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วนัที่ 9 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พร้อมด้วย คุณธีระยุทธ 
ฉายสว่างวงศ์ ประธานกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด และ Mr.Henrik Haugaard : Managing Director Tetra Pak(Thailand) Ltd. ร่วมพิธีลงนาม
บนัทึกข้อตกลง “หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลกัสตูรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและ
เค ร่ือง ด่ืม  (Bachelor of Engineering Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage 
Engineering) โดยมี ผู้ ช้วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุชัญ ราษฎร์ศิริ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ กลา่วรายงานวัตถุประสงค์ของการจดังาน  
และ อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจนัทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทัง้นี ้พิธีลงนามบนัทกึข้อตกลงดงักล่าว เกิดจาการขยายผลจากการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กลุม่บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) ในการขออนมุัติ “หลกัสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ (หลกัสตูรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลติภัณฑ์นมและเคร่ืองด่ืม (Bachelor of Engineering 
Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage Engineering) เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มี
คณุภาพ มีความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์นมและเคร่ืองด่ืม ในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้า
เสรีอาเซียน โดยมีผู้ใช้บณัฑิต หรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง เข้ามามีสว่นร่วมในการออกแบบหลกัสตูรเพื่อสร้างบณัฑิตที่พร้อมใช้งาน สอดคล้องกับ
แนวทางการศึกษาแบบ Outcome-Based Education ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลยั คือ 
Excellence in outcome-Based education for Globally-competent graduates เพื่อบรรลวุิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัระดบัโลกหรือ World Class University ต่อไป 

ข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
 
 

 
มหาวิทยาลยัมหิดล จัดงาน “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health ” 

แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมสุขภาพอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รกัษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “ASEAN Healthy University Day and Bike for 

Health” โดยมี ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อ านวยการบรหิารส านักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (AUN) 
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพทิยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และ ดร.สหุัทยา จริะนันทิพร ผู้อ านวยการ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. ร่วมแถลงข่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ 
ผู้อ านวยการสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหดิล ในฐานะประธานจัดงานร่วมพิธีเปิด ณ บรเิวณ
หน้าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมีพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลท าหน้าที่เป็นเลขาธิการเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอาเซียน 
(AUN-HPN) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และ
ปรับปรุงสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุ “สุขภาวะ” อันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ที่ครอบคลุมสุขภาพทั้งนักศึกษา บุคลากรและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงกรอบการส่งเสริม
สุขภาพของมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University Framework, HUF) ที่ร่วมพัฒนาข้ึนโดยมหาวิทยาลัย
สมาชิกเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) เพื่อเป็นการยกระดับงานด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยสุขภาวะ 
(Healthy University Framework) ของเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) ซึ่งถูกพัฒนาข้ึน ในปี 
พ.ศ 2561 มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม Bike for Health เพื่อรณรงค์และแสดงพลังการเป็นผู้น ามหาวิทยาลัย
สุขภาพ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการสร้างเครือข่าย
การส่งเสริมสุขภาพในสังคมชาติ และสังคมโลกร่วมกัน 

ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อ านวยการบริหารส านักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (AUN) กล่าวว่า 
ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นแกนน าในการส่งเสริมสุขภาพในระดับสถาบันการศึกษา โดยมี
สมาชิกเครือข่ายกว่า 30 มหาวิทยาลัย ร่วมกันพัฒนา “กรอบแนวทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาค
อาเซียน” ข้ึนเพื่อกลไกส าคัญในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเครือข่าย น าไปใช้ในการอ้างอิงการด าเนินงานเพื่อ
ผลักดันการเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” โดยใช้ช่ือว่า Healthy University Rating System (HURS) เพื่อเป็น



เครื่องมือในการก ากับ ติดตามและประเมินผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN กล่าวว่า การส่งเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพนั้น เริ่มต้นข้ึนเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 โดยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN) มีมติให้จัดตั้งเครือข่าย AUN Health 
Promotion Network (AUN-HPN) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการ มีภารกิจหลัก
คือการส่งเสริมบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน แนวทางหนึ่ง คือ การ
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพภายในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษา และชุมชนในการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วเกิดเป็น 
“มหาวิทยาลัยสุขภาพ” กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตาม“กรอบ
แนวทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” และเป็นการน า “Healthy University Rating 
System (HURS)” มาด าเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็น
ผู้น าการเข้าสู่ “มหาวิทยาลัยสุขภาพ”ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนได้น า “กรอบ
แนวทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” และ “Healthy University Rating System 
(HURS)” ไปด าเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดร.สุหัทยา จิระนันทิพร ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย เป็น
หนึ่งในพลังขับเคลื่อนส าคัญในกลยุทธ์การท างานของ สสส. ในฐานะพลังวิชาการ ที่ท าหน้าที่สร้าง วิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ ทั้งยังเป็นผู้น าทิศทางสังคม ที่ผ่านมา สสส. จึงสนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อน
การสร้างเสริมสุขภาพ ในเชิงกลไก บทบาท การพัฒนาศักยภาพ ผ่านการสนับสนุน โครงการต่างๆ ตามกรอบ
มหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy University Framework ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้น าในการด าเนินการ
ครั้งนี้ถือเป็น แนวปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยต่างๆพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพได้ โดยอาศัยมาตรการ
ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 22 ประการ อันครอบคลุมถึง ระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ เช่น นโยบาย หลักสูตร งบประมาณ สิ่งต้องห้ามส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ  
เช่น การลดละเลิก เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน และการสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่างๆเพื่อการเป็ น
มหาวิทยาลัยสุขภาพ เช่น การเพิ่มกิจกรรมทางกาย อาหาร สุขภาวะและสุขภาพจิต เป็นต้น สสส. เช่ือว่าการ
ประเมินฯดังกล่าว จะช่วยท าให้ทุกมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เกิดการแบ่งปันองค์
ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยทั้งใน
และนอกเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพต่อไป  

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Bike for Health” ได้มีพิธีเปิดส านักงาน AUN-
HPN อย่างเป็นทางการ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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