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เผยผลรางวลัมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561 
 

 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2562 ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานแถลงขาวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอง

ประชุมอาคารสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลคัดเลือกผลงานของอาจารย นักวิชาการท่ีเปนประโยชนตอวงการวิชาการและประชาชน ให

ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงผูไดรับการคัดเลือกจะเขารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  2 ตุลาคม 2562  ณ  

หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2518 ดวยวัตถุประสงคเพ่ือเปนเกียรติและเปนขวัญกําลังใจแก

บุคลากรท่ีมีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเดนในสาขาตางๆ ซ่ึงผูไดรับรางวัล

นอกจากจะไดเขารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว จะไดรับเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยดวย 

สําหรับปการศึกษา 2561 นี้ มีผูไดรับรางวัลจํานวน 6 ราย จาก 4 สาขา ไดแก สาขาการแตงตํารา สาขาการ

ประดิษฐและนวัตกรรม สาขาการบริการ และสาขาความเปนครู ดังนี้ 

 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแตงตํารา 

 

รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติณัฐ กิจวิกัย ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการแตงตํารา เรื่อง “การผาตัดไตผานกลอง

และโดยใชหุนยนต” เนื่องจากในประเทศไทยยังไมมีตําราภาษาไทยท่ีสอนและอธิบายข้ันตอน

การผาตัดไตผานกลองและใชหุนยนตผาตัด ผูนิพนธจึงไดรวบรวมความรู ประสบการณ ความ

ชํานาญ เกร็ดและเคล็ดลับในการผาตัด รวมไปถึงทิศทางของการผาตัดไตผานกลองและโดยใช

หุนยนตในอนาคต เพ่ือใหผูอานนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูปวยในประเทศไทยและสามารถทําการผาตัดได

สําเร็จมากข้ึน นอกจากนี้ผูนิพนธยังไดจัดทําวีดิทัศนท่ีมีความสําคัญสําหรับใชศึกษาประกอบเนื้อหา เพ่ือชวยใหผูอานได

ศึกษาติดตามเพ่ือเขาใจการผาตัดไดดียิ่งข้ึน 
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รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐและนวัตกรรม 

 

ดร.สุพัตรา ตรีรัตนตระกูล รวมกับ รองศาสตราจารย ดร.อภินันท อุดมกิจ และ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ สกล พันธุย้ิม สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จาก

ผลงานวิจัย เรื่อง “สารชีวโมเลกุลสําหรับการกระตุนการวางไขในแมพันธุกุงโดยไมตัดตา” ซ่ึง

การผลิตลูกกุงโดยการตัดตาแมพันธุกุงท่ีใชแตเดิม เปนวิธีท่ีทารุณสัตวและทําใหแมพันธุกุงมี

สุขภาพทรุดโทรม สงผลตอปริมาณและคุณภาพลูกกุงท่ีได ทีมวิจัยจึงไดใชสารโมโนโคลนอล

แอนติบอดีท่ีคิดคนข้ึน ซ่ึงมีความจําเพาะตอฮอรโมนยับยั้งการพัฒนารังไขหรือฮอรโมนจีไอเฮช (GIH) ไปยับยั้งการ

ทํางานของ GIH ในกุง เพ่ือกระตุนใหแมพันธุกุงวางไขไดโดยไมตองตัดตา ซ่ึงผลการทดสอบพบวา แมพันธุกุงท่ีไดรับ

การฉีดสารดังกลาว จะมีการพัฒนารังไขและวางไขตอเนื่อง โดยท่ียังมีสุขภาพท่ีแข็งแรงกวาแมพันธุกุงตัดตา สงผล

ดีตอปริมาณและคุณภาพลูกกุง ทําใหสามารถผลิตลูกกุงท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตออุตสาหกรรมกุง ซ่ึง

เปนสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ 

 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ 

 

 รองศาสตราจารย นายแพทยทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร  

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานดีเดนในการบริการ “ดานวิชาการและบูรณาการ 

เพ่ือนําความรูสูประชาชน” จากความพยายามในการถายทอดองคความรู และความเขาใจใหกับ

แพทย และบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง เพ่ือสามารถออกไปใหการดูแลผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสงตอความรูไปสูประชาชน จัดฝกอบรมอาสาสมัครหมูบาน และประชาชน

ท่ัวไป ใหมีความรูความเขาใจถูกตองตอโรคตับ นอกจากนี้ ยังมีผลงานการบรรยาย เขียนบทความและหนังสือ

สําหรับประชาชน รวมถึงใหคําปรึกษาผูปวย และผูสนใจ ผานส่ือสังคมออนไลน ตลอดจนรณรงคใหมีการตรวจคัด

กรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในชุมชน 
 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปนครู มีผูไดรับรางวัล จํานวน 3 ทาน 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สตรีรัตน ธาดากานต สาขาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุง

ครรภ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปนครูท่ีสนใจการจัดการเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆ 

ม า ใ ช  เ ช น  Team-Based Learning, E-Learning, Simulation–Based Learning ร ว ม

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน IPE (Inter Professional Education) ในคลินิกและในวิชา

หมวดการศึกษาท่ัวไป กับคณาจารยหลักสูตรแพทย พยาบาล เภสัช ทันตแพทย และเวชปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน 

นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรในแบบ Outcome-Based-Education เพ่ือพัฒนา
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นักศึกษาใหเปนพยาบาลท่ีมีความรู ทักษะ และคุณสมบัติท่ีมุงหวัง ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี ฝายการศึกษาพยาบาลศาสตร และประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุวนิตย ธีระศักดิ์วิชยา ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยดีเดนระดับคลินิก รางวัลทุน 

“เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประจําปการศึกษา 

2560 เปนอาจารยแพทยท่ีสอนศิษยโดยเนนการกระตุนใหผูเรียนไดคิดตอ เชื่อมโยงความรูท่ีมีอยู

รวมกับขอมูลความรูท่ีคนควาเพ่ิมเติม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและสะทอนกลับ (feedback)  

และวางแผนดูแลผูปวยอยางเปนระบบตามมาตรฐานอยางมีคุณภาพ ดวยจรรยาบรรณแพทย 

นอกจากนี้ เพ่ือความเขาใจอันดีในการสื่อสารกับผูปวยและญาติ จึงมักสอนใหศิษยทุกระดับ ท้ังนักศึกษาแพทย แพทย

ประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ยึดหลัก “เอาใจเขามาใสใจเรา” ดวยการเปนตนแบบท่ีดี 

 

 รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ สิงหสุริยา หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนครูผูใหแสงสวาง ผูแผวถางทางเพ่ือศิษย มีความรู

ลึกซ้ึงในทางปรัชญา สรางความเขมแข็งดานการศึกษาศาสนากับการพัฒนา นอกจากนี้ เปน

ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการทํางานวิชาการแบบสหสาขาวิชา อุทิศเสียสละตนในการสอน

และถายทอดความรู ใหการชี้แนะและคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษาอยางทุมเท อีกท้ัง

กระตุนการไตรตรองและสรางทักษะการคิดอยางลึกซ้ึง นอกจากนี้ เปนแบบอยางใหศิษยในฐานะนักวิชาการท่ีมีความ

สัตยซ่ือ มีความตรงไปตรงมา อดทน ไมยอทอ เพ่ือความถูกตองและความดี ตลอดจนมีความวิริยะอุตสาหะอยาง

เต็มท่ีในการทํางาน การสอน และผลิตผลงานวิชาการตางๆ 
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