
มหิดล	โทร.๐-๒๔๓๓-๗๐๙๘	ต่อ	๒๑๐๘๑	

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
งานเดนิวิ่งเพื่อเพื่อนส่ีขา	ครัง้ที่	๒	“Walk	and	run	for	4-legged	friends	2018”
ณ	มหาวิทยาลัยมหดิล	ศาลายา	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	สมำคมศิษย์
เก่ำสตัวแพทย์มหิดลและสโมสรนกัศกึษำ	คณะสตัวแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลยั
มหิดล	และสมคัรเข้ำร่วมงำนได้ท่ี	https://goo.gl/forms/ky5p09lHmiSAzlUi1

๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การอบรมระยะสัน้	เร่ือง	“การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ”	ครัง้ที่	๒	ณ	อาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน์	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัย
มหดิล	ศาลายา	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	งำนอบรม	สถำบนัวิจยัประชำกร
และสงัคม	มหำวิทยำลยัมหิดล	โทร.๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑	ต่อ	๓๐๑ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
โครงการOpen	House:	การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลีย้งลูกด้วยนมแม่	
ครัง้ที่	๒	ณ	ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาลฯ	ตกึ	๘๔	ปี	ชัน้	๒	(ห้องAB)	โรง
พยาบาลศิริราช	สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี	 หน่วยพฒันำบคุลำกรและฝึก
อบรม	งำนทรัพยำกรบคุคล	ฝ่ำยกำรพยำบำล	โรงพยำบำลศิริรำช	โทร.๐-๒๔๑๙-
๗๒๔๘,	๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘,	๐-๒๔๑๙-๙๑๐๑

Cr. ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่ายมหิดล361องศา




