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ม.มหิดล โชวศ์กัยภาพ จดังาน “Mahidol R-I-SE NOW” ครัง้แรกกบังานแสดงผลงานวิจยั  

และนวตักรรมท่ีโดดเด่น ตอบสนองยทุธศาสตรป์ระเทศ 

ร่วมขบัเคล่ือน Thailand 4.0 อย่างเป็นรปูธรรม 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล ชูแผนยุทธศาสตร ์20 ปี ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัอนัดบั 1 

ของไทยอย่างยัง่ยืน ครัง้แรกกบัการแสดงผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของ

มหาวิทยาลัยมหิดล “Mahidol R-I-SE NOW” Research & Innovation Special Exhibition 

โดย สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม  ร่วมกบั  กองบริหารงานวิจยัและกอง

กิจการนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปีวัน

พระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงได้รบัการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัมหิดล  

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน  ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีโดด

เด่นตอบสนองยุทธศาสตรข์องประเทศในการขบัเคล่ือน Thailand 4.0 อย่างเป็นรปูธรรม 

กว่า 90 บูธ มีการพบปะพูดคยุและแลกเปล่ียนความรู้กบัเหล่ากรูตูวัจริงด้านงานวิจยัและ

นวตักรรม เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทัว่ไป 

พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารยแ์ละนักวิจยัสร้างความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนในการต่อ

ยอดผลงานวิจยัต่าง ๆ สู่สงัคมไทย ซ่ึงการจดังานจะมีขึ้นระหว่างวนัท่ี 23 – 24 สิงหาคม 

2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ถนนโยธี  (ตรงข้ามโรงพยาบาล

รามาธิบดี)  ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดงานมีกิจกรรมและของรางวลั

มากมายอีกด้วย 

 

ศาสตราจารย ์นพ.บรรจง มไหสวริยะ รกัษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

เปิดเผยว่า มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นสถาบนัการศกึษาทีผ่ลติบณัฑติและผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพใน

หลากหลายสาขาวชิา มุง่ผลติผลงานต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพสงูตามนโยบายการพฒันาประเทศ เราจงึมี

แผนยุทธศาสตรร์ะยะ 20 ปี คอื ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561-2580  เพื่อใหท้ศิทางและนโยบายการพฒันา

มหาวทิยาลยัมคีวามชดัเจน สอดคลอ้ง และตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาประเทศ เน่ืองจาก

การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ทัว่โลกเป็นไปอยา่งรวดเรว็ ทาํใหเ้ราตอ้งเร่งปรบัตวัหาทาง

รับมือกับสิ่งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น โดยมีการศึกษาถึงสถานการณ์และบริบท ทัง้จาก

ภายในประเทศและของโลกในทุกมติ ิโดยเฉพาะในมติทิีจ่ะสง่ผลต่อการพฒันามหาวทิยาลยัในระยะ

สัน้และระยะยาว สถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ เช่น  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างก้าว



กระโดด, การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ,                       การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ,  

การเปลีย่นแปลงและความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม เป็นตน้  นอกจากน้ี มหาวทิยาลยั ยงัตอ้งเขา้สู่การ

แข่งขนัในเวทีโลกอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา มหาวทิยาลยัมหิดลไดร้บัการจดั

อนัดบัเป็นมหาวิทยาลยัอนัดบั 1 ของประเทศไทย จากสถาบนัจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของโลก

หลายสถาบนั 

สาํหรบัแผนยทุธศาสตรส์ําคญัประการแรก ทีม่หาวทิยาลยัมหดิลใหค้วามสาํคญั คอื Global 

Research & Innovation  เป็นยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและงาน

นวตักรรมคุณภาพสูง มีผลกระทบในระดบัสากล โดยการสรา้งกลุ่มวจิยัหลายรุ่นและแบบสห

สาขา (Multi-generation Researcher & Multidisciplinary) โดยใช้วิธีการปรบัการบริหารจดัการ

ทรพัยากรบุคคล และจดัตัง้กองทุนสนับสนุน  มกีารสรา้งความร่วมมอืกบัโครงการวจิยันานาชาติ

แบบสหสถาบนั (Global  Connectivity) และสรา้งระบบสนับสนุนการวจิยัทีค่รบวงจรจากตน้น้ําถงึ

ปลายน้ํา ที่เรียกว่า Research Value Chain   ด้วยการวิจยัแบบ demand – driven ที่ได้ข้อมูล 

หรอื คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ/ภาคเอกชน/ผู้ใช้ผลงานวิจยัจากชุมชนที่มีชื่อเสียงและประสบ

ความสําเร็จจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ทัง้ในระดบั global & social 

impact สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมและเชงิพาณิชย ์ ซึ่งตวัอย่างผลงานดา้นนวตักรรม จะ

นํามาแสดงในงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition หรือ 

Mahidol R-I-SE NOW  

หน้าที่สําคญัอีกประการหน่ึง คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ออกไปเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ การทีจ่ะผลติบุคลากรใหม้ทีกัษะและความ

เชีย่วชาญตามวชิาชพี ซึ่งมหาวทิยาลยัมหดิลไดก้ําหนดเป็นยุทธศาสตรท์ีส่าํคญั คอื  ยทุธศาสตร์

ด้าน Academic & Entrepreneurial Education มเีป้าประสงคใ์นการสรา้งบณัฑติใหเ้ป็น Global 

Citizen และ Global Talents คอืการรูล้กึถงึศาสตร์ในวชิาชพีของตน รูก้วา้งในการมทีกัษะการใช้

ชวีติ ปรบัตวัได ้พรอ้ม            รบัการเปลีย่นแปลง สามารถแกปั้ญหาได ้น่ีคอืคุณสมบตั ิGlobal 

professional ที่จะพฒันาไปสู่การเป็น Entrepreneurship  มกีารบูรณาการหลกัสูตรโดยร่วมมอืกบั

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศในทุกกลุ่มสาขาวชิา ตวัอย่างการส่งเสรมิ

การศกึษาเพือ่การเป็นผูป้ระกอบการ เชน่ โครงการจดัตัง้ชมรม Mahidol Startup Club ซึง่เกดิขึน้

จากการรวมตวัของนักศกึษาจากหลายคณะ                  ของมหาวทิยาลยัมหดิล ทีม่คีวามสนใจ

ในการพฒันานวตักรรมและการทํา ธุรกิจ startup                 ซึ่งมหาวิทยาลยัมหิดลให้การ

สนบัสนุนอยา่งเตม็ที ่ใหเ้กดิกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่พฒันาทกัษะและประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศกึษา   

         ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง กล่าวต่อไปว่า สําหรบับทบาทของมหาวทิยาลยัมหิดลในการ

ช่วยขบัเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 นัน้ มหาวทิยาลยัมหดิลให้ความสําคญัในการส่งเสรมิดา้น

งานวิจยัมาโดยตลอด มุ่งเน้นให้งานวิจยัสามารถนําไปสู่การสร้างนวตักรรมที่นําไปใช้ให้เกิด



 
 

ป ระโย ช น์ ทั ้งต่ อ ชุ ม ช น  สังค ม  แล ะมี ส่ ว น ช่ วย พัฒ น าค วาม ก้ าวห น้ าข อ งป ระ เท ศ   

มหาวทิยาลยัมหดิลมอีาจารยแ์ละนักวจิยั                ทีม่คีวามเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา และ

สามารถเป็นผู้นําในการพฒันางานวจิยัในระดบันานาชาติ  รวมถึงมีเป้าหมายในการสนับสนุน

นกัศกึษาใหม้คีวามพรอ้มทัง้ในดา้นวชิาชพี เทคโนโลย ีและ                 การสรา้งสรรคน์วตักรรม

หรอืการเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต  นวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นกลไกสําคญัในการนําประเทศ

ไทยใหก้า้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลางไปสูค่วามยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกจิ  มกีารต่อยอดองคค์วามรู ้

เพื่อนําผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นใหม่ๆ  โครงการความร่วมมือ            

ทีม่หาวทิยาลยัมหดิลดําเนินการออกไปหลายโครงการ จะช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน  

เพราะนวตักรรม คอื ตวักําหนดทศิทางอนาคตของประเทศไทย  
     

          ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภทัรชยั กีรติสิน ผู้อํานวยการสถาบนับริหาร

จดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวิทยาลยัมหิดล (iNT) กล่าวว่า ในปีน้ีเป็นโอกาสอนัดทีี่

มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 50 ปีแห่งวันพระราชทานนาม และ131ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 

นับตัง้แต่ครัง้เริม่ก่อตัง้โรงศริริาชพยาบาล และมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ จงึเหน็สมควรใหม้กีาร

จดังานนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของมหาวทิยาลยัทัง้ดา้นศาสตรแ์ละศลิป์ เพื่อแสดงใหเ้หน็

เป็นทีป่ระจกัษ์ในความมุ่งมัน่ของมหาวทิยาลยัมหดิล ทีจ่ะสรา้งงานวจิยัและนวตักรรม ทีช่่วยสรา้ง

ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นของคนไทย  รวมถึงการเปิดรบัฟังความคดิ ขอ้เสนอแนะ จากภาคประชาชน 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกจิ เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงอย่างมบีูรณาการกบัมหาวทิยาลยั ในการ

สร้างความร่วมมือในงานวจิยัพฒันา  ที่จะนําไปสู่การส่งเสรมิเศรษฐกิจที่ม ัน่คงอย่างยัง่ยนืของ

ป ระ เท ศ   จึ ง ได้ กํ าห น ด จัด งาน  Mahidol University’s Research & Innovation Special 

Exhibition (Mahidol R-I-SE NOW) ขึ้นในวนัศกุรท่ี์ 23 ถึงวนัเสารท่ี์ 24 สิงหาคม 2562 คณะ

ทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนโยธี  

ในงาน Mahidol R-I-SE NOW จะมีการจดัแสดงผลงานวจิยัและนวตักรรม ที่เป็นไฮไลต์

จากทุกคณะและสถาบนัของมหาวทิยาลยัมหดิล โดยแบ่งเป็นโซนทีจ่ะสรา้งความสนใจแก่ผูเ้ขา้ชม

ไดห้ลากหลาย อาท ิโซนด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ  ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ด้าน

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ รวมไปถงึการแสดงนวตักรรมท่ีทนัสมยั และพร้อมสู่การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มากกว่า 90 บูธ เพื่อให้ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม นําไปใช้

ประโยชน์แก่สงัคมต่อไป  อกีทัง้ยงัมกีารจดัแสดงของบริษทั startup ต่างๆ ที่พรอ้มสรา้งความ

ร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน รวมถงึผลงานวจิยั และนวตักรรมของอาจารย ์นักวจิยั และนักศกึษา ของ

มหาวิทยาลยัมหิดลมีอีกหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์  ชุดตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการ  หุ่นยนต์ เทคโนโลยี และสมองกลเพ่ือช่วยพฒันาด้านการแพทยแ์ละความ

เป็นอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ อาหารเสริมสุขภาพและอาหารเพ่ือผู้ป่วย รวมไปถึง



อปุกรณ์ต่างๆ เพ่ือสงัคมและชุมชน นอกจากน้ียงัมผีลงานดา้นวฒันธรรมและดนตรทีีช่่วยสรา้ง

คุณภาพชีวติที่ดีอีกด้วย  ซึ่งผลงานต่างๆ น้ี นอกจากจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า           ใน

สงัคมไทย ทีจ่ะทดัเทยีมนานาชาตแิลว้  ยงัมสี่วนช่วยสง่เสรมิเศรษฐกจิของประเทศ และสนับสนุน

นโยบาย Thailand 4.0 ไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย 

ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดร.ภทัรชยั กล่าวต่อไปว่า นอกจากน้ี ยงัจดัใหม้กีารเสวนาใน

หลายหวัขอ้ทีน่่าสนใจ อาท ิ“การพลิกฟ้ืนประเทศไทยด้วยความท้าทายในด้านการวิจยัและ

นวตักรรม”  เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึนโยบายจากภาครฐั  โดยทา่นสมาชกิวุฒสิภา และท่านปลดัท่านแรก

ของกระทรวงใหม่ล่าสุดของประเทศไทย คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ

นวตักรรม   มกีารเสวนาในหวัขอ้ทางวชิาการทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชน เชน่ ทิศทางใน

การวิจยัเก่ียวกบักญัชาทางการแพทย ์เพื่อให้สงัคมเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  และการคิดวิจยั

แบบนอกกรอบ ในกรณีศึกษาวคัซีนไข้มาลาเรีย โดยผู้เช่ียวชาญท่ีครํา่หวอดอย่างมากใน

วงการโรคมาลาเรีย อกีทัง้ยงัมกีารเสวนาแนวคดิจากภาคเอกชน เพื่อสรา้งความร่วมมอืกนัอยา่ง

เป็นบรูณาการอกีดว้ย 

และเหนือสิง่อื่นใด อยากจะเชญิ นักเรยีน นักศกึษา ทัว่ประเทศ   ร่วมงาน โดยเราจะเปิด

เวทใีหม้ ีการประกวด idea ท่ีสร้างสรรค์ ในหวัข้อ Smart Health เพื่อใหส้ามารถนําเสนอการ

ใชเ้ทคโนโลย ีหรอืแนวคดิทีห่ลากหลาย ในการสรา้งนวตักรรมสง่เสรมิสุขภาวะทีด่ขีองคนไทย  ซึ่ง

จะมผีู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวตักรรมมาช่วยกนัให้ขอ้เสนอแนะ  โดย idea จากเวทีน้ี อาจจะ

ไดร้บัการต่อยอดไปสูผ่ลติภณัฑห์รอืระบบทางการแพทย ์ทีส่ามารถสรา้งชวีติทีด่ใีหก้บัคนไทยหรอื

ระดบัโลกไดอ้กีดว้ย 

การจดังาน Mahidol R-I-SE NOW เหมาะสําหรบัทุกคน ทุกวยั ทุกสาขาอาชพี  ที่จะมา

รวม ตวักนั  และร่วมพลงักนักบัมหาวทิยาลยัมหดิล  ซึ่งจะมทีัง้สาระ และความสนุกสนาน ที่น่า

ตดิตามตลอด 2 วนัเตม็   

ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่นของมหิดล ในงาน 

Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition (Mahidol R-I-SE NOW) 

จะจัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี  23 ถึงวันเสาร์ท่ี  24 สิงหาคม 2562 คณ ะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล ถนนโยธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 849 6050-3 หรือ

ตดิตามความเคลือ่นไหวไดท้ี ่www.facebook.com/MAHIDOLRISENOW 
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