Message from the President
The year 2009 marked an auspicious occasion for Mahidol University as it was the 40th Anniversary
of the Royal Bestowal of the name Mahidol University. Over the 40 years, Mahidol University has expanded
its academic scope to cover all academic disciplines and striven toward its resolve of “From the Determination
of HRH Prince Mahidol of Songkla…To Wisdom of the Land”. It is hoped that Mahidol University will
become a top 100 World Class University in 2011.
The 2009 Mahidol University annual report was published so as to reflect the achievements of the
University’s administration, which correspond to the four main strategies and other supporting strategies
as laid out in Mahidol University Strategic Plan. The annual report also reveals the effort and willpower of
every university unit in driving the University according to its strategic plan.
Mahidol University would like to extend its heartfelt appreciation to the MU staff from all university
sections for their dedication and hard work in strengthening and making effective progress in developing the
University for the benefit of the people and country.

( Clinical Professor Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D.)

President of Mahidol University

สารจากอธิการบดี
ในปี พ.ศ. 2552 นี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษ ซึง่ เป็นวันครบรอบ 40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขยายขอบเขตทางวิชาการให้ครอบคลุมทุกสาขา
และมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่เป้าหมายตามปณิธานที่ว่า “สืบสานพระราชบิดา ... สู่ปัญญาของ
แผ่นดิน” โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลให้ เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยดีเด่นของโลก
ในปี พ.ศ. 2554
รายงานประจำ�ปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อแสดงผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์สนับสนุนอื่นๆ
ซึ่งแสดงให้ถึงความพยายามและความตั้งใจของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลขับเคลื่อนไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทพลังกาย ใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ เพื่อยังประโยชน์
แก่แผ่นดินนี้สืบไป

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Executive Summary
Mahidol University strives for a
top 100 World Class University in 2011
and is determined to become the “Wisdom
of the Land” by fostering its excellences in
healthcare, sciences, arts and innovation
based on moral principles for the Thai
society and the benefit of mankind. Thus,
the University has defined its strategies so as
to drive its operation towards the set goals.
In the Fiscal Year 2009, the following were
carried out according to its strategies.
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และมีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น 1 ใน 100
มหาวิทยาลัยโลกภายในปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งมี
ปณิ ธ านมุ่งมั ่ น ที ่ จ ะเป็ น “ปั ญ ญาของแผ่น ดิ น ”
โดยสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์
ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่ อ สั ง คมไทยและประโยชน์ สุ ข แก่ ม นุ ษ ยชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ กำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
โดยในปีงบประมาณ 2552 มีผลการดำ�เนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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Research Excellence
Mahidol University has restructured its research administration system so that it corresponds with
the University’s determination to become a World Class University and a Research Intensive University.
The University has, therefore, initiated strategies specific to research administration and development in
accordance with the University’s research policy. Accordingly, research direction and strategic planning
become clear and correspond with the University’s vision and mission, resulting in an effective research
administration framework and research funding allocation as well as effective enhancement of research
personnel’s potential.
The University values the importance of producing and promoting high-quality researchers whose
work adheres to ethics in human research, lab animals and biological safety and of improving productivity
for the benefit of Thai people and the world. For continuous production of research, in 2009, Mahidol
University allocated a total amount of 222,401,400 Baht from the government budget to fund 152 research
projects.  The University also allotted a sum of 30,350,500 Baht from Mahidol University’s income as
research funding for 37 research projects on career path advancement and integrated research in various
disciplines, along with providing funding for researchers to present their research findings at international
conferences. Additionally, the University has sought research funding from external sources both nationally
and internationally; this amount has increased annually. In 2009, as many as 1,219 research projects were
funded from external sources, amounting to 1,214,800,000 Baht. Of these external sources, 99 were from the
government sector while 34 were from the private sector and 39 were foreign funded. High-quality research
has been increasingly produced and recognized at the international level boosting economic and social value
to the country. In 2009, as many as 1,768 research articles of all document types were published. According
to the ranking by the Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT),
whose criteria are based on research articles published in journals listed in international databases, Mahidol
University is at No. 79 of the Asia-Pacific University Rankings. As such, it became the only educational
institution in Thailand to be included; indeed, it was ranked 479 in the World University Rankings 2009.
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สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย โดยจัดทำ�ยุทธศาสตร์จำ�เพาะด้านการบริหารและพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การวิจยั ของมหาวิทยาลัย   เพือ่ กำ�หนดทิศทางและกลยุทธ์ดา้ นการวิจยั ทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อกำ�หนดกรอบการบริหารจัดการงานวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการสร้างและส่งเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
การผลิตผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน การวิจัยในสัตว์ทดลอง และการวิจัยด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่
สังคมไทยและสังคมโลก โดยให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน 152 โครงการ เป็นเงิน 222,401,400 บาท และได้จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ให้ทุนสนับสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และทำ�งานเพื่อบูรณาการด้านวิจัยในสาขาต่างๆ จำ�นวน
37 โครงการ เป็นจำ�นวนเงิน  30,350,500  บาท รวมทั้งมีทุนสนับสนุนให้นักวิจัยเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีจำ�นวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2552 ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ในประเทศ ภาครัฐ 99 แหล่งทุน ภาคเอกชน 34 แหล่งทุน และทุนต่างประเทศ 39 แหล่งทุน เป็นจำ�นวน
เงินประมาณ 1,214,800,000 บาท รวมเป็นจำ�นวนโครงการมากถึง 1,219 โครงการ ซึ่งมีผลผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้
แก่ประเทศชาติ โดยในปี 2552 มีจำ�นวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์สูงถึง 1,768 เรื่อง และจากการจัดอันดับโดย
ใช้เกณฑ์การประเมินจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลโดยเฉพาะ ของ Higher Education
Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT) พบว่า ในปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
มหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก เป็นอันดับที่ 79 และเป็น
อันดับที่ 479 ในมหาวิทยาลัยระดับโลก
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Teaching and Learning Excellence
Mahidol University’s policy is to create teaching and learning excellence by organizing study
programs that produce graduates capable of fulfilling the country’s needs regarding qualified personnel for
different academic fields. The University has encouraged the teaching and learning that emphasizes self-study
and self-research, and required that every study program offered at least one course providing practical
skills to students. Moreover, the University has appointed a committee to oversee teaching and learning
development, education planning, curriculum development, teaching and learning process development, a
follow-up on educational administration and development of new instructors and educational personnel for
constant improvement of the educational management.
Apart from the aforementioned policies, Mahidol University has also given educational opportunities
to students of various potentials, be they those of a high potential, students who require extra support,
the underprivileged or even those determined to study in vocational fields as well as launched academic
programs at the University’s provincial campuses. To do so, the University has stipulated the qualifications
of prospective students in accordance with the undergraduate entrance system and admitted them to the
University’s study programs through quota system, special program system, central admission system and
direct admission by each faculty. In 2009, there were 565 study programs, 419 of which were Thai programs
whereas 146 were international programs. The Fiscal Year 2009 saw an increase in the number of students
by 1,198 accounting for 4.42% from the previous year. In 2009, the total students numbered 28,279: 17,912
undergraduate and certificate-level students and 10,367 graduate students. The total of 6,840 students
graduated from Mahidol University in 2009.
Additionally, Mahidol University supports Division of Student Affairs in planning, developing
and boosting students in both academics and student activities so that they become ideal students with
MAHIDOL Core Value. Students are encouraged to take part in a wide range of activities regarding academia,
quality assurance, sports, the environment, art and culture preservation, volunteering, and moral and ethical
development organized by over 40 student organizations, associations, clubs and groups. The University
allocated a budget of seven million baht to conduct student activities, supporting a total of 130 projects. In
addition, the University has provided scholarships for students who have financial problems to enable them
to complete their degree. In 2009, a total of 2,612 scholarships amounting 118,578,355 baht were allotted.
An additional amount of 17,792,574 baht was granted as provision of a variety of welfare services including
health, medical and dental care services, welfare funds, part-time job opportunity services and consulting
services. To lend further assistance to students, the University’s welfare services were extended to cover
their medical fees.
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สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยในด้านการเรียนการสอน
(Teaching and Learning Excellence) มีการจัดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นความต้องการของประเทศใน
สาขาวิชาต่างๆ และเน้นการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีรายวิชาที่ฝึกทักษะให้กับนักศึกษาในด้าน
การปฏิบัติในทุกหลักสูตร โดยกำ�หนดให้มคี ณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อจัดทำ�แผนการศึกษา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การติดตามผลการจัดการศึกษา และ    
ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำ�ไปพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิ ท ยาลัยมหิดลยังส่งเสริมให้การศึก ษาแก่ นั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพทุ ก ระดั บ ทั้ ง ผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง  
ศักยภาพปกติ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในวิชาชีพที่ถนัดได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหิดล และขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้แก่ ระบบโควตา ระบบโครงการพิเศษ
ระบบแอดมิชชัน ระบบรับตรงของคณะ ซึ่งในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร จำ�นวน 565
หลักสูตร จำ�แนกเป็นหลักสูตรปกติ 419 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 146 หลักสูตร มีจำ�นวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 28,279 คน (เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2551 จำ�นวน 1,198 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42) จำ�แนกเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและต่ำ�กว่าปริญญาตรี 17,912 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 10,367 คน และมีผู้สำ�เร็จการ
ศึกษา จำ�นวน 6,840 คน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมงานกิจการนักศึกษาในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา
ทั้งในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบตามคุณลักษณะ
ของ MAHIDOL โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปขององค์กรนักศึกษา สโมสร ชมรม และกลุ่ม
กว่า  40 ชมรม พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากงบประมาณแหล่งต่างๆ จำ�นวนกว่า 7 ล้านบาท ในการ
ดำ�เนินกิจกรรม 130 โครงการอีกด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังจัดสรรทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่ประสบ
ปัญหาทางด้านการเงิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา (ผ่านกองกิจการนักศึกษา) จำ�นวน 2,612 ทุน เป็นเงิน 118,578,355 บาท  
ให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาทั้งทางด้านสุขภาพรักษาพยาบาลและทันตกรรม ด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา
การจัดหางานพิเศษนอกเวลา และการให้บริการคำ�ปรึกษาแก่นักศึกษา เป็นเงิน 17,792,574 บาท ตลอดจนเพิ่ม
สิทธิค่ารักษาพยาบาลของนักศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา เป็นต้น
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Health Care and Services Excellence
“I don’t want you to be only a Doctor, but I also want you to be a Man.”
“Think of your own benefits second, and consider the benefit of mankind first and foremost.”
The royal statements by H.R.H.Prince Mahidol of Songkla are strictly followed by Mahidol
University as a means to instill humanized spirituality into its personnel and graduates. Accordingly, not
only have they become kind and helpful, they also take a great interest in humankind, are altruistic, and
adhere to moral principles, morality, and professional ethics. Mahidol University students are inculcated
with humanized spirituality from the first year of their study to the day they graduate and enter the profession
of their expertise. At Mahidol University, humanized spirituality is included in the university curriculums as
well as in extracurricular activities, training, and other academic and professional services.
Mahidol University is the only educational institution in Thailand which has four hospitals under
its affiliation. The hospitals have provided standard quality medical services. The Fiscal Year 2009 saw
the hospitals offering a total of 3,196 hospital beds and treating 4,268,868 patients altogether (118,989
inpatients and 4,149,879 outpatients). Apart from the superb services, research articles in clinical research
as well as basic sciences have continually been published in both national and international journals while
various research projects and inventions have earned national and international awards. All this nurtures the
University’s potentiality and enable it to be leader in academic development and provision for the betterment
of the national healthcare service system.
In addition, the University has encouraged all sectors to develop their high-quality healthcare
services so that Mahidol University will become a healthcare service hub whose standard is recognized at
the international level, along with international learning and training center. The University has also fostered
collaborations in academic and healthcare services with diverse sectors both nationally and internationally.
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สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้น้อมนำ�พระราชดำ�รัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทีว่ า่ “ฉันไม่ตอ้ งการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านัน้ แต่ฉนั ต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ดว้ ย”
และ“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาใช้เป็นแนวทางใน
การบ่มเพาะบุคลากรและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มจี ติ วิญญาณของความเป็นมนุษย์ มีความเอือ้ อาทร เอาใจใส่
ปรารถนาดีตอ่ เพือ่ นร่วมโลกเดียวกัน เห็นประโยชน์ของผูร้ บั บริการมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว  ตลอดจนประพฤติ
ปฏิบตั ติ นด้วยความตัง้ มัน่ อยูใ่ นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ด�ำ เนินการปลูกฝังมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่นักศึกษาเข้ามาเรียนชั้นปีที่ 1 จนสำ�เร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพตามสาขาที่
ศึกษา โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร การฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตร
ต่างๆ  และการจัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยทีม่ โี รงพยาบาลในสังกัดถึง 4 แห่ง
ซึง่ ให้บริการทางการแพทย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 2552 มีจ�ำ นวนเตียงรองรับผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้
3,196 เตียง และให้บริการรักษาผู้ป่วย จำ�นวนทั้งสิ้น 4,268,868 ราย จำ�แนกเป็นผู้ป่วยใน 118,989 ราย และ
ผู้ป่วยนอก 4,149,879 ราย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านสุขภาพเป็น
จำ�นวนมากที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   ทำ�ให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเป็นผู้ชี้นำ�การ
พัฒนาและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้สว่ นงานต่างๆ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ   รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอบรมทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการบริการทางวิชาชีพร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่
หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
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Internationalization
Mahidol University emphasizes the importance of internationalization by establishing cooperative
agreements or MOUs with various universities, institutes and organizations. At present, there are more than
200 academic MOUs with different organizations from over 40 countries around the world, 12 of which
were signed in 2009. Apart from this, during the Fiscal Year 2009, Mahidol University welcomed 51 groups
of administrative staff and representatives from numerous universities and organizations from 25 different
countries for discussions concerning potential academic collaboration. Mahidol University has encouraged
collaborative academic activities with international institutions both under the MOU agreements between
universities and short training courses for global competency through such activities include student and staff
exchange, seminars and conferences hosted by Mahidol University and so on. The activities help to reinforce
academic and research collaboration, knowledge transfer and dissemination of research work for a better
understanding and cooperation in quality development of education, research and collective use of personnel
and equipments. That improves Thailand’s potentiality and its competitive edge in the international arena.
One of Mahidol University’s priorities is to communicate and disseminate its academic research,
university image and University Core Values to the national and international communities. To achieve this,
a wide range of media has been employed including the Mahidol University websites in English and Chinese,
printing materials (University Profile, Facts & Figures, brochures, newsletter and Spectrum), research
publications in international journals, presentation of research results at international conferences, as well as
promotion of Mahidol University’s visibility internationally. In 2009, Mahidol University was ranked 220th
by THE-QS World University Rankings and 30th by the QS Asian University Rankings. Additionally, with
its scientific publications, the University is the only educational institution in Thailand to be ranked within
the top 500 universities in the world by The Higher Education Evaluation and Accreditation Council of
Taiwan.
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สร้างความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล โดยส่งเสริมการสร้าง
ความร่ว มมื อ ทางวิ ช าการกับมหาวิทยาลัยและหน่ว ยงานทั ้ ง ในและต่า งประเทศอย่า งต่อ เนื ่ อ ง โดยมี
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/องค์กรและหน่วยงานต่างๆ กว่า 200 แห่ง จากประเทศ
ต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก และมหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างประเทศที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องกิจกรรมทางวิชาการ
ต่างๆ จำ�นวน 51 กลุ่ม จาก 25 ประเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
บุคลากร โดยเน้นให้มีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถ
สู่ระดับสากล ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ ตลอดจน
การจัดประชุม/สัมมนาวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้  และเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย การแบ่งปันองค์ความรู้และทรัพยากรทั้งด้านบุคคลและ
วัสดุอุปกรณ์อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำ�คัญต่อการสื่อสารและเผยแพร่ผลงาน ภาพลักษณ์ ความเป็น
มหิดลสู่นานาชาติให้ปรากฏในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน การผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ University Profile, Facts & Figures, Brochures
จดหมายข่าว Spectrum  การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการนานาชาติ การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งดำ�เนินการส่งเสริม Visibility ของมหาวิทยาลัยมหิดลในเวทีนานาชาติ โดยการ
เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งในปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่
220 ของ THE-QS World University Rankings และอันดับที่ 30 ของ QS Asian University Rankings  อีกทั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่มีผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดอยู่ภายใน 500 อันดับของ
มหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับของ The Higher Education Evaluation and Accreditation Council of
Taiwan
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Harmony in Diversity
Mahidol University resolves to integrate visions and missions of all sectors, so they are in accordance
with those of the University. Cultivating the University’s culture, the University has also nurtured a sense of
loyalty and pride of being a part of the University in their staff, students and alumni by stipulating MAHIDOL
Core Value that are in line with direction and approach for the University’s development plan. To promote this
core value among its students and staff at all levels, Mahidol University has adopted the systematic process of
prototyping through activities, printed media, seminars and workshops.

ICT-Based University and Resource Optimization
In support of its strategies, the University has improved its ICT system and striven towards an ICTBased university with the development of communication networking and computer system. The mainframe
of the internal communication networking has been changed and wireless access points have been increased.
Moreover, the University has developed an information system for effective data management and the
application of MU data including MU-ERP, MU-SIS, MU-FIS and MU-Student Portal. Mahidol University
has also developed multimedia for use in educational and academic activities as well as for effective internal
management. The revision and maintenance of the MU website, to keep it updated and international, is to
support the MU vision, which sees Mahidol as a World Class University.

Human Capital
The University has established its Policy and Planning for Human Resource Development for the
years 2009-2011 by following competency-based human resource development to improve the working
capacity and effectiveness of its staff. The policy is designed to develop working skills, knowledge and
professional ethics, morality and emotional maturity of all the university’s staff. To do so, three training
courses have been organized to develop knowledge and skills indispensable for the operation of the staff
including Management Training, Career Development Program and Training Program on Knowledge and
Working Skills Necessary to Achieve the University’s Vision and Mission.
Additionally, Mahidol University has strived to promote health of the staff and an appropriate
environment by following the concept of a “Healthy Workplace” in the management of its land and resources.
The University has established the University Welfare System and provided welfare funds for all staff.
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ความกลมกลืนในความหลากหลาย
มหาวิทยาลัยมหิดลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะประสานวิสยั ทัศน์และพันธกิจของส่วนงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมของมหาวิทยาลัย
และปลูกฝังความภักดีและภาคภูมใิ จในการเป็นส่วนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกิดขึน้ ในคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และศิษย์เก่า โดยได้นำ�คำ�ว่า “MAHIDOL” มากำ�หนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทาง
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และดำ�เนินการจัดทำ�โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร    
ทุกระดับและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการที่เป็นรูปแบบ การเป็นตัวอย่างผ่านกิจกรรมต่างๆ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การจัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเอื้อต่อการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้บรรลุผลสำ�เร็จ พร้อมสนับสนุน
มหาวิทยาลัยไปสู่ ICT-Based University โดยพัฒนาทั้งในด้านระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ดำ�เนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลักของระบบเครือข่ายสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยและ
การเพิม่ จุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย   ในด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบคลังข้อมูล
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ระบบ MU-ERP ระบบ MU-SIS ระบบ
MU-FIS ระบบ Student and Academic Information เป็นต้น  และในด้านการพัฒนาระบบสื่อผสม ได้พัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนงานการศึกษาและวิชาการ และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
จัดทำ�และบำ�รุงรักษา Website ให้มีความทันสมัยและมีความเป็นสากลมากขึ้น

ทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำ�หนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552-2554 ขึ้น โดยนำ�
หลักการของการใช้ Competency มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ จรรยาบรรณ จริยธรรม และวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรตามแนวทางการฝึกอบรม 3 ประเภท ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   การฝึก
อบรมเพือ่ พัฒนาตามสายอาชีพ และการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทั่วไปที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมุง่ ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและสภาพแวดล้อมทีด่ ี โดยนำ�หลักการของ
Healthy workplace มาใช้ในการดูแลและบริหารพื้นที่และทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนจัดหาระบบสวัสดิการ
และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับบุคลากรในทุกระดับ

รายงานประจำ�ปี
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ตรามหาวิทยาลัย

สีประจำ�มหาวิทยาลัย

Emblem

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทาน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2512

Color

The emblem was graciously
bestowed on Mahidol
University by His majesty
King Bhumibol on 29 July
1969.

The Blue color was
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ graciously selected by the late
(พระยศในขณะนั้น)
Princess Mother, Somdej
พระราชทาน
Phra Rajajonnani Srisangwan
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512
(her title at the time), to be
the official color of Mahidol
University on 23 June 1969.

คำ�ขวัญ

Motto

อตฺตานํ อุปมํ กเร
พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง
Do unto others as you would have others do unto you.

ปรัชญา

Philosophy

ความสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
True success is not in the learning,but in its application to the benefit of mankind.

ปณิธาน

Determination

ปัญญาของแผ่นดิน
Wisdom of the Land

วิสัยทัศน์
Vision

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
Mahidol University is determined to be a world class university

พันธกิจ

Mission

รายงานประจำ�ปี

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม
บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for
the betterment of Thai society and the benefit of mankind
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ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

Plant

กันภัยมหิดล
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประทานพระราชวินิจฉัยให้ต้นกันภัยมหิดล
เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542
Kanphai Mahidol (Afgekia mahidoliae B.L. Burtl & Chermsri) was graciously picked
by HRH Princess Galyani Vadhana Krom Luang Narathiwat Rajanakarin to be the
symbolic plant of Mahidol University on 19 February 1999.

ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร

Mahidol University Core Values and Organization Culture
เป็นนายแห่งตน
m astery

altruism
harmony
integrity
determination
originality
leadership

มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
แน่วแน่ทำ� กล้าตัดสินใจ
สร้างสรรสิ่งใหม่
ใฝ่ใจเป็นผู้นำ�

ยุทธศาสตร์
Strategies

1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
(Research Excellence)
2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Teaching and Learning Excellence)
3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
(Health Care and Services Excellence)
4. สร้างความเป็นสากล
(Internationalization)
5. กลมกลืนในความหลากหลาย
(Harmony in Diversity)
6. ระบบสารสนเทศ และการใช้ทรัพยากร
(ICT-Based University and Resource Optimization)
7. ทรัพยากรบุคคล
(Human Capital)
รายงานประจำ�ปี
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Mahidol University Executive Board
Mahidol University Council


Chairman of University Council
Prof. Vicharn Panich, M.D.



Vice Chairman

Mr. Paiboon Wattanasiritham



Honorary Members

Prof. Emeritus Lient. Commander Kamchorn Manunapichu
Dr. Krissanapong Kirtikara
Dr. Kittipong Kittayarak
Prof. Emeritus Dr. Chetana Nagavajara
Assoc. Prof. Dr. Tortrakul Yomnak
Ms. Nawaaporn Ryanskul
Mr. Bandhoon Supakavanich
Prof. Emeritus Prawase Wasi
Prof. Dr. Paitoon Sinlaratana
Prof. Emeritus Dr. Yongyuth Yuthavong
Dr. Vichit Suraphongchai
Prof. Dr. Sitthichai Pookaiyaudom
Dr. Suwit Wibulpolprasert
Prof. Dr. Amorn Chandara-somboon



Members of the University Council by position
Clin. Prof. Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D.
Assoc. Prof. Kampanad Bhaktikul
Prof. Emeritus Chanika Toochinda



Members elected from Deans and Directors
Assoc. Prof. Theeralaksna Suddhasthira
Clin. Prof. Teerawat Kulthanan
Prof. Rajata Rajatanavin
Prof. Virapong Prachayasittikul
Prof. Skorn Mongkolsuk



Members elected from Academic Staffs
Assoc. Prof. Thavatchai Peerapatdit
Asst.Prof. Buarong Lewchalermwongse
Lecturer Joseph Suepiantham
Assoc. Prof. Somkid Pochanapan
Prof. Suthat Fucharoen



Members elected from Supporting Staffs
Mr. Sathaporn Sathugarn



รายงานประจำ�ปี
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Secretary

Assoc. Prof. Passiri Nisalak

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช



อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม





ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รองศาสตราจารย์กัมปนาท ภักดีกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณชนิกา ตู้จินดา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาตรีกำ�จร มนุญปิจุ
ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ
รองศาสตราจารย์ต่อตระกูล ยมนาค
นางสาวนวพร เรืองสกุล
นายบัณฑูร สุภัควณิช
ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณยงยุทธ ยุทธวงศ์
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย
ศาสตราจารย์สิทธิชัย โภไคยอุดม
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง



กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ศาสตราจารย์คลินิกธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข



กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ�
รองศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
อาจารย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม
รองศาสตราจารย์สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์
ศาสตราจารย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ



กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ�
นายสถาพร สาธุการ



เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

รายงานประจำ�ปี
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President / Vice President / Assistant to the President


President of Mahidol University

Clin. Prof. Piyasakol Sakolsatayadorn, M.D.



Vice President

Vice President
Prof. Napatawn Banchuin
Human Resources and Quality Development
Prof. Prasit Watanapa
Collaboration and Networking
Assoc.Prof. Churnrurtai Kanchanachitra
Student and Special Affairs
Assoc. Prof. Preecha Soontranan
Administration and University Council Secretary
Assoc. Prof. Passiri Nisalak
Research and Academic Affairs
Assoc. Prof. Sansanee Chaiyaroj
Finance and Assets
Assoc. Prof. Satit Hotrakitya
Policy and Informatics Technology
Assoc. Prof. Soranit Siltharm
Physical System and Environment
Assoc.Prof. Anuchat Poungsomlee
Campus Development
Asst. Prof. Nakorn Hamah
Education
Asst. Prof. Sunanta Vibuljan
International Relations
Assoc.Prof. Emorn Wasantwisut
Nakhonsawan Campus
Sompong Yoongtong, M.D.

รายงานประจำ�ปี
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Assistant to the President

Policy and Informatics Technology
Assoc.Prof. Chailerd Pichitpornchai
Finance and Assets
Assoc.Prof. Siriporn Thitilertdecha
Student and Special Affairs
Asst. Prof. Chernchok Soankwan
Asst. Prof. Chaiwat Wong-Arsa
Human Resource and Quality Development
Asst.Prof. Bhattanee Samsen
Lecturer Somkiat Vasuvattakul
Education
Asst. Prof. Uapong Jaturatamrong
Physical System and Environment
Asst.Prof. Ittichote Chuckpaiwong
International Relations
Prof. Chumpon Wilasrusmee
Campus Development
Lecturer Tuspon Pongvittayapanu
Lecturer Suppawan Taraphokakul
Lecturer Charturong Chanseetis
Lecturer Ronnachai Yoddumnern

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Executive Board

อธิการบดี/รองอธิการบดี /ผู้ช่วยอธิการบดี


อธิการบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร



รองอธิการบดี

รองอธิการบดี
ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย
รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์
ฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ
รองศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ฝ่ายการคลังและสินทรัพย์
รองศาสตราจารย์สาธิต โหตระกิตย์
ฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
ฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี
ฝ่ายวิทยาเขต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร เหมะ
ฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์เอมอร วสันตวิสุทธิ์
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง



ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ฝ่ายการคลังและสินทรัพย์
รองศาสตราจารย์ศิริพร ธิติเลิศเดชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
ฝ่่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทนี สามเสน
อาจารย์สมเกียรติ สุวัฎฎกุล
ฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำ�รง
ฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์จุมพล วิลาศรัศมี
ฝ่ายวิทยาเขต
อาจารย์ทัศพล พงษ์วิทยภานุ
อาจารย์ศุภวรรณ ธาราโภคากุล
อาจารย์จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
อาจารย์รณชัย ยอดดำ�เนิน

รายงานประจำ�ปี
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Dean


Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Clin. Prof. Teerawat Kulthanan



Faculty of Public Health
Assoc. Prof. Phitaya Charupoonphol



Faculty of Medical Technology
Prof. Virapong Prachayasittikul



Faculty of Tropical Medicine
Assoc. Prof. Pratap Singhasivanon



Faculty of Science
Prof. Skorn Mongkolsuk



Faculty of Graduate Studies
Prof. Banchong Mahaisavariya





Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Prof. Rajata Rajatanavin

Faculty of Dentistry
Assoc. Prof. Theeralaksna Suddhasthira



Faculty of Social Science and Humanities
Assoc. Prof. Wariya Chinwanno



Faculty of Nursing







Faculty of Engineering
Asst Prof. Rawin Raviwongse

รายงานประจำ�ปี
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Faculty of Liberal Arts
Asst. Prof. Sosapin Bhumiratana



Faculty of Information and Communication Technology
Assoc. Prof. Jarernsri Mitrpanont (Acting Dean)



Ratchasuda College
Asst. Prof. Pimpa Kachondham



College of Sports Science and Technology
Prof. Arth Nana



Mahidol University International College
Prof. Emeritus Chariya brockelman (Until 31March 2009)
Assoc. Prof. Rassmidara Hoonsawat (Since 1 April 2009)



College of Music
Assoc. Prof. Sugree Charoensook



College of Management
Prof. Chai-anan Samutwanit (Until 28 February 2009)
Prof. Prasit Watanapa (During 1 March-14 May 2009)
Dr. Hermann Gruenwald (Since 15 May 2009)

Faculty of Environment and Resource Studies
Asst. Prof. Sittipong Dilokwanich

Faculty of Physical Therapy
Assoc. Prof. Roongtiwa Vachalathiti

Assoc. Prof. Fongcum Tilokskulchai


Faculty of Veterinary Science
Lecturer Wantanee Ratanasak

Faculty of Pharmacy
Assoc. Prof. Chuthamanee Suthisisang







College of Religious Studies
Assoc. Prof. Pinit Ratanakul

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Executive Board

คณบดี


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์คลินิกธีรวัฒน์ กุลทนันทน์



คณะสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล



คณะเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล



คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์



คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข



บัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ



คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน



คณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร



คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์วริยา ชินวรรโณ



คณะพยาบาลศาสตร์







คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์

คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์เจริญศรี มิตรภานนท์ (รักษาการ)



วิทยาลัยราชสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา ขจรธรรม



วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ศาสตราจารย์อรรถ นานา



วิทยาลัยนานาชาติ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ จริยา บรอคเคลแมน (หมดวาระ 31 มีนาคม 2552)
รองศาสตราจารย์รศั มีดารา หุน่ สวัสดิ์ (ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2552)



วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข



วิทยาลัยการจัดการ
ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวณิช (หมดวาระ 28 กุมภาพันธ์ 2552)
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ระหว่าง 1 มีนาคม-14 พฤษภาคม 2552)
Dr.Hermann Gruenwald (ตัง้ แต่ 15 พฤษภาคม 2552)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงศ์ ดิลกวนิช

คณะกายภาพบำ�บัด
รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

รองศาสตราจารย์ฟองคำ� ติลกสกุลชัย


คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์วันทนีย์ รัตนศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์จุฑามณี สุทธิสีสังข์







วิทยาลัยศาสนศึกษา
รองศาสตราจารย์พินิจ รัตนกุล
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Director of Administrative Offices


Office of The President/Division of Quality Development
Ms. Napamas Navapanpipat



Ms. Saiphon Boonyanusas

Director




Institute for Population and Social Research
Assoc. Prof. Sureeporn Punpuing



Institute of Nutrition
Assoc. Prof. Visith Chavasit



Research Institute for Languages and Cultures of Asia
Institute of Molecular Biosciences



ASEAN Institute for Health Development



National Institute for Child and Family Development
Assoc. Prof. Sairudee Vorakitphokatorn



Institute for Innovative Learning
Assoc. Prof. Bhinyo Panijpan (Acting Director)



National Laboratory Animal Centre
Ms. Kanjana Kengkoom















Center for Human Rights Studies and Social Development
Lecturer Varaporn Chamsanit (Acting Director)



Mahidol University Library and Knowledge Center
Ms. Chaweewan Swasdee

Research Management and Development Division
Ms. Ratana Petchurai



International Relations Division
Ms. Boonyarat Suwanchinda



Division of Legal Affairs
Mr. Sujit Mahapirun



Division of Physical and Environment
Assoc. Prof. Anuchat Poungsomlee (Acting Director)



Division of Information Technology
Assoc. Prof. Chailerd Pichitpornchai (Acting Director)



Golden Jubilee Medical Center
Assoc. Prof. Soranit Silatharm (Acting Director)



Wisdom Application Center
Assoc. Prof. Vanna Mahakittikun

Contemplative Education Center
Assoc. Prof. Anuchat Poungsomlee (Acting Director)

Division of Planning
Ms. Kanungnit Phibulsawasdi

Research Center for Peace Building
Assoc. Prof. Gothom Arya

Division of Academic Affairs
Asst. Prof. Sunanta Vibuljan (Acting Director)

National Doping Control Centre
Assoc. Prof. Prapin Wilairat (Acting Director)

Division of Student Affairs
Ms. Arporn Kaidej

Supattra Srivanichakorn, M.D.


Division of Human Resource
Ms. Jariya Panya

Prof. Prasert Auewarakul


Division of Finance
Ms. Anuch Jiravanchaikul

Assoc. Prof. Sophana Srichampa


Division of General Affairs



Center for Intellectual Property Management
Prof. Kelvin Willoughby (Acting Director)



Risk Management Center
Under the process of recruitment



Assets Management Center
Ms. Atchara Sutthisirikul (Acting Director)



Amnaj Charoen Campus
Asst. Prof. Nakorn Hamah
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ผู้อำ�นวยการหน่วยงานในสำ�นักงานอธิการบดี


หัวหน้าสำ�นักงานอธิการบดี/กองพัฒนาคุณภาพ
นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์



กองบริหารทั่วไป
นางสายฝน บุญญานุสาสน์

ผู้อำ�นวยการ


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
รองศาสตราจารย์สุรีย์พร พันพึ่ง



สถาบันโภชนาการ
รองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต



สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย



นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล


สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล



สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน



สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว



สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รองศาสตราจารย์ภิญโญ พานิชพันธ์ (รักษาการ)



ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
นางกาญจนา เข่งคุ้ม



ศููนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
รองศาสตราจารย์ประพิณ วิไลรัตน์ (รักษาการ)











ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
อาจารย์วราภรณ์ แช่มสนิท (รักษาการ)



หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี

กองวิเทศสัมพันธ์
นางบุญญารัตน์ สุวรรณจินดา



กองกฏหมาย
นายสุจิตร มหาพิรุณ



กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี (รักษาการ)



กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย (รักษาการ)



ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม (รักษาการ)



ศูนย์พัฒนาปัญญาคม
รองศาสตราจารย์วรรณะ มหากิตติคุณ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี (รักษาการ)

กองบริหารงานวิจัย
นางรัตนา เพ็ชรอุไร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
รองศาสตราจารย์โคทม อารียา

กองแผนงาน
นางสาวคนึงนิจ พิบูลย์สวัสดิ์

รองศาสตราจารย์สายฤดี วรกิจโภคาทร


กองบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ (รักษาการ)

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร


กองกิจการนักศึกษา
นางอาภรณ์ ไกรเดช

ศาสตราจารย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล


กองทรัพยากรบุคลากร
นางจริยา ปัญญา

รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำ�ปา


กองคลัง



ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
Prof. Kelvin Willoughby (รักษาการ)



ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
อยู่ระหว่างสรรหา



ศูนย์บริหารสินทรัพย์
นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล (รักษาการ)



โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร เหมะ
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สภามหาวิทยาลัย
University Coucil

สภาคณาจารย์
Faculty Senate

อธิการบดี
President

คณะ/วิทยาเขต/ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
Faculties/ Campuses/ Other Units

สำ�นักงานอธิการบดี
Office of the President
• กองกฏหมาย

• กองพัฒนาคุณภาพ

• คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

• กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

• กองวิเทศสัมพันธ์

• คณะสาธารณสุขศาสตร์

• กองกิจการนักศึกษา

• ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

• คณะเทคนิคการแพทย์

• กองคลัง

• ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

• กองทรัพยากรบุคคล

• ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

• คณะวิทยาศาสตร์

• กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ศูนย์บริหารสินทรัพย์

• บัณฑิตวิทยาลัย

• กองบริหารการศึกษา

• ศูนย์พัฒนาปัญญาคม

• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• กองบริหารงานทั่วไป

• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

• คณะทันตแพทยศาสตร์

• กองบริหารงานวิจัย

• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ

• คณะเภสัชศาสตร์

Division of Legal Affairs

Division of Physical and Environment
Division of Student Affairs
Division of Finance

Division of Human Resource
Division of Information Technology
Division of Academic Affairs
Division of General Affairs
Research Management and Development Division

• กองแผนงาน

Division of Planning

Division of Quality Development
International Relations Division
Gloden Jubilee Medical Center
Risk Management Center

Center for Intellectual Property Management
Assets Management Center
Wisdom Application Center

Nakhon Sawan Campus Establishment Project
Amnaj Charoen Campus Establishment Project

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Faculty of Public Health
Faculty of Medical Technology
Faculty of Tropical Medicine
Faculty of Science
Faculty of Graduate Studies

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Faculty of Dentistry

Faculty of Pharmacy

• คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Faculty of Social Sciences and Humanities

• คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing

• คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Faculty of Environment and Resource Studies

• คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

• คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Science

• คณะกายภาพบำ�บัด

Faculty of Physical Therapy

• คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberals Arts

โครงสร้างการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Administrative Structure of Mahidol University

คณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย
Audit Committee for the University
Administration

สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
Office of the University Council
สำ�นักงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย
Office of the Audit Committee for the
University Administration

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

กลุ่มภารกิจ

• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในกีฬา

• ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

• ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

• ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

• สถาบันโภชนาการ

• วิทยาลัยศาสนศึกษา

• ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม

Internal Units

Faculty of Information and Communication Technology
Institute for Population and Social Research
Institute of Nutrition

• สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

National Doping Control Centre

National Laboratory Animal Centre
College of Religious Studies

Task-based Cluster
Research Center for Peace Building
Contemplative Education Center

Center for Human Rights Studies and Social Development

Research Institute for Languages and Cultures of Asia

• สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ASEAN Institute for Health Development

• สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
National Institute for Child and Family Development

• สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Institute for Innovative Learning

• สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Institute of Molecular Biosciences

• วิทยาลัยราชสุดา

Ratchasuda College

• วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
College of Sports Science and Technology

• วิทยาลัยการจัดการ

College of Management

• วิทยาลัยนานาชาติ

Mahidol University International College

• วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
College of Music

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Library and Knowledge Center

• วิทยาเขตกาญจนบุรี

Kanchanaburi Campus

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2552
As of 21 October 2009

History
1886 A.D.

King Chulalongkorn graciously
appointed the Committee to take
charge of the construction of the
first hospital and granted a part of
the Crown Prince’s land for the
construction of the hospital.

1888 A.D.

The first hospital was graciously
named “Siriraj Hospital” by His
Majesty the King.

1889 A.D.

Siriraj Hospital was expanded to
become the first Medical School of
Thailand, which offered the Medical
Program in the following year.

1893 A.D.

The Medical School was named
“Rongrian Phaetthayakorn
(Phaetthayakorn School)”

1943 A.D.

Phaetthayakorn School was
established as the University of
Medical Science.

1969 A.D.

The University of Medical Science
was graciously renamed “Mahidol”
by His Majesty King Bhumibol
in honor of his royal father Prince
Mahidol of Songkla.

2007 A.D.

Mahidol University became an
autonomous university under the
supervision of the government.
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ประวัติมหาวิทยาลัย
พ.ศ.
2429 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะคอมมิตี้จัดสร้างโรงพยาบาล และ
พระราชทานทีด่ นิ ส่วนหนึง่ ของวังหลัง มาเป็นทีส่ ร้างโรงพยาบาลแห่งแรก

2431 พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงศิริราชพยาบาล”
2432 โรงศิ ริ ร าชพยาบาลได้ ข ยายกิ จ การเป็ น โรงเรี ย นแพทย์ แ ห่ ง แรกของ
ประเทศไทยและเปิดการสอนวิชาแพทย์ในปีถัดมา

2436 ตัง้ ชือ่ โรงเรียนแพทย์วา่ “โรงเรียนแพทยากร”
2486 โรงเรียนแพทยากรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”
2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานนาม “มหิดล” เป็นชือ่ ของมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์

2550 มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลีย่ นสถานภาพจากหน่วยงานราชการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำ�กับของรัฐ

รายงานประจำ�ปี
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Auspicious Days
2 March: Commemoration of the royal bestowal of the name “Mahidol”
24 September: Mahidol Day

University Administrators
Institution/Position
Name
University of Medical Science
Commander
Professor Phra Appantraphatphisan
(Kamchorn Balangura)

Mahidol University
Present of University
Council

President
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Period
1942-1945

Luang Chalermkhamphirawejja
Professor Luang Phinphakphitthayaphet
(Phin Muangman)
Professor Sawat Daengsawang
Professor Chatchawan Osathanonda

1945-1957
1957-1958

Field Marshal Thanom Kittikajorn
Major General Siri Siriyothin
Professor Sompop Hotrakitya

1969-1971
1972-1975
1975-1984

Professor Sem Pringpuangkaew
Professor Boonsom Martin
Professor Emeritus Nathee Rakpollamueng
Professor Wijarn Phanit, M.D.

1984-1988
1988-1992
1992-2006
2006-present

Professor Chatchawan Osathanonda
Professor Kasan Jatikavanich
Professor Nat Bhamornprawat
Clinical Professor Pradit Charoenthaithawee
Professor Adhasit Vejjajiva
Professor Pornchai Matangkasombut
Clinical Professor Piyasakol Sakolsatayadorn,M.D.

1969-1971
1971-1979
1979-1991
1991-1995
1995-1999
1999-2007
2007-present

1958-1964
1964-1969

ประวัติมหาวิทยาลัย
History

วันสำ�คัญของมหาวิทยาลัยมหิดล
2 มีนาคม : วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัย
24 กันยายน : วันมหิดล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สถาบัน /ตำ�แหน่ง
รายพระนามและรายนาม
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ผู้บัญชาการ
ศาสตราจารย์พระอัพภันตราพาธพิศาล
(กำ�จร พลางกูร)

มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ระยะเวลา (พ.ศ.)
2485-2488

หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์
ศาสตราจารย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท
(พิณ เมืองแมน)
ศาสตราจารย์สวัสดิ์ แดงสว่าง
ศาสตราจารย์ชัชวาล โอสถานนท์

2488-2500
2500-2501

จอมพลถนอม กิตติขจร
พลตรีศิริ สิริโยธิน
ศาสตราจารย์สมภพ โหตระกิตย์
ศาสตราจารย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ศาสตราจารย์บุญสม มาร์ติน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

2512-2514
2515-2518
2518-2527
2527-2531
2531-2535
2535–2549
2549-ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ชัชวาล โอสถานนท์
ศาสตราจารย์กษาน จาติกวนิช
ศาสตราจารย์ณัฐ ภมรประวัติ
ศาสตราจารย์คลินิกประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร

2512-2514
2514-2522
2522-2534
2534-2538
2538-2542
2542–2550
2550-ปัจจุบัน

2501-2507
2507-2512
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บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานดีเด่น
Outstanding Staff, Students and Faculties and Institutes
รางวัลระดับนานาชาติ
International Recognition
ศาสตราจารย์เกียรติคุณจอมจักร จันทรสกุล
Professor Emeritus Chomchark Chantrasakul
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้รับรางวัล A Lifetime Achievement Award จาก The World
Congress of Arts, Sciences and Communications
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Recipient of A Lifetime Achievement Award from
The World Congress of Arts, Sciences and Communications

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ์ สมบูรณ์
Assistant Professor Pornpun Somboon
วิทยาลัยราชสุดา (ผู้ร่วมประดิษฐ์)
ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตร WIPO Award : Best
Women Inventor Bangkok 2009 จาก World Intellectual
Property Organization (WIPO)
ผลงาน : Kitchen for People with Visual Impairments
Ratchasuda College (Co-Inventor)
Recipient of WIPO Award for Best Women Inventor
Bangkok 2009 from World Intellectual Property Organization
(WIPO) from her work on “Kitchen for People with Visual
Impairments”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ราม รามสูต และคณะ
Assistant Professor Pongrama Ramasoota and research team
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ได้รับรางวัล IFIA Scientific Gold Medal จาก International
Federation of Inventor Association (IFIA) และ Silver Prize
จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในงาน
Seoul International Inventions Fair 2008
ผลงาน : Rapid detection of aerosol MDR-TB and legionella
using modified Impinger and Polymerase chain reaction
(PCR)
Faculty of Tropical Medicine
Recipients of IFIA Scientific Gold Medal from the
International Federation of Invertors Association (IFIA ) and
Silver Prize from Korea Invention Promotion Association
(KIPA) at the Seoul International Inventions Fair 2008 from
their Invention of “Rapid Detection of Aerosol MDR-TB and
Legionella Using Modified Impinger and Polymerase Chain
Reaction (PCR)”

ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
Professor Narong Sarisuta
คณะเภสัชศาสตร์
ได้รับรางวัล Ishidate FAPA Award 2008 สาขา Industrial
Pharmacy จาก Federation of Asian Pharmaceutical
Associations ในการประชุมวิชาการ 22nd Federation of Asian
Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2008)
ผลงาน : Development and Manufacture of Liposomes of
Antifungal Drugs : From classical to Novel Techniques
Faculty of Pharmacy
Recipient of the Ishidate FAPA Award 2008 in the
field of Industrial Pharmacy from Federation of Asian
Pharmaceutical Associations at the 22nd Federation of Asian
Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2008) for his
study on the “Development and Manufacture of Liposome
of Antifungal Drugs: From Classical to Novel Techniques”.
รายงานประจำ�ปี
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อาจารย์ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์
Lecturer Shutipen Buranasinsup
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล Winner of Oral Presentation, JALAS
International Award จาก Japanese Association for Laboratory
Animal Science (JALAS)
ผลงาน : Expression of Estrogen and Progesterone Receptor
in Mammary Tumors : A Study of Canine Mammary Tumors
Faculty of Veterinary Science
Recipient of Winner of Oral Presentation, JALAS
International Award from Japanese Association for
Laboratory Animal Science (JALAS), for her presentation
on “Expression of Estrogen and Progesterone Receptor in
Mammary Tumors: A Study of Canine Mammary Tumors”

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
ได้รับรางวัล Silver Award ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์นานาชาติ
ยอดเยี่ยม (Best International Print Advertisement) ในงาน
QS LIMKOKWING Creative Awards 2009 ที่ประเทศ
มาเลเซีย
Recipient of a Silver Award for Best International Print
Advertisement, from QS LIMKOKWING Creative Awards
2009, Malaysia
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รางวัลระดับชาติ
National Recognition

บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานดีเด่น
Outstanding Staff, Students and Faculties and Institutes

อาจารย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
Lecturer Visith Thongboonkerd
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้รับรางวัล Young Scientist Awards สาขา Medicine จาก
Association of Southeast Asian Institutions of Higher
Learning (ASAIHL) และรางวัล TRF-CHE-SCOPUS
Researcher Award 2009 สาขา Life Sciences จากฐานข้อมูล
SCOPUS ร่วมกับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Recipient of Young Scientist Award in Medicine from
Association of Southeast Asian Institutions of Higher
Learning (ASAIHL) and TRF-CHE-SCOPUS Researcher
Award 2009 in Life Sciences

ศาสตราจารย์นทีทิพย์ กฤษณามระ
Professor Nateetip Krishnamra
คณะวิทยาศาสตร์
ได้ รั บ รางวั ล นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ตรี ดี เ ด่ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืนจากบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ของลอรีอัล ประเทศฝรั่งเศส ในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ริเริ่มและทุ่มเทให้กับการวิจัยเกี่ยวกับ
แคลเซี่ยมและกระดูกในประเทศไทยมากว่า 30 ปี และเป็น
ผู้ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยวิ จั ย ด้ า นแคลเซี่ ย มและกระดู ก
(COCAB) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
Faculty of Science
Recipient of L’Oreal’s Special Science Recognition in
Sustainable Development on the occasion of the 100th
anniversary celebration of L’Oreal France as the first scientist
who has devoted herself on the research on calcium and bone
for over 30 years and established COCAB (Consortium of
Calcium and Bone Research) in Thailand
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
Assistant Professor Tuangsit Wataganara
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้ รั บ รางวั ล นั ก เทคโนโลยี รุ่ น ใหม่ จ ากมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Recipient of Young Gynaecologist Award from the
Foundation for the Promotion of Science and Technology
under the Patronage of His Majesty the King

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ์ สมบูรณ์
Assistant Professor Pornpun Somboon
วิทยาลัยราชสุดา (ผู้ร่วมประดิษฐ์)
ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาปรัชญา
ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : ครัวสำ�หรับคนพิการทางการเห็น
Ratchasuda College (Co-Inventor)
Recipient of Excellent Invention Award of 2009 in Social
Development and Cultural Field from the National Research
Council of Thailand for her work on “Kitchen for People
with Visual Impairments”
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บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานดีเด่น
Outstanding Staff, Students and Faculties and Institutes

อาจารย์สุชัย นพรัตน์แจ่มจำ�รัส
Lecturer Suchai Nopparatjamjomras
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ได้รับรางวัล Inventor Award ระดับดีเด่นด้านสังคมศาสตร์
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : ชุดการเรียนรู้ไตรรงค์ปฐมภูมิ
Institute of Innovative Learning
Recipient of Best Invention Award in Social Science from
the National Research Council of Thailand for his work on
“Primary Tricolor Demonstration Apparatus”

รองศาสตราจารย์ดวงพร คำ�นูณวัฒน์ และคณะ
Associate Professor Duangporn Kamnoonwat and research team
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ได้รับรางวัล Inventor Award ระดับดี ด้านมนุษยศาสตร์ จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : บัญชีสุขภาพ.. นวัตกรรมสื่อสร้างสุขภาพ
Research Institute for Languages and Cultures of Asia
Recipient of Good Invention Award in Humanities from
the National Research Council of Thailand for her work
on “Health Account Book…The Innovation for Healthcare
Media”
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รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น
Associate Professor Pimchai Chaiyen
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นใหม่ สาขา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ประจำ�ปี 2552 จากสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
Faculty of Science
Recipient of 2009 BMB Award from the Section of
Biochemistry and Molecular Biology, Science Society of
Thailand under the Patronage of His Majesty the King

อาจารย์คัมภีร์ พรหมพราย
Lecturer Khamphee Phomphrai
คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัล Wiley-CST Award for Outstanding Publication
2008 จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และ Global publisher
John Wiley & Sons, Inc. จากบทความวิจัยเรื่อง “Facile
alcoholysis of L-lactide catalysed by group 1 and 2 metal
complexes”
Faculty of Science
Recipient of Wiley-CST Award for Outstanding Publication
2008 from the Chemistry Society of Thailand and Global
Publisher John Wiley & Sons, Inc. for his article entitled
“Facile alcoholysis of L-lactide catalyzed by group 1 and 2
metal complexes”
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Outstanding Staff, Students and Faculties and Institutes

รองศาสตราจารย์ฟองคำ� ติลกสกุลชัย
Associate Professor Fongcum Tilokskulchai
คณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับรางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริหาร
การศึกษา จากสมาคมบริหารการพยาบาล
Faculty of Nursing
Recipient of Excellent Nursing Executive Award for
Executive Education 2009 from Nursing Administration
Association

ศาสตราจารย์พรสวรรค์ วสันต์
Professor Pornsawan Wasant
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ประจำ�ปี 2552 จากสมาคม
แพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Recipient of Excellent Female Medical Women of the year
2009 from Thailand Medical Women Association under the
Patronage of His Majesty the King
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
Professor Emeritus Phattharaporn Isarangura Na Ayudhaya
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำ�ปี 2552 จากสมาคม
แพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Recipient of 2009 Female Model Doctor Award from the
Thai Medical Women’s Association under the Patronage of
His Majesty the King

นายมานะ ประทีปพรศักดิ์ นางสาวกรรณิกา ชำ�นาญกิจ
และนายธนินท์ธร อัศวกุลธารินท์
Mr. Mana Prathippornsak, Ms. Kannika Chamnankit
and Mr. Thaninthorn Atsawakultharin
วิทยาลัยราชสุดา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็ปไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
(Web Accessibility) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Ratchasuda Collage
Recipient of 1st prize of Web Accessibility from Ministry of
Information Technology and Communication
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Outstanding Staff, Students and Faculties and Institutes

นายโอชวิน จิรโสตติกุล นายธนโชติ วิสุทธิสมาน
นายรัชภาคย์ ปองมงคล และนายเกริกเกียรติ พิพัฒน์พงศ์กุล
Mr. Ochawin Chirasottikul, Mr, Thanachot Wisuthisaman,
Mr. Ratchaphak Pongmomgkhol and Mr. Krirkkiat Phipatphongkul
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ‘Develop Application
Windows Mobile’ ในงาน Windows Mobile Experience Tour
ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จากการ
พัฒนาผลงานแอพพลิเคชั่น Cabinet เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ บนโทรศัพท์มือถือ
Faculty of Information and Communication Technology
Recipients of 1st prize from the competition of Developing
Applicant Windows Mobile at the Windows Mobile
Experience Tour, organized by Microsoft (Thailand), for their
work on “Application Cabinet Development to Facilitate the
Questionnaire Answering on the Mobile Phone”
นายเอกพล คงวิเชียรวัฒน์ นายธัญธร พัฒนาอนันต์วงศ์
และนายวีรภัทร ศรีอรุณรุ่งเรือง
Mr. Ekkapol Kongwichienwat, Mr. Thunyatorn Patananunwong
and Mr. Veeraphat Sriarunrungruang
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวด Robocode
Thailand ICT Contest 2009 การแข่งขันเขียนปัญญาประดิษฐ์
หุ่นยนต์รถถัง โดย วิชาการดอทคอม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Information and Communication Technology
1st prize in the Robocode Thailand ICT Contest 2009,
organized by Wichakan.com, in collaboration with NECTEC
and Sirindhorn International Institute, Thammasat University
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2008 โดย
สมาคมการจั ด การธุ ร กิ จ แห่ง ประเทศไทย
(Thailand
Management Association, TMA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ละคอมพิ ว เตอร์แ ห่ง ชาติ (NECTEC)
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park)
และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงาน : โครงการพัฒนาระบบบัญชี งบประมาณ การเงิน
พัสดุ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Recipient of Thailand ICT Excellence Award 2008 from
Thailand Management Association (TMA), NECTEC,
Software Park of Thailand and College of Innovation,
Thammasat University for the Project on Innovative System
Development of Accounting System, Budget System,
Financial System and Staff System of the Faculty of Medicine
Siriraj Hospital
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วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
College of Music
ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำ�ปี 2551 สาขา
เผยแพร่เกียรติภูมิของไทย โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ
Recipient of Excellent National Organization of 2008 for the
Dissemination of Thailand National Pride the Committee on
the National Identity

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
Research Center for Peace Building
ได้รับรางวัลสารคดีโทรทัศน์จากสื่อมวลชนคาทอลิก ในงาน
SIGNIS World Congress 2009 จากการร่วมผลิตรายการ
“พันแสงรุ้ง” ออกอากาศทางทีวีไทย ทุกวันอาทิตย์ เวลา
16.30-17.00 น.
Recipient of Television Document Award from Catholic
Media in SIGNIS World Congress 2009 for co-producing
the television program “phan saeng rung (A Thousand
Rainbows)” on TV Thai channel broadcast every Sunday at
4.30-5.00 pm
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ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
Outcome of the Operation of Mahidol University Council
In the Fiscal Year 2009, the University Council organized 12 meetings
where 311 agendas were considered. Details are summarized below:
Meeting
Continuing
New Protested Any Other
Announcements
Policies
Total
No.
Subjects
Subjects Cases Subjects
420-431
56
61
11
50
118
15
311
From the above mentioned agendas, there were some important subjects on which the Council had
conclusion and offered recommendations to the University:
1. Participation in setting up objectives, policies and operational guidelines for the
development of the University
The University Council participated in setting up the University’s direction. Along with this, the
Council had to approve the University’s direction and policy according to Section 24 of Mahidol University
Act B.E. 2550 (2007), which authorizes the University Council to supervise the general management of the
University. Therefore, the University Council cooperated with the University Execcutives in setting up the
University’s goal as well as laying down the policy and approaches of the University development.
The Council also carried out other tasks to concretely drive the University’s policy and strategy in order to
make them truly practical. In this matter, the University Council developed various devices for the policy
and strategy operation. Thus, the Council has successfully participated in prescribing directions, strategies
and policies of the University.
During the Fiscal Year 2009, the University Council considered subjects about the management
policy including the following:
1. Financial policy and treasury of the University
2. Advancement of the University’s researcher position
3. Mechanisms and processes of University’s public policy
4. University human resources development plan and policy, Fiscal Year 2009-2011
5. Campus operations and policy
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม 12 ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุม จำ�นวนทั้งสิ้น 311 ระเบียบวาระ  สรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ แจ้งเพื่อทราบ เรื่องสืบเนื่อง นโยบาย พิจารณา
420-431
56
61
11
50

ทักท้วง
118

อื่นๆ
15

รวม
311

จากระเบียบวาระทั้งหมดดังกล่าว สามารถสรุปเฉพาะเรื่องสำ�คัญที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและมี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปดำ�เนินการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการกำ�หนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางและให้ความเห็นชอบทิศทางและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 กำ�หนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย
ได้ดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งด้านการกำ�หนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรม และสามารถ
นำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พัฒนากลไกการดำ�เนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในหลาย
รูปแบบและมีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
โดยในปีงบประมาณ 2552 สภามหาวิทยาลัยได้มีการดำ�เนินการพิจารณาเรื่องในเชิงนโยบายที่มี
การนำ�เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. นโยบายการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. ความก้าวหน้าในตำ�แหน่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. กลไกและกระบวนการนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล
4. นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2254
5. นโยบายและการดำ�เนินงานด้านวิทยาเขต
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2. Issuing of Mahidol University regulations, rules and notifications
1. The University Council considered issuing 13 University’s regulations and notifications for the
benefit of the University management and authorized the University’s units in issuing its own regulations
and notifications for specific subjects.
2. The University Council considered issuing 14 regulations on human resources management.
3. The University Council considered issuing 4 Mahidol University regulations and notifications on
finance, supply and property management.

3. Approval of the University development and operational plan for the Fiscal Year 2010.

		
		

4. Approval of the establishment, amalgamation and termination of the University units as
well as the partition of internal divisions of each unit.
- Approved the partition principles of the University units and divisions within each unit.
- Approved the administrative structure of the University.
- Approved Mahidol University Notification on “The Establishment of Facutlties, Institutes, Colleges of
Mahdiol University B.E. 2552 (2009)”.
- Approved a change of name of the University units and determined the English names of the units.
- Approved a change of title of chiefs of the University colleges to “Dean”.

		
		

5. Approval of new study programs, along with improving, amalgamating and terminating
programs
The University Council approved the management of the study programs as follows:
Programs
Programs Programs
Total
Newly Offered Adjusted Terminated
Doctoral Degree
12
12
Higher Graduate Diploma
1
1
Master’s Degree
2
28
6
36
Graduate Diploma
1
1
Bachelor’s Degree
3
15
2
20
Certificate
1
3
4
Total
6
56
12
74
In this regard, the proposed of establishing new programs and improving existing programs would
be respectively considerded as following: 1) All the curriculums need to be considered and verified by the
University Curriculum Review Committee; and 2) The programs have to be approved in the Dean’s Meeting
before submitting to the University Council. As for the proposed of programs terminations, the programs
have to be submitted directly to the Dean’s meeting before submitting to the University Council.
Academic Level
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ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
Outcome of the Operation of Mahidol University Council

2. การออกข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
1. พิจารณาออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและประกาศ
สำ�หรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ จำ�นวน 13 ฉบับ
2. พิจารณาการออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล จำ�นวน 14 ฉบับ
3. พิจารณาการออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน
การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 4 ฉบับ

3. อนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำ�ปีงบประมาณ 2553
4. อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน รวมทั้งการแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงาน
- อนุมัติหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
- อนุมัติการขอเปลี่ยนชื่อส่วนงาน และการกำ�หนดชื่อภาษาอังกฤษของส่วนงาน
- เห็นชอบการเรียกชื่อหัวหน้าส่วนงาน (วิทยาลัย) เป็นคณบดี

5. อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการดำ�เนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
ระดับปริญญา
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรตํ่ากว่าปริญญา
รวมทั้งสิ้น

เปิดใหม่
1
2
3
6

ปรับปรุง
12
28
15
1
56

ปิด
6
1
2
3
12

รวม
12
1
36
1
20
4
74

ทั้งนี้ในการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรและขอปรับปรุงหลักสูตรเดิมจะผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร ผ่านการเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณบดี ก่อนเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย ตามลำ�ดับ ส่วนการเสนอขอปิดหลักสูตรจะเสนอผ่านที่ประชุมคณบดี ก่อนเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
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6. Approval of the University degrees to Mahidol University students and to the
students of other universities affiliated with Mahidol University as well as the
granting of honorary degrees
The University Council approved the honorary degree to 10 persons and the Mahidol University
degrees to 7,061 graduates:
		
- Doctoral degree			
164
		
- Higher Graduate Diploma		
36
		
- Master’s degree			
1,435
		
- Graduate Diploma			
444
		
- Bachelor’s degree			
4,982

7. Consideration of the request for His Majesty Order to graciously appoint and
discharge Professors and Honorary Professors

		
		
		
		

-

Professor				
Clinical Professor			
Professor Emeritus			
Clinical Professor Emeritus		

1
6
4
2

8. Appointment and discharge of Professor Emeritus, Associated Professor,
Honorary Associated Professor, Assistant Professor and other designated academic positions according to Section 56 Paragraph 3
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- Associate Professor						
- Assistant Professor						
- Request for the appointment of Mahidol University Experts
- Comparison of academic position of University staff		

23
31
12
5

ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
Outcome of the Operation of Mahidol University Council

6. อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์
ได้แก่

อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 10 ราย และอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 7,061 ราย
- ปริญญาเอก
164 ราย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  36 ราย
- ปริญญาโท
                    1,435 ราย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต          
444 ราย
- ปริญญาตรี                                          4,982 ราย

7. พิจารณาดำ�เนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์พิเศษ
- ศาสตราจารย์
- ศาสตราจารย์คลินิก   
  
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

  1 ราย
  6 ราย
  4 ราย
  2 ราย

8. แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา
56 วรรคสาม
- รองศาสตราจารย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- การเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล
- การเทียบตำ�แหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

23 ราย
31 ราย
12 ราย
  5 ราย
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9. Appointment and discharge of Vice President, Dean, Director, and chief of
University units having various official titles

		
		

- Vice President			
- Deans and Directors 		

1
6

10. Establishment of policies, criteria and approaches to obtaining income and
providing benefit and acquiring investment
		
		
		

- Approved the policy framework, rules and methods for acquiring benefit from the
University income.
- Provided opinions on consultation with the Office of the Council of State about the
   approach to provide benefits from the University income according to Mahidol University
Act B.E. 2550 (2007), considering the financial limit according to Section 15(4)
Paragraph 2.

11. Approval of budgetary revenues and expenditure for the University
		
		
		

- Approved the expenditure budget from the University income for the Fiscal Year 2009.
- Approved the University budget proposal for the year 2010.
- Approved the revenue budget of the year 2010.

12. Approval of annual reports of the University’s units and submission of the
reports to the government
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- The 2007 annual reports of 9 Colleges of Nursing affiliated with Mahidol University
- The 2007 annual reports of Maharaj Nakhornsithammarat Hospital Medical Education
Center and BMA Medical College and Vajira Hospital, medical institutions affiliated with
Mahidol University
- The 2007 annual reports of 4 Boromarajonani Colleges of Nursing which are affiliated
with Mahidol University
- The 2008 annual reports of 9 Colleges of Nursing which are affiliated with Mahidol
University

ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
Outcome of the Operation of Mahidol University Council

9. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น
- แต่งตั้งรองอธิการบดี  1 ท่าน
- แต่งตั้งคณบดี ผู้อำ�นวยการ 6 ท่าน

10. วางนโยบายและกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การจัดหาผล
ประโยชน์และการลงทุน

- อนุมัติกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
  มหิดล
- ให้ข้อคิดเห็นต่อผลการหารือสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการหาประโยชน์จาก
   เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
   2550 และการพิจารณากำ�หนดวงเงิน ตามนัยมาตรา 15(4) วรรคสอง

11. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีงบประมาณ 2552
- อนุมัติการเสนอขอตั้งงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
- อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2553

12. รับรองรายงานประจำ�ปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
- รายงานประจำ�ปี 2550 ของวิทยาลัยพยาบาล จำ�นวน 9 แห่ง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัย
   มหิดล
- รายงานประจำ�ปี 2550 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราช   นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
   สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รายงานประจำ�ปี 2550 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำ�นวน 4 แห่ง สถาบันสมทบ
   มหาวิทยาลัยมหิดล
- รายงานประจำ�ปี 2551 ของวิทยาลัยพยาบาล สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวน 9 แห่ง
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13. Appointment of the University Committees: Appeals and Complaints Committee,
the Audit Committee for University Management, the sub-committee or the individual
responsible for conducting any activity under the authority of the University Council
		
The Mahidol University Council has stressed the importance of developing university
management systems which are flexible, rapid, transparent, and which foster accountability, and in particular,
are the most effective and efficient in providing benefits to the University and the people. The Council has
also provided recommendations for the University to prioritize the development of the most urgently needed
systems and to report operational outcomes to the Council. In 2009, the University reported the achievements
and progress to the Council as follows:
		
1. Appointment of 19 committees
		
2. Appointment of the Audit Committee for University Management and report on its
operation to the Council
			
- Report of the University Audit Committee for the Fiscal Year 2008 and 1/2009
			
(6 month peiod, from 1st October, 2008 - 31st March, 2009)
		
3. Appointment of the Appeals and Complaints Committee and submitting the Committee
resulting report
- Finding of the Appeals and Complaints Committee on official complaints about
			
an unjust change in the job description of pharmacists at the Faculty of Medicine
			
Ramathibodi Hospital.

14. Management issues of the University
		
๏ Human resource management
			
- Approved in principle the revision to the retirement age of the University staff
			
period from the University’s own income.
			
- Considered term limitation for the position of head of University units.
			
- Reviewed and reconsidered remuneration rates and rules for various University staff
			
positions.
- Considered the prolongation of the retirement age of the government officials in
			
higher education institutions of Mahidol University.
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ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
Outcome of the Operation of Mahidol University Council

13. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัย คณะ
กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพื่อกระทำ�การใดๆ อันอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน และได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เห็นว่ามี
ความจำ�เป็นเร่งด่วน โดยให้เสนอผลการพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยได้เสนอการพัฒนาระบบ
การบริหารเพื่อรับทราบผลการดำ�เนินงานและความคืบหน้า
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ จำ�นวน 19 ชุด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย ประจำ�ปี  
  งบประมาณ 2551 และประจำ�ปีงบประมาณ 2552 ครัง้ ที่ 1 (ระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่
  วันที่ 1 ตุลาคม 2551- 31 มีนาคม 2552)
3. แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
- คำ�วินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
  ร้องทุกข์ของข้าราชการ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่
  ของเภสัชกร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

14. การพิจารณาการดำ�เนินงานด้านต่างๆ

   

๏ การดำ�เนินงานด้านบริหารงานบุคคล
- ขออนุมัติในหลักการแก้ไขอายุเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
- การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของหัวหน้าส่วนงาน
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำ�ตำ�แหน่งของพนักงาน
                มหาวิทยาลัย
- การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
  มหิดล
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๏
			
			

- Approved the use of the Rules and Methods of Performance Assessment of the
  University staff in 2008, for the officials and employees at all levels.
- Revised salary accounts for University support staff and approved on additional
salary account for administrators (the chief position of each division in the
hospital and the chief of the working group in each section).			
- Revised salary accounts for University administrators
- Approved the extension of time for officials conducting research abroad.
- Notification by the Civil Service Commission on Higher Educaton Institutions
regarding consideratonof nominations as Assistant Professor, Associate Professor
and Professor (no. 4) B.E. 2551 (2008).
- Appointment of University staff in University units as University administrators.
- Reported result of the by-election for the University Council from Deans or their
equivalent.
Disciplinary actions
- Penalized 2 government officials
- Penalized 2 temporary employees paid from off-budget
- Penalized 6 University staff

15. Other duties concerning the University mission which is not assigned to any
individual or specific units
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- Congratulations to 3 awardees
- Presentation by 12 persons at a lunch talk

ผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
Outcome of the Operation of Mahidol University Council

- อนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2552 กับข้าราชการ/ลูกจ้าง ทุกประเภท และพนักงานส่วนงาน
- การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และกำ�หนด
  บัญชีเงินเดือนเพิ่มเติม 1 ฉบับ สำ�หรับตำ�แหน่งประเภทผู้บริหาร (ตำ�แหน่งระดับ
  หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลและระดับหัวหน้างานในส่วนงาน)
- การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสำ�หรับตำ�แหน่งประเภท
   ผู้บริหาร
- การอนุมัติให้ข้าราชการขยายเวลาปฏิบัติงานวิจัยต่อ ณ ต่างประเทศ
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทผู้บริหาร
- ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากระดับผู้บริหารระดับคณบดี
  และเทียบเท่า
		

๏ การลงโทษทางวินัย
- การดำ�เนินการลงโทษทางวินัยข้าราชการ 2 ราย
- การดำ�เนินการลงโทษทางวินัยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  2 ราย
- การดำ�เนินการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย จำ�นวน 6 ราย

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดหรือ
ส่วนงานใดโดยเฉพาะ
- แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จำ�นวน 3 ท่าน
- การนำ�เสนอผลงาน (lunch talk) จำ�นวน 12 ท่าน
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Research Excellence

Mahidol University research strategies were attained from brainstorming meetings among
administrative bodies, Mahidol Council members, researchers and various stakeholders from every
organizational sector. In accordance with the University’s research policy, vision and mission, research
direction and strategic planning were established. Mahidol’s research strategies concentrate on an effective
research administration framework and funding allocation as well as effective enhancement of research
personnel’s capability. The strategies were then published in a booklet by the Division of Research
Administration and have been circulated among members of the Mahidol research community.
Strategies specific to research administration are as follows:
		
1. To produce, support, recruit and retain high quality researchers who have internationally
		
accepted research skills and/or peer recognition.
		
2. To foster research competitiveness and leadership capacity in both national and
		
international arenas.
3. To support research that benefits local and global communities.
		
4. To support collaborative research with the public and private sector that is innovative,
		
adds value and develops economic and industrial competitiveness.
		
5. To improve research management and facilities that support integrated and
		
multidisciplinary research.
		
6. To create and develope a knowledge repository and an effective public relations system.
Operational outcomes in 2009 categorized under the research strategies are as follows:
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สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
มหาวิทยาลัยได้จดั ทำ�  SWOT Analysis และยุทธศาสตร์จ�ำ เพาะด้านการบริหารและพัฒนาการวิจยั ให้
สอดคล้องกับนโยบายการวิจยั ของมหาวิทยาลัย  มีการกำ�หนดทิศทางและกลยุทธ์ดา้ นการวิจยั ทีช่ ดั เจน สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้ได้มาซึง่ กรอบการบริหารจัดการงานวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั
ของมหาวิทยาลัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรวิจยั    การได้มาซึง่ ยุทธศาสตร์การวิจยั นี้
เกิดจากการจัดประชุมระดมสมองระหว่างผูบ้ ริหาร นักวิจยั และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) ทุกส่วนงาน  
และจัดทำ�เป็นรูปเล่มทีช่ ดั เจนโดยกองบริหารงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ให้กบั ประชาคมวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์จำ�เพาะด้านการบริหารและพัฒนาการวิจัยมีกลยุทธ์ ดังนี้
   
1. สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
   
2. สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย   เพื่อเป็นผู้นำ�ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
   
3. สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำ�คัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
   
4. นำ�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทาง
    เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
  
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออำ�นวยต่อการวิจัยอย่างครบวงจร  
  
6. สร้างและพัฒนาคลังความรู้ และระบบเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและสากล
โดยในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ห นั ง สื อ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร วิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และการประชุ ม
ระดมสมองของผู้บริหารระดับส่วนงาน
นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
Mahidol University Research Strategies
Booklet and a brainstorming
meeting among administrative bodies,
researchers and stakeholders
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To produce, support, recruit and retain high quality researchers who have
internationally accepted research skills and/or peer recognition.
1. Increased funding support for high quality researchers and research career development.
		
In 2009, Mahidol University allocated a total amount of 222,401,400 Baht from the
government budget to fund 152 research projects.  Of these, 86 were technology transfer projects (153,027,400
Baht) while 66 were new knowledge creation projects (69,374,000 Baht). In addition, the University also
allotted a sum of 30,350,500 Baht from Mahidol University’s revenue as funding for 37 projects on career
path advancement and multidisciplinary research. The latter funding covers the followings:
1) research grants for new staff
2) research grants for mid-career researchers
3) postdoctoral fellowship
4) grants for goal-oriented research projects
5) matching fund for collaborative research projects with government and private sectors
6) grants for mentorship
7) research grants for the establishment of research clusters (inter-faculty partnership)
		
Additionally, the University has provided funding for researchers to present their research
findings at international conferences. In 2009, three researchers were funded: 1) Assistant Professor
Srisombat Chokprajakchat, Faculty of Social Sciences and Humanities; 2) Assistant Professor Chomtip
Pornpanomchai, Faculty of Information and Communication Technology; and 3) Lecturer Wimontip
Musikaphan, National Institute for Child and Family Development.
2. Encourage researchers to conduct their research with morality and ethics accepted
internationally.
		
Mahidol University values the importance of producing researchers whose work adheres
to ethics in human research, laboratory animal research and occupational health & safety. The University
has appointed the new Mahidol University Institutional Review Board (MU: IRB) in February 2008 and the
policy in overseeing human research was announced by the Board in July of the same year. Since then,
the Board has been operating continually and effectively. The followings are examples of the activities :
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สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
1. ดำ�เนินการสร้างและส่งเสริมนักวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ในปี 2552 จำ�นวน 152 โครงการ เป็นเงิน 222,401,400 บาท จำ�แนกเป็นโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 86 โครงการ จำ�นวน 153,027,400 บาท และโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 66 โครงการ
จำ�นวนเงิน 69,374,000 บาท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนเพื่อ
สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Path) และทำ�งานเพื่อบูรณาการด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ จำ�นวน
37 โครงการ เป็นจำ�นวนเงิน  30,350,500  บาท โดยให้ทุน 7 ประเภท ดังนี้
1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
5) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน
2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง
6) ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง
3) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก   7) ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย
4) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังมีทุนสนับสนุนให้นักวิจัยเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ณ ต่างประเทศ ซึ่งในปี 2552 มีผู้ได้รับทุน 3 ทุน ดังนี้
1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชดั คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมทิพ พรพนมชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) อาจารย์วมิ ลทิพย์ มุสกิ พันธ์ สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
2. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการสร้างนักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่ถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน การวิจัยในสัตว์ทดลอง และการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการ
พิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยและมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและคณาจารย์เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นความสำ�คัญในการดำ�เนินงานโครงการวิจัยให้มีความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Mahidol University
Institutional Review Board : MU-IRB) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ประกาศนโยบายกำ�กับดูแลโครงการ
วิจัยในคน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551  จากนั้นจึงมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
ดังต่อไปนี้
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2.1 MU-IRB promoted the appointment of Institutional Review Boards in those faculties
with great potential and numerous research projects, such as the Faculty of Nursing and Faculty of Dentistry.
Additionally, it is for the first time that 2 Institutional Review Boards in Social Sciences were appointed for
institutes and faculties undertaking research in social sciences.
2.2 MU-IRB prepared for quality assurance visits to the Institutional Review Boards of
all institutes and faculties so that they operate under the same standard. To achieve that, the University
appointed a committee to determine the institutional review standards on 27 April, 2009 and the followings
have been undertaken:
1) Drafting of Mahidol University Institutional Review Board standards.
2) Registering of Mahidol University Institutional Review Board and the other four
Institutional Review Boards at the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital; Faculty of Medicine, Ramathibodi
Hospital; Faculty of Tropical Medicine; and Faculty of Public Health.  
3) Determining of guidelines for quality assurance visits, as part of which the
University experts to visit a minimum of two Institutional Review Boards in 2010.
2.3 MU-IRB approved a total of 356 research projects from different faculties and institutes.  
2.4 MU-IRB organized activities to educate researchers on ethics in human research.           
In collaboration with the Faculty of Graduate Studies, in 2009, the University offered 8 training programs
both in Thai and in English to professors, researchers and graduate students; in total, 1,600 people receiving
the training. Moreover, the University encouraged graduate study programs to include a course in “Ethics in
Human Research”. So far, students have enrolled in no fewer than three such programs.

To foster research competitiveness and leadership capacity in both national and
international arenas.
Mahidol University always encourages its staff to actively seek for research funding from
outside sources and Mahidol researchers, facilitated by the Division of Research Administration, have
successfully received research funding on competitive basis from external sources both nationally and
internationally. The total amount of funding has increased annually. In 2009, as many as 1,219 research
projects were funded from various sources, amounting to 1,214,800,000 Baht. Of these external sources,
99 were from government funding agencies while 34 were funded by private companies, and 39 were
from foreign sources. The University research output and outcome are recognized at the international
level as well as adding economic and social value to the country.
Projects

จำ�นวนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2009
Mahidol University research funding
during 2006-2009
รายงานประจำ�ปี
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2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำ�ส่วนงานเพิ่มเติม
ในคณะที่มีศักยภาพ และงานวิจัยจำ�นวนมาก ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะ/
สถาบันที่ดำ�เนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
สาขาสังคมศาสตร์  
2.2 เตรียมการในการเยี่ยมสำ�รวจเพื่อประกันคุณภาพ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีการดำ�เนินการอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน โดยประกาศแต่งตั้ง
คณะทำ�งานเพื่อกำ�หนดมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552  ซึ่งคณะทำ�งานได้ดำ�เนินการแล้วดังนี้ี
1) ร่างเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนในมหาวิทยาลัยมหิดล
2) มีการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำ�คณะ/สถาบัน ใน
ขณะนี้ 5 ส่วนงานได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ MU-IRB
3) กำ�หนดแนวทางการเยีย่ มสำ�รวจเพือ่ การประกันคุณภาพ และคาดว่าจะดำ�เนินการ
เยีย่ มสำ�รวจในปี 2553 อย่างน้อย 2 คณะกรรมการ
2.3 คณะกรรมการจริยธรรมฯ MU-IRB ได้ดำ�เนินการพิจารณารับรองโครงการวิจัยให้แก่
ส่วนงาน จำ�นวน 356 โครงการ  
2.4 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ในปี 2552 โดยร่วมมือกับบัณฑิต
วิทยาลัย จัดอบรมทั้งในภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำ�หรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวม 8 ครั้ง    
คิดเป็นผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 1,600 คน และสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน “Ethics in Human   
Research” ในหลักสูตรต่างๆ ของบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร

สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย   เพื่อเป็นผู้นำ�ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ฝ่ายวิจัยได้มีการประสานงานกับนักวิจัยในการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีจำ�นวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2552 ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ในประเทศ ภาครัฐ 99 แหล่งทุน ภาคเอกชน 34 แหล่งทุน และทุนต่างประเทศ 39 แหล่งทุน เป็นจำ�นวนเงิน
ประมาณ 1,214,800,000 บาท   รวมเป็นจำ�นวนโครงการมากถึง 1,219 โครงการ ซึ่งมีผลผลิตงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับในเวทีระดับสากลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ
Million Baht

จำ�นวนเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2009
The number of Mahidol University research
projects during 2006-2009
As of December 21, 2009
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To support research that benefits local and global communities.
1. Initiate and support translational research projects.
		
Mahidol University realizes that it is vital to nurture productivity development from
research carried out by the University’s personnel for concrete benefits to Thai society and the world.
The University has, therefore, begun to support translational research through collaborative funding of
applied research with projects funded by the government and private sectors. The Division of Research
Management and Development has worked closely with the University Intellectual Property Management
Center not only to protect the University’s intellectual properties but also to oversee technology transfer,
provide research counseling to external organizations and collaborate with the industrial sector on
research. Furthermore, the University has joined forces with Stang Holding Co., Ltd., which takes the
role of a venture capitalist, in a search to increase the University’s research productivity with investment
potential. In 2009, the University decided to launch its construction of the biotechnology pilot plant at Salaya
in order to develop and boost a solid application of potential research in industrial and commercial sectors.
The initial phase involves the production of biological and small molecules pertinent to medicine, public
health and disease prevention. In the second phase, the University aims to construct a pilot plant to support
translational research and development in the agro-industry and energy.

รายงานประจำ�ปี
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สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำ�คัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
1. การริเริ่มและสนับสนุนโครงการวิจัยประเภท Translational Research
มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำ�คัญในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity)
จากการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่สังคมไทยและสังคมโลก  
โดยมีการริเริ่มดำ�เนินการสนับสนุนโครงการวิจัยประเภท Translational Research ผ่านการร่วมทุนวิจัย
ประเภทประยุกต์กับโครงการที่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และได้ประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา   ซึ่งนอกจากทำ�งานด้านคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัยแล้ว   ยังดูแลด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี   การให้คำ�ปรึกษาของบุคลากรวิจัยแก่หน่วยงาน
ภายนอก   การเชื่อมประสานการวิจัยกับภาคการผลิต   รวมถึงการทำ�งานร่วมกับบริษัทร่วมทุนสตางค์ ซึ่ง
ทำ�หน้าที่ Venture Capitalist ในการเสาะแสวงหาผลิตภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการ
ลงทุน ในปี 2552 ได้ริเริ่มดำ�เนินโครงการก่อสร้างโรงงานกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Plant) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ศาลายา เพื่อพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความพร้อม มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม (Translational Research)   โดยในระยะแรกจะดำ�เนินการเพื่อ
ผลิตสารชีวภัณฑ์และ small molecules ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผลิตสารชีวภัณฑ์ที่ใช้
สำ�หรับป้องกันโรค และใน phase ต่อไปจะมีการดำ�เนินการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานกึ่งอุตสาหกรรม
เพื่อให้สามารถรองรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการพลังงาน

แบบโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ศาลายา
Future biotechnology pilot plant at Salaya
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2. Support the Plant Genetic Conservation Project
under the Royal Initiative of Princess Maha Chakri
Sirindhorn.
Mahidol research staff from 7 faculties and institutes
in collaboration with staff of the Electricity Generating
Authority of Thailand and Chulalongkorn University, have
carried out an integrated research project on the development
of a database system detailing integrated biodiversity at the
Plant Genetic Conservation Area of Srinagarindra Dam. This
project constitutes part of the Plant Genetic Conservation
Project under the Royal Initiative of Princess Maha Chakri
Sirindhorn. The purpose of the project is to collaborate with
local scholars and the community in the study and survey of
rare plant genetics so as to identify, conserve and register
them, enabling an optimal exploitation of Thai natural
resources.
3. Provide support to projects that lead to an improvement and adjustment in public policies.
Mahidol University emphasizes on collaborative research with communities and on integrated
work with the province, so the research outcome can be beneficial to the communities, the government and
the private sectors. This will in turn lead to the adjustment of public policies, bringing about sustainable
development for a peaceful society. Funding for these integrated research projects has been allocated from
the government budget as well as the university income and other external sources. The projects are as
follows:
- Integrated Justice Work in Southern Border Provinces
- Management of Early Childhood Education by Local Administrative bodies in Thailand
- Impact and Assessment of Benefits Thailand Gains from Free Trade in Health Service
		
Business
- A Survey on the Locals’ Opinions toward the Possibility of a City Gas Project
- A Study and Report on Environmental, Social and Health Impacts from the Petroleum
  Exploration Block G4/50 in the Gulf of Thailand Undertaken by Chevron (Thailand) Co., Ltd.
- The Assessment on the Impact of Tobacco Consumption Control Policy in Southeast Asia
- Knowledge Creation on the Health Status of Foreign Labors
- Benefit and Burden on Thailand as a Caretaker of Illegal Immigrants from Neighboring
		
Countries
รายงานประจำ�ปี
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2. สนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี โ ครงการวิ จั ย บู ร ณาการ
ร่วมกับ 7 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำ � เนิ น งานโครงการสำ � รวจและจั ด ทำ � ระบบฐานข้ อ มู ล
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสานพื้นที่ปกปักษ์
พันธุกรรมพืชเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเข้าร่วมในโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ ส มเด็ จ  
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)  โดยเข้า
ศึกษา สำ�รวจ และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (Genetic Resource)
ที่หายาก ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนในสังคมเขต
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี    เพื่อการปกปักษ์ อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของไทยอย่างคุ้มค่า
3. สนับสนุนโครงการที่นำ�ไปสู่การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเห็นความสำ�คัญในการทำ�งานวิจัยร่วมกับชุมชน และงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดเพื่อ
นำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อภาครัฐ เอกชน และชุมชน อันจะนำ�ไปสู่การปรับนโยบายสาธารณะและ
นำ�ไปพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดสันติสุข โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ เงินรายได้ และจาก
แหล่งทุนภายนอก ดังเช่น
• โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการบูรณาการงานยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
• โครงการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเทศไทย
• โครงการศึกษาผลกระทบและการประมวลผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเปิด
   เสรีทางการค้าในภาคธุรกิจบริการสุขภาพ
• โครงการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ของการดำ�เนิน
   โครงการ City Gas
• โครงการศึกษาและจัดทำ�รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม
   และสุขภาพในโครงการขุดเจาะสำ�รวจปิโตรเลียมของบริษัทเชฟรอน
   ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำ�กัด แปลงสำ�รวจในอ่าวไทย หมายเลข G4/50
• โครงการวิจยั ประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• โครงการสร้างฐานความรู้ด้านภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
• โครงการศึกษาผลกระทบต่อประเทศ และสังคมไทยในการรับภาระดูแลผู้หนีเข้าเมือง
   ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อบ้านต่อผลประโยชน์และภาระที่ควรตระหนัก
รายงานประจำ�ปี
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To support research collaborative networking
In 2009, Mahidol University signed MOU on research collaboration with various national and foreign
institutes as follows:
A Collaborative Network between the Department of Environmental Quality Promotion,
Ministry of Natural Resources and Environment and the Faculty of Environment and Resource
Studies, Mahidol University
This collaboration between government
sector and education institutions, serves as a mean
to enhance the research capability of each party’s
personnel and to eventually establish a close tie of
environmental scientist networking. Not only does the
networking seek to reinforce the body of knowledge in
pollution control and prevention and natural resource
administration, it also provides an opportunity for
educational institutions to apply their academic work
for the benefit of society amid a global warming crisis,
natural resource decrease, shortage of energy sources
and severe environmental pollution problems.

Collaborative Center for Research and Development on Native Plants
This collaborative project between the Faculty of Pharmacy, Mahidol University and the Thailand
Research Fund aims at encouraging the University to conduct research and develop a body of knowledge
on the screening of plants potentially useful for the agricultural and industrial sectors. The project is active
in creating a network of research and development between Mahidol University and other educational
institutions, the private sector and agriculturists for adding value to native plants, and promoting knowledge
and technology transfer from research to the private sector, agriculturalists and the general public.
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สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
ในระหว่างปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดล มีการลงนามความร่วมมือด้านการวิจยั กับหน่วยงานหลายแห่ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาภาคีความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดย
มี ค วามมุ่ ง หวั ง ในการเสริ ม สร้ า งพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ น
การป้องกัน ควบคุมมลพิษ รวมทั้งบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นช่องทาง
ของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะกรณีนำ�ผลงานวิชาการ
ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและ
สาธารณชน ภายใต้วิกฤตโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ลดน้อยลง การขาดแคลนแหล่งพลังงาน ความรุนแรง
ของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องร่วมมือกันหา
ทางออกร่วมกัน

ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า พื ช พื้ น เมื อ งเป็ น โครงการภายใต้ ก ารกำ � กั บ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะเภสัชศาสตร์ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาการวิจัยและสะสมองค์ความรู้ด้านการคัดกรองพืชที่มีศักยภาพ
เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาอื่น ภาคเอกชน และเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชพื้นเมือง
และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยสู่ภาคเอกชน เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
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Other research networks are summarized as follows:
Networks/Collaborative
Projects
1. Collaborative research
between the Department of
Medical Science and RIKEN
in Japan

Project Detail

Participating Institutions

To support research in pharmacogenetics - Faculty of Medicine Ramathibodi July 2009 in Thailand by granting a research Hospital
June 2010
scholarship to Thai personnel to (Assoc. Prof. Wasun Chantratita)
conduct research in pharmacogenetics
at RIKEN in Japan for one year  

2. Academic collaboration with Academic collaboration in education - Faculty of Engineering
the College of Engineering, and student exchange
The University of North Texas,
USA
3. Academic collaboration with Academic collaboration for personnel
Sports Authority of Thailand production and research in effective
exercise and sport sciences for national
excellence in sports
4. Thailand Research University
Development Project
(Under the “Strong Thailand
Project” Action Plan of the
Economic Recovery Plan,
Phase 2)
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Duration

To develop leading research
universities of the country into national
research universities with international
standards.
To promote higher education of the
country so that it plays a crucial role
in boosting Thailand’s competitiveness
and development into an educational
hub in Southeast Asia

- Department of Physiology,  
Faculty of Science
- Sports Authority of Thailand
BangkokMetropolitanAdministration

August 2009

September
2009 September
2014

- Office of the Higher Education August 2009
Commission
- Mahidol University
- Chulalongkorn University
- Chiangmai University
- Prince of Songkla University
- Thammasat University
- Kasetsart University
- Khon Kaen University
- King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
- Suranaree University of Technology

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้
Networks/Collaborative
Project Detail
Participating Institutions
Projects
1. โครงการวิจัยร่วมระหว่าง สนับสนุนงานวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ในประเทศไทย ให้ท ุ น บุ ค ลากรไป   รามาธิบดี
และสถาบันริเก้น ประเทศญี่ปุ่น ปฏิบตั ิงานวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ ณ (รองศาสตราจารย์วสันต์ จันทราทิตย์)
สถาบันริเก้ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี

Duration
กรกฏาคม
2552 มิ ถุ น า ย น
2553

2. ความร่วมมือทางวิชาการกับ ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา - คณะวิศวกรรมศาสตร์
College of Engineering, The และแลกเปลี่ยนนักศึกษา
University of North Texas,
USA

สิ ง ห า ค ม
2552

3. ความร่วมมือทางวิชาการกับ ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในการผลิ ต
การกีฬาแห่งประเทศไทย
บุคลากร และการค้น คว้า วิ จ ั ย ด้า น
วิทยาศาสตร์การออกกำ�ลังกายและการ
กีฬาที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาการกีฬา
ของชาติสู่ความเป็นเลิศ

- ภาควิชาสรีรวิทยา                  
  คณะวิทยาศาสตร์
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
  กรุงเทพมหานคร

กั น ย า ย น
2552 กั น ย า ย น
2557

เพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ชั้ น นำ �
ของประเทศให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
วิ จั ย แห่ ง ชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพในระดั บ
สากล ส่งเสริมระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยให้มีบทบาทสำ �คัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาไปสู่ ก าร
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค
เอเชีย

- สำ�นักงานคณะกรรมการการ
  อุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สิ ง ห า ค ม
2552

4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่ง ชาติ (ภายใต้แผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (แผน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2))
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Networks/Collaborative
Project Detail
Projects
5. Collaboration for the Collaboration for the creation of
creation of a learning society a learning society through the
presentation of high quality research
potentially useful to the public in the
Thailand Research Expo
6. Network of the Council of To create research collaboration among
the Autonomous University the 13 autonomous universities and
Presidents of Thailand
other universities, nurture research
mentors, and encourage knowledge
dissemination and communication as
well as research collaboration among
professors and researchers
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Participating Institutions

Duration

- Office of the National Research January 2009
Council of Thailand
- January
- Education and Research 2012
institutions in Thailand
Fiscal Year
- Mahidol University
- Suranaree University of Technology 2009
- Walailak University Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- Mahamakut Buddhist University
- Mae Fah Luang University
- King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
- King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
- Burapha University
- Thaksin University
- Chulalongkorn University
- Chiangmai University
- King Mongkut’s Institute of
  Technology Ladkrabang

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

Networks/Collaborative
Projects
5. ความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้

Project Detail

Participating Institutions

Duration

ร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดสังคม - สำ�นักงานคณะกรรมการการ
แห่งการเรียนรู้ โดยร่วมกันนำ�ผลงาน   วิจัยแห่งชาติ
วิจัยที่มีคุณภาพและเป็นผลงานที่พร้อม - หน่วยงานวิจัยในประเทศไทย
ในการนำ�เสนอสู่กลุ่มเป้าหมายในการ
ใช้ประโยชน์ และกิจกรรมการวิจัยร่วม
นำ�เสนอในงาน (Thailand Research
Expo)

6. เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ จั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ในกำ � กั บ ของรั ฐ     มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ 13 แห่ง
และมหาวิทยาลัยอื่นที่สนใจ เพื่อให้
(ทอมก)
เกิดความร่วมมือในการทำ�วิจัยร่วมกัน
ส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
รวมทั้งเพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ใน
การทำ�งานร่วมกัน

มกราคม
2552 มกราคม
2555

ปีงบประมาณ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์  ราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหามกุฎ-             
  ราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานประจำ�ปี

09

To support collaborative research with the public and private sector that is innovative,
adds value and develops economic and industrial competitiveness.
Intellectual Property Management
Mahidol University has established the Center for Intellectual Property Management so as
to boost the industrial use of intellectual property and innovation obtained from research. With the income
gained from the marketing process, the University is expected to increase research value and spend the
increased income on improving its future research. The University’s administration of intellectual property
carried out 4 main missions: creation of intellectual property, protection of intellectual property, exploitation
of intellectual property and enforcement of intellectual property. The output of the University’s intellectual
property is summarized in Table 1:
2008

Types of Intellectual
Property

Approved

Applied

Patent
Petty Patent
Copyright
Trademark
Trade Secret
Foreign Patent
Total

2
14
32
1
2
51

24
14
28
3
2
71
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2009
Approved Applied
2
12
17
1
32

33
25
17
1
76

Total
Approved Applied
4
26
49
1
2
1
83

57
39
45
4
2
147

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

นำ�ผลงานวิจยั และนวัตกรรมสูก่ ารสร้างมูลค่า เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลักดันงานวิจัยที่เกิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรมสูภ่ าคอุตสาหกรรม โดยนำ�กระบวนการทางการตลาด แปลงเป็นรายได้ โดย
มุ่งหวังว่าต่อไปมหาวิทยาลัยจะสามารถเพิ่มมูลค่างานวิจัย นำ�รายได้กลับมาพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต
โดยมีการดำ�เนินการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  การสร้างทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Creation) การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) การนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างมูลค่าและนำ�ไปใช้ประโยชน์
(Exploitation)   และยังได้ด�ำ เนินการปกป้องสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Enforcement) เพือ่ รักษาผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานดังนี้
ประเภท
ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า
ความลับทางการค้า
ผลงานสิทธิบัตรต่างประเทศ
รวม

2551
ได้แล้ว
อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
2
24
14
14
32
28
1
3
2
2
51
71

2552
ได้แล้ว อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
2
33
12
25
17
17
1
1
32
76

รวม
ได้แล้ว อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
4
57
26
39
49
45
1
4
2
2
1
83
147
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Commercial Utilization of Research

2008       
2009
(no. of projects) (no. of projects)
License of Intellectual Property
3
5
Establishment of Start-ups and Spin-offs
2
2
Production and Sale through the Intellectual Property Center
5
5
Establishment of Collaboration with the Private Sector
1
1

Total
8
4
10
2

To improve research management and facilities that support integrated and
multidisciplinary research.
1. Adopt the performance-based research funding (PBRF) scheme for research funding with the
government budget and monitor the progress of research projects funded by the University.
The criteria for research budget allocation at Mahidol University were never sharply defined;
however, the University has mostly considered project proposals on their individual merits and against the
number of overall projects submitted for consideration. Therefore, under the present administration, the
Division of Research Administration has imposed new criteria on research budget allocation to each faculty/
institute. The University has adopted a performance-based research funding principle from the Research
Council of New Zealand in which each faculty/institute’s research potential and accomplishments are taken
into consideration in addition to merits of the project. In particular, Funding will be given on the basis of the
institute’s output weighted as follows: 40% by published research papers, 20% by citation index, 30% by
the number of graduate students, and 10% by the total amount of research funding obtained from external
sources.
Moreover, the University has appointed a committee to evaluate research project proposals as well as
to monitor the output and outcome of the projects approved and funded with the university budget obtained
from the government. The committee consists of the President as advisor to the committee, Vice-President
for Research and Academic Affairs as chairman and prominent professors from faculties and institutes as
committee members. In addition, to encourage Mahidol researcher to have more discipline on the research
practice and to ensure research success, the Division of Research Administration has adopted a research
contract system whereby funding will be paid in three installments of 60:30:10 per cent, on the condition that
a research progress report submitted by a researcher is reviewed and approved by field experts.
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สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

การนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
การจัดตั้งบริษัท (Start-up & Spin-off)
การผลิตและจำ�หน่ายผ่านศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

2551
(เรื่อง)
3
2
5
1

2552
(เรื่อง)
5
2
5
1

รวม
8
4
10
2

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออำ�นวยต่อการวิจัยอย่างครบวงจร  
1. ดำ�เนินการปรับวิธจี ดั สรรเงินทุนวิจยั ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยใช้หลักการ Performancebased Research Funding (PBRF) และการติดตามผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
แต่เดิมมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินงบประมาณโดยไม่มหี ลักการชัดเจน ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพทางวิชาการ
ของโครงการ (Merit) และปริมาณโครงการวิจัยที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ดังนั้นในวาระของอธิการบดี
ปัจจุบันนี้ ฝ่ายวิจัยได้ดำ�เนินการวางหลักเกณฑ์การจัดสรรที่นอกจากการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการแล้ว
ได้มีการใช้หลักการ PBRF ซึ่งพิจารณาจากศักยภาพและผลงานของส่วนงาน นำ�มาจัดสรรเงินทุนวิจัยจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วนงาน โดยพิจารณาให้นํ้าหนักจากข้อมูล 4 ส่วน คือ จำ�นวนครั้งของการ
อ้างอิง (Citation Index) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (20%)   จำ�นวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (30%)  
จำ�นวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ (10%) และจำ�นวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (40%) เพื่อนำ�มาประกอบการจัดสรรเงินทุน
ให้แก่ส่วนงานที่เสนอโครงการวิจัยมาขอตั้งงบประมาณประจำ�ปี
ในวาระอธิการบดีปจั จุบนั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั และติดตามประเมินผล
โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเป็นประธาน   และมีผู้แทนจากคณะ/สถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
ในสาขาต่างๆ เป็นกรรมการ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการวิจยั ทีส่ มควรได้รบั ทุนประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน
และติดตามผลการดำ�เนินงานของโครงการ ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีการติดตามผลงานวิจัยที่เป็น
ระบบเคร่งครัด  ประกอบกับนักวิจัยที่ได้รับทุนจะได้รับเงิน 100% ไปก่อน
จากการปรับการบริหารจัดการครั้งนี้   กองบริหารงานวิจัยจึงจัดให้มีระบบการทำ�สัญญารับทุน   โดย
ให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ  และมีการเบิกจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด คือ  60:30:10 เพื่อสร้าง
วินัยในการทำ�งาน และติดตามผลสำ�เร็จของโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบและมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
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แผนผังศูนย์เครื่องมือกลางศาลายา
Plan of Salaya Laboratory Instrument Center at the Institute of Molecular Bioscience

2. Establish a Central
Instrument Facility at Salaya campus.
In order to manage
laboratory instruments effectively;
reduce redundancy; encourage
optimal collaborative exploitation of
resources; save budget; and reinforce
the University’s long-term education,
research, and academic service strengths,
Mahidol University has allocated
16,910,000 Baht from its revenue to set
up a Central Instrumental Facility (CIF)
at the ground floor of the Institute of
Molecular Biosciences. This will allow
students, researchers and instructors to
make use of high-quality instruments to
รายงานประจำ�ปี
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produce research output high in quality
and quantity, while an academic service
network is established to respond to
internal and external needs. In response
to the need of researchers at Salaya
campus, the University has also set aside
an additional sum of 95,149,400 Baht
from the 2009-2010 government budget
(54,574,700 Baht from Fiscal Year 2009
and Baht 40,574,700 from Fiscal Year
2010) for the installment of 43 scientific
durable items of equipment in the first
year and another 16 in the following year.
The CIF at Salaya campus is presently
managed by the Division of Research
Management and Development.

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

2. ดำ�เนินงานโครงการศูนย์เครื่องมือ
กลางศาลายา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด กลไกของการบริ ห าร
จัดการเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดความซํา้ ซ้อน

ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดงบประมาณและ
สามารถส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยได้ในระยะยาว โดย
เน้นให้นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์เป็นผู้ได้
รับประโยชน์โดยได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อ
นำ�ไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเกิดการสร้างเครือข่าย
ของการวิจัย และบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล
จึ ง จั ด สรรงบประมาณเงิ น รายได้ จำ � นวน
16,910,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้อง
ปฏิบัติการชั้นล่างของสถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุลให้เป็นศูนย์เครื่องมือกลาง ศาลายา  
อีกทั้งจัดสรรเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหิดลระหว่างปี 2552-2553 จำ�นวนรวม
95,149,400 บาท (ปีงบประมาณ 2552 ได้รับ
54,574,700 บาท ปีงบประมาณ 2553 ได้รับ
40,574,700 บาท) เพื่อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ที่สนับสนุนจำ�นวน 43 รายการ ในปีที่ 1
และจำ�นวน 16 รายการ ในปีที่ 2 ตามความ
ต้องการของนักวิจัยในวิทยาเขตศาลายา โดย
โครงการศู น ย์เ ครื่ อ งมื อ กลางศาลายานี้ อ ยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของกองบริหารงาน
วิจัย
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3. Establish Mahidol University eResearch Information System.
Mahidol University eResearch Information System (MU eRIS) is a collaborative operation
between the Faculty of Information and Communication Technology and the Division of Research
Management and Development, Office of the President, Mahidol University. MU eRIS consists of research
databases that are used to record, change, correct, follow up and verify the information of researchers,
research funds, research projects, research products, and the research information system. The system
allows for research inquiries and reveals various types of research and statistical information, enabling
a systematic follow-up on the research status. MU eRIS has been developed since its establishment in
February 2009, utilizing scientific research information of the Faculty of Science as its model, which it
later improved to establish the present comprehensive system. The system is beneficial at the operational
level, the administrative level and the strategic planning level as it enhances effective and efficient research
administration and monitoring of the University.

To create and develope a knowledge repository and an effective public
relations system.

พ.ศ.
1997     1998     1999      2000     2001      2002     2003     2004     2005      2006     2007     2008      2009 ค.ศ.

The number of Mahidol University research articles published
in journals listed in international databases
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As of January ,4 2010

1. Establish a Research Information
Administration Unit.
		
The Division of Research
Management and Development has
established the Research Information
Administration Unit to collect research
papers published in international
academic journals listed in international
databases. It has revealed that, between
1987 and 2009, researchers increasingly
produced high-quality research. In 2009,
as many as 1,768 research articles of all
document types were published.

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

3. ดำ�เนินงานโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol
University eResearch Information System (MU eRIS) เป็นระบบงานในความร่วมมือของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกองบริหารงานวิจัย สำ�นักงานอธิการบดี ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยที่ใช้บันทึก ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลทุนวิจัย ข้อมูลโครงการวิจัย
และข้อมูลผลผลิตของโครงการวิจัย   ระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสอบถามและแสดงรายงานข้อมูลงาน
วิจัยและข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ   และระบบบริหารจัดการงานวิจัยในงานช่วยสนับสนุนกระบวนการติดตาม
สถานะงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  MU eRIS นี้ เริ่มพัฒนามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยใช้ข้อมูลงานวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบงานที่สมบูรณ์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับบริหารและระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร ติดตาม ควบคุม และกำ�กับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

สร้างและพัฒนาคลังความรู้และระบบเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและสากล
1. พัฒนางานบริหารจัดการ
ด้านสารสนเทศการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มีงาน
บริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
เพื่ อ ติ ด ตามผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการนานาชาติ ที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลสากล    ซึ่งพบว่าระหว่าง
ปี พ.ศ.2540-2552 นักวิจัยให้ผลิตผล
งานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2552 มีจำ�นวน
ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ สู ง ถึ ง
1,768 เรื่อง (All document type)

พ.ศ.
1997     1998     1999      2000     2001      2002     2003     2004     2005      2006     2007     2008      2009 ค.ศ.

As of January ,4 2010

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2552
จากฐานข้อมูล ISI, PUBMED, ACADEMIC SEARCH COMPLETE,
SCIENCE DIRECT, OCLC, IEEE
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In addition, while aiming to
create a knowledge repository and
disseminate knowledge to the public
and the world, the Division of Research
Management and Development has also
developed a website where research
information and research abstracts
published in journals listed in international
databases as well as in national and
international journals.
ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย        
ที่เผยแพร่ในระบบ Internet
Research information distributed
on the Internet

The development of the Research Information Administration Unit is indispensable for a follow-up
on research indicators of Mahidol University personnel in terms of quantity and quality, benchmarking and
university ranking. Submitting Mahidol University research information to ranking agencies both in Thailand
and abroad, the University was ranked 220 by Times Higher Education-QS (the QS World University Ranking)
in 2009, which was an improvement on its ranking in the previous year, at 251.  When the Times Higher
Education-QS modified its criteria for Asian University Ranking in 2009 and gave a greater emphasis to the
number of citations, Mahidol University was accordingly ranked 30, the highest rank among Thai universities.

University ranking of Thai universities by the Times Higher Education-QS from 2005-2009
University
Chulalongkorn University
Mahidol University
Kasetsart University
Thammasat University
Chiang Mai University
Khonkaen University
Prince of Songkla University
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2005
121
320
438
244
487=
222

2006
161=
322=
404=
317=
418=
475
481

2007
223
284
>400
>400
>400
>400
>400

2008
166=
251
400=
401-500
401-500
500+
500+

2009
138=
220=
401-500
401-500
401-500
501-600
501-600

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
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นอกจากนี้ ได้พัฒนา website
โดยนำ � ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการวิ จั ย
รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลสากล (Research Abstracts)
และในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อสร้างคลังความรู้และเผยแพร่ความรู้
สู่สาธารณชนและสากล
ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย       ที่
เผยแพร่ในระบบ Intranet
Research information distributed on
the Intranet

ในการพัฒนางานบริหารจัดการด้านสารสนเทศการวิจยั นีย้ งั เป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับการติดตาม
ตัวชีว้ ดั ผลงานวิจยั ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ การเทียบเคียงผลงาน (Benchmarking)
และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย   โดยมหาวิทยาลัยนำ�เสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่จัดอันดับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศพิจารณา  ส่งผลให้ในปี 2009 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั การประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
จาก Times Higher Education - QS (The QS world University Ranking) เป็นอันดับที่ 220 (ในปี 2008 เป็นอันดับ
ที่ 251) ซึง่ ได้รบั การจัดอันดับทีด่ ขี น้ึ และเมือ่ THE–QS ปรับ Criteria และให้มนี า้ํ หนักเพิม่ ขึน้ กับจำ�นวน Citation
ใน Asian University Ranking นัน้ ทำ�ให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั การจัดอันดับเป็นอันดับที่ 30 ในปี 2009 ซึง่ เป็น
อันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยไทย

  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยของ THE-QS Thai Universities Rankings ระหว่างปี 2548-2552
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์

2548
121
320
438
244
487=
222

2549
161=
322=
404=
317=
418=
475
481

2550
223
284
>400
>400
>400
>400
>400

2551
166=
251
400=
401-500
401-500
500+
500+

2552
138=
220=
401-500
401-500
401-500
501-600
501-600

รายงานประจำ�ปี

09

		
Moreover, according to the ranking by the Higher Education Evaluation and Accreditation
Council of Taiwan (HEEACT), whose criteria are based on the number and cumulative citation index of
research articles published in journals listed in international databases, Mahidol University is at No. 79 of
the Asia-Pacific University Rankings. As such, it became the only educational institution in Thailand to be
included; indeed, it was ranked 479 in the HEEACT World University Rankings 2009.
As the benchmarking of the number of research articles published in the ISI Web of Science
reveals, Mahidol University has the highest publication number of research products both qualitatively and
quantitatively among educational institutions in Thailand. When compared to the National University of
Singapore, Mahidol University demonstrates a great opportunity for research performance improvement.
Comparative number of research publications in ISI Web of Science
by Mahidol University, Chulalongkorn University and National University of Singapore
No. of Articles

Year

No. of Publications
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mahidol University 343 368 409 450 622 620 718 855 979
Chulalongkorn University 170 272 303 374 509 549 640 888 900
National University of Singapore 2004 2238 2559 2709 3078 3402 3705 4027 4044
University
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นอกจากนี้ ก ารจั ด อั น ดั บ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น จากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
ฐานข้อมูลสากล โดย Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT) พบว่า
ในปี 2009 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับในประเทศแถบเอเชีย
แปซิฟิก  เป็นอันดับที่ 79 และเป็นอันดับที่ 479 ในมหาวิทยาลัยระดับโลก
ในการติ ดตามและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บจำ � นวนผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ นฐานข้ อ มู ล
ISI Web of Science ของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีผลผลิตงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพที่ได้รับการตีพิมพ์สูงที่สุดของประเทศ  แต่เมื่อเทียบเคียงกับ National University of Singapore ยังมี
โอกาสพัฒนาอีกมาก

เปรียบเทียบจำ�นวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI Web of Science
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ National University of Singapore

No. of Articles

Year

No. of Publications
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
มหาวิทยาลัยมหิดล 343 368 409 450 622 620 718 855 979
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 170 272 303 374 509 549 640 888 900
National University of Singapore 2004 2238 2559 2709 3078 3402 3705 4027 4044
University

2008
1106
1116
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1130
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Outstanding research output beneficial to the academic arena, the Thai society and
the world.
1. Tracing the Origin of Asian Population
Investigators : Professor Suthat Fucharoen, Institute of Molecular Biosciences and a team of
researchers from Chiangmai University and National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
of the Ministry of Science and Technology
		
The genome study of Thalassemia patients is a large collaborative research by 90 Asian
scientists from The Human Genome Organization’s (HUGO’s) Pan-Asian SNP Consortium, which includes
scientists from Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, China, Korea, Japan, India and Thailand.
The project was headed by the Director of the Genome Institute of Singapore, Professor Edison Liu. The
research is on Asian ethnic diversity by analyzing the genetic variation of the Asian population, along with their
settlement areas and cultural and linguistic data.  Data was from 73 Asian ethnic groups and a total number of
1,928 people.
The Thai research team was headed by Professor Suthat Fucharoen from Mahidol University.
Researchers were Associate Professor Dr. Daoroong Kangwanpong from Chiangmai University, Associate
Professor Prasit Phalitphonkarnphim, MD, Deputy Director of the Technology Management Center, National
Science and Technology Development Agency and Dr. Sisadet Thongsima, researcher from the National Center
of Genetic Engineering and Biotechnology.
Research findings were published in Science. The findings led to the discovery of a new theory
that contradicted the existing belief. Drawing from the analysis of the genetic evidence of the 1,928 Asian people
from 73 geographical and linguistic groups, it was found that there was a diverse distribution of haplotypes
among the people in Southeast Asia, while haplotype diversity decreased in the East Asian countries of Korea
and Japan.
		
The success of this research leads to an understanding of human evolution, which has undergone
genetic changes throughout history and right up to the present day. This project provides basic knowledge
essential to the research on human genetics, population genetics, and epidemiological genetics, which are useful
to legal verification of people’s nationality
and identity, disease risk prediciton,
improving drug efficacy for intervention
and understanding the mechanism of drug
allergy.
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ผลการวิจยั ดีเด่นทีม่ คี วามสำ�คัญและเป็นประโยชน์ตอ่ วงวิชาการ
ตลอดจนสังคมไทยและสังคมโลก ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
1. ตามรอยชาติพันธุ์ของประชากรภูมิภาคเอเชีย  
โดย : ศาสตราจารย์สทุ ศั น์   ฟูเ่ จริญ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการการศึกษาจีโนมของผู้ป่วยธาลัสซีเมียเป็นความร่วมมือของกลุ่มนักวิจัยประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมภิ าคเอเชีย มีนกั วิทยาศาสตร์จ�ำ นวน 90 คน จาก The
Human Genome Organization’s (HUGO’s) Pan-Asian SNP
Consortium ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และไทย นำ�โดย ผู้อำ�นวย
การสถาบันจีโนมแห่งสิงคโปร์ ศาสตราจารย์ เอ็ดดิสัน ลิว
(Professor Edison Liu) ได้ร่วมกันศึกษาความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์จากข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของมนุษย์ ร่วมกับข้อมูลพืน้ เพ และข้อมูลการใช้ภาษาของแต่ละชนเผ่าในภูมภิ าคเอเชีย 73 กลุม่ จำ�นวน 1,928 คน
สำ�หรับประเทศไทย นำ�ทีมวิจยั โดย ศาสตราจารย์สทุ ศั น์ ฟูเ่ จริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ดาวรุง่
กังวานพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำ�นวยการ
สวทช. และ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผลความสำ�เร็จของการวิจัยทำ�ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science เป็นการค้นพบทฤษฎี
ใหม่และค้านทฤษฎีเดิม จากการวิเคราะห์หลักฐานทางพันธุกรรมของประชากร 1,928 คนจาก 73 กลุ่ม
(แบ่งแยกตามแหล่งที่อยู่และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร) ที่บ่งชี้ถึงการกระจายของแฮปโปลไทป์ในรูปแบบที่
หลากหลายในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบการกระจายตัวที่น้อยลง (แฮปโปลไทป์มีขนาดใหญ่ขึ้นทาง
ตอนเหนือ (East Asian) คือ กลุ่มเกาหลีและญี่ปุ่น
ความสำ � เร็ จ ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ นำ � สู่ ค วามเข้ า ใจถึ ง วิ วั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ที่ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็น
อย่างยิง่ กับการวิจยั ด้านมนุษยพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ประชากร ระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ อาทิ การตรวจสอบ
เชื้อชาติในแง่กฎหมาย การตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคล การตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการใช้ยา การตรวจสอบการแพ้ยา เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี

09

2. Proteomics and the Uncovering of the
Nephrolithiasis Secret
Investigators : Dr. Visith Thongboonkerd
and the research team from Faculty of Medicine
Siriraj Hospital
The discovery of a stone in the kidney of
a 7,000-year-old mummy proves that nephrolithiasis
is an ancient disease that is still found to be common
throughout the world as well as in Thailand,
particularly in the northeastern region where 0.616% of the population suffer from the disease. This
suggests that prevention is unsuccessful due to a lack
of understanding about the cause of the disease. For
better comprehension, in-depth research was thus
conducted exploiting proteomics, which is capable
of a systematic examination of type, quantity and
function of various proteins at the same time, to
detect proteins in the kidney relating to the cause
of such disease. The study focused on the change of
protein expression qualitatively and quantitatively
in ureteral cells, which resulted from the adhesion
of calcium oxalate, which is the most important
component most frequently found in calculus.
Research findings reveal that there is either
an increase or a decrease of several proteins of
ureteral cells or an alteration into other forms after
the adhesion of calcium oxalate to ureteral cells.
The proteins have varied roles and functions. The
information gained from this study will enhance
knowledge and understanding of the reaction of
ureteral cells resulting from the adhesion of calcium
oxalate to the cells, which eventually leads to
nephrolithiasis. Research findings from this research
project were published in many leading international
รายงานประจำ�ปี
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journals.
As a result of this research study, the research
team led by Dr. Visith Thongboonkerd of the Faculty
of Medicine, Siriraj Hospital, who is an exceptional
researcher, was bestowed with various awards. This
includes the Outstanding New Researcher Award
from the Foundation for the Promotion of Science
and Technology, under the Patronage of H.M. the
King in 2006; the Mahidol University Award for
Outstanding Research in 2006; the Taguchi Prize for
Outstanding Researcher Award from the Thailand
Society for Biotechnology in 2007; Best Abstract
Award in the 3rd World Congress of Nephrology
in 2005; Best Poster Award in the HUPO 6th World
Annual Congress in 2007; ASAIHL-SCOPUS
Young Scientist Award in 2008; and Outstanding
Midcareer Researcher Award by the Thailand
Research Fund and Office of the Higher Education
Commission in 2008. In addition to the awards,
Dr. Visith Thongboonkerd has been elected by the
members worldwide to become Council Member of
the Human Proteome Organization (HUPO) for two
consecutive terms (2007-2009 and 2010-2012)

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
Research Excellence

2. ไขความลับโรคนิ่วในไตโดยงานวิจัยด้าน
โปรตีโอมิกส์  
โดย : นายแพทย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
และคณะผู้วิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรคนิ่ ว ในไตเป็ น โรคที่ มี ม าแต่
โบราณ โดยมีหลักฐานการค้นพบก้อนนิ่วในไตของ
มัมมี่ที่มีอายุถึง 7,000 ปี ปัจจุบันโรคนิ่วในไตยังคง
เป็นโรคที่พบบ่อยทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง พบ
อุบัติการณ์สูงถึง 0.6–16 % ของประชากรในแถบนั้น
ซึ่งบ่งชี้ว่าการป้องกันโรคนี้ยังไม่ได้ผล แสดงว่า
เรายังขาดความรู้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคนี้
อีกมาก ผู้วิจัยและทีมงานจึงดำ�เนินการวิจัยในเชิงลึก
เพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคให้ดียิ่งขึ้น โดยนำ�เอา
เทคนิคโปรตีโอมิกส์ (Proteomics) ซึ่งสามารถตรวจ
สอบชนิด ปริมาณ และหน้าที่ของโปรตีนจำ�นวนมาก
ในคราวเดียวกันอย่างเป็นระบบ มาค้นหาโปรตีนใน
ไตที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคดังกล่าว โดยมุ่งเป้าไปยัง
โปรตีนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ อันเกิดจากการเกาะจับของ
ผลึกแคลเซี่ยมอ๊อกซาเลท (calcium oxalate) ที่เป็น
องค์ประกอบที่สำ�คัญและพบบ่อยที่สุดในก้อนนิ่ว
ผลการวิจัยพบว่า มีโปรตีนของเซลล์ท่อไต
จำ�นวนหลายสิบชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลง
หรือถูกดัดแปลงไปเป็นฟอร์มอื่นภายหลังการนำ�เอา
ผลึกแคลเซี่ยมอ๊อกซาเลทไปเกาะจับกับเซลล์ท่อไต
ซึ่งโปรตีนเหล่านี้มีหน้าที่และบทบาทที่หลากหลาย
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองของเซลล์ท่อไต
ที่มีต่อการเกาะจับของผลึกแคลเซี่ยมอ๊อกซาเลทซึ่ง
นำ�ไปสู่การเกิดโรคนิ่วในไตในที่สุด ผลงานวิจัยที่เกิด
จากโครงการนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการชั้นนำ�ระดับนานาชาติหลายฉบับ

จากผลงานวิจยั นี้ คณะผูว้ จิ ยั ซึง่ นำ�โดยนายแพทย์วศิ ษิ ฎ์  
ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล เป็น
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง ได้รับรางวัลต่างๆ จำ�นวนมาก
ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (จากมูลนิธิ
ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาการวิจัย (ประจำ�ปีการศึกษา 2549) รางวัล     
ทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น (จากสมาคมเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550)  Best Abstract
Award (ใน 3rd World Congress of Nephrology พ.ศ.
2548) Best Poster Award (ใน HUPO 6th World
Annual Congress พ.ศ. 2550) ASAIHL-SCOPUS
Young Scientist Award (พ.ศ. 2551) รางวัลนักวิจัย
รุ่นกลางดีเด่น สำ�นักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2551)
นอกจากนี้ ยังได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทั่วโลก
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง Council Member ของ Human
Proteome Organisation (HUPO) สองสมัยติดกัน
(พ.ศ. 2550-2552 และ 2553-2555)
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3. A Long-term Study on Cardiovascular
and Metabolic Risk Factors on the Staff of the
Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT)
Investigators : Professor Piyamitr Sritara
and the research team from Faculty of Medicine,
Ramathibodi Hospital
This ongoing research project has been
conducted since 1985. In 2009, a new research study
was conducted on a new group of 2,500 EGAT staff
at Bangkruai office, aged 25-54. The objective of
the research was to determine rates and causes of
diseases, including the causes of cardiovascular
and metabolic disease, and the relationship between
biological factors, living patterns and characteristics
of social psychology on cardiovascular and metabolic
risk factors. This is also a long-term study similar to
the first two groups that had been carried on for more
than 20 years.
With the biggest number of research subjects
and the longest follow-up period in Thailand, the
project produces reliable research results. Fifteen
research articles have been published in national and
international journals and research results have been
presented at international conferences over 20 times
including at the European Society of Cardiology
(ESC) in Sweden, The Royal College of Physicians
of Thailand and The Heart Association of Thailand
under Royal Patronage. Furthermore, the article on
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“Socioeconomic status and cardiovascular disease
mortality in Thailand: the Electricity Generating
Authority of Thailand Study” has been accepted for
presentation at the American College of Cardiology
59th Annual Scientific Session to be held in Atlanta,
Georgia, USA on 14-16 March 2010. The EGAT
information has also been utilized by the Asia
Pacific Cohort Studies Collaboration (APCSC) for
its analysis and by The Royal College of Physicians
of Thailand to establish its treatment of dyslipidemia
in Thai people.
It is important to note that Rama-EGAT
score and diabetic score were established from the
result of the study and can be used to evaluate risks of
cardiovascular and metabolic disease for Thais: this
won the Young Investigator Award from The Heart
Association of Thailand, under Royal Patronage, in
2009, and was selected to represent Thailand in a
research competition of ASEAN Medical Societies
Conference.
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3. การศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัย
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดย : ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรีธรา และ
คณะผู้วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2552 โครงการฯ
ทำ�การศึกษาในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
กลุม่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 25-54 ปี จำ�นวน 2,500 คน
เพื่ อ หาอั ต ราและสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคต่ า งๆ
รวมถึงอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านชีวภาพ รูปแบบ
การดำ� เนิ น ชี วิ ต และลักษณะทางสังคมจิตวิทยาต่ อ
การเกิดปัจจัยเสีย่ งและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ซึ่งจะทำ�การศึกษาระยะยาวเหมือน 2 กลุ่มแรก
โครงการวิ จั ย นี้ เ ป็ น โครงการศึ ก ษาที่ มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีการติดตาม
ยาวนานทีส่ ดุ พอทีจ่ ะให้ผลการศึกษาทีเ่ ชือ่ ถือได้ และ
ผลงานวิ จั ย ได้ ถู ก ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ 15 เรื่อง นำ�เสนอที่งานประชุม
European Society of Cardiology (ESC) ที่ประเทศ
สวี เ ดน ในที ่ ป ระชุ ม ราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์
แห่ ง ประเทศไทยและสามาคมแพทย์ โ รคหั ว ใจ
แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ครั้ง และได้รับการ
ตอบรับการนำ�เสนอผลงาน เรื่อง Socioeconomic
status and cardiovascular disease mortality in
Thailand : the Electricity Generating Authority
of Thailand Study ในงานประชุม the American
College of Cardiology 59th Annual Scientific

Sessionวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ.2553 ที่เมือง
แอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
นอกจากนี้ Asia Pacific Cohort Studies Collaboration
(APCSC) ได้นำ�ข้อมูล EGAT ไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้นำ�
ไปใช้ในการกำ�หนดแนวทางในการรักษาภาวะไขมัน
ผิดปกติในประชากรไทย และได้มีการจัดทำ�  RamaEGAT score และ Diabetic score เพื่อใช้ประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
การเกิดโรคเบาหวานสำ�หรับประชาชน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ young investigator award จากสมาคมแพทย์
โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ.2552 และ
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดงานวิจัยระดับ
ประเทศอาเซียน
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4. Detection Instrument of M. tuberculosis and Legionella from Air
Investigators : Assistant Professor Pongram Ramasuta and researchers from
Faculty of Tropical Medicine
Assistant Professor Pongram Ramasuta and his team from Faculty of Tropical
Medicine developed a method for rapid detection of M. tuberculosis and Legionella
from sampling air by using a modified impinger and polymerase chain reaction. With
this method the two diseases can be detected with the sensitivity of 1 or 2 microbes,
within approximately 5-8 hours.
This invention was awarded the Creative Invention Award in the field of Medical
Science from the Office of the National Research Council of Thailand and an IFIA
Scientific Gold Medal, 2008 from the International Federation of Inventors Association.
5. Consortium for Calcium and Bone
Research (COCAB)
Investigators : Professor Nateetip Krishnamra
and the research team from Faculty of Science
Professor Neteetip Krishnamra, Head
of CACAB research group and full-time faculty
member at the Department of Physiology, Faculty of
Science, was the first female scientist who received
the L’Oreal’s Special Science Recognition in
Sustainable Development Award specially bestowed
by L’Oreal Thailand Co., Ltd. She received the
award from Khunying Kalaya Sobhonphanit,
Minister of the Ministry of Science and Technology
on 18 November, 2009.
The COCAB carried out a comprehensive
study on calcium absorption and calcium balance
control. This research is essential to physiological
studies as research findings demonstrate that 70%
of calcium in the human body is absorbed through
intercellular spaces, which is controlled by the
proteins called claudins.  On the other hand, calcium
absorption through intestinal cells is dependent on
calcium transporting protein of V13 type. Another
crucial research finding is the discovery of a new
function of prolactin hormone as the calcium
balancing hormone in lactatic mothers. Prolactin
will stimulate osteopenia, which is caused by the
รายงานประจำ�ปี
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requirement of a huge supply of calcium into the
blood for milk production for the baby. Prolactin
works by increasing calcium absorption to replace
the calcium loss of the mother. This calcium and
bone research has provided knowledge about the
importance of calcium and its relation to various
physiologic systems.
Professor Nateetip Krishnamra works
closely with a new generation of scientists in
developing research methods using modern
technology, such as atomic force microscopy
and nanoindentation technique, in the fields of
Nanotechnology and Material Science and in the
study of microarchitecture of bone for an early
detection of bone structural change. The research
projects of COCAB are carried out by researchers
from the Faculty of Science, Mahidol University,
in collaboration with researchers from Thammasat
University, Chulalongkorn University and
Srinakharinwirot University. At present, there are 13
researchers
working
together in
the COCAB
laboratory.

4. เครื่องตรวจเชื้อวัณโรค และลิเจียนเนลลาจากอากาศโดย ฝีมือคนไทย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ราม รามสูต  และคณะผู้วิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ราม รามสูต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานจึงได้ร่วมกันพัฒนา “วิธีการตรวจอย่าง
รวดเร็ ว เพื ่ อ หาเชื ้ อ วั ณโรคและลิเจียนเนลลาจากตั ว อย่า งอากาศ โดยใช้
Modified impinger and polymerase chain reaction” ขึ้น ซึ่งด้วยวิธีดังกล่าว
ทำ�ให้สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคและลิเจียนเนลลาในอากาศได้โดยใช้เชื้อ
ปริมาณน้อยเพียง 1 – 2 ตัว และใช้ระยะเวลาในการตรวจเพียง 5 – 8 ชั่วโมง
ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาการแพทย์
และการสาธารณสุข จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  รางวัล
IFIA Scientific Gold Medal 2008 จาก International Federation of Inventor
Association

5. เครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
โดย ศาสตราจารย์นทีทพิ ย์   กฤษณามระ   และ
คณะผู้วิจัย คณะวิทยาศาสตร์     
ศาสตราจารย์นทีทพิ ย์ กฤษณามระ หัวหน้า
ที ม วิ จั ย เครื อ ข่ า ยวิ จั ย ด้ า นแคลเซี ย มและกระดู ก
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิทยาศาสตร์สตรีคนแรก ที่ได้
รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” ในโครงการเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์สตรี
ไทยอาวุโส ทีบ่ ริษทั ลอรีอลั ประเทศไทยจัดขึน้ เป็นพิเศษ  
โดยได้เข้ารับรางวัลจากคุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
เครื อ ข่ า ยวิ จั ย ด้ า นแคลเซี ย มและกระดู ก
(Consortium for Calcium and Bone Research หรือ
COCAB) ได้มีการศึกษากระบวนการดูดซึมแคลเซียม
และการควบคุ ม สมดุ ล แคลเซี ย มอย่ า งครบวงจร
ผลงานนี้ มี ค วามสำ �คั ญทางสรีรวิทยาคือการพบว่า
แคลเซียมกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ดูดซึมผ่านช่องระหว่าง
เซลล์ซ ึ ่ ง ควบคุ ม โดยโปรตีนคลอดินส์ ส่วนการ
ดูดซึมแคลเซียมผ่านเซลล์บุผนังลำ�ไส้นั้นได้พบว่าใช้
โปรตีนขนส่งแคลเซียมชนิด วี 1.3 อีกผลงานสำ�คัญ
คือการค้นพบบทบาทใหม่ของฮอร์โมนโพรแลคติน
ในฐานะฮอร์โมนควบคุมสมดุลแคลเซียมในร่างกาย
ของแม่ โดยมีผลกระตุ้นการสลายกระดูกซึ่งปล่อย
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แ ค ล เ ซี ย ม สู่ เ ลื อ ด
เพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นการ
ผลิ ต นํ้ า นมสำ � หรั บ
ทารก และเพิ่มการ
ดู ด ซึ ม แคลเซี ย มเพื่ อ
ทดแทนแคลเซี ย มที่
สู ญ เสี ย จากกระดู ก
ของแม่   จากงานวิจัย
ด้ า นแคลเซี ย มและ
กระดูกทำ�ให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำ�คัญของ
แคลเซียมที่มีผลต่อการทำ�งานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย
ศาสตราจารย์นทีทิพย์ กฤษณามระทำ�งาน
วิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยร่วมกันพัฒนา
วิธกี ารวิจยั โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้ Atomic
force microscopy และเทคนิค Nanoindentation ใน
สาชาวิชานาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ ศึกษา
microarchitecture ของกระดูกเพื่อพัฒนาให้เป็นวิธี
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูก
ในระยะเริ่มแรก นอกจากนั้น COCAB ยังมีนักวิจัย
สมาชิกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มาร่วมด้วยและในปัจจุบันห้องปฏิบัติการ COCAB  
มีสมาชิก 13 คน
รายงานประจำ�ปี
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6. Research Project on Chili Peppers
Investigators : Professor Nantawan Bunyapraphasara and the research team from Faculty of Pharmacy
This collaborative project consisted of researchers from Mahidol University, Kasetsart University
and Naresuan University and was funded by the Division of Agriculture, Thailand Research Fund. The
researchers from Mahidol University (Assoc. Prof. Suwan Thirawaraphan, Assoc. Prof. Wisuda Suvitayavat
and Assoc. Prof. Varaporn Junyaprasert) were in charge of the study of the effect of chili peppers on the
reduction of cholesterol and LDL in blood, which was nearly equivalent to that of simvastatin of 40 mg/kg/
day. Research findings also revealed that its effect on the reduction of blood pressure was close to that of the
captopril of 25 mg/kg and that a small amount yielded a good effect on the prevention of gastric ulcers.
As far as the medicinal aspect is concerned, nanotechnology products from the capsaicin compound
were developed into a nerve-ending pain relief cream. Moreover, cholesterol reduction and medicinal pain
relief products are currently being tested and a variety of wake-up products have also been developed,
which draw great interest from the private sector. The research findings in human health and medicine of the
Faculty of Pharmacy have been disseminated and used by other universities to conduct their research on the
effect of chili peppers on artery walls; the use of chili pepper extract as an animal food supplement, which
has already been launched; the use of chili pepper as a pesticide; and in the development of chili cultivars for
higher capsaicin yields. This collaborative research network on chili peppers, encompassing the processes
of cultivation, extraction, production development and industrialization, is so comprehensive that it earned
the research team of 41 researchers the Outstanding Research Award of Thailand Research Fund in 2007.    
In 2009, Mahidol University, in collaboration with the Thailand Research Fund, approved a
collaborative research grant to enable the research team to further their research on the Extract Isolating
Bioactive Compounds of Essential Oils and Some Native Plants of Thailand. The objectives of the project
were 1) to study and identify bioactive compounds of essential oils from Thai spices and 2) to study and
identify bioactive compounds of edible plants in mangrove forests and in areas of the northern region.
The research creates a body of knowledge used to develop more
products such as vegetable-rinsing liquid and dietary supplement
products, which in turn generate new careers and add value to
the spices and native plants of Thailand. Such added value has
a positive effect for agriculturists augmenting their income and
improving their quality of life. As for their biological properties,
not only are these spices and native plants beneficial to healthcare,
especially for older people. This research project also provides
a training ground for research personnel and the development
of young researchers, which will strengthen scientific and
technological potentials of the country. In this first phase, there
are two doctoral students and two master’s students trained.
รายงานประจำ�ปี
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6. โครงการวิจัยพริก
โดย ศาสตราจารย์นันทวัน  บุณยะประภัศร และคณะผู้วิจัย คณะเภสัชศาสตร์  
โครงการประกอบด ว ยนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ
ได แ ก ม หาวิ ท ยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไดรับการการสนับสนุนจากฝายเกษตร
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหิดล (รองศาสตราจารย์สุวรรณ   ธีระวรพันธ์   รองศาสตราจารย์
วิสุดา   สุวิทยาวัฒน    รองศาสตราจารย์วราภรณ   จรรยาประเสริฐ)
รับผิดชอบศึกษาผลของพริกในการลดคอเลสเตอรอล และ LDL ใน
เลือด โดยมีฤทธิ์ใกลเคียงกับ simvastatin 40 มก./กก./วัน   และยังมี
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตไดใกลเคียงกับ captopril ขนาด 25 มก./กก.   
การทดสอบผลตอการปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พบวา
ขนาดตํ่าใหผลดี  
ในดานยาไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑนาโนของสาร capsaicin เพื่อใชในการทำ�ครีมรักษาอาการปวด
ปลายประสาท  ขณะนีม้ กี ารทดลองผลิตภัณฑลดคอเลสเตอรอลและยาแกปวดทางคลินกิ นอกจากนี้ ยังไดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แกงวงในรูปแบบตางๆ ซึ่งไดรับความสนใจจากภาคเอกชน อยูระหวางดำ�เนินการถายทอดผลการ
ศึกษาของคณะนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร  ในดานสุขภาพคนและยา เมื่อนำ�ไปประกอบกับการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ไดแก   ผลตอผนังหลอดเลือด การใชสารสกัดพริกเปนสารเสริมอาหารสัตวซง่ึ ออกวางตลาดแลว  
การเปนยากำ�จัดศัตรูพืช  ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีในการปลูกเพื่อใหได capsaicin สูง  ทำ�ใหผลการวิจัย
ทั้งเครือขายครบวงจรตั้งแตการปลูก สกัด พัฒนาผลิตภัณฑซึ่งถายทอดสูอุตสาหกรรมไดสงผลใหชุดโครงการ
วิจัยพริกไดรับผลรางวัลงานวิจัยดีเดนของ สกว. ป 2550 โดยมีนักวิจัยอยูในโครงการ 41 คน
ในปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การร่วมทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนี้กับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้คณะผู้วิจัยทำ�การวิจัยต่อยอดในเรื่อง สารสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของนํ้ามันหอมระเหยและพืชพื้นเมืองบางชนิดของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและหาสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชเครื่องเทศไทย 2) เพื่อศึกษาและหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของพืชอาหารจากป่าชายเลน และพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งผลที่จะได้รับคือองค์ความรู้ที่สามารถไปต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น เป็นผลิตภัณฑ์นํ้ายาล้างผัก ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เป็นต้น จะส่งผลต่อการสร้างอาชีพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้พืชเครื่องเทศและพืชผักพื้นบ้านไทย การเพิ่มมูลค่าย่อมส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร
ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในส่วนขององค์ความรู้ด้านฤทธิ์ทางชีวภาพของเครื่องเทศและผักพื้นบ้านจะ
เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในระยะเริ่มต้นนี้มี
นักศึกษาปริญญาเอก 2 คน นักศึกษาปริญญาโท 2 คน
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7. Characterization of the relationships between gonadotropin-releasing hormone and
reproductive gland hormone and sex pheromone in shrimps and crabs: the application in the
crustacean breeding
Investigators : Professor Prasert Sobhon and his research team from Faculty of Science
Thailand has progressively developed a crustacean culturing system, but the chance for surviving
reproductive larvae to fully mature has been relatively small. Keeping breeders in a confined spawning
ground decreases the reproductive effectiveness due to stress, and thus, stimulating hormone is necessary
to enhance the breeding. To achieve that, one needs to have basic knowledge and understanding of how the
reproductive system develops and functions. The reproductive system is controlled by the nervous system
hormone which itself is controlled by neurotransmitters (NE), especially serotonin (5 TH) and dopamine (DA)
and/or neuromodulators (NM), such as Gonadotropin-releasing hormone (gnRH), FMRF and APGWamides
NE, which is the first chemical signal that responds to external stimuli, particularly temperature, photo
period, quantity of food, etc. This is to control the level of NM, which are either peptides or amides and to
control the release of reproductive gland hormone (gonadotropins) and growth hormone, both of which are
part of the end-stage nervous system-hormonal process.  The knowledge obtained from the research project
is useful for crustacean breeding, both for reproductive growth and somatic growth. Findings from the study
revealed that the injection of GnRH of 500 ng/g weight or GnRH agonist of 100ng/g weight could stimulate
ovary developmental cycle. Nevertheless, the quantity and quality of eggs spawned were similar to those of
the controlled groups. It was also demonstrated that there was GnRH spreading in the head, thoracic ganglia
and reproductive gland. Black tiger prawns and Portunus crabs that have been stimulated by the injection of
5-HT, DA and GnRH respond the same way as lobsters.
A crustacean culture in a confined area causes stress to shrimps and crabs, diminishing the development of
reproductive glands and the reproduction process to the point that they do not reproduce at all, probably due to the fact
that stress has a direct effect on the balance of gonadotropin hormones. Therefore, the injection of 5-HT and/or GnRH
and/or ELH together with the stimulation by pheromones can increase the effectiveness of the reproduction. Apart
from this, the injection of DA controlling substances, such as SP, leads to a decrease in growth inhibitory hormone
(GIH) and to an increase in the production and release of gonadotropins, which in turn can actively stimulate the
development of reproductive gland and reproductive behavior. The application of the knowledge in the crustacean
farming will improve the income of crustacean agriculturists.
This project was awarded with the Excellent Research Professor Scholarship by the Office of the Higher
Education Commission and the Thailand Research Fund in 2009. It was a big interdisciplinary project with a network
of overseas researchers. This long-term project produced an excellent result and simultaneously produced 16 Ph.D.
students.
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7. การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับ
ฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์และฟีโรโมนเพศสัมพันธ์ของกุ้งและปู กับการประยุกต์ใช้
ในระบบเพาะเลี้ยง
โดย ศาสตราจารย์ประเสริฐ โศภน และคณาจารย์ นักวิจยั จากคณะวิทยาศาสตร์  
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงกุ้งและปูที่ก้าวหน้าไปมากแต่การ
ผลิตตัวอ่อนที่สามารถอยู่รอดและพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยยังมีอัตราเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
อีกทั้งการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ในสภาพกักขัง ทำ�ให้พ่อ-แม่พันธุ์ลดประสิทธิภาพการสืบพันธุ์
ลงเนื่องจากเกิดความเครียด จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องใช้สารฮอร์โมนช่วยกระตุ้น แต่จะ
กระทำ�เช่นนั้นได้ต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
และการทำ�งานของระบบสืบพันธุ์ซึ่งควบคุมโดยฮอร์โมนจากระบบประสาท ฮอร์โมนที่
ควบคุมการทำ�งานของระบบสืบพันธุ์เหล่านี้ถูกควบคุมอีกต่อหนึ่งโดยสารสื่อประสาท
(neurotransmitters-NE) โดยเฉพาะ serotonin (5-HT) และ dopamine (DA) และ/หรือ
สารปรับสัญญาณประสาท (neuromodulator-NM) เช่น  Gonadotropin-releasing hormone (GnRH),  FMRF,
และ APGWamides NE เป็นสารสือ่ สัญญาณ (chemical signal) ตัวแรกทีร่ บั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความยาวของกลางวันต่อกลางคืน (photo period) ปริมาณอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อ
ควบคุมระดับของสาร NM ซึ่งมักจะเป็นพวกเปปไทด์สั้นๆ หรือเอไมด์ ซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมน
กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ (gonadotropins) และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตซึ่งเป็นฮอร์โมนประสาทระดับสุดท้าย
ที่กระตุ้นให้กุ้งและปูปรับตัวเข้าสู่ช่วงการเจริญพันธุ์ (reproductive growth) หรือช่วงการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย (somatic growth) ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อม  ซึง่ พบว่าการฉีด GnRH ทีร่ ะดับ 500 ng/g นํา้ หนักตัว
หรือ GnRH agonist ที่ระดับ 1000 ng/gm นํ้าหนักตัว สามารถกระตุ้นให้วงจรของการพัฒนารังไข่และการ
ตกไข่เร็วขึ้นกว่าปกติ แต่มีปริมาณและคุณภาพของไข่ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม พบว่า GnRH มีกระจายอยู่ใน
สมอง ปมประสาท thoracic และต่อมสืบพันธุ์  กุ้งกุลาดำ� และปูม้าที่ถูกฉีดกระตุ้นด้วย 5-HT, DA และ GnRH
ก็มีการตอบสนองแบบเดียวกับกุ้งก้ามกราม
การเลี้ยงในสภาพกักขังทำ�ให้กุ้งและปูเกิดความเครียดเป็นเหตุให้การพัฒนาของต่อมสืบพันธุ์และ
การสืบพันธุข์ องพ่อ-แม่พนั ธุล์ ดลงจนกระทัง่ อาจจะไม่มเี พศสัมพันธ์เลย ทัง้ นีเ้ ป็นไปได้วา่ ความเครียดมีผล กระทบต่อ
ความสมดุลของฮอร์โมน gonadotropins โดยตรง การฉีด 5-HT และ/หรือ GnRH และ/หรือ ELH โดยตรง และ
การกระตุน้ ด้วยฟีโรโมนสามารถกระตุน้ ให้ประสิทธิภาพการสืบพันธุข์ องแม่พนั ธุเ์ พิม่ ขึน้ ได้ นอกจากนั้นการฉีด
สารห้าม DA เช่น SP เป็นปัจจัยเสริมที่ทำ�ให้มีการลดปริมาณ GIH และเพิ่มการสร้างและหลั่ง gonadotropins
ที่สามารถออกฤทธิ์กระตุ้นการพัฒนาต่อมสืบพันธุ์ และพฤติกรรมสืบพันธุ์เพิ่มขึ้นได้ ผลงานเหล่านี้ส่งผลให้
ผลตอบแทนแก่เกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำ�ปีการศึกษา 2552 ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ มีการทำ�งาน
ร่วมกันหลายสาขา และมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้าง มีการผลิตผลงาน
วิจัยชั้นเยี่ยม ขณะเดียวกันได้มีการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปด้วย จึงมีนักศึกษาระดับ Ph.D. อยู่ใน
กลุ่มนี้ถึง 16 คน
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8. Robotic Technology: Research and Technology Transfer
Investigators : Assistant Professor Jackrit Suthakorn and academic staff and students of Faculty
of Engineering
This is an ongoing project whereby the first and second phases were conducted by Asssistant
Professor Dr. Jackrit Suthakorn and his team in 2007 and 2008.  During both phases, there was the
development of the robot-assisted surgery system followed by a navigation system for the operation of
the prototype surgical robot. The surgical robot was used in orthopedic surgery with a real patient.
The third phase of this research project was carried out in 2009. At this stage, the robotic system and
technique were improved for accurate operation and results reporting. The system was applied extensively in
laparoscopic surgery and orthopedic surgery such as total knee replacement and closed intramedullary nailing
of the femur. The system was also brought into use in cosmetic surgery by surgeons before an experiment
with real patients in order to study clinical results of the use of robotic navigation to assist in an operation.
Furthermore, this study examined the feasibility of technique modification to make it appropriate to general
orthopedic surgery, which uses the fluoroscopic radio system. This series of experiments was divided into
2 parts. The first part involved a real operation in patients using solely the robotic navigation system.
The second part included the surgical robotic-assisted system in an operation. Use of robotic technology in
operations was at an experimental stage: in the physical modeling system or with cadavers, by surgeons.

Design of the Robot-Assisted Orthopedic
Surgery System
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8. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์            
ได้ทำ�การวิจัยเริ่มต้นระยะที่ 1 เมื่อปี 2550 ระยะที่ 2 เมื่อปี 2551 โดยพัฒนาชุดติดตั้งในห้องผ่าตัดและพัฒนา     
ขั้นต้นของหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด โดยพัฒนาระบบนำ�ทางเพื่อช่วยในการผ่าตัดชุดต้นแบบให้สามารถนำ�มา
ใช้ได้จริงในทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์กับคนไข้จริง
ในปี 2552 เป็นการศึกษาระยะที่ 3 ได้ทำ�การพัฒนาและปรับปรุงระบบและเทคนิคของหุ่นยนต์ให้
สามารถทำ�งานและแสดงผลที่คงที่แน่นอน โดยจะเป็นช่วงเวลาในการขยายการประยุกต์ใช้ในการผ่าตัด
ที่แพร่หลายสองประเภท คือ การผ่าตัดแบบลาปาโรสโคปและการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ เช่น การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Replacement) และการผ่าตัดฝังแกนดามกระดูก (Closed Intramedullary Nailing
of Femur) และศึกษาทดลองและทดสอบในการผ่าตัดศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งไปสู่การทดลอง
ในคนไข้จริงในที่สุด เพื่อศึกษาผลทางคลินิกในการใช้ระบบนำ�ทางเพื่อช่วยในการผ่าตัด นอกจากนี้จะทำ�การ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการดัดแปลงเทคนิคให้เหมาะสมกับการผ่าตัดศัลยกรรมทางออร์โธปิดิกส์ทั่วไปที่ใช้
ระบบถ่ายภาพรังสีแบบฟลูออโรสโคปิด การทดลองนี้จะถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือ   ส่วนแรกคือการผ่าตัดของ
ศัลยแพทย์ในคนไข้จริง โดยใช้ระบบนำ�ทางเข้าช่วยเพียงอย่างเดียว และส่วนที่สองคือการเพิ่มระบบหุ่นยนต์
ช่วยในการผ่าตัดเข้าช่วยศัลยแพทย์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการทดลองร่วมกับหุ่นยนต์นี้จะยังอยู่ในระดับการ
ทดลองในระบบจำ�ลองทางกายภาพและศพโดยปฏิบัติการโดยศัลยแพทย์์
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After the experiment is acknowledged by surgeons, researchers and the general public, the robotic
research team will transfer the developed technology to interested parties in Thailand.
At present, robotic technology is one of the factors that reflect technological advancement of the
country. Many people have shown their interest in this technology. This is obvious from the evolution of
robotic development both in the industrial and government sectors, especially in educational units, where
a number of students are interested in and determined to develop more efficient robots. Evidently, Thai
university students won the first prize in the international robot competitions, establishing good reputation
for Thailand. In particular, they have won at the Rescue Robot Championship for 4 consecutive years. The
Thai team is under the supervision of Assistant Professor Dr. Jackrit Suthakorn, current President of the Thai
Robotic Society.
The development of the rescue robots is truly useful to society because this type of robot can search
for survivors or victims from such calamities such as conflagration, inundation, earthquakes and other
disasters. In the Rescue Robot Competition, the rescue concept has been developed by creating environments
similar to the real disasters to assess the rescue capacity of the robots.

ประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
กู้ภัย ใน RoboCup Japan Open 2009 ณ เมืองโอซาก้า
ประเทศญี่ปุ่น
The Certificate of the Runner-up Award from the
competition
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หลังจากการทดลองเป็นทีย่ อมรับจากศัลยแพทย์ นักวิจยั และบุคคลทัว่ ไปแล้ว ทางผูว้ จิ ยั มีความประสงค์
จะเผยแพร่งานวิจัยและเทคโนโลยี ได้แก่ แพทย์ ช่างเทคนิคการแพทย์ วิศวกร และผู้สนใจทั่วไปในประเทศไทย
ในปั จ จุ บั น นั บ ได้ ว่ า วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ นั้ น เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ แ สดงถึ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีของประเทศและได้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการการพัฒนา
หุ่นยนต์ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหน่วยงานการศึกษาที่มีนักศึกษา
เป็นจำ�นวนไม่น้อยให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้น ดังได้มีตัวอย่างแล้วว่าเยาวชนไทยได้ไป
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศจากการคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกมาแล้ว โดยเฉพาะใน
รายการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยที่ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วถึง 4 ปีติดต่อกัน โดยการนำ�ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย รับหน้าที่เป็นโค้ชควบคุมทีมตัวแทน
ประเทศไทยเข้าแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยในระดับโลก
การพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยนับเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีประโยชน์จริงต่อสังคมโดยรวม โดยหุ่นยนต์ที่
พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถในการค้นหาผู้รอดชีวิต หรือผู้ประสบภัยที่ตกค้างอยู่ในซากปรักหักพังต่างๆ
ในสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภัยอื่นๆ ซึ่งในการแข่งขัน
หุ่นยนต์กู้ภัยได้ใช้หลักการนี้มาจำ�ลองสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติเพื่อทดสอบความสามารถของหุ่นยนต์  

ทีม BART LAB Rescue ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
RoboCup Japan Open 2009 ณ เมืองโอซาก้า
ประเทศญี่ปุ่น
The BART LAB Rescue Team during the Rescue
Robot Competition “RoboCup Japan Open 2009” in
Osaka, Japan
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9. An Electronic Nose for Agriculture and Food Industry
Investigators : Assistant Professor Teerakiat Kerdcharoen and the research
team from Faculty of Science
Gas chromatography equipment (GC) which separates composition of
substances that evaporate after heat, was used widely in agricultural and
food industry in Thailand. However, gas chromatography equipment costs
approximately 2-10 million Baht.  Similarly, human nose was used to analyze
a wide range of odors in food and agricultural products. With a collaboration
of a research team from the Department of Physics, Faculty of Science and a
research team from the National Nanotechnology Center, electronic noses can
be successfully developed for agriculture and food at less than 100,000 Baht.
The developed technology has been implemented for commercial and public use by creating
prototype lab-scale electric noses and prototype field electric noses and having them tested with a variety of
agricultural and food products. They have also been incorporated into other types of technology to enhance
their use for agricultural produce control in real cultivated fields.
The application of this modern technology in
agricultural farms helped the GranMonte Smart Vineyard
to win Thailand Tourism Awards for Agro-Tourism in
the Northeastern Region in 2008. This not only enforced
the community of wine producers in Khao Yai but also
drew support from the University in the integration of the
R&D into the Smart Farm System for better accuracy of
farming.
Furthermore, the research was recognized
with the Outstanding Research Awards in 2008 from
the Thailand Research Fund. The project also earned
4 patents and 12 research articles were published in
international journals. There were six graduate students
who participated in the project.
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9. จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเกียรติ์   เกิดเจริญ และคณะผู้วิจัย  
คณะวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย มีการใช้เครื่อง
ประเภท Gas Chromatography (GC) ซึง่ จะทำ�การแยกองค์ประกอบ
ของสารทีร่ ะเหยกลายเป็นไอเมือ่ ถูกความร้อน รวมทัง้ จมูกมนุษย์ในการ
ตรวจวิเคราะห์กลิ่นผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรต่างๆ ตัวเครื่อง GS
เหล่านั้นมีราคาประมาณ 2-10 ล้านบาท   มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถ
พัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในราคาที่ต้นทุนไม่ถึง 100,000 บาท ได้โดยทีมนักวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และทีมนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   ในการพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยีที่พัฒนาได้ถูกนำ�ไปใช้งานในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ ด้วยการสร้างต้นแบบจมูก
อิเล็กทรอนิกส์ระดับห้องปฏิบัติการ และต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ระดับภาคสนาม โดยได้ทดสอบกับ
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารหลายชนิด พร้อมนำ�ไปประกอบกับเทคโนโลยีอื่นเพื่อใช้ในการควบคุมผลิตผล
ทางการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกจริง
ผ ล จ า ก ก า ร นำ � เ ท ค โ น โ ล ยี       
สมัยใหม่ไปใช้ในฟาร์มเกษตรนี้
มีส่วนช่วยให้ไร่ GranMonte ได้
รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทย
ครั้งที่ 7 ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผลงานดังกล่าวมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนผู้ผลิต
ไวน์ในเขตเขาใหญ่ให้เกิดความ
เข้มแข็งได้อย่างมาก และทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการนำ�ผลงานชิ้นนี้ไปบูรณาการ
เข้ากับ Smart Farm System หรือระบบฟาร์มอัจฉริยะ ที่จะทำ�ให้การทำ�ไร่ทำ�นามีความแม่นยำ�สูงขึ้น
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “โครงการเด่นปี 2551” จาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้วย
และนอกจากจะมีการจดสิทธิบัตร จำ�นวน 4 สิทธิบัตรแล้วโครงการนี้ยังให้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ถึง 12 ฉบับ มีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมโครงการ จำ�นวน 6 คน
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10. High Impact-Resistance Transparent practice known as invisible orthodontics that has
been approved for clinical studies. The research on
Plastics
Investigators : Lecturer Kitikorn Jamorndusit, high impact-resistance transparent plastics won the
Faculty of Environment and Resource Studies and Creative Invention Award in the field of Chemical
Associate Professor Passiri Nisalak, Associate and Pharmaceutical Sciences from the Office of the
Professor Pornrachanee Sawaengkit, and Lecturer National Research Council of Thailand in 2010.
Rachaya Chintaalakorn, Faculty of Dentistry
Polymethyl methacrylate, commercially
known as acrylic, is a transparent plastic that is
solid but fragile and easily broken. This project on
transparent plastics was, therefore, conducted with
the purpose of increasing the impact-resistance
property of polymethyl methacrylate sheets while
maintaining its transparency by adding impactresistant substances such as polyurethane or
natural rubber from a plant of economic value
for Thailand. In addition, the increase in highresistance of polymethyl methacrylate through the
use of polyurethane also defines an innovation in
ผลิตภัณฑ์ที่ไดัจากแผ่นพอลิเมทิล
orthodontic materials.
เมทาคริ เ ลตทนแรงกระแทกที่
The products can be applied in works that
ปรับปรุงสมบัติด้วยยางธรรมชาติ
require high impact-resistance such as the front
Products made from high
part of a helmet, transparent roof tiles, transparent
impact-resistance polymethyl
bulletproof vests as well as a type of orthodontic
methacrylate with added natural
rubber for property improvement
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10. ผลงานพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง
โดย อาจารย์ก ิ ต ิ ก ร จามรดุ ส ิ ต
ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์
รองศาสตราจารย์พาส์นศิริ นิสาลักษณ์ รองศาสตราจารย์
พรรัชนี แสวงกิจ และอาจารย์รชยา จินตวลากร คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
พอลิเมทิลเมทาคริเลต หรือในทางการค้า
นิยมเรียกว่า “อะคริลิก” จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกที่
มีสมบัติเด่นด้านความโปร่งใส แต่มีข้อด้อยที่ความ
แข็ง เปราะ แตกหักง่าย งานวิจัยพลาสติกใสทนแรง
กระแทก มีเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มผลิตพลาสติก
โดยเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ก ารทนแรงกระแทกของแผ่ น
พอลิเมทิลเมทาคริเลต โดยคงสมบัติความโปร่งใส
ด้วยการใส่สารเพิ่มการทนแรงกระแทก ได้แก่ ยาง
ธรรมชาติ และพอลิยรู เิ ทน ผลจากงานวิจยั สูน่ วัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์พลาสติกใสทนแรง
กระแทกสูง จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเพิ่มสมบัติ
การทนแรงกระแทกให้กับพลาสติกพอลิเมทิเลเมทาคริเลตด้วยการใช้ยางธรรมชาติที่จัดพืชเศรษฐกิจ
ที่สำ�คัญของประเทศไทย และนวัตกรรมใหม่ของ
วั ส ดุ ท างทั น ตกรรมจั ด ฟั น โดยการเพิ่ ม สมบั ติ ก าร
ทนแรงกระแทกของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วย
พอลิยูริเทน

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ ส ามารถนำ � ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
กับงานที่ต้องการรับแรงกระแทกสูง เช่น ด้าน
หน้าหมวกกันน๊อค กระเบื้องมุงหลังคาชนิดใส
เกราะกันกระสุนชนิดใส รวมถึงงานด้านทันตกรรม
จัดฟันที่เรียกว่าแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหนที่ผ่าน
การศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ ง ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ และคลินิกแล้วว่าสามารถใช้เป็นวัสดุ
ในทางทันตกรรมจัดฟันได้ ผลงานพลาสติกใสทน  
แรงกระแทกสูงได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจำ�ปี 2553 ระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แผ่นทันตกรรมล่องหนที่ได้จากการ
วิจัย และเครื่องมือจัดพันแบบใสที่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
Invisible orthodentics resulting
from the research project and
produced clear braces
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11. Education with the use of local language and Thai as the media of instruction: A case study
of bilingual education (Thai-Malay dialects) in schools located in the four southern provinces
Investigators : Prossessor   Suwilai Premsrirat and researchers from the Research Institute for
Languages and Cultures of Asia
The action research project on “Education with the use of local language and Thai as the media
of instruction: A case study of bilingual education (Thai-Malay dialects) in schools located in the four
southern provinces” is an attempt to develop guidelines for long-term solutions to the problem of unrest in
the southern provinces. This 9-year project has operated in pilot schools where students speak only Malay
dialects, and is conducted starting from early childhood education (Kindergarten 1-2) to the completion of
compulsory elementary education (Prathom 1-6) with an additional one year preparation. The project aims
at a comprehensive bilingual education in four pilot schools in the provinces of Pattani, Yala, Narathiwat
and Satun and using them as a model for other schools with students whose mother tongue is not the official
language. The project progresses by generating brain and creativity development processes and a systematic
learning process using their local dialect, which is also their native language, with participation from the
community.
For the last three year, during the period of early childhood education, changes were observed in
both teachers and students. The teaching and learning became a happy process. While the students loved
books and schools and did not miss classes, the teachers adjusted their teaching approach toward genuine
child-centered education and exercised more varieties of teaching techniques for the students’ brain and
learning development. The students also clearly improved their learning and exhibited better pretest and
posttest percentages. For instance, the test scores of the students at Ban Prachan School in Pattani increased
considerably from 16.21% to 67.39%, there was also improvement from 12.86% to 39.00% at Ban Bueng
Nam Sai School in Yala, from 5.10% to 58.20% at Thairath Witthaya 10 School in Narathiwat and from
42.45% to 55.88% at Ban Tammalang Nua School in Satun. Parents were satisfied that their children became
more outspoken and expressive and that they could follow appropriate Muslim ways and culture while using
Thai correctly. The community had more confidence in the education system provided by the government.
The bilingual education program (Thai-Malay dialects) was selected by SEAMEO to be the Good
Functioning Model for Indonesia and Malaysia, where they will use it for education of ethnic groups in their
countries. The bilingual education project operated by SEAMEO and Indonesia’s Ministry of Education will
be applied for the linguistic groups of Javanese, Sundanese and Makasarese.
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11. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา
ท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการ
ศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ใน
โรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย : ศาสตราจารย์สุวิไล   เปรมศรีรัตน์
และคณะผูว้ จิ ยั สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทย
เป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษา
ไทย – ภาษามลายูถน่ิ ) ในโรงเรียนเขตพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เป็นความพยายามที่จะหาแนวทาง
ในการแก้ เ หตุ ข องปั ญ หาความไม่ ส งบในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว เป็นโครงการ
9 ปี   ดำ�เนินการในโรงเรียนนำ�ร่องที่มีนักเรียน
พูดภาษามลายูถน่ิ 100%   ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1–อนุบาล 2) จนจบการศึกษาภาคบังคับชัน้ ป.1–ป.6
รวมการเตรียมการอีก 1 ปี   มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) ในโรงเรียน
นำ�ร่อง 4 โรงเรียน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล เพื่อเป็นต้นแบบสำ�หรับโรงเรียนที่มีนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาแม่ต่างจากภาษาราชการ ด้วยการสร้างกระบวนการพัฒนาสมอง ความคิดสร้างสรรค์
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้ภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็กร่วมในการจัดการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 และ 2 ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งครูและนักเรียน ซึ่งเรียนและสอนอย่างมีความสุข เด็กไม่ขาดเรียน รักโรงเรียนและหนังสือ  
ครูปรับวิธีการสอนให้เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง   และใช้กลวิธีหลากหลายที่จะพัฒนาสมองและการ
เรียนรู้ของเด็ก  เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้อย่างชัดเจน  ผลการทดสอบภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนมี
ผลดีที่แตกต่าง เช่น โรงเรียนบ้านประจัน(ปัตตานี) 16.21% ---> 67.39%  
    โรงเรียนบ้านบึงนํ้าใส(ยะลา) 12.86% ---> 39.00%  
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (นราธิวาส) 5.10% ---> 58.20%
    โรงเรียนบ้านตำ�มะลังเหนือ(สตูล) 42.45% ---> 55.88%  
ผูป้ กครองมีความพอใจทีล่ กู ๆ กล้าพูด กล้าแสดงออก ปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมอิสลามได้ถกู ต้องและใช้
ภาษาไทยได้ชดั เจน คล่องแคล่วตามวัย  ชุมชนมีความมัน่ ใจในระบบการศึกษาของรัฐมากขึน้
โครงการจั ด การเรี ย นการสอนแบบทวิ ภ าษา(ภาษาไทย-มลายู ถิ่ น )ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากองค์ ก าร
SEAMEO ให้เป็นโครงการต้นแบบ (Good Functioning Model) สำ�หรับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย  
ซึ่งจะนำ�ไปใช้ในการจัดการศึกษาสำ�หรับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศของตน   โดย SEAMEO และกระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศอินโดนีเซียจะเริ่มโครงการในกลุ่มภาษาชวา ซุนดา และมากัสซา
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Teaching & Learning
Excellence
Mahidol University’s policy is to create
teaching and learning excellence by organizing study
programs that produce graduates capable of fulfilling
the country’s needs regarding qualified personnel for
the fields of medicine, public health, medical science,
science and technology, social science, humanity
and liberal arts. The University devotes continuing
effort to improve its curriculums so that they become
outstanding in their fields and compete with the
international standards, along with this, programs
are involved in establishing networks for educational
development. Moreover, the University provides
educational opportunities to talented individuals at
many different levels with an emphasis on academic
as well as social development suitable for every
student’s potential. These opportunities ensure
that students are capable of self learning forever,
adhere to moral principles, display morality and
professional ethics, and are satisfied to work under
public and private organizations both nationally
and internationally. To achieve such teaching and
learning excellence, in 2009 the University’s policy
has brought about the following outcomes.
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สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี น โยบายในการสร้ า ง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน
(Teaching and Learning Excellence) โดยมีการ
จั ด หลั ก สู ต รเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ความต้ อ งการ
ของประเทศในด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มีการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น หลั ก สู ต ร
ชัน้ นำ�ของประเทศและมีความเป็นสากล มีการสร้าง
เครือข่ายด้านการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถ
ในระดับต่างๆ โดยให้พัฒนาการด้านวิชาการและ
สังคมตามศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความ
สามารถในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำ�นึกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ สร้างให้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถในการนำ�ความรู้
ความสามารถไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศ
และเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ โดยกำ�หนดนโยบายและมี
ผลการดำ�เนินงาน ในปี 2552 ดังนี้
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Encourage students and personnel to develop professional skills and to have
enquiring minds, capable of lifelong learning.
In 2009, the University carried out the following activities:
 Appointed a committee on teaching and learning development to undertake development of an
education plan, curriculum development and adjustment, which includes supporting improvement in the
teaching and learning process, and lead a subsequent analysis of education management.
 Stipulated that all instructors must attend a conference or receive training in teaching and learning
development once every three years.
 Arranged a project to provide new instructors with integrated teaching techniques.
Urged instructors and educational personnel to attend a conference, workshop or seminar and
observe teaching activities at other institutions in order to encourage an exchange of knowledge to be used
in constantly improving their own educational management.
 Established an online system of teaching evaluation of every course, in order used to improve the
teaching and learning process.
 Encouraged teaching and learning that emphasizes self-study and self-research, and required that
every study program must provide practical skills to students.
 Supported and promoted projects initiated to allow talented students to perform to their fullest
potential in their specialized field of study, such as the Ph.D.-M.D./Ph.D.-D.D.S Medical Scholars Program,
the Honors Program, the B.Sc.-M.M. Program and the B.Sc.-Ph.D. Program in Science.
 Supported and promoted an arrangement of study programs that facilitate education of the
disadvantaged and underprivileged, for example, a curriculum for hearing impaired students, a curriculum
for willing students who can assist those suffering from communication disorders, etc., so as to enable them
to lead a valuable and happy life in society. The University also admitted students from southern provinces
to study at Mahidol University in accordance with the Ministry of Internal Affairs’ project.
 Implemented the assessment of achievement in students’ learning process and used it as an element
of the Key Performance Index.
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สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
Teaching & Learning Excellence

การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถในวิชาชีพ
มีจิตสำ�นึกและศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 กำ�หนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน

เพื่อจัดทำ�แผนการ
ศึกษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และ
ติดตามผลการจัดการศึกษา
 กำ�หนดให้อาจารย์เข้าร่วมในการประชุม/อบรมในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อ 3 ปี
 จัดโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอนและเทคนิคการสอน
แบบต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ
 พั ฒ นาส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มประชุ ม
วิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมเสวนา และดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อนำ�ไปพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 จัดทำ�ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์ โดยให้นักศึกษาทำ�การ
ประเมินในทุกรายวิชาเพื่อนำ�มาปรับปรุงการเรียนการสอน
 ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอน เพื่อเน้นการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และมีรายวิชาที่ฝึกทักษะให้
กับนักศึกษาในด้านการปฏิบัติในทุกหลักสูตร
 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
ได้แก่ โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ (Ph.D.-M.D.) และอาจารย์ทันตแพทย์ (Ph.D.-D.D.S) โครงการ Honors
Program โครงการ B.Sc - M.M. และโครงการ B.Sc - Ph.D ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรที่เอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ หลักสูตรสำ�หรับผู้พิการ
ทางการได้ยนิ หลักสูตรสำ�หรับนักศึกษาปกติเพือ่ ช่วยเหลือผูม้ คี วามผิดปกติในการสือ่ ความหมาย เพือ่ ให้ผดู้ ้อย
โอกาสได้ดำ�เนินชีวิตและอยูใ่ นสังคมทัว่ ไปได้อย่างมีคณ
ุ ค่าและมีความสุข การรับนักเรียนในจังหวัดภาคใต้เพือ่ ให้
โอกาสได้เข้าศึกษาตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย
 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา และกำ�หนดเป็นตัวชี้วัดด้านการ
ศึกษา
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Produce graduates who exhibit the characteristics of Mahidol University’s core
values and culture.
In 2009, the University carried out the following activities:
		  Coordinated the teaching and learning in the General Education curriculum by motivating
students to be aware of the relation between professional education and general education in the areas of
social science, humanity and arts, and science. Not only has the curriculum helped students to have an
understanding of the nature of human beings; the nature of the environment; and changes, development and
interrelations in society, from the family to the community, the nation and the world; it has also encouraged
individuals to analyze problems and focus their ideas into solving problems by using consciousness and
wisdom. Additionally, students demonstrate the capability to learn about themselves and others, and develop
humanism, public mindedness and fulfill their desire to improve themselves and make themselves useful at
all levels of society.
		
 Disseminated the Mahidol University approach in general education teaching model to
other institutions under the Office of the Higher Education Commission.
		
 Developed communication learning skills using Thai, international languages and modern
technology.
		  Worked with the Division of Student Affairs in planning the development and support of
students’ academic competence and their participation in various activities so that students become ideal
graduates endowed with MAHIDOL core values.
		  Organized training for educational administrators at the faculty level as well as at the
program level, based on a Transformative Learning approach, followed by application to the teaching and
learning methods and students’ activities.
		  Coordinated with all program administrators so that the programs would be administered
under the 2009 Thai Qualification Framework for Higher Education, which is used as a guideline for
curriculum development, teaching and learning and high-quality educational management in order to
produce graduates with high academic potential, moral principles and leadership, and who will be an integral
force for the country’s development.
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สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
Teaching & Learning Excellence

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
 ประสานการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โดยกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความสัมพันธ์ของการศึกษาวิชาชีพร่วมกับการศึกษารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุ่มสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการ เพื่อให้เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชุน ระดับประเทศ และระดับโลก
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและให้ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญา สามารถเรียนรู้ตนเองและ
ผู้อื่น มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ มีจิตสาธารณะ มีความต้องการพัฒนาตนเองและทำ�ประโยชน์ให้แก่
สังคมทุกระดับ
 เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหิดลให้กับ
สถาบันอื่น ๆ ในเครือข่ายของสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 พัฒนาทักษะการเรียนรูด
้ า้ นการสือ่ สารด้วยภาษาไทย ภาษาสากล และการสือ่ สารโดยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่
 ประสานกับงานกิจการนักศึกษาในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และ
ทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบตามคุณลักษณะของ MAHIDOL
 จัดอบรมผู้บริหารการศึกษาระดับคณะ และหลักสูตร โดยกระบวนการ Transformative Learning
เพื่อนำ�ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
 ประสานงานด้านหลักสูตรให้ดำ�เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 โดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูง เพื่อ
การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ� เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศ
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Strive for academic excellence in order to compete at the international level.
In 2009, the University carried out the following activities:
		
 Improved educational and research management of existing graduate programs in order to
adhere to international standards and developed new curriculums that are modern and correspond to modern
fast-changing knowledge.
		
 Supported faculty to establish international curriculums for undergraduate students, such as
in computer engineering and actuarial science. thus encouraging international students to study at Mahidol.
		
 Encouraged students to exhibit their academic works and enter academic competitions at
the university, national and international levels. The University also honored students and staff who bring
recognition to their faculty, college, institute and the university on several different occasions.
		
 Publicized the University’s curriculums via websites and the foreign relations network to
attract international students to study in the programs offered by Mahidol University.
		
 Cooperated with ASEAN and other international institutions in academic exchange, teaching
and learning administration, research and student exchange.
		
 Encouraged faculties and institutes to develop courses that accommodate international
students, especially those in the ASEAN countries who are interested in Thailand to study in Mahidol
University under the ASEAN University Network-ASEAN credit Transfer System Program (AUN-ACTS).
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สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
Teaching & Learning Excellence

       พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาและวิจัยให้มีมาตรฐานระดับสากล

และเป็นผู้นำ�ในการสร้างหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สนับสนุนให้คณะจัดทำ�หลักสูตรนานาชาติเพือ่ เอือ้ ให้นก
ั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดล และนักศึกษาต่างชาติได้เข้าศึกษา ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย
 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงผลงานและเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการทั้ ง ในระดั บ
สถาบัน ระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้งให้การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาและบุคลากรที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษา
ต่างชาติ ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
 ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและร่วมมือกับสถาบันในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) และสถาบัน
ในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย และร่วมจัดทำ�โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
 ส่งเสริมให้คณะและสถาบันจัดทำ �รายวิชาที่สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN ที่สนใจประเทศไทยได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านโครงการ AUN-ACTS
(ASEAN University Network-ASEAN Credit Transfer System)
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Develop an environment conducive to learning.
In 2009, the University carried out the following activities:
		
 Strived to become the university of choice with an environment conducive to learning and
supporting a happy and caring student life by constantly improving the University’s landscape, buildings and
facilities at Salaya and Kanchanaburi campuses.
		
 Required that all study programs efficiently develop a councelling system and/or academic
advisory system.
		
 Arranged for more meetings and activities among instructors and students.
		
 Required courses to include ethical and moral promotion activities and support students’
group working.
		
 Created cooperation among students and motivated their participation in activities, and
nurtured their capacity to engage in effective time management between study and other activities, by means
of an activity transcript.
		
 Building the Mahidol University Learning Center for service rendering and organizing
student development activities.
		
 Facilitated teaching and learning administration by securing budgets for the construction
of an Education Complex, classroom renovation and the procurement of educational supplies.
		
 Allocated a budget to improve libraries, databases, and educational media as well as the
information system that nurtures research and study.

Create systems and mechanisms that support research in education.
In 2009, the University carried out the following activities:
		
 Appointed a committee to organize activities to support on educational research, leading
to the development in teaching and learning.
		
 Allocated a budget to promote research on education.
Apart from the aforementioned policies, Mahidol University has also given educational
opportunities to students of various potentials, those of a high potential, students or the underprivileged or
even those determined to study in their own interest. To do so, the University has stipulated the qualifications
of prospective students in accordance with the undergraduate entrance system and admitted them to the
University’s study programs through quota system, special program system, central admission system and
direct admission by each faculty.
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สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนรู้
 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตลอดจนอาคารสถานที่และสิ่งอำ�นวยความสะดวกของวิทยาเขตศาลายา และ

วิทยาเขตกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีผู้ต้องการเข้าศึกษา มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการศึกษาหาความรู้ และการใช้ชีวิตความเป็นนักศึกษาอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
 กำ�หนดให้หลักสูตรพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือแนะนำ�ด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
 จัดให้มีการพบปะและหรือทำ�กิจกรรมระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้มากขึ้น
 กำ�หนดให้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา และส่งเสริมให้
นักศึกษาทำ�งานกลุ่ม
 สร้างความร่วมมือและกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
ให้รู้จักการจัดสรรเวลาระหว่างการเรียนและการทำ�กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบันทึกกิจกรรมใน
รูปแบบของ Activity transcript
 จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อรองรับการให้บริการและการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
 อำ�นวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
ปฏิบตั กิ ารศึกษาทัว่ ไป การปรับปรุงห้องเรียน และจัดหาอุปกรณ์ทอ่ี �ำ นวยความสะดวกทางด้านการเรียนการสอน
ให้พอเพียง
 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด คลังข้อมูล และสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนระบบสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า

สร้างระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษา
 จั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การทำ � วิ จั ย ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ นำ � ไปสู่ ก าร

พัฒนาการเรียนการสอน
 ส่งเสริมการทำ�วิจัยด้านการศึกษา โดยการจัดสรรทุนในทำ�การวิจัยด้านการศึกษา

นอกจากนโยบายข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังส่งเสริมให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพ
ทุกระดับทั้งผู้มีศักยภาพสูง ศักยภาพปกติ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในวิชาชีพที่
ถนัดได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้แก่ ระบบโควตา ระบบโครงการพิเศษ ระบบแอดมิชชัน ระบบ
รับตรงของคณะ
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Expansion of Educational Opportunities
Mahidol University has expanded academic programs at the University’s provincial campuses
in Kanchanaburi, Nakhon Sawan and Amnat Charoen and constantly developes the campuses. Aiming at
sustainable development at all provincial campuses, the University has collaboration with the provinceial
organitation for the establishment of each campus while working towards creating understanding between
the University and the community and the province. That is, the former is to be responsible for academic
development whereas the latter will develop an integrated management system, so that the University entirely
belongs with the province and is integral and connected to the development of the province. In 2009, the
following development was undertaken.		
Kanchanaburi Campus : Kanchanaburi
campus admitted more students in 2009 than in
previous years, with a total number of 945 second,
third and fourth year students in management,
accounting and science in a majors, food technology,
agricultural science, conservation biology and
geology. The teaching approach at Kanchanaburi
campus emphasize on local resources to strengthing
the students’ learning activities. Furthermore, the
University took part in community development by
initiating projects that enhance students’ learning
ability and conducting various activities that
improve their education, providing training courses
for instructors to boost education, and arranging
vocational knowledge training for the community
to enrich the living standard in the community.
Likewise, the University also invited the community
to participate in the activities undertaken by the
campus to create a strong harmony between both
parties, resulting in cooperation for sustainable
development of the community and the province.
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การขยายโอกาสทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขยายการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขต
กาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ การบริหารจัดการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาเขตอำ�นาจเจริญอย่างต่อเนื่อง
โดยมีนโยบายให้จังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อความเจริญที่ยั่งยืน มีการสร้างความเข้าใจกับ
ชุมชนและจังหวัดเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้ที่พัฒนาด้านวิชาการ และใน
อนาคตจังหวัดจะพัฒนาระบบบริหารจัดการดำ�เนินงานเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยของจังหวัดได้อย่างเต็มที่ โดย
ในปี 2552 มีพัฒนาการดังนี้		
วิ ท ยาเขตกาญจนบุ ร ี มี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษา
ในจำ � นวนที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ในปีการศึกษา 2552 โดยมี
นักศึกษาในชัน้ ปีท่ี 2-4 ทีเ่ รียนทีว่ ทิ ยาเขตกาญจนบุรใี น
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต บัญชีบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และ
ธรณีวิทยา รวมทั้งสิ้น 945 คน การจัดการเรียนการ
สอนที่วิทยาเขตเน้นการนำ�ทรัพยากรที่มีอยู่ในภูมิภาค
เป็นแหล่งเรียนรูข้ องนักศึกษาในหลักสูตร นอกจากนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนโดย
จั ด โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละจั ด กิ จ กรรมใน
รูปแบบต่างๆ ให้กับนักเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษา
ที่ดีขึ้น ให้ก ารอบรมครู/อาจารย์ของโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับการศึกษา จัดการอบรมความรู้ทางวิชาชีพสู่
ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมกับวิทยาเขต สร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำ�ไปสู่ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดอย่างยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี

09

Nakhon Sawan Campus Establishment Project: A Vice President for Campus Development was
appointed to manage the campus establishment. The Vice President’s duties include a campus development
master plan, locating a site for the campus construction and developing a recruitment program to obtain
permanent instructors for the campus together with cooperate with the provincial body.
Amnat Charoen Campus Establishment Project: The governor of Amnat Charoen and the Amnat
Charoen Provincial Administrative Organization have persistently joined forces with the University in the
development of the campus. The campus’s education building, which was constructed with the budget of
the Amnat Charoen Provincial Administrative Organization, was completed and is currently undergoing
durable article and equipment installation; it is to be opened in 2010. Programs that will be offered in 2010
include a Certificate for Practical Nursing, under the Faculty of Tropical Medicine and a Master of Public
Health, under the Faculty of Public Health.

Educational Administration in Medicine and Public Health
Mahidol University is a leader in medical and public health education administration. The University
has collaborated with the Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan Administration in the education
of a Bachelor’s of Medicine Program and Bachelor’s of Nursing Science Program. Institutions affiliated with
Mahidol University in the education of both programs are 4 medical education centers, Bangkok Metropolitan
Administration Medical College, 9 nursing colleges under the jurisdiction of the Ministry of Public Health,
nursing colleges under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration, the Royal Thai Navy
College of Nursing, the Royal Thai Air Force Nursing College and Kuakarun College of Nursing. Under its
affiliation, Mahidol University is in charge of collaborating with all 20 institutions regarding the teaching
and learning of the curriculums and overseeing that the curriculums meet the standards and requirements
set out by the Professional Council. The programs have produced sufficient and efficient graduates in both
fields, which are regarded nationally as having a shortage of qualified personnel. To maintain its quality,
the University has enacted a regulation requiring affiliated institutions to make certain that their education
follows the standards of Mahidol University’s education.

Networking and Collaboration in Education

Mahidol University has nurtured the establishment of educational networking and collaboration
with other institutions by developing and exchanging educational knowledge and experience as well as
student development so as to strengthen the operation of the educational institutions participating in the
network. Such educational networking and collaboration include Higher Education Network of the Lower
Central Region, Co-operative Education Network of the Lower Central Region, Higher Education Network
for the Development of Thai Ideal Graduates of the Central Region, Development of Academic Courses
and the Teaching and Learning of General Education Program for Student Development, Extracurricular
Activities for Student Development, and Traditional Academic Conference of Thammasat University (TU),
Mahidol University (MU), the Royal Thai Navy (RTN) and Kasetsart University (KU), etc.
รายงานประจำ�ปี
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โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง วิ ท ย า เ ข ต
นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อดำ�เนิน
การประสานงาน และกำ � หนด
แผนแม่ บ ทในการพั ฒ นาวิ ท ยาเขต
รวมทั้ ง จั ด หาพื้ น ที่ สำ � หรั บ การ
ตั้งมหาวิทยาลัย และการจัดทำ�
หลั ก สู ต รการสรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ
ประจำ�วิทยาเขต
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำ�นาจเจริญและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนือ่ ง และการก่อสร้างอาคารเรียนทีใ่ ช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วเสร็จ และอยูใ่ นระหว่างการติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์ประจำ�อาคาร ซึง่ จะมีการเปิดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2553 ได้แก่หลักสูตรผูช้ ว่ ยพยาบาลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์

การจัดการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำ�การจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ให้ความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ในการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 4 แห่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง และสังกัดกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์ รวมทัง้ สิน้ 20 แห่ง
เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่ประสานงานในการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน ให้การดูแลและกำ�กับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและตามข้อกำ�หนดของ
สภาวิชาชีพ นับเป็นการตอบสนองความต้องการบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทัง้ สองสาขา ให้มจี �ำ นวนทีเ่ พียงพอ
และปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขา และได้ออกข้อบังคับว่าด้วย
สถาบันสมทบ เพื่อให้การดูแลและควบคุมการจัดการศึกษาของสถาบันสมทบเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เครือข่ายและความร่วมมือด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยพัฒนาและแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำ�เนินงานใน
กลุ่มเครือข่าย อาทิ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย การจัดกิจกรรมการสร้างรายวิชาและ
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานอก
ชั้นเรียน และการจัดประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ เป็นต้น
รายงานประจำ�ปี
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Student Activities
Mahidol University is determined to develop
students so that they are not only healthy in physical, mental
and emotional but also possess morality, are responsible for
themselves and society and are capable of adjusting and living
happily in societies. To achieve its goal, the University supported
the students need both academic knowledge and student
activities. Students are encouraged to paticipate in a wide range
of activities regarding academia, quality assurance, sports, the
environment, art and culture conservation, volunteering, and
moral and ethical development organized by over 40 student
organizations, associations, clubs and groups. The University
allocated a budget of seven million Baht to conduct student
activities, supporting a total of 130 projects, such as “Seeds of
Love”: the Project for Student Development by Contemplative
Education, the Quality Assurance Project for Mahidol University
Ideal Graduate Development, the Goodness for Father Project,
various sport competitions and religions activities.
In addition, the University has partially support the
students who have financial problems to enable them to study
for their degree. In 2009, a total of 2,612 funds amounting
118,578,355 Baht were allotted. An additional amount of
17,792,574 Baht was granted as provision of a variety of welfare
services including health, medical and dental care services,
welfare funds, part-time job opportunity services and consulting
services. To lend further assistance to students, the University’s
health care services were increased to cover their medical fees.
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กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนากิจกรรม
นั ก ศึ ก ษาควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยมี ค วาม
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมใน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนสามารถดำ�รงชีวิต
และปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ
การประกันคุณภาพ กีฬา สิ่งแวดล้อม ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
การบำ�เพ็ญประโยชน์ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาในรู ป ขององค์ ก รนั ก ศึ ก ษา
สโมสร ชมรม และกลุ่มกว่า 40 ชมรม พร้อมทั้งสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมจากงบประมาณแหล่งต่างๆ จำ�นวนกว่า 7 ล้านบาท
ในการดำ�เนินกิจกรรม 130 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา “เมล็ดพันธุ์
แห่งความรัก” โครงการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการทำ�ดีเพือ่ พ่อ การจัด
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และการจัดกิจกรรมในวันสำ�คัญ
ทางศาสนา เป็นต้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดสรรทุนการศึกษาสำ�หรับ
นักศึกษาทีป่ ระสบปัญหาทางด้านการเงิน เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถ
ศึกษาได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา (ผ่านกองกิจการนักศึกษา)
จำ�นวน 2,612 ทุน เป็นเงิน 118,578,355 บาท ตลอดจนให้
บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาทั้งทางด้านสุขภาพรักษาพยาบาล
และทันตกรรม ด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา การจัดหางานพิ เ ศษ
นอกเวลา และการให้บ ริ ก ารคำ�ปรึ ก ษาแก่น ั ก ศึ ก ษา เป็นเงิน
17,792,574 บาท ตลอดจนมหาวิทยาลัยได้เพิม่ สิทธิคา่ รักษาพยาบาล
ของนักศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา
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Employment Opportunities

According to a survey conducted to ascertain the employment opportunity of Mahidol University
students graduating in 2008 (the information was obtained 3 months after their graduation), there were a total
3,445 graduates, of which 3,298 students returned the questionnaires, accounting for 95.73%. The results
were as follows:
เมื่อพิจารณาสาเหตุที่บัณฑิตยังไม่ได้ทำางาน จำานวน 649 คน พบว่า
The 649 graduates who did not work cited the following reasons for their unemployment:
รอคำาตอบจากหน่วยงาน
Awaiting reply from organization for which they have applied
ยังไม่ประสงค์ทำางาน
Having no desire to work
หางานทำาไม่ได้
Not being able to find a job
อื่นๆ
Others

รายงานประจำาปี
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281 (8.52%)
205 (6.22%)
120 ( 3.64%)
43 ( 1.30%)

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
Teaching & Learning Excellence

การได้งานทำาของบัณฑิต

จากรายงานการสำารวจภาวะการหางานทำาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปีการศึกษา 2551
(ข้อมูลหลังสำาเร็จการศึกษา 3 เดือน) มีผูัสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 3,445 คน โดยมีบัณฑิต
ที่บันทึกแบบสำารวจและส่งคืน จำานวน 3,298 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.73 พบว่า
ทำางานแล้ว
Employed
กำาลังศึกษาต่อ
Continuing study
ยังไม่ได้ทำางาน
Unemployed

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
1,221 (55.98%)
Government officials
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน
705 (32.33%)
Employees of private organizations
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
144 ( 6.60%)
Independent business persons/entrepreneurs
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
62 ( 2.84%)
Employers of foreign or international organizations
รัฐวิสาหกิจ
29 ( 1.33%)
Employers of state enterprises
กิจการของครอบครัว
10 ( 0.46%)
Family business
อื่นๆ
10 ( 0.46%)
Others

2,181 (66.13%)
468 (14.19%)
649 (19.68%)

เมื่อพิจารณาสถานภาพการทำางาน
ของบัณฑิตที่ทำางานแล้ว จำานวน 2,181 คน
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ทำ า งานในกรุ ง เทพมหานคร
พบว่า
The following results detail
the employment of the 2,181 working
graduates, the majority of whom were in
the Bangkok area:
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Mahidol University has continue
physical and environmental development
as Salaya Campus to the learning process under
the concept “MAHIDOL: A Dream University
for Pleasant Living and Wellbeing” and the
President’s guiding policy “A Promised Place
to Live and Learn Together with Nature”. With
these changes, the University will become not
only a place that cultivates smart, decent and
quality graduates but also the second home
where the spirit of every Mahidol member is
united.
To achieve that goal, the University
has revised its master plan and entirely adjusted
its infrastructure system. There has been an
improvement in landscape and buildings. So
has there been a development on structure,
mechanism and administrative system.
The undertaking is meant to improve the
University’s environment both in academic and
living atmosphere, so they support its missions
and strategies in education management and
academic services. This includes construction
of buildings, improvement of facilities for the
handicapped, improvement of the wastewater
treatment system and improvement of the
electrical system.
Additionally, the University has
campaigned for united consciousness and spirit
of all Mahidol members in their responsibility
for society and the environment, along with
cooperation with the community around the
University in such projects as the Recycled
Waste Bank, Bio-organic Liquids Project,
Bio-fertilizers Project, Pesticide-free Vegetable
Gardens, and so on.
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การพัฒนาเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ก
รา้ งจติ สำำนึ ร่วมของประชาค

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยน่าอยู่
สร้างเสริมสุขภาวะ
ธรรมชาติเพื่อ
ชีวิตและการ
ศึกษา

Place

ร่วมของประช
าคม

สังคม
การใชท้
รัพยากรร่วมกัน

ยาก
การใช้ทรพั รร่วมกัน

นโย บายสาธารณะ

กายภาพ

การมสี ว่ น

สิ่งแวดล้อม

นโย บายสาธารณะ

ช า คม
รา้ งจิตสำำ
นกึ ร่วมของประ

Living &
Learning

ม

กา ร ส

การส

คม
การมสี ว่
นรว่ มของประชา

มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการปรับเปลี่ยน
เชิ ง กายภาพและสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ เอื้ อ ต่ อ
กระบวนการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัย
เมืองในฝัน เมืองน่าอยู่และสร้างเสริมสุขภาวะ”  
และแนวนโยบายของอธิการบดี “A Promised
Place to Live and Learn Together with Nature.”   
เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณภาพ
เป็นบ้านหลังที่สองและเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ
ของชาวมหิดลทั้งมวล
โดยดำ�เนินการปรับปรุงแผนแม่บทและ
โครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ระบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
อาคารสถานที่ ปรับโครงสร้าง กลไก และระบบ
การบริหารจัดการ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ที่ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาและให้บริการ
วิชาการด้านต่างๆ เช่น การดำ�เนินการก่อสร้าง
อาคารต่างๆ การปรับปรุงสิ่งเอื้ออำ�นวยต่อบุคคล
พิการ การปรับปรุงระบบบำ�บัดนํ้าเสีย และการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ณรงค์
สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และจิ ต วิ ญ ญาณร่ ว มของความ
เป็ น มหิ ด ล ในการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชมโดยรอบ
ของมหาวิทยาลัย ในการจัดการโครงการต่างๆ
เช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการ
นํ้าหมักชีวภาพ โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
แปลงผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

แนวนโยบายของอธิการบดี

การพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์
ที่ดิน
การควบคุม
อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง

การพัฒนา
ระบบการ
สัญจร

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
“เมืองมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ”

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

การพัฒนา
ระบบ
ภูมิทัศน์

แนวทางการพัฒนาตามผังแม่บท
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Bangkok Noi Campus
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หอสมุดศิริราช
Siriraj Medical Library

อาคารปฏิบัติการปรีคลินิก
และเวชสารสนเทศ
Pree Clinical Laboratory and
Medical Informatics Building
สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

Sayamindradhiraj Medical
Institute
อาคารแพทย์แผนไทยประยุกต์
Applied Thai Traditional
Medicine Building
อาคารจอดรถหอพัก 2 หลัง
และสวนสาธารณะ
2 dormitory buildings
and park
หอพักนักศึกษาแพทย์และ
ปฏิบัติการสารสนเทศ
Medical Student Dormitory and
Information Building

ในปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยดำ�เนินการก่อสร้าง
อาคารต่างๆ เพือ่ สนับสนุนพันธกิจ
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
To support the University
missions, the following building
are continues construct in the
fiscal year of 2009.
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Teaching & Learning Excellence

Salaya Campus
ศูนย์เทคโนโลยี
นวัตกรรมและ
ปฏิบัติการ
อเนกประสงค์

Innovation Technology
and Multipurpose Center
Buildings

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

Mahidol Learning Center

ศูนย์ศึกษาวิจัย
และบริการวิชาการ
ด้านประชากรและสังคม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Center for Research and Academic
Service in Population and Society,
Institute for Population and Social
Research

Phayathai Campus
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

Chalermprakiat Building,
Faculty of Dentistry

Center of Excellence of Asia for
Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Somdech Phra Debaratana Building,
Faculty of Medicine Ramathibodi
Hospital

อาคารศูนย์อุบัติเหตุ
และเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Center of Medical Emergency and Accident
Building, Faculty of Medicine Ramathibodi
Hospital
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Outstanding Work/Projects in Fiscal Year 2009
1. Mahidol Academic Day
Mahidol Academic Day was organized under the collaboration of MU students
Union, professors and staff from every unit of the University to commemorate the 40th
anniversary of the royal bestowal of the name ‘Mahidol University’, during 6-7 February
2009 and to publicise the honor of Mahidol University among students, their parents and
the public. The following activities were carried out, as Salaya Campus during the event.
MU Open House
		
MU Open House was the activity in which all MU academic units opened
their faculties, colleges and institutes for public visits in their classroom and laboratories,
The visitors were experienced in the University’s teaching and learning methods through
demonstration. The Open Houses also allowed the public to learn about MU activities
carried out by each faculty, college and institute. There was also an exhibition on MU
history, academic research of the University’s professors and students, innovations
beneficial for general public and useful to society. These activities allowed the public to
understand the mission of each MU unit.
MU Admission
		
MU Admission involved the presentation of MU academic programs
of studies for all faculties and the dissemination of the 2010 undergraduate admission
information including quota system, faculty direct admission system and central admission
system. It was also an opportunity for the school students to know the highest and lowest
entrance scores of each MU faculty from the previous years and consult with instructors,
and MU students for decision making in selection of the faculty and academic discipline
for their higher education suits their interest and aptitude. Furthermore, there was an
open session to inform visitors about the teaching and learning Mahidol University for
development of their career interests.
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ผลงาน/โครงการดีเด่น ในปีงบประมาณ 2552
1. กิจกรรมมหิดลวิชาการ
เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์
และเจ้าหน้าทีจ่ ากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ทีจ่ ดั ขึน้ ในวาระครบ 40 ปี วันพระราชทาน
นามมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป โดยแบ่งกิจกรรม ดังนี้
MU Open House
		
เป็นกิจกรรมที่คณะ วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีการสาธิตการเรียนการสอน และการ
แนะนำ�กิจกรรมของคณะ วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ มีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
องค์กร แสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา นวัตกรรมที่สนใจ ผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งจะทำ�ให้รู้จักภารกิจของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ละเอียด
MU Admission
		
เป็นการแนะนำ�หลักสูตรการศึกษาและให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในระบบโควตาของมหาวิทยาลัย ในระบบรับตรงของคณะและวิทยาลัย
และในระบบแอดมิชชัน ของปีการศึกษา 2553 รวมถึงรายละเอียดคะแนนสูง – ตํ่า ของแต่ละ
คณะใน ปีที่ผ่านมา มีอาจารย์และรุ่นพี่ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกคณะต่างๆ มีบริการให้
คำ�ปรึกษาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จั ด โต๊ ะ ถามตอบเพื่ อ ให้ ค วาม
กระจ่างแก่นักเรียน กิจกรรมค้นหา
ความถนั ด ของตนเองว่ า เหมาะ
จะเรียนวิชาชีพใด การเสวนาที่
ให้ ค วามรู้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขา
วิ ช าชี พ ต่า งๆ ที ่ น ั ก เรี ย นสนใจ
อย่างไรบ้าง
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MU Festival
		
MU Festival was an activity that exhibited the students’ competency in
art, music and culture. During the festival, a variety of booths and stores were opened
by MU faculties, institutes, offices and clubs to reflect their artistic, musical and cultural
talents.
MU Exhibition
		
MU Exhibition was the presentation of outstanding researches and
academic value from each MU unit with national and international recognitions. At the
exhibition, academic innovations of different MU units were also displayed to promote the
University’s progress to the general public.
MU Relaxing Zone
		
MU Relaxing Zone was the shopping area where various MU products as
well as Salaya OTOP products were sold.
MU Hospital
		
MU Hospital provided the public healthcare services including dental
restoration, dental extraction, dental scaling, acupuncture, traditional massage, relaxation
chairs, physical therapy, and provided health advice and consultation on health and
treatment for physical problems from medical personnel.
MU Tour
		
MU Tour offered a tram service that took visitors on a tour around Salaya
campus accompanied by a MU student guide providing all necessary information.
Results of the Operation
		
 There number of visitors was more than 6,000 per day.
		
 MU reputation was publicized and the visitors have learned about
		
the progress of the University in teaching and learning, research
		
and community services.
		
 Harmony and collaboration to carry out activities for the University
		
were established.
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MU Festival
		
เป็นกิจกรรมที่แสดงความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม มีการ
ออกร้านของคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำ�นัก และชมรม/กลุ่มต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
MU Exhibition
		
เป็นการนำ�เสนอผลงานวิชาการที่โดดเด่นของส่วนงานต่างๆที่ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ และนานาชาติ และการแสดงผลิตภัณฑ์วิชาการของส่วนงานต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
MU Relaxing Zone
		
เป็นการจำ�หน่ายสินค้าต่างๆ ที่ผลิตโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยและ
สินค้า OTOP จากชุมชนศาลายา
MU Hospital
		
เป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
การฝังเข็ม นวดแผนไทย เก้าอี้นั่งสบาย กายภาพบำ�บัด และปรึกษาปัญหาสุขภาพกับ
บุคลากรทางการแพทย์
MU Tour
		
เป็นการให้บริการรถรางเพื่อเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบของมหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา และให้ข้อมูลการเยี่ยมชมงานโดยมัคคุเทศก์ประจำ�รถราง
ผลการดำ�เนินงาน
		
 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 6,000 คน ต่อวัน
		
 เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ร่วมงานได้รับทราบ
		
ความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในด้าน
		
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน
		
 เกิดความสมัครสมานสามัคคี และการร่วมมือปฏิบต
ั กิ จิ ของมหาวิทยาลัย
		
ร่วมกัน
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2. The Teaching Program for the General Education Courses: General Education for
Human Development (MUGE101)
This course is compulsory for all first-year MU students approximately 3,400
students in every study program. The course is conducted by 136 lecturers from different
faculties and institutes. The aim of this course is to strengthen MU students to possess
MAHIDOL core values, adhere to moral and ethical principles and are aware of every
dimension of the changing world. During the course, students are trained to learns and
handle problems in a holistic manner, provide solutions to the problems, offer their
perspectives on certain issues, participate in group activities, initiate projects beneficial to
the general public and present their projects at the end of the course. In 2009, there were
252 projects.
Operating Process
		
1. Preparation for teaching and learning
		
There were meetings among participating lecturers before the
beginning of class to standardize the teaching and evaluation system as well as to exchange
ideas and experiences for an improvement of teaching techniques of each topic.
		
2. Teaching arrangement
 The students were divided into 18 groups of approximately 180
		
			
students, each of which contained students from every study
			
program and 6-8 instructors. The teaching was conducted as planed.
		
 Each group was divided into sub-groups of about 15 students in
			
which works were assigned and evaluations were given to the
			
sub-groups.
			
 The students were required to present their ideas on the
			
assigned topics and the lecturers summarized crucial points
			
and encouraged the students to offered their comments.
			
 The students were assigned to work together in a group project
			
for 2-3 months with regular supervised by the project advisors.
			
 The students presented their projects in poster session and
			
oral presentation and their project presentations were evaluated
			
and marked.
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2. โครงการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
     รายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (มมศท. 101)
เป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตร จำ�นวน
ประมาณ 3,400 คน โดยรวมพลังอาจารย์ที่มาจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จำ�นวน
ทั้งสิ้น 136 คน มาร่วมกันสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะ
ตามค่านิยมขององค์การ (MAHIDOL Core values) และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ สามารถมองปัญหาในองค์รวม เสนอแนะ
วิธีการแก้ปัญหา สามารถในการแสดงความเห็น การร่วมทำ�กิจกรรมกลุ่ม การทำ�โครงงาน
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการนำ�เสนอผลงานโครงงาน โดยในปีการศึกษา 2552 มีจำ�นวน
โครงงานที่นำ�เสนอทั้งสิ้นจำ�นวน 252 เรื่อง
การดำ�เนินการ
		
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
		
มีการจัดประชุมคณาจารย์ร่วมกันก่อนการสอน เพื่อให้การสอน
และการประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกัน และการให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการปรับปรุง
สอนในแต่ละคาบ
		
2. การจัดการสอน
 จัด
ั แบ่งนักศึกษาเป็น 18 กลุม่ กลุม่ ละประมาณ 180 คน แต่ละกลุม่
		
			
มีนกั ศึกษาจากทุกหลักสูตร และมีอาจารย์ประจำ�กลุม่ ละ 6-8 ท่าน
			
ที่สอนตามแผนการสอนที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
		
 มีก
ี ารจัดกิจกรรมกลุม่ ในระหว่างการสอน โดยแยกเป็นกลุม่ ย่อย
			
ประมาณ 15 คน/กลุ่ม มีการตรวจให้คะแนนผลงานกลุ่มย่อย
			
 ให้นักศึกษาแสดงข้อคิดเห็นในหัวข้อที่กำ�หนด และอาจารย์
			
สรุปประเด็น ให้คำ�แนะนำ�
			
 มอบหมายให้ท�ำ โครงงานกลุม
่ ใช้เวลา 2-3 เดือน และกำ�หนดให้
			
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะๆ
			
 ให้นำ�เสนอผลงานจากการปฏิบัติโครงงานในรูปแบบของ
			
โปสเตอร์และการบรรยายในที่ประชุมและมีการให้คะแนนใน
			
การนำ�เสนอผลงาน
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3. Evaluation of achievement
		
The evaluation process comprises scores from class attendance, group
activities, project results and project presentation.
		
4. Teaching evaluation
		
At the end each academic year, there is a teaching evaluation
from students’ points of view and comments are considered for the improvement of the
course content and management.
		
5. Success of the MUGE 101
		
Students
		
 They become aware of the importance of their career and their
			
roles and responsibilities instudying for their discipline.
		
 They are capable of self-responsibility, group responsibility and
			
public responsibility.
			
 Gain opportunity to work for public benefit.
			
 Have good relations among students from different faculties
and			
different academic disciplines.
		
Staffs
			
 Have good relationship among staffs from different faculties,
			
leading to collaboration in conducting other activities within
			
the University and Faculties.
			
 Collaboration in teaching and learning among instructors via
			
exchange ideas and comments and improve their own teaching.
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3. การประเมินผลสัมฤทธิ์
		
ใช้คะแนนจากการเข้าเรียน การทำ�กิจกรรมกลุ่ม การทำ�โครงงาน
และการนำ�เสนอผลงาน
		
4. การประเมินผลการสอน
		
ในแต่ละปีจะมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากความ
คิดเห็นของนักศึกษา และนำ�ไปพัฒนาปรับปรุง
		
5. ผลสำ�เร็จของโครงการ
		
ด้านนักศึกษา
		
 ตระหนักถึงความสำ�คัญและภาระหน้าทีใ่ นวิชาชีพทีต
่ นเองศึกษา
 สามารถพัฒนานักศึกษาให้มค
ี วามรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อกลุม่
		
			
และต่อส่วนรวม
			
 ได้มีโอกาสทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
			
 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนักศึกษาต่างคณะ ต่างวิชาชีพ
      ด้านคณาจารย์
			
 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ต่างคณะ และเกิดความ
			
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
			
 ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
		
และนำ�ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
			
รับผิดชอบ
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Health Care and Services Excellence
Mahidol University has unremittingly provided various forms of services to the
community and society. The services offered by the University not only lay great emphasis on
generating and disseminating knowledge as well as improving life quality of the people, they
correspond to the needs of the society as well. These services include medical care services,
dissemination of knowledge and information via varied media, training and seminars, academic
services for both public and private organizations, and activities and academic service projects
organized with an aim of improving and fostering strengths of the community, the society, and
the nation.
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สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้น
การเพิ่มพูนและถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ตลอดจนสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม อาทิ การให้บริการรักษาพยาบาล การเผยแพร่ความรู้ข่าวสารแก่
ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ การฝึกอบรมสัมมนา การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
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Promote the provision of services with the spirit of human dignity.
“I don’t want you to be only a Doctor, but I
also want you to be a Man.”
“Think of your own benefits second, and
consider the benefit of mankind first and foremost.”
The royal statements by H.R.H.Prince Mahidol of
Songkla are strictly followed by Mahidol University
as a means to instill humanized spirituality into its
personnel and graduates. Accordingly, not only have
they become kind and helpful, they also take a great
interest in humankind, are altruistic, and adhere to
moral principles, morality, and professional ethics.
Mahidol University students are inculcated with
humanized spirituality from the first year of their study
to the day they graduate and enter the profession of
their expertise. At Mahidol University, humanized
spirituality is included in the university curriculums as
well as in extracurricular activities, training, and other
academic and professional services. These include free
dental services for the underprivileged, consulting units
for the caring of terminally ill patients, zero-error/zerocomplaint/zero-pain services for patients and those
seeking laboratory analyses, free healthcare services for
people on special occasions, activities on palliative care
days, volunteer activities, and so on.
รายงานประจำ�ปี
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In addition to the aforementioned services,
Mahidol University honors those carrying out their
duty for the benefit and happiness of the people,
the community, and the society: whose epitome of
altruism should be followed by staff and students.
In so doing, various forms of activities have been
undertaken, such as the presentation of “Outstanding
Rural Doctor of the Year Award” by Siriraj Hospital,
the presentation of “Quality Award” to public
health personnel who provide physical and mental
healthcare to the community, the presentation of the
stories of goodness in humanized healthcare under
the theme “Spiritual Care” organized by Ramathibodi
Foundation, Sodsri-Saridwongsa Foundation,
Collaboration for Hospital Quality Improvement and
Accreditation (CHIA) and National Health Security
Office (NHSO), etc.

สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
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ส่งเสริมการให้บริการด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
“ฉั น ไม่ ต้ อ งการให้ พ วกเธอเป็ น เพี ย งหมอ
เท่านัน้ แต่ฉนั ต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ดว้ ย”
และ“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์
ของเพือ่ นมนุษย์เป็นกิจทีห่ นึง่ ” เป็นพระราชดำ�รัสของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้น้อมนำ�มาใช้เป็น
แนวทางในการบ่ ม เพาะบุ ค ลากรและบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยให้มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ มี
ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วม
โลกเดียวกัน เห็นประโยชน์ของผู้รับบริการมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนด้วย
ความตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นักศึกษา
เข้ามาเรียนชั้นปีที่ 1 จนสำ�เร็จการศึกษาและออกไป
ประกอบวิชาชีพตามสาขาที่ศึกษา โดยสอดแทรกอยู่
ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร
การฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรต่างๆ และการจัด
บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ อาทิ

การบริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยไม่คิด
มูลค่า การตั้งหน่วยให้คำ�ปรึกษาการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย การให้บริการในลักษณะ Zero error/Zero
complaint/Zero pain สำ�หรับผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การบริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในวันสำ�คัญต่างๆโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
กิจกรรมวัน palliative care day กิจกรรมจิตอาสา
เป็นต้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้การยกย่องแก่ผู้ที่
เป็นแบบอย่างที่ดีสำ�หรับนักศึกษาและบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ชุมชน
และสังคม ได้แก่ การมอบรางวัล “แพทย์ดีเด่นใน
ชนบท” ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การ
มอบรางวัลคุณภาพสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุขที่ให้
บริการสุขภาพชุมชนทั้งร่างกายและจิตใจ ผลงานการ
นำ�เสนอเรื่องเล่าความดี ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ ว ยหั ว ใจ
ของความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare) เรื่อง
“บุคคลต้นแบบทางจิตวิญญาณ โครงการรักษาใจ ยาม
เจ็บป่วย” โดยมูลนิธริ ามาธิบดี มูลนิธสิ ดศรี–สฤษดิว์ งศ์
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เป็นต้น
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Elevate the provision of healthcare services to be an internationally recognized
academic medical hub.
Mahidol University has encouraged departments and faculties to improve the quality of their
healthcare services to reach an international standard, so the University will become an academic medical
hub with national and international recognition as well as an international learning and training center.
In 2009, the following healthcare academic medical centers were developed:
		
- Three centers of excellence in medical care in Southeast Asia were established by the
		
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. They are the Transplantation Center,
		
Hemophilia Center, and Imagines Center.
		
- The International Institute of Medical Technology and Radiologic Technology was
		
founded by the Golden Jubilee Medical Center and Faculty of Medical Technology as
		
a world class laboratory.
		
- Sayamindradhiraj Medical Institute was established by the Faculty of Medicine Siriraj
		
Hospital as a world class medical institute endowed with proficient personnel and state-of		
the-art medical equipment.
		
- The Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic
		
Animals increased its capability to handle the analyses of wildlife and zoonotic diseases
		
in Indochina in the future.

Sayamindradhiraj Medical Institute
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ส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้สว่ นงานต่างๆ พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอบรมทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ (International training
center) โดยในปีงบประมาณ 2552 ส่วนงานได้มีการดำ�เนินงาน/จัดตั้งศูนย์กลางการให้บริการวิชาการสุขภาพ
ได้แก่
- การจัดตั้งศูนย์ที่มีผลการรักษาเป็นเลิศ ระดับเอเชียอาคเนย์ 3 ศูนย์ คือ Transplantation center,
Hemophilia center, Imagines center คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- การจัดตั้งสถาบันเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทาง
ห้องปฏิบัติการในระดับโลก (World class Laboratory) โดยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและ
คณะเทคนิคการแพทย์
- การจัดตั้งสถาบันการแพทย์ “สยามินทราธิราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นสถาบัน
การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับโลก พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ทัดเทียม
นานาอารยประเทศ
- การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโรคของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า
สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ เพื่อรองรับงานการตรวจวินิฉัยโรค ของสัตว์ป่าและโรคสัตว์สู่คนที่มา
จากสัตว์ป่า ในระดับภูมิภาคอินโดจีนในอนาคต
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Maintain status as the leading medical service provider at the super-tertiary care level.
Mahidol University is the only educational
institution in Thailand which has four hospitals
under its affiliation: Siriraj Hospital, Ramathibodi
Hospital, the Hospital for Tropical Diseases, and
Golden Jubilee Medical Center. The four hospitals
are considered to be the best in the country in terms
of their service capability and readiness in medical
care. This is because the hospitals are also educational
institutions where numerous medical specialists
have been produced. Furthermore, research articles
in clinical research as well as basic sciences have
continually been published in both national and
international journals while various research projects
and inventions have earned national and international
awards. Additionally, the hospitals have provided
standard quality medical services. 2009 saw the
hospitals offering a total of 3,196 hospital beds
and treating 4,268,868 patients altogether (118,989
inpatients and 4,149,879 outpatients).

Well-endowed with adept and erudite
medical personnel, a service capacity for
complicated specialized diseases and advanced
medical equipment and technology, Mahidol
University has been able to provide medical services
at the super-tertiary care level by supporting the
establishment of a medical hub project and efficient
medical service centers for complicated diseases
with regional standards as a means to improve the
standard of healthcare of the people in the country
as well as to provide a model of healthcare for other
countries in the region. These projects include the
Development Project of Siriraj toward Medical
Excellence in Southeast Asia, organized by the
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital; a pilot project
for the development of Thailand as the medical hub
in Southeast Asia; a Cardiovascular and Metabolic
Center operated by the Faculty of Medicine,
Ramathibodi Hospital; the Development Project of
the Faculty of Tropical Medicine into Asia’s Center
of Excellence for Tropical Diseases, etc.

Siriraj Hospital

Ramathibodi Hospital
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ดำ�รงความเป็นผู้นำ�ของประเทศในการให้บริการทางการแพทย์ระดับเหนือกว่าตติยภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษา
แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโรงพยาบาลในสังกัดถึง
4 แห่ง (โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก) และเป็นโรงพยาบาลที่ใช้สำ�หรับ
การเรี ย นการสอนเพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า นการ
แพทย์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง การผลิตผลงาน
วิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและนานาชาติ ม าอย่ า ง
ต่อเนื่อ ง โดยมี อ าจารย์แพทย์ที่มีผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ซึ่งได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ และการให้บริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 2552 มี
จำ�นวนเตียงรองรับผู้ป่วย จำ�นวนทั้งสิ้น 3,196 เตียง
และให้บริการรักษาผูป้ ว่ ย จำ�นวนทัง้ สิน้ 4,268,868 ราย
(ผูป้ ว่ ยใน 118,989 ราย และผูป้ ว่ ยนอก 4,149,879 ราย)
ด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความชำ�นาญ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของบุคลากรทางการแพทย์ ความสามารถ
ในการบริ ก ารแก่ ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคเฉพาะทางที่
ซับซ้อน ความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยจึงมีศักยภาพ
ในการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ร ะดั บ เหนื อ กว่ า

ตติยภูมิ (Super Tertiary Care) โดยสนับสนุนให้
มีการดำ�เนินโครงการ Medical Hub รวมทั้งจัดตั้ง
ศูนย์การรักษาโรคซับซ้อนที่มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานระดับภูมภิ าค เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในประเทศ
และเป็นต้นแบบการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประเทศ
ต่างๆในภูมิภาค อาทิ โครงการพัฒนาศิริราชสู่
สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ โดยคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการนำ�ร่องเพื่อ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางการแพทย์ของภูมิภาค ศูนย์หัวใจหลอดเลือด และ
เมแทบอลิซึม ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการพัฒนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
สู่ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย (Asia ’s
Center of Excellence for Tropical Diseases) เป็นต้น
Hospital for Tropical Diseases

Golden Jubilee Medical Center
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Strive to become the leader in developing systems for providing national
healthcare services.
Mahidol University is a higher education institution with a great deal of healthcare personnel and
academic work recognized nationally and internationally, enabling the University to become leader in
developing and lending academic support to improve national healthcare service systems. This has been
conducted through various forms of media including television and radio programs, academic papers,
published research papers, academic seminars and conferences, public policy forums, and so on. In the
Fiscal Year 2009, Mahidol University, in collaboration with the National Health Commission Office of
Thailand, developed public policies and arranged forums on “From Public Policies to Wisdom of the Land:
Salaya Public Policy Talks”. The topics included “Influenza A H1N1”, “Thai drugs are hugely expensive;
Thai people have no access to fundamental drugs…Is it true?” and “Contemplate its effect…before thinking
about the future of CL”.

Promote cooperation with all sectors.
Mahidol University has promoted academic and professional service collaborations with both local
and international organizations in which all sectors play a part in the healthcare service system, allowing for
potential mobilization and knowledge exchange. The collaborations have been initiated through a variety
of activities and projects such as student exchange, staff exchange, training and seminars, international
conferences, etc.. These provide a forum for interaction and dissemination of knowledge bodies to society,
the application of wisdom for further improvement, and distribution of professional knowledge to all relevant
sectors for the betterment of national healthcare and people’s quality of life.
In Fiscal Year 2009, the following collaborative programs in health academic services were
established by Mahidol University:
		
- Model communities to guard against Influenza A H1N1 2009 and disseminate knowledge
of the disease to medical personnel
		
- 28 Safe Communities, 60 Safe Child Care Centers, 20 Safety Promoting Schools, 11 Safe
Thai Children Clubs
		
- A Development Project of a Diagnostic Kit for Elephantiasis
		
- Community Care Facilities for Elderly People with Aging Dependency
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เป็นผู้ชี้นำ�การพัฒนาระบบการบริการสุขภาพของประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านสุขภาพเป็น
จำ�นวนมากที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทำ�ให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเป็นผู้ชี้นำ�
การพัฒนาและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยดำ�เนินการ
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิ รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ บทความทางวิชาการ
ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ การจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ การจัดเวทีนโยบายสาธารณะ เป็นต้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประสานความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ และได้จัดเวทีเสวนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะสู่การเป็นปัญญาของ
แผ่นดิน: ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่” “ยาไทยแพง
ทะลุฟ้า คนไทยเข้าไม่ถึงยาจำ�เป็น...จริงหรือ” “เหลียวมองผลกระทบ...ก่อนคิดถึงอนาคต CL”

ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการบริการทางวิชาชีพร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ
และการให้บริการทางสุขภาพ เพื่อเป็นการระดมศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ
เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การฝึกอบรม/สัมมนา การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นเวทีในการปฏิสัมพันธ์และการส่งต่อความรู้ต่างๆ สู่ชุมชนและสังคม การนำ�ภูมิปัญญากลับมาใช้ในการ
พัฒนาต่อยอด และการส่งต่อความรู้ทางวิชาชีพสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณูปการทางด้านสุขภาพ และ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้ปรากฏแก่ประเทศต่อไป
ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ผ่านการ
ดำ�เนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ อาทิ
		
- การสร้างชุนชนต้นแบบเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตลอดจนผลักดัน
		
ความรู้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สู่บุคลากรทางการแพทย์
		
- การสร้างชุนชนปลอดภัย 28 ชุมชน, ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย 60 ศูนย์ , โรงเรียนสร้างเสริม
		
ความปลอดภัย 20 โรงเรียน และชมรมเด็กไทยปลอดภัย 11 ชมรม
		
- โครงการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง
		
- โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในชุมชน
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Create “Mahidol University” standards.
Mahidol University has encouraged all organizational units to improve quality of their work and
strive for health and services excellence with international standards so that the University will achieve
its vision as a world class university and its standard of service provision can be used as a benchmark for
other external organizations. For instance, the External Quality Assessment Program (EQA) developed by
the Faculty of Medical Technology has later been employed by the Medical Technology Council to assess
professional standards of laboratories throughout the country and results have been brought into further
use at an international level. Likewise, the Center of Excellence for DNA Barcode of Medically Important
Insects and Arthropods of Thailand was founded by the Faculty of Tropical Medicine. 		
In addition, there were other faculties whose quality standards of services were accredited by
external certification bodies as follows:
Faculties

Quality Standards

Faculty of Pharmacy - Good Manufacturing Practice (GMP)
Faculty of Dentistry - ISO 9001:2008 in dental service and quality management system
- ISO/IEC 17025:2005 in research laboratory
Faculty of Medicine Siriraj Hospital - H.A. Reaccreditation Survey in services
- ISO/IEC 17025:2005 in research laboratory
- ISO 15189 in medical laboratory
- ISO 22870 in medical laboratory
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital - H.A. Reaccreditation Survey in services
Faculty of Medical Technology - ISO 15189:2007 in medical laboratory
Institute of Nutrition - ISO/IEC 17025:2005 in research laboratory
National Laboratory Animal Center - Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care
(AAALAC-International) in the care and use of lab animals
National Doping Control Center - ISO/IEC 17025:2005 in research laboratory
- WADA Accreditation
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พัฒนาคุณภาพเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศในการให้
บริการสุขภาพและบริการวิชาการในระดับมาตรฐานสากล เพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส่วนงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิงสำ�หรับ
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ อาทิ การเป็นแม่ข่ายการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
(External Quality Assessment Program; EQA) ของคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้นำ�มา
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานทางวิชาชีพให้กับห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ และถูกนำ�ไปใช้ขยายผลใน
ระดับนานาชาติ, การจัดตั้งศูนย์ Reference Barcode ของแมลงพาหะและสัตว์ขาข้อที่มีความสำ�คัญทางการ
แพทย์ของประเทศไทย โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารของส่ ว นงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก ได้แก่
ส่วนงาน

มาตรฐานคุณภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ - มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตยาที่ดี (GMP)
คณะทันตแพทยศาสตร์ - มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ด้านการบริการ, ด้านระบบบริหารคุณภาพ
- มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - H.A. Reaccreditation Survey : ด้านการบริการ
- มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
- ความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189
- ความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 22870
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - H.A. Reaccreditation Survey : ด้านการบริการ
คณะเทคนิคการแพทย์ - ความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189:2007
สถาบันโภชนาการ - มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ - มาตรฐาน AAALAC-International ด้านการจัดการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา - มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
- WADA Accreditation
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Outstanding Work/Projects in Fiscal Year 2009
1. Adult-to-adult Liver Transplant
Siriraj Hospital is the first medical institute in Thailand that successfully
performed adult-to-adult liver transplant, in 2002. Over the last eight years, Siriraj Hospital
has successfully performed liver transplants on a total of 98 patients—the highest number
in Thailand. With a high survival rate at 85%, liver transplantation is considered to be
one of the most effective means of treating patients with liver problems resulting from
advanced stages of cirrhosis of the liver as caused by hepatitis B and C, excessive alcohol
consumption, liver failure, liver cancer without netastasis, etc. There is a great risk involved
in adult-to-adult liver transplantation since an operation must be done on the right lobe of
the donor’s liver, which accounts for 60% of the whole liver, while the artery, vein and
bile duct of that right lobe must be removed without harming the left lobe. Additionally,
the interior vena cava, which brings the deoxygenated blood from the liver into the heart,
must be detached. After the right lobe of the liver is removed from the donor, the vein must
be severed, stitched and reconnected to the recipient’s blood vessels. This is a very crucial
process for which an experienced and skilled surgeon is required as it involves the lives of
both the donor and the recipient. The success of the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital in
performing adult-to-adult liver transplant reflects the capacity of the Thai medical sphere,
which provides an alternative to patients with end stage cirrhosis, enabling them to lead a
normal quality of life, and ensuring their continued happiness.
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ผลงาน/โครงการดีเด่น ในปีงบประมาณ 2552
1. การเปลี่ยนตับผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่
ตั้งแต่ปี 2545 ตลอดเวลา 8 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็น
โรงพยาบาลที่เปลี่ยนตับให้แก่ผู้ป่วยมากที่สุดของประเทศไทย จำ�นวน 98 ราย การผ่าตัด
เปลี่ยนตับเป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง ผู้ป่วยมีอัตราการ
รอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 85 ซึ่งผู้ป่วยที่สมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มี
ภาวะตับแข็งระยะสุดท้ายจากโรคไวรัสตับอักเสบ บี,ซี และการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยที่มี
ภาวะตับวาย ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะเริ่มแรกที่ไม่มีการแพร่กระจาย เป็นต้น ในการเปลี่ยนตับ
จากผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่นั้น นับว่ามีความเสี่ยงที่สูงมาก เพราะจะต้องผ่าตัดนำ�กลีบขวาของตับ
ซึ่งเฉลี่ยประมาณร้อยละ 60 ของเนื้อตับทั้งหมด และต้องเลาะเส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ�
ท่อนํ้าดีของตับกลีบขวาออก โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตับกลีบซ้ายที่เหลือของผู้บริจาค
นอกจากนี้จะต้องเลาะเส้นเลือดดำ�ใหญ่ที่รับเลือดดำ�จากตับเข้าสู่หัวใจออกมาด้วย ภายหลังที่
เลาะตับกลีบขวาออกจากผู้บริจาคแล้ว ยังจะต้องเย็บตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำ� สำ�หรับการเย็บ
เชื่อมต่อกับเส้นเลือดของผู้ป่วยที่รับบริจาคอีกด้วย ซึ่งแพทย์จะต้องมีทักษะความชำ�นาญ
ในการผ่าตัด โดยเฉพาะขั้นตอนนี้มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะบ่งชี้ถึงความปลอดภัยในชีวิต
ของทั้งคู่ และจากความสำ�เร็จของการเปลี่ยนตับจากผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งสำ�เร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอีกก้าวหน้า
ของวงการแพทย์ไทย ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคตับระยะสุดท้ายได้
กลับมามีคุณภาพชีวิตและดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
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2. Use of Fetoscope in Abnormal Placental Vessels in Twin Pregnancies
Twin pregnancy can be of either the monozygotic or the dizygotic type. There
can be problems with the monozygotic twin type, such as conjoined twins or conjoined
blood vessels of the twins, just as in the cases of the JJ twin and the BB twin. What caused
concern for the doctors in both cases was that, at week 15, they were found to be growing
at alarmingly different sizes due to the fact that their blood vessels were conjoined, causing
blood to transfer between them. The symptom is known as “twin-to-twin Transfusion
Syndrome” whereby one twin is the donor, and therefore, grows abnormally slowly, is
very small in size, and has low amniotic fluid; whereas, the other twin is the recipient,
and hence, is too big in size and has excessive amniotic fluid. If the symptom is allowed
to persist, polycythemia, edema and heart failure will occur, bringing about death of both
twins. To handle the symptom, medical personnel at the Faculty of Medicine, Siriraj
Hospital have assented to the use of a fetoscope, which is the most effective method of
fetal monitoring leading to a cure. It is also widely recognized among modern doctors. To
cure the symptom, the doctor puts the fetoscope into the uterus, and then uses a low power
laser to clog the abnormal vessel at the placenta. Once blood circulation between the twins
is blocked, both twins can grow normally. At present, the Faculty of Medicine, Siriraj
Hospital is the first and the only medical institute in Southeast Asia that treats fetuses in the
womb by means of minimally invasive surgery in a systematic fashion.
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2. กล้องรักษาแฝดในครรภ์ แก้ไขหลอดเลือดที่รกผิดปกติ
การตั้ ง ครรภ์ แ ฝดมี ทั้ ง เกิ ด จากไข่ ค นละใบหรื อ ใบเดี ย วกั น ที่ มี ก ารแบ่ ง แยกและ
พัฒนาออกเป็นทารก 2 คน ในกรณีของแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียว อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น
เช่น ทารกตัวติดกันหรือหลอดเลือดของทารกเชื่อมต่อกัน เช่น กรณีของฝาแฝด “เจเจ” และ
“บีบี” ในกรณีนี้ ปัญหาที่คณะแพทย์ผู้ทำ�การผ่าตัดรักษากังวล คือ เมื่อติดตามการเจริญ
เติบโตของทารกทั้งสองจนอายุครรภ์ได้ประมาณ 15 สัปดาห์ พบว่ามีขนาดแตกต่างกัน
มากจนน่าวิตก เนื่องจากหลอดเลือดของทารกทั้งสองเชื่อมติดกัน ทำ�ให้มีการถ่ายเทเลือด
ระหว่างทารก ซึ่งทางการแพทย์เรียกภาวะนี้ว่า “โรคถ่ายเลือดในครรภ์แฝด” โดยทารกคน
หนึ่งเป็นคนถ่ายเลือด ทำ�ให้มีพัฒนาการเติบโตที่ช้าผิดปกติ ตัวเล็ก และมีนํ้าคร่ำ�น้อย ขณะ
ที่ทารกอีกคนหนึ่งเป็นคนรับเลือดกลับมีขนาดตัวโตเกินไป ทำ�ให้มีปริมาณนํ้าคร่ำ�มาก
หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดภาวะเลือดข้น บวมนํ้า หัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตทั้งคู่ ปัจจุบันทีม
แพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ร่วมกันวางแผนการรักษาโดยเลือกวิธีใช้กล้อง
ส่องตรวจทารกในครรภ์ หรือ “ฟีโตสโคป” ซึ่งเป็นทั้งเครื่องมือส่องตรวจและรักษาทารก
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ที่ได้ผลดีที่สุด อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ปัจจุบัน สอดเข้าไปใน
โพรงมดลูก แล้วใช้เลเซอร์ซึ่งมีกำ�ลังตํ่าจี้หลอดเลือดที่ผิดปกติบนแผ่นรกในครรภ์ให้อุดตัน
ทำ�ให้การไหลเวียนของเลือดที่เชื่อมระหว่างทารกทั้งสองหยุดลง ส่งผลให้ทารกทั้งสอง
เจริญเติบโตได้ตามศักยภาพของตนเองต่อไป ซึ่งปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เป็นสถาบันการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้การดูแลรักษา
ทารกในครรภ์ด้วยวิธีการผ่าตัดส่องกล้องอย่างเป็นระบบ
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3. Cardiovascular and Metabolic Center
The Cardiovascular and Metabolic Center, Faculty of Medicine, Ramathobodi
Hospital has been established as a center for treating and referring out patients at the
tertiary level. It also serves as a center for teaching and learning as well as research in
cardiovascular and metabolic diseases. At the Center, a comprehensive service of health
promotion, health prevention, healthcare and physical rehabilitation is provided by a team
of doctors specialized in specific areas. The services provided include a Cardiovascular and
Metabolic Overtime Clinic, Cardiovascular and Metabolic Diagnostic Unit, Cardiovascular
and Metabolic Laboratory, Cardiac Care Unit, Cardiac Arrhythmia Center, and
Cardiopulmonary Resuscitation Training Center. Apart from the medical and healthcare
services, the Center has also offered academic services in the form of training, lectures,
conferences and research in medicine and public health conducted in collaboration with
public as well as private organizations both nationally and internationally. Significant
projects are as follows: the Pilot Project for the Promotion and Development of Thailand
as Regional Medical Hub, the Pilot Project for the Improvement of Competitive Advantage
of Freshwater Fish Industry, the Technology Transfer in Cardiac Arrhythmia of Atrial
Fibrillation Type by Minimally Invasive Surgery Project, and Research in the Electricity
Generating Authority of Thailand Staff. Clinical research and other work-related research
have been encouraged as well. (See more service details at http://cvmcrama.org/test/
index.jsp)
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3. ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมเเทบอลิซึม
ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรักษาและส่งต่อผู้ป่วยตติยภูมิ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านการ
เรียนการสอนและการวิจัย ด้านโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคทางระบบเมแทบอลิซึม โดย
เป็นการให้บริการผู้ป่วยแบบครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา
ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ โดยการให้
บริการทางการแพทย์ของศูนย์ฯ ได้แก่ คลินิกพิเศษศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
หน่วยวินิจฉัยหัวใจ และหลอดเลือด หน่วยปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด และหอผู้ป่วย
หลังทำ�หัตถการหัวใจ ศูนย์รักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และศูนย์ฝึกอบรมการกู้ชีพ
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการทั้งในด้านการจัดฝึกอบรม ประชุมวิชาการ และ
บรรยายทางวิชาการ รวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยโครงการที่สำ�คัญ อาทิ โครงการนำ�ร่องเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค โครงการนำ�ร่อง
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลานํ้าจืด โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial fibrillation (AF) ด้วยการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง โครงการวิจัยในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกและการทำ�วิจัยในงานประจำ�อย่างต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดการให้
บริการได้ที่ http://cvmcrama.org/test/index.jsp)
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4. Classification of Medical Insects with a DNA Barcode
Currently, there are numerous medical insects classified as vectors. The anopheles
mosquito is known to transmit malaria and the aedes mosquito can spread the dengue fever
and Chikungunya, while mansonia mosquitoes are vectors of elephantiasis. Cockroaches
and mites cause allergy. Even the naiads of dragonflies can introduce some types of parasite
to humans. The DNA barcode, which is the application of techniques in molecular biology
to classify organisms and create a nucleotide sequence database of those living things
for use as a reference in biodiversity, is extremely useful for the classification of vector
insects as it minimizes mistakes and speeds up indentification. It also helps to improve
works on the evolution of biodiversity as well as control vector insects and vector-borne
communicable diseases. Research on the DNA barcode of medically important insects
of Thailand is presently the responsibility of the Department of Medical Entomology,
Faculty of Tropical Medicine. As soon as the DNA barcode database is more complete, the
Center of Excellence for DNA Barcodes of Medically Important Insects and Arthropods of
Thailand will be established.
5. Development of a Portable Solar Power Meter
Adhering to the Sufficiency Economy and Self-Reliance approach, the Faculty of
Medical Technology is the first institute in Thailand to have successfully developed portable
solar power meters for use to measure light absorption of color reactions in different wave
lengths. The effectiveness of the meters is similar to that of expensive tools manufactured
in foreign countries. Not only have the meters been used to diagnose the levels of sugar,
fat and substances in blood effectively, they have been utilized to determine the level of
alcohol obtained from the process of hyacinth decomposition as an alternative energy. In
addition, the meters can also be used with the Iodine Kit. Such achievement has exhibited
the capacity of medical technology’s laboratory diagnosis and of the dissemination of
technology to people in the community so as to improve the community’s capacity, leading
to sustainable self-reliance of the community itself.
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4. การจำ�แนกชนิดของแมลงทางการแพทย์โดยดีเอ็นเอบาร์โคด
ปัจจุบนั มีแมลงทางการแพทย์มากมายทีเ่ ป็นพาหะนำ�โรค ไม่วา่ จะเป็นยุงก้นปล่องนำ�
โรคมาลาเรีย ยุงลายนำ�โรคไข้เลือดออกและไข้ Chikungunya ยุงเสือนำ�โรคเท้าช้าง แมลงสาบ
และไรก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือแม้แต่ตัวอ่อนของแมลงปอสามารถนำ�พยาธิบางชนิดมาสู่คนได้
ดังนั้นการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอบาร์โคด ซึ่งเป็นการประยุกต์เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลในการ
จำ�แนกชนิดของสิ่งมีชีวิต และจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลลำ�ดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
เพื่อใช้ในการอ้างอิงในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพมาช่วยในการจำ�แนกชนิดของ
แมลงพาหะนั้นมีประโยชน์อย่างมาก เพื่อลดความผิดพลาดในการแยกชนิด และเพิ่มความ
รวดเร็ว นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนางานทางด้านวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทั้งการควบคุมแมลงพาหะและโรคที่ติดต่อนำ�โดยแมลง ซึ่งนอกจากภาควิชากีฏวิทยา
การแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จะเป็นสถาบันที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง
ด้านดีเอ็นเอบาร์โคดสำ�หรับแมลงที่มีความสำ�คัญทางการแพทย์ของประเทศไทยแล้ว เมื่อ
ฐานข้อมูลของดีเอ็นเอบาร์โคดมีความสมบูรณ์มากขึ้น จะมีการจัดตั้งเป็น Reference barcode
center สำ�หรับแมลงทางการแพทย์ต่อไป
5. การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มแสงแบบพกพา
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำ�เนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพา
ตนเอง โดยพัฒนาเครื่องวัดความเข้มแสงแบบพกพาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ ซึ่ง
สามารถใช้วัดการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยาการเกิดสีในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียงกับเครื่องมือราคาแพงจากต่างประเทศ เครื่องวัดนี้ได้ถูกนำ�ไปใช้
ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณนํ้าตาล ไขมัน และสารต่างๆ ในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้ น ยั ง สามารถนำ � ไปใช้ ใ นการตรวจวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการย่อยสลายผักตบชวาให้เป็นพลังงานทดแทน และถูกนำ�ไปใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ควบคู่กับชุดตรวจสารไอโอดีนอีกด้วย ซึ่งสัมฤทธิผลต่างๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
และยังประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อยกระดับขีดความ
สามารถของชุมชน และนำ�พาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
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6. Folk Media for Youth Wellbeing
The Folk Media for Youth Wellbeing Project was carried out by Associate Professor
Duangporn Kamnoonwatana of the Research Institute for Languages and Cultures of Asia
with the following aims: encouraging the use of folk media to enhance youth wisdom and
wellbeing, increasing the capacity of the community and its network in the use of folk media
for youth wellbeing, creating knowledge of folk media and youth wellbeing reinforcement,
raising awareness among youth, the community and the society so they recognized the value
of folk media, and developing proposals at the local level. There were 1,377 young people
participating in the project and results responded well to the project’s vision. That is, the
community used folk media to build happiness in conjunction with extensive participation
from the community including youth who gained a lot of benefits from the project. The project
produced a group of model youth who recognized the value of folk media and continued
to use it for their benefit. The society was subsequently less biased toward folk media and
acceptance, pride and confidence in using folk media for youth wellbeing were generated
accordingly. The project produced many results:
		
1. It improved attitude, intention and personality of the persons responsible
		
for the work.
		
2. It highlighted communicative issues intended to create understanding.
		
3. It highlighted the specific characteristics and nature of folk media.
		
4. It highlighted the bases of interest and opportunities for participation of
		
the youth.
		
5. It developed the methods and goals of knowledge dissemination.
		
6. It disseminated knowledge on the roles of folk media and the creation of
		
youth wellbeing.
		
7. It demonstrated the sustainability of folk media as well as dissemination
		
of the story and value of folk media to the society through activities and
		
mass media both at the national and local levels, resulting in folk media
		
and the community being known and accepted by the wider world.
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6. โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยรองศาสตราจารย์ดวงพร คำ�นูณวัฒน์
และคณะ ได้จัดทำ�โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ
ใช้สื่อพื้นบ้านในการพัฒนาภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน พัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมศักยภาพการใช้สอ่ื พืน้ บ้านเพือ่ สุขภาวะเยาวชนแก่ชมุ ชนและเครือข่าย สร้างความรู้ด้าน
สื่อพื้นบ้านกับการสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน สร้างกระแสสำ�นึกให้เยาวชน ชุมชน และ
สังคมเห็นคุณค่าของสื่อพื้นบ้าน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอระดับท้องถิ่น โดยมีเยาวชน
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,377 คน ทั้งนี้ผลการดำ�เนินงานสนองตอบวิสัยทัศน์โครงการ
กล่าวคือ ชุมชนมีการใช้สอ่ื พืน้ บ้านเพือ่ สร้างความสุขโดยคนในชุมชนมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง
เยาวชนได้รว่ มในกระบวนการใช้และได้รบั ประโยชน์จากการดำ�เนินงาน เกิดเยาวชนตัวอย่างที่
สืบสานและเห็นคุณค่าของสื่อพื้นบ้าน สังคมลดอคติต่อสื่อพื้นบ้าน เกิดการยอมรับ ความ
ภาคภูมิใจและความมั่นใจที่จะใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน ก่อเกิดความรู้
เรื่องสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชนใน 7 ประเด็น คือ
1. ทัศนคติ เจตนารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้รับผิดชอบการดำ�เนินงาน
2. ประเด็นสื่อสารมุ่งสู่การสร้างความเข้าใจ
3. สื่อพื้นบ้านมีคุณลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว
4. พื้นฐานความสนใจและโอกาสของการมีส่วนร่วมของเยาวชน
5. วิธีการและเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้
6. บทบาทสื่อพื้นบ้านกับการสร้างสุขภาวะเยาวชน
7. ความยั่งยืนของสื่อพื้นบ้าน รวมถึงมีการเผยแพร่เรื่องราวและคุณค่าของ
สื่อพื้นบ้านสู่สังคมผ่านกิจกรรมและสื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
ทำ�ให้สื่อพื้นบ้านและชุมชนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากภายนอก
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Internationalization
Mahidol University strongly emphasizes educational and research development
and supports academic collaboration with various universities and institutions within the
country and overseas. This includes the promotion of networking development in order
to create mutual understanding, co-operation in educational quality development as well
as to share wisdom, expertise and equipment for the best benefit of the country and to
develop the capacity to compete with other universities all over the world. Moreover,
Mahidol University also focuses on the publicity and dissemination of its potentiality
at the international level. Internally, the exchange of information and collaboration
among faculties has been encouraged along with the strengthening of understanding of
university culture, international policy and university strategies. This effort is to drive
the University through internationalization in accordance with the vision of becoming a
World Class University.
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สร้างความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย และ
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนแบ่งปันองค์ความรู้และทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคคลและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเน้นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวปฏิบัติ นโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์
และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในอันทีจ่ ะมุง่ สูค่ วามเป็นสากล ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”
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Instill the awareness that Mahidol University is part of the global community.
Mahidol University unceasingly supports its units and staff to promote Core-Values through
various forms of media such as information system and academic presentations in the international arena.
This is to convey the image that Mahidol University is the leading university of Thailand in research,
academic services and education to the global community and to other international institutions.
By entering the World University Rankings, the University has nurtured its visibility in the international
arena. In 2009, Mahidol University was ranked 220th by THE-QS World University Rankings and 30th
by the QS Asian University Rankings. Additionally, with its scientific publications, the University is the
only educational institution in Thailand to be ranked within the top 500 universities in the world by
The Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan.

Mahidol University Ranking by Subject According to
THE-QS World University Rankings in 2008-2009
Arts & Humanities
Engineering & IT
Life Sciences & Biomedicine
Natural Sciences
Social Sciences
Overall MU Performance

Ranking
2008
2009
216
113
101
270
297
292
251
220

Mahidol University Ranking by Indicators According to
the Webometrics University Rankings in 2008-2009
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Year

World Rank

Size

visibility

Rich Files

Scholar

July 2009
July 2008

411
739

484
465

426
1,036

919
1,005

254
643

สร้างความเป็นสากล
Internationalization

สร้างจิตสํานึกว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำาวัฒนธรรมความเป็นมหิดล
เสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ อาทิ สารสนเทศ การนำาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์ความเป็นมหิดลให้ปรากฏในประชาคมโลก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศต่างๆ รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะผู้นำาทางด้านวิจัย วิชาการ และการศึกษาของประเทศไทย และ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งดำาเนินการส่งเสริม Visibility ของมหาวิทยาลัยมหิดลในเวทีนานาชาติ
โดยการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งในปี 2552 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 220 ของ THEQS World University Rankings และอันดับที่ 30 ของ QS Asian University Rankings อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัย
ไทยแห่งเดียวที่มีผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดอยู่ภายใน 500 อันดับของมหาวิทยาลัยโลก จาก
การจัดอันดับของ The Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan
เปรียบเทียบผลการจัดอันดับตามสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในTHE-QS World University Rankings ประจำาปี 2551 และ 2552
Arts & Humanities
Engineering & IT
Life Sciences & Biomedicine
Natural Sciences
Social Sciences
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับ
ป 2551
ป 2552
216
113
101
270
297
292
251
220

เปรียบเทียบผลการจัดอันดับในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในWebometrics University Rankings ประจำาปี 2551 และ 2552
ป พ.ศ.

World Rank

Size

visibility

Rich Files

Scholar

กรกฎาคม 2552
กรกฎาคม 2551

411
739

484
465

426
1,036

919
1,005

254
643

รายละเอียดสามารถดูจาก Website

http://www.topuniversities.com
http://www.webometrics.info
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In addition to the abovementioned activities, Mahidol University has engaged in several activities
of international networking, for example, the Global University Network for Innovation (GUNI), ASEANEuropean University Network (ASEA-UNINET), ASEAN University Network (AUN), and the Association
of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL). MU is also a founding member of Asia- Pacific
Leaders (APL), an organization under the Asia-Pacific Association for International Education (APAIE),
with Professor Chariya Brockelman, Advisor and former Dean of Mahidol University International College
(MUIC), having been selected as a member of the APAIE Board of Directors since September 2009.

Foster cooperation and exchange of knowledge with various organizations at
the international level.
Mahidol University has established cooperative agreements or MOUs with various universities,
institutes and organizations. At present, there are more than 200 academic MOUs with different organizations
from over 40 countries around the world, 12 of which were signed in 2009. This includes the MOUs with
University of Tokyo, Kyoto University, Osaka University, Chinese University of Hong Kong, Korea
University, National Taiwan University, University of Queensland, University of Adelaide, Otago University,
and University of Western Ontario. Apart from this, during the Fiscal Year 2009, Mahidol University
welcomed 51 groups of executives and representatives from numerous universities and organizations from
25 different countries to explore and discuss potential academic collaboration. Mahidol University has
encouraged collaborative academic activities with international institutions both under the MOU agreements,
such as the student and staff exchange programs with Kyushu University and short-term Teacher and Doctor
Training Programs for Kunming Medical University; and under specific projects, for example, the Reverse
Brain Drain Project, the Franco-Thai Collaboration and the Thai-Japanese Collaboration. The University also
developed networks in order to carry out activities such as exchange of students, researchers and academic
staff, joint curriculum development, special lectures by visiting scholars, and collaborative research.

รายงานประจำ�ปี

09

สร้างความเป็นสากล
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายนานาชาติ อาทิ Global University
Network for Innovation (GUNI), Asean-European University Network (ASEA-UNINET), ASEAN
University Network (AUN), Association of Southeast Asia Institutions of Higher Learning (ASAIHL)
และร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง Asia Pacific Leaders (APL) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ Asia Pacific Association
for International Education (APAIE) โดยศาสตราจารย์จริยา บรอคเคลเมน ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมใน Board of Directors ของ APAIE ด้วยตั้งแต่เดือนกันยายน 2552

สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดทำ�ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย องค์กร และ
หน่วยงานต่างๆ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/องค์กร และหน่วยงานต่างๆ กว่า
200 แห่ง จากประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นข้อตกลงที่ลงนามในปีงบประมาณ 2552 จำ�นวน
12 ฉบับ มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ University of Tokyo,
Kyoto University, Osaka University, Chinese University of Hong Kong, Korea University, National
Taiwan University, University of Queensland, University of Adelaide, Otago University, University of
Western Ontario เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างประเทศที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องกิจกรรมทางวิชาการ
ต่างๆ จำ�นวน 51 กลุ่ม จาก 25 ประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ
ทั้งภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรกับ Kyushu University การจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้กับแพทย์และอาจารย์แพทย์จาก Kunming
Medical University และกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศ
กลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษา โครงการความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
รัฐบาลญี่ปุ่น และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย วิชาการ และการศึกษา ซึ่งกิจกรรมประกอบ
ด้วยการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และคณาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการทำ�โครงการวิจัย รวมทั้งการจัดทำ�หลักสูตร การบรรยายให้ความรู้ การจัดกิจกรรม และการ
ผลิตผลงานวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
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Enhance the visibility of Mahidol University
in the global arena.
One of Mahidol University’s priorities is to communicate
and disseminate its academic research, university image and
University Core Values to the national and international
communities. To achieve this, a wide range of media has been
employed including the Mahidol University websites (English
website: http://www.mahidol.ac.th/mueng/, Chinese website:
http://www.mahidol.cn), and printing materials (University
Profile, Facts & Figures, brochures, newsletter and Spectrum).
The academic activities that support visibility include publishing
research findings in international academic journals; welcoming
visitors from different national and overseas institutions; and
organizing international conferences and seminars in order
to strengthen academic and research collaboration, exchange
experiences and knowledge among the scholars, and disseminate
research findings and develop academic networking.
In addition, since 1992, Mahidol University has
supported the Prince Mahidol Award Foundation in its
annual presentation of Prince Mahidol Awards to scholars or
organizations with outstanding performance in the fields of
Medicine and Public Health and whose works benefit the lives
of people throughout the world. Since its inception, there have
been 54 awardees from 23 countries. In 2009, Prince Mahidol
Awards were bestowed upon Professor Anne Mills from the
United Kingdom for her work in the field of Medical Science
and Dr. Wiwat Rojanapithayakorn and Mr. Mechai Viravaidya
for their contribution in the field of Public Health.
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำ�ปี 2552 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
HRH Princess Chulabhorn represented His Majesty the
King to preside over a ceremony to bestow Prince Mahidol
Awards for 2009 at the Chakri Maha Prasat Throne Hall.

สื่อสารและเผยแพร่ความเป็นมหิดลสู่นานาชาติ
มหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญต่อการสื่อสารและเผยแพร่ผลงาน ภาพลักษณ์ ความเป็นมหิดล
สู่นานาชาติให้ปรากฏในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ทั้งภาษาอังกฤษ (http://www.mahidol.ac.th/mueng/) และภาษาจีน (http://www.mahidol.cn/) การผลิต
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ University Profile, Facts & Figures, Brochures จดหมายข่าว Spectrum การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ การต้อนรับอาคันตุกะจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจยั การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ องค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจยั และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในการมอบรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดลให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงาน และ/หรือมีผลงานวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ เป็นประจำ�ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีผู้ได้
รับรางวัลรวม 54 คน จาก 23 ประเทศ ซึ่งในปี 2552 Prof. Anne Mills ประเทศสหราชอาณาจักร ได้รับ
พระราชทานรางวัลในสาขาการแพทย์ และนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และนายมีชัย วีระไวทยะ
ได้รับพระราชทานรางวัลในสาขาสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี
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Advance the potential of students and staff to achieve international recognition as
global scholars.
Mahidol University has nurtured potential development of students and staff by providing them with
opportunities to further their education and obtain more experiences abroad in order to develop themselves as
global scholars. To achieve this, a number of activities for student and staff exchange have been undertaken:
		
- UMAP Students and Staff Mobility Program
		
- Duo-Thailand Fellowship Program 2009
		
- Frontier Lab @ Osaka University Program
		
- Osaka University Short-term Student Exchange Program (Maple program)
		
- Short-term Staff and Student Exchange Programs with Kyushu University
		
- Youth Engagement Summit (YES) 2009
		
- Summer Program at National Chung Hsing University, Taiwan
		
- International College Student Exchange Program between the Republic of Korea and
		
ASEAN Members 2009 under ASEAN University Network (AUN)
		
- Student and Staff Exchange Program between Thailand and Greater Mekong Sub-region
		
(GMS) Countries
Moreover, Mahidol University International College and Kyushu University have co-organized the
ASEAN in Today’s World, of which a 3-week short course is offered to students to learn about Asian studies,
languages and cultures. Upon completion of the course, the participants receive 4 credits from Kyushu
University. In addition, Mahidol University continually encourages students, staff, and faculty members
to attend academic conferences or present their research at international conferences. The University also
receives funding from the government and private sectors in the form of scholarships for students and staff
to continue their study or receive training either in country or abroad. Some of these grants are as follows:
		
- 7 scholarships from the Ministry of Science and Technology (for undergraduate-Master		
Doctoral programs / Master-Doctoral programs / Doctoral programs abroad)
		
- 1 doctoral scholarship under UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall
		
Co-sponsored Fellowship Program 2009/2010
		
- 1 scholarship from the government of the Netherlands
		
- 2 training scholarships from the Thai government and foreign governments
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ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากล
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร โดยเน้นให้มโี อกาส
เดินทางไปเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ระดับสากล ผ่านกิจกรรม
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ
		
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรไทยกับต่างประเทศ (UMAP)
		
- โครงการ DUO-Thailand Fellowship Program 2009
		
- Frontierlab@OsakaU Program
		
- Osaka University Short-term Student Exchange Program (Maple Program)
		
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น กับ Kyushu University
		
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะสั้น กับ Kyushu University
		
- กิจกรรม Youth Engagement Summit (YES) 2009
		
- กิจกรรม Summer Program ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน
		
- International College Student Exchange Programme between the Republic of Korea and
		
ASEAN Members 2009 ภายใต้เครือข่าย ASEAN University Network (AUN)
		
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือกับ Kyushu Universityในกิจกรรม ASEAN in Today’s
World ซึ่งจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้เรื่อง Asian Studies ตลอดจนภาษา
และวัฒนธรรม โดยได้รับหน่วยกิตจาก Kyushu University ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ผู้ดำ�เนินการ มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ หรือ
นำ�เสนอผลงานวิจัยวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่างๆ
จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อศึกษาต่อและฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิิ
		
- ทุนศึกษาภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 7 ทุน ในระดับปริญญาตรี		
โท-เอก/ปริญญาโท-เอก/ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ต่างประเทศ
		
- ทุนศึกษาภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall
		
Co-Sponsored Fellowships Programme 2009/2010 จำ�นวน 1 ทุน ในระดับปริญญาเอก
		
- ทุนศึกษารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ จำ�นวน 1 ทุน
		
- ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ จำ�นวน 2 ทุน เป็นต้น
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Support internationalization internally.
To support internal internationalization in research, academic affairs, teaching programs and academic
services, Mahidol University offers international study programs at all levels, including Graduate Diploma
Degrees. At present, there are 146 international programs within Mahidol University (For more detail, visit the
MU website at http://www.mahidol.ac.th/mueng/degrees.htm). In addition to the international programs, the
University has encouraged its academic staff to use English in classrooms as well as academic seminars and
conferences. To help improve English language skills, the University regularly organizes academic activities for
its students and staff, so they can interact with foreign visiting scholars and learn from their lecture or training.
They have also been encouraged to reinforce their knowledge in English through the use of media, to boost the
University’s potential regarding internal internationalization.
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สร้างความเป็นสากล
Internationalization

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติในองค์กร
มหาวิทยาลัยส่งเสริมความเป็นนานาชาติในองค์กรในด้านการวิจยั วิชาการ การจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต จำ�นวนทั้งสิ้น 146 หลักสูตร (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.
mahidol.ac.th/mueng/degrees.htm) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในวิชาเรียน
ตามปกติของนักศึกษาและการพูดสัมมนาทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมพบปะนักวิชาการชาวต่างประเทศ
เป็นประจำ� เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มที กั ษะด้านภาษา การเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมา
ฝึกอบรมหรือบรรยายพิเศษให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสื่อต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นนานาชาติ
ในองค์กร
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Outstanding Projects in the Fiscal Year 2009

1. ASEAN Youth Cultural Forum 2009
Mahidol University, in collaboration with the ASEAN
University Network (AUN), Chulalongkorn University
and Burapha University, organized the 7th ASEAN Youth
Cultural Forum under the theme of “Percussion and dance:
Tradition meets contemporary” on 12-14 May, 2009 at
Mahidol University, Salaya Campus and Chulalongkorn
University. The aim of this activity was to promote ASEAN
culture and tradition through the traditional music, dance and drama of each ASEAN member country.
The forum participants were the youth from 12 member universities of AUN. In total, 6 countries were
represented, namely Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Vietnam and Thailand. The delegates from
Mahidol University comprising 5 students and 1 lecturer attended lectures and workshops on Thai music
and classical dance at the College of Music, Mahidol University. They also joined other participants in
composing ASEAN music and dance to perform in the Closing Ceremony at Chulalongkorn University.
2. AsTW Program
Mahidol University International College together with Kyushu University co-hosted and organized
academic activities on “ASEAN in Today’s World” between 12 March and 2 April 2009 at Mahidol University,
Salaya. The Opening Ceremony on 16 March 2009 was presided over by Dr. Surin Phitsuwan, Secretary
General of ASEAN, followed by his keynote address. The activities under this program were lectures on
ASEAN studies, Asian languages and cultures as well as study visits of important and interesting sites in
Thailand. This program brought together 28 participants from ASEAN + 3 countries, namely Cambodia,
Brunei, Myanmar, Indonesia, Laos, Philippines, Vietnam, China, Japan and Thailand. The students
who participated in this program received 4 credits from Kyushu University. Subsequent to the program, a
roundtable discussion among executives and representative bodies from participating universities was held
to further plan the collaborative activities of the following year.

รายงานประจำ�ปี

09

สร้างความเป็นสากล
Internationalization

ผลงาน/โครงการดีเด่น ในปีงบประมาณ 2552
1. กิจกรรม ASEAN Youth Cultural Forum 2009
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ASEAN University Network (AUN) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัด ASEAN Youth Cultural Forum ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Percussion and dance
: tradition meets contemporary” ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันงดงามและมีคุณค่าของตนผ่านการแสดงดนตรี การขับร้อง รวมถึงนาฏกรรมท้องถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธ์ุนั้นๆ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของ AUN จำ�นวน 12 แห่ง จาก 6 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งทีมผู้แทน ประกอบด้วย
นักศึกษา 5 คน และอาจารย์ 1 คน เข้าร่วมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนมีโอกาสได้ผสมผสานแนวเพลง ดนตรี และการ
ร่ายรำ�ของประเทศอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างและมีลักษณะเด่นเฉพาะตน เพื่อแสดงในพิธีปิดของกิจกรรม ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

2. กิจกรรม AsTW Program
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
Kyushu University ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN
in Today ’s World ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม-2เมษายน
2552 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ได้เป็นประธาน
เปิดงาน และกล่าว Keynote Address เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม
2552 โดยกิ จ กรรมประกอบด้วยการเรียนการสอนด้า น
ASEAN Studies และ Asian Language & Culture และ
การทัศนศึกษา ณ สถานที่สำ�คัญต่างๆ โดยมีนักศึกษาจาก
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน + 3 จำ�นวน 28 คน จากประเทศ
กัมพูชา บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย
จีน ญี่ปุ่น และไทย เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับหน่วยกิตจาก
Kyushu University จำ�นวน 4 หน่วยกิต ในการนี้ ผู้บริหาร/
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือแนวทาง
การดำ�เนินกิจกรรมความร่วมมือกันในปีต่อไปด้วย
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Harmony in Diversity
With its diverse background and the maintenance of several campuses, Mahidol University
recognizes the importance of promoting ‘harmony in diversity’. In pursuit of this goal, the University strives
to coordinate the visions and missions of its faculties, institutes and colleges to correspond with those of the
University. Additionally, the University works towards promoting its core values and instilling a sense of
corporate loyalty and pride among its academic staff, personnel, students and alumni. In creating this unity,
it promotes the establishment of networks and mechanisms to support cooperation between diverse sectors
internally and externally. Furthermore, Mahidol University also strives to develop a community where the
stakeholders work together in harmony.
The University has established its MU core value and culture based on its name “MAHIDOL”,
which corresponds to the direction and approach of the University’s development plan. To promote
this core value among its students and staff at all levels, Mahidol University has adopted the systematic
process of prototyping through activities, printed media, seminars and workshops. These include such
projects as the Prototype and Leaders for the Enhancement of Mahidol Culture and the Enhancement of
MU Core Values for the Staff at the President’s Office, which has already been organized for 5 groups of
over 600 participants and will be expanded so that staff from other units can participate. In addition, MU
Core Value has also been incorporated into training programs organized by the University, for example,
Training Courses for Executive Development, Training Courses on the Preparation of Later Generations
of MU Leaders, Training Courses on Administrative Skill Development for MU Administrative Staff,
and MU Newcomer Orientation.
Furthermore, as for the administration of collaborative research projects with staff researchers
who vary in terms of their age, educational background and area of expertise, Mahidol University is
certain that these diverse and different individuals can complement one another by learning about the
MU Core Value and Culture and simultaneously learning from one another, bringing about a harmonized
atmosphere in the workplace. Another MU basic working approach is that each MU staff member should
contribute to various areas of work while maintaining his or her expertise in a specific area. With this
view, more collaborative research projects can be conducted and cross-unit networking can be developed
to allow for effective collaborative utilization of natural resources.
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ความกลมกลืนในความหลากหลาย
ด้วยพืน้ ฐานทางวิชาการทีแ่ ตกต่าง และเพือ่ การธำ�รงไว้ซง่ึ วิทยาเขตทีม่ อี ยูห่ ลายแห่ง มหาวิทยาลัยมหิดลเห็น
ความสำ�คัญทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้เกิด “ความกลมกลืนในความหลากหลาย” เพือ่ ทีจ่ ะให้บรรลุเป้าหมายนี้ มหาวิทยาลัย
จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะประสานวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของส่วนงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมค่านิยมของมหาวิทยาลัย และปลูกฝังความภักดี
และภาคภูมิใจ ในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดขึ้นในคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า
การทำ�ให้เกิดเอกภาพเช่นนี้จะทำ�ให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่าย และกลไกในการสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอก ยิ่งกว่านั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดชุมชนที่อยู่ด้วยกันด้วยความกลมเกลียว และสมานฉันท์อีกด้วย
มหาวิทยาลัยได้นำ�คำ�ว่า “MAHIDOL” มากำ�หนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และดำ�เนินการจัดทำ�โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการที่เป็นรูปแบบ การเป็นตัวอย่างผ่านกิจกรรม
ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และการจัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ต้นแบบและผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำ�หรับบุคลากรสำ�นักงานอธิการบดี
จำ�นวน 5 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 600 คน และจะขยายไปสู่ส่วนงานอื่นๆ ต่อ ไปในอนาคต และ
ยังได้เผยแพร่แ ละปลูกฝัง Mahidol Core Value ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
ผู้ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหาร หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตำ�แหน่งกลุม่ บริหาร โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการดำ�เนินการโครงการวิจยั ต่างๆ ซึง่ มีความหลากหลายของบุคลากร ทัง้ ในเรือ่ งวัยวุฒิ
คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขา เมื่อมาทำ�งานร่วมกันก็สามารถเติมเต็มให้แก่กันได้ โดยการเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ทำ�ให้เกิดการทำ�งานที่กลมกลืนโดย
ยึดหลักที่ว่าหนึ่งคนต้องสามารถทำ�งานได้หลากหลายและมีความถนัดเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้
เกิดการดำ�เนินงานในลักษณะกลุ่มทีมงาน หรือลักษณะเครือข่ายข้ามหน่วยงานได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้เป็นอย่างดี
รายงานประจำ�ปี
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ICT-Based University & Resource Optimization
In support of its strategies, Mahidol University aims to develop an
ICT system, a management information system and a data warehouse for
effective education, learning, research and management. In addition, the
University seeks to promote and ensure optimum utilization of resources
through effective financial and budgetary administration and the use of the
most appropriate technology to augment capacity and produce the greatest
benefits.
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ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร
เพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการข้อมูล และคลังข้อมูล เพื่อให้เอื้อต่อการดำ�เนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังมุ่งที่จะส่งเสริมและดำ�เนินการให้แน่ใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ดีที่สุด โดยการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด
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Development of MU Information and Communication Technology

Mahidol University has developed its ICT system according to the University’s ICT Master
Plan which encompasses the communication networking and computer system, information management
and databank system and multimedia development to drive the University toward its strategic plan and
to promote the University as an ICT-Based educational institution with excellence in teaching, research,
academic services and management. To achieve its goals, the following have been carried out.
1. Development of the communication network and computer system
Mahidol University has adjusted the
main equipment of the Mahidol University Campus
Network: MUC-Net to increase the capacity of network
linkage among the University’s campuses into a Gigabit
Ethernet, which is a high-speed input and output system
of about 10 Gbps. The system boosted communication
through the internet network system and the wireless
system with more than 800 access points throughout the
University.
		
In addition, the University has provided
an authorized standard software package for its staff
and students without any expense. This is to support the
effective operation and the teaching and learning system
to its fullest capacity. The software can be downloaded at
http://myinternet.mahidol/software.
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ระบบสารสนเทศและการใช้ทรัพยากร
ICT-Based University & Resource Optimization

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บทเพื่อการ
พัฒนางาน ICT ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Master Plan of Mahidol University) ทั้งในด้านระบบเครือข่าย
สื่อสารและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบคลังข้อมูล และ
การพัฒนาระบบสื่อผสม (Multimedia Development) เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้
บรรลุผลสำ�เร็จ พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่ ICT-Based University เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดำ � เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ห ลั ก ของระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตไปสู่ Gigabit Ethernet ซึ่ง
มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 10 Gbps ที่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยผ่านระบบ
เครือข่าย Internet และระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งมีจุดให้บริการมากกว่า 800 จุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
		
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ได้มาตรฐานให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาได้ใช้งานอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถ download ได้ที่ http://myinternet.
mahidol/software
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2. Development of the information management and databank system
		
Mahidol University has developed an information system for effective data management
and the application of MU data. Details are as follows:
MU-ERP: Mahidol University Enterprise
Resource Planning is the database information
system that supports the back office system.
The system is useful for the University in making
policy and for its resource management. The system
which is currently used comprises 2 main database
systems, that is, MU eFinance and MU eHR.

MU-SIS: Mahidol University Shared Information
Service System is the information system suitable
for internal University management. It helps
facilitate and make work efficient. Moreover,
it corresponds well with the MU-FIS.
MU-FIS: Mahidol University-Faculty Information System. This is the database system
for quality assurance and administration including information for the general public, Mahidol University
executives and faculty administrators. In the future, MUFIS will be developed into an Electronic Self
Assessment Report (e-SAR) for visits and investigations by auditors from the Office of the Committee on
Higher Education and the Office of Standards and Quality Assessment (Public Company). The MU-FIS can
be accessed by the MU intranet at http://intranet.mufis.mahidol.
		
MU-Student Portal: Mahidol University Student and Academic Information is the
supporting information system for education and academic activities and is accessible through all electronic
media.
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2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบคลังข้อมูล
		
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ได้แก่
		
ระบบ MU-ERP : Mahidol University Enterprise Resource Planning เป็นระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่รองรับการทำ�งานในระบบ Back office เพื่อใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล 2 ระบบหลัก คือ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการด้านการคลัง (MU-eFinance) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล (MU-eHR)
		
ระบบ MU-SIS : Mahidol University Shared Information Service System เป็นระบบ
สารสนเทศที่รองรับระบบงานบริการภายในมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และทำ�งาน
ประสานกับระบบ MUFIS
		
ระบบ MU-FIS : Mahidol University
- Faculty Information System เป็นระบบฐานข้อมูล
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพและการบริ ห ารงานทั้ ง ใน
ส่วนของ Public Information สำ�หรับบุคคลทั่วไป
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซึ่งใน
อนาคตระบบ MUFIS จะถูกพัฒนาให้เป็น Electronic
Self Assessment Report (e-SAR) เพื่อรองรับการเยี่ยม
สำ � รวจจากสำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
และสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ
Intranet ที่ http:intranet.mufis.mahidol
		
ระบบ Student and Academic
Information เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานการศึกษาและวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ครบวงจร
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3. Multimedia Development
		
Mahidol University has developed multimedia for use in educational and academic
activities as well as for effective internal management. The University has e-learning, e-courseware, video
conferencing for long distance learning and overseas thesis defenses. The revision and maintenance of the
MU website, to keep it updated and international, is to support the MU vision, which sees Mahidol as a
World Class University. Moreover, information technology serves as another communication channel to
disseminate information and knowledge to the Mahidol community via the IP-TV, in which live broadcasts
as well as recorded broadcasts in the form of video on demand can be watched at http://ip-tv.mahidol.
		
Apart from these activities, Mahidol University also offers computer laboratory services, an
IT “help desk” on line at http://myinternet.mahidol/ehelpdesk, short training courses on computer programs,
and IT consultants for internal and external organizational units.
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3. การพัฒนาสื่อผสม
		
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสื่อผสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนงานการศึกษาและวิชาการ
และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ เช่น e-Learning, e-Courseware และระบบ Video Conferencing
สำ�หรับการเรียนการสอนทางไกล และการสอนวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ การจัดทำ�และบำ�รุงรักษา Website
ให้มีความทันสมัยและมีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น World
Class University และยังได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ต่างๆ สู่ประชาคมชาวมหิดล ผ่าน ระบบ IP-TV ทั้งแบบการจัดรายการออกอากาศสด (Live) และการ
บันทึกเทป ซึ่งสามารถเรียกดูย้อนหลัง โดยสามารถรับชมได้ทาง http://ip-tv.mahidol
		
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การให้คำ�ปรึกษาปัญหา
ด้าน IT ออนไลน์ ที่ http://myinternet.mahidol/ehelpdesk การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้น และเป็น
ที่ปรึกษาด้าน IT ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น
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The Excellent Project of the Fiscal Year 2009
1. Mahidol University Faculty Information System (MU-FIS)
MUIFS has been improved to have more interfaces and to facilitate different
users with its “Friendly Version”. Users of the system can be personnel at the operational
level who needs to process key data directly into the system, administrators who need
the management information system (MIS) and executives who need the executive
information system, showing more functions for statistical reports and information
summarized in various forms of graphs. This information will help the executives in
managing and making decisions by providing, for example, staff information (distributed
by age, academic title and educational background) for making a personnel development
plan or seeking an appropriate personnel plan etc. In addition, the University has also
developed a storage module system to report the KPI and its result. This system can help
record general information and make a report according to the standard KPI of various
organizations including the Committee on Higher Education, Office of Standards and
Quality Assessment (Public Company), the standard KPI for World University Ranking,
MU performance agreement and Corporate KPI of the University.
2. Space Expansion of MU Staff Mailbox
In accordance with the need of MU staff, to expand the University webmail, which
is more than 10,000 accounts at present and more than 1 million incoming and outgoing mail
items per month, and to facilitate all users, the IT division of the University has installed a
main server and developed a technical system to increase support for the webmail system
service of the University. This development included enlarging the mailbox capacity for
each user from 80 MB and 150 MB to 500 MB. According to the IT development plan, this
will be 1GB in the future.
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ผลงาน/โครงการดีเด่น ในปีงบประมาณ 2552
1. ระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบ MU-FIS ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มี Interface และการใช้งานที่อำ�นวย
ความสะดวกสำ�หรับผู้ใช้งานมากขึ้น ทั้งที่เป็นผู้ใช้งานในระดับปฏิบัติการที่ต้องบันทึก
ข้อมูลผลการดำ�เนินงานเข้าสู่ระบบโดยตรง ผู้บริหารระดับกลางหรือระดับ Management
Information System (MIS) และผู้บริหารระดับสูงหรือระดับ Executive Information System
(EIS) ที่มีการเพิ่มฟังก์ชั่นการแสดงผลการรายงานข้อมูลในเชิงสถิติ และรูปกราฟแบบ
ต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ เช่น การรายงานข้อมูลบุคลากรจำ�แนก
ตามช่วงอายุ ตำ�แหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา สำ�หรับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรหรือ
การวางแผนจัดเตรียมอัตรากำ�ลังบุคลากรให้เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินการ
พัฒนา Module “ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินการ” โดยสามารถ
บันทึกข้อมูลพื้นฐาน และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินการตามตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
ต่างๆ อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ข้อตกลงการปฏิบัติงาน และ Corporate KPI ของมหาวิทยาลัย
2. การขยายพื้นที่ Mailbox บุคลากร เป็น 500 MB
ด้วยความต้องการของบุคลากรในการบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Webmail System) ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีจำ�นวนสมาชิก
กว่า 10,000 Accounts ทำ�ให้มีจำ�นวนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ผ่านเข้า-ออก
(Incoming and Outgoing Mail) ในระบบ Mail System ของมหาวิทยาลัยในแต่ละเดือน
มากกว่าล้านฉบับ และเพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ใช้บริการ ในปี พ.ศ.
2552 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดหาครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่าย และดำ�เนินการในด้าน
เทคนิค ปรับปรุงระบบเพื่อให้การสนับสนุนการบริการระบบ Webmail เพิ่มขึ้น โดยการ
ขยายพื้นที่ Mailbox จากเดิมที่สมาชิก Internet จะได้รับบริการจัดสรรพื้นที่ Mailbox เพื่อการ
ใช้งาน จำ�นวน 80 MB และ 150 MB ได้ขยายพื้นที่เป็นคนละ 500 MB และมีแผนที่จะให้การ
สนับสนุนการใช้งานโดยขยายเป็น 1 GB ในอนาคต
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Human Capital
The University’s vision to become a sustainable World Class University requires the development
of human capital at all levels, including students, academic staff, professional development, creation of a
conducive learning environment and a stimulating research atmosphere, as well as the building of strategic
partnerships. Moreover, recruiting, supporting and retaining diverse talents will be essential for the University
to achieve excellence in research, learning, healthcare services and internationalization.
The University has established its Policy and Planning for Human Resource Development for the
years 2009-2011 by following competency-based human resource development to improve the working
capacity and effectiveness of its staff. The policy aims to develop MU staff core competencies functional
or technical competencies as well as University ’s core values to support the University’s determination
to represent “Wisdom of the Land”. The policy is also designed to develop working skills, knowledge
and professional ethics, morality and emotional maturity of all the university’s staff. This will help
develop MU personnel’s potential and readiness to become administrators with managerial competency
for the University, faculties, departments and other university units.
To achieve its aim, the University has organized training programs for its staff to develop
knowledge and the various skills necessary for effective operation. At the same time, the University has
also encouraged and supported its faculties, institutes and organizational units to provide proper training
programs for the development of their personnel not only fitting with the need of their office, but also
corresponding with the University’s strategic plan. The University’s training programs to develop MU
human capital include the following:
		
1. Management Training
		
2. Career Development Program
		
3. Training Program on Knowledge and Working Skills Necessary to Achieve the
		
University’s Vision and Mission

รายงานประจำ�ปี

09

ทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ยั่งยืน จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนา ทั้งนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาทักษะ ความชำ�นาญใน
วิชาชีพ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัย รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ยิ่งกว่านั้น ยังจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การคัดเลือก สนับสนุน และธำ�รงรักษา ผู้มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อสืบสานการดำ�เนินการสู่ความ
เป็นเลิศในการวิจัย การเรียน การสอน การให้บริการทางการแพทย์ และความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2552-2554 ขึ้น โดยนำ�หลักการ
ของการใช้ Competency มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency-based human resource
development) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิ่มขึ้น โดยมุ่งพัฒนา
ทั้ง Core Competency และ Functional/Technical Competency อีกทั้งการปลูกฝังค่านิยมของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรเป็นส่วนสำ�คัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ตลอดจน
พัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ จรรยาบรรณ จริยธรรม และวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี Managerial Competency ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน ภาควิชา หรืออื่นๆ ต่อไป
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในส่วนทีเ่ ป็นความต้องการโดยรวม และส่วนงานกำ�หนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการเฉพาะของส่วนงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการฝึกอบรม 3 ประเภท ได้แก่
1. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Management Training)
2. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตามสายอาชีพ
3. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทั่วไปที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
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During the Fiscal Year 2009, the University organized numerous training programs as follows:
		
- Orientation for the New University Staff
		
- Training Program for the New Academic Staff
		
- Advanced Management Program
		
- Mahidol University Executive Development Program : MU-EDP
		
- Progrma to Develop and Establish “Change Agent” for MU Core Values
		
- Phase I : Implementation of Mahidol Core Values and Culture Program
		
- Training Program for the University ’s Staff on Developing Potential to Improve
		
Effectiveness in Work
		
- The Program on Quality Development and Opportunities in Career Paths
		
- Seminar for the Human Resource Network (HR Policy Network & HR Networking)
		
- Training Program for Smart Executive ’s Secretaries
		
- Training Program for Introductory Fire Safeguards and Protection
Additionally, Mahidol University also strived to promote health of the staff and an appropriate
environment by following the concept of a “Healthy Workplace” in the management of its land and
resources. The University has established the University Welfare System and provided welfare funds for
all staff.
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ทรัพยากรบุคคล
Human Capital

ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยดำ�เนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
- โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
- โครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ(“ต้นแบบและผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงเพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ”)
- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ระยะที่ 1
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- โครงการพัฒนาคุณภาพงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- โครงการสัมมนาเครือข่ายทรัพยากรบุคคล (ระดับนโยบายและระดับนักทรัพยากรบุคคล)
- โครงการอบรมเลขานุการผู้บริหารมืออาชีพ Smart Secretary
- โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สำ�นักงานอธิการบดี
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยนำ�หลักการของ
Healthy workplace มาใช้ในการดูแลและบริหารพื้นที่และทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนจัดหาระบบสวัสดิการ
และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับบุคลากรในทุกระดับ

รายงานประจำ�ปี

09

Administration
When the Mahidol University Act 2007 was imposed on 17 October, 2007, Mahidol University
became an autonomous university under the supervision of the government with the University Council as
the supreme administrative body governing the general management of the University and the President
of the University as head of the administrative board responsible for the administration of the University.
As the MU administration strives to achieve a rank in the top 100 World Class Universities in 2011, the
University’s administrative system has been restructuring in order to increase its effectiveness and achieve
the University’s vision. The restructuring carried out in Fiscal Year 2009 resulted in the following outcomes:

Organizational Restructuring
The University issued a declaration on the Establishment of Mahidol University Organizational
Units, 2008 on 29 June, 2008, dividing the University into 33 organizational units. It also issued a declaration
on the Establishment of Task-based Cluster Divisions and a declaration on the Establishment of Mahidol
University Internal Sections. To conform with article 84 of the MU Act 2008, Mahidol University defined
criteria for internal restructuring of each section of the University, requiring every MU unit to strictly follow
these criteria. The University then submitted its new structure for approval by the University Council and
issued an official declaration.
Additionally, the University also specified criteria for internal restructuring within the Office of the
President to support the administrative operation in a way that responds to the University’s vision, mission
and strategies while nurturing effective operation of the office.

Rule and Regulation Enactment for Administrative Operation
To enable the University to operate properly as an autonomous university in accordance
with the Mahidol University Act 2007, in the Fiscal Year 2009, 22 Mahidol University Rules and
Regulations and 11 Mahidol University Declarations were issued. (For more detail, visit http://www.
op.mahidol.ac.th/orla/)
รายงานประจำ�ปี
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การบริหาร
นับจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550
มีผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ โดยมี
สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรบริหารสูงสุด มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
และมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็น 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัย
ระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัย
กำ�หนดไว้ โดยมีผลการดำ�เนินงานดังนี้

การปรับโครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2552 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2552 โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 33 ส่วนงาน พร้อมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มภารกิจสังกัดมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อให้การดำ�เนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
มาตรา 84 มหาวิทยาลัยได้จัดทำ�เกณฑ์การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น โดยให้
ทุกส่วนงานพิจารณาดำ�เนินการจัดแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของแต่ละส่วนงานตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
เพื่อจักได้เสนอสภามหาวิทยาลัย และจัดทำ�ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของแต่ละส่วนงาน
ต่อไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เริ่มจัดทำ�เกณฑ์การกำ�หนดหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานภายใน
สำ�นักงานอธิการบดี เพื่อให้การแบ่งหน่วยงานภายในสำ�นักงานอธิการบดีสามารถสนับสนุนการบริหารงาน
เพือ่ ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถดำ�เนินงานตามภารกิจหลัก
ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารและ
ดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยในปีงบประมาณ 2552 มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 22 ฉบับ และประกาศมหาวิทยาลัย จำ�นวน 11 ฉบับ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.
op.mahidol.ac.th/orla/)
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Mahidol University Quality Development (MUQD)
Quality Development is an essential element of effectively driving the University’s operations
toward its missions and of raising University standards. Thus, one of the University’s policies is to encourage
every organization of the University to pursue with determination all quality development that corresponds
to the University’s vision. To achieve this, the University defined a concrete MU Quality Development
System in 2004, which has since become considered as the first phase of the Quality Standard. In 2006, the
second phase, which involved self-assessment, was developed and the MU Quality Standard was stipulated
in the third phase, in 2008, as a crucial mechanism to increase Mahidol University visibility. Visibility is an
essential element of the University’s determination to become a World Class University. The MU Quality
Standard not only focuses on continuing development of the University’s quality, it also incorporates
benchmarking into its quality development system.
In 2009, the University required each unit to compile a self-assessment report following the MU
Quality Standard, which covers 5 areas, namely administration, education, research, academic services
and preservation of art, culture and environment. With an emphasis on self-assessment and a systematic
follow-up of the organizational operations, the University can clearly observe the self-assessment
development and trend in operations of each unit. In addition, the University appointed a committee to
visit each unit to verify the results of the self-assessment process mentioned in the report and provide
advice for future development. For MU quality development, the University organized a wide range of
activities, such as forums for knowledge exchange between each organization and the MUQD Visiting
Committee titled “The Quality Development Visit: Acquired Advantages” and “Experience…Intertwined
into Team Development”; workshops on “Review and Development of Content Issues for the 3rd phrase
of the MU Quality System”; training on “Mahidol University Quality Development” and “How to Write a
Self-assessment Report; study tours and distribution of published documents and data concerning Quality
Development at Mahidol University. (See more detail at http://www.qd.mahidol.ac.th/)
Moreover, Mahidol University used MU Culture/Core Values as a driving tool toward development
under the approach that “if our staff establish a working culture emphasizing high-quality work, the
University will be improved and be successful”.
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การบริหาร
Administration

การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
การพัฒนาคุณภาพเป็นกลไกสำ �คัญที่จะผลักดันการพัฒนาการดำ �เนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นมาตรฐาน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
สนับสนุนให้ทุกส่วนงานดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย จึงกำ�หนดให้มีระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งถือ
เป็นมาตรฐานคุณภาพ ระยะที่ 1 ต่อมาในปีงบประมาณ 2549 ได้ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ ระยะที่ 2 เพื่อ
การประเมินตนเอง และกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพระยะที่ 3 ขึ้นในปีงบประมาณ 2551 เพื่อใช้เป็นกลไกสำ�คัญ
ในการผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ระดับโลก ซึ่ง
มาตรฐานคุณภาพตามระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 นี้ นอกจากจะเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้
เพิ่มเติมการพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ไว้ด้วย
ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ส่วนงานจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานคุณภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และ
ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการประเมินตนเองและมีการติดตามผลการ
ดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาของตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าเยี่ยมสำ�รวจส่วนงาน เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง
ของส่วนงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา สำ�หรับการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนการรู้ “เยี่ยมสำ�รวจ : คุณค่าที่
เกิดขึ้น” “ประสบการณ์...สานสู่การพัฒนาทีม” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนและปรับปรุงประเด็น
สาระของระบบคุณภาพ ระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1” การจัดฝึกอบรม “ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย
มหิดล และจัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง” การศึกษาดูงาน และการจัดทำ�เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย (สามารถดูได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ http://
www.qd.mahidol.ac.th/)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้นำ� “วัฒนธรรม/ค่านิยมองค์กร”
มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยแนวคิดที่ว่า
“หากบุคลากรมีวัฒนธรรมการทำ�งานที่มุ่งเน้นให้ผลงานมีคุณภาพ
แล้ว การพัฒนาคุณภาพจะเกิดผลสำ�เร็จที่ดีอย่างต่อเนื่อง”
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Risk Management
As part of the University’s restructuring, a Risk Management Center was established following
the resolution from the University Council at their 428th meeting, on 17 June, 2009. The finalized Risk
Management Committee was appointed on 1 October, 2009 and charged with setting policy and guidelines
for the University’s risk management. Specifically, the committee has to develop an operation plan, analyze
and assess risks, stipulate standards for risk management, provide perspectives on the University’s risk
management, supervise and follow up on risk assessment in accordance with the MU risk management plan.
Finally, the committee must submit an annual report of the operational result to the MU Administrative
Audit Committee, which has the President as chairman and Vice-Presidents and Assistant to the President
for Human Resource and Quality Development as committee members.
In Fiscal Year 2009, the University assigned all MU Vice-Presidents to determine risk issues,
criteria for analysis, impact and chances for risk and severity degree of risks. Each University organization
submits a report to the University so that the University can bring together the assessment results from every
unit, analyze them and rank them based on the degree of risks. This will provide an overall risk image of the
University. The University then submits the information to the MU Risk Management Committee so that
they can assign appropriate risk management measures. Moreover, the Mahidol University Risk Center is
required to monitor and follow up on the operation of each organizational unit twice a year in order to assess
the efficiency of the risk management measure and give advice for future development.

รายงานประจำ�ปี

09

การบริหาร
Administration

การบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 428 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำ�หนด
นโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการวางแผนการบริหาร การ
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย กำ�กับดูแล ติดตามการประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย
เป็นประจำ�ทุกปี โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพและหัวหน้าสำ�นักงานอธิการบดี ร่วมเป็นกรรมการ
ในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมีการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกภารกิจเป็นผู้พิจารณากำ�หนดประเด็นความเสี่ยง เกณฑ์การวิเคราะห์
ผลกระทบและโอกาสในการเกิด และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงให้ทุกส่วนงานทำ�การประเมินแล้ว
รายงานมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำ�ดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำ�หนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ทำ�หน้าที่
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนของส่วนงาน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
Revenue

ผลผลิต

งบแผ่นดิน
Government Funds

เงินรายได้
University Income

ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Graduates in Health Sciences

3,120,654,353.05

5,209,860,510.00

ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Graduate in Science and Technology

1,142,980,503.17

638,952,125.00

ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
Graduate in Social Sciences

307,806,819.51

1,131,548,570.00

ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาขาดแคลน
Graduates from the Project on Graduate Production in Shortage Fields

200,083,033.6

-

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
Research for Technology Transfer

311,057,403.61

64,176,040.00

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
Research for Knowledge Creation

87,080,713.12

144,722,000.00

ผลงานการให้บริการวิชาการ
Academic Services

325,969,666.57

336,812,084.00

ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
Healthcare and Health Promotion Services for Education and Research

2,999,233,291.56

14,982,953,500.00

771,100.00

20,114,225.00

โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
Development Project of Siriraj toward Medical Excellence in Southeast Asia

300,103,100.00

500,946,500.00

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
Project on Increase of Doctor and Nurse Production

281,295,900.00

-

1,004,700.00

-

9,078,040,584.19

23,030,085,554.00

ผลงานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
Art and Culture Preservation

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
Project Supporting the Government Policy of “Free Education for 15 Years”
รวม
Total
รวมทั้งสิ้น
Grand Total

รายงานประจำ�ปี

32,108,126,138.19

แหล่งข้อมูล : กองแผนงาน กองคลัง สำ�นักงานอธิการบดี
วิทยาลัยในกำ�กับ (วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยศาสนศึกษา)
ขัอมูล ณ 30 กันยายน 2552
Sources : Division of Planning and Division of Finance, Office of the President
Autonomous Colleges (International College, College of Music, College of Management and College of Religious Studies)
As of 30 September 2009
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ข้อมูลพื้นฐาน

University Profile
หน่วย : บาท (Baht)
รายจ่ายจริง
Expenses

กันเงินเหลื่อมปี/ภาระผูกพัน
Encumbrance

งบแผ่นดิน
Government Funds

เงินรายได้
University Income

งบแผ่นดิน
เงินรายได้
Government Funds University Income

2,743,066,286.57

3,136,655,931.50

141,922,008.05

1,642,240,855.43

769,560,627.85

337,492,856.51

314,871,715.35

150,352,340.20

269,956,812.38

843,993,192.65

92,680.00

24,525,756.63

190,502,317.57

-

8,659,833.10

-

264,694,412.99

35,012,914.53

23,549,149.12

8,554,955.23

85,725,010.13

45,013,803.68

7,153,002.00

48,141,994.06

290,533,527.83

289,038,250.01

9,038,290.58

28,207,232.46

2,539,298,914.37

10,465,404,434.24

262,271,240.47

3,421,052,813.34

23,030.08
20,448.99
17,952.36

7,352.16
754,423.09

9,100,606.77

-

956,961

300,103,100.00

268,582,870

-

232,363,532.03

220,463,961.75

-

59,078,600.00

-

1,004,700.00

-

-

-

7,675,664,094.53

15,430,294,859.89

826,636,518.67

5,556,396,440.38

23,105,958,954.42

Fiscal Year 50

Revenue

8,179.56

51

9,078.04

52

University Income
Government Funds

6,383,032,959.05

รายงานประจำาปี

09

บุคลากร

ข้าราชการ
Government Officials
สายวิชาการ
Academic staff

1,356

สายสนับสนุน
Administrative Staff

3,760

พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
University Staff (Former Government Official)
สายวิชาการ
Academic staff

1,745

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน
University Staff (From Government Funds)

1,118

สายวิชาชีพ
Administrative Staff

2,331

สายวิชาการ
Academic staff

6,388

พนักงานของหน่วยงาน
Staff of University Units (Faculty Income)

09

6,486
98

สายวิชาชีพ
Administrative Staff

รายงานประจำ�ปี

3,449

สายวิชาการ
Academic staff

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
University Staff (From University Income)

Sources : Human Resource Division,
Office of the President
Mahidol University
As of 30 September 2009

2,434
689

สายวิชาชีพ
Administrative Staff

แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล สำ�นักงานอธิการบดี
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ขัอมูล ณ 30 กันยายน 2552

5,116

607

สายวิชาการ
Academic staff

229

สายวิชาชีพ
Administrative Staff

378

ลูกจ้างเงินงบประมาณ
2,409
Permanent Employees (From Government Funds)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,701
Permanent Employees (From University Income)
พนักงานเงินทุนวิจัย
334
Staff of University Units (From Research Funds)

รวม
Total

27,536

ข้อมูลพื้นฐาน
University Profile

Staff of University Units (From Research Funds)
1.21%
Permanent Employees (From University Income)
24.34%

Government Officials
18.58 %

University Staff (Former Government Official
8.84%

Permanent Employees (From Government Funds)
8.75%

Staff of University Units (Faculty Income)
2.20%

University Staff (From Government Funds)
12.53%

University Staff (From University Income)
23.55%

จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ
Academic Staff

ศาสตราจารย์
Professors
รองศาสตราจารย์
Associate Professors
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professors
อาจารย์
Lecturers
รวม
Total

ปริญญาตรี
Bachelor’s
Degree

ปริญญาโท
Master’s
Degree

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง
Higher Graduate
Diploma

-

5

3

150

158

4

155

9

628

796

13

207

10

607

837

135

583

21

976

1,715

152

950

43

2,361

3,506

ปริญญาเอก
Doctoral
Degree

รวม
Total

รายงานประจำ�ปี
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นักศึกษา

นักศึกษา
Students

ผู้สำ�เร็จการศึกษา
Graduates

26,194

5,831

ตํ่ากว่าปริญญาตรี
Certificate Program

741

478

ปริญญาตรี
Bachelor’s Degree

17,171

3,445

ปริญญาโท
Master’s Degree

6,492

1,435

ปริญญาเอก
Doctoral Degree

1,466

161

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
Graduate Diploma

40

276

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
Higher Graduate Diploma

284

36

2,085

1,009

แพทย์ประจำ�บ้าน
Medical Residency Training

1,276

371

แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
Medical Specialty

271

118

แพทย์เฟลโลว์
Fellowship Program

49

40

ทันตแพทย์ประจำ�บ้าน/เฉพาะทาง
Dental Residency/Specialty Training

103

22

พยาบาลเฉพาะทาง
Nursing Specialty

386

458

28,279

6,840

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Programs

หลักสูตรในกำ�กับสภาวิชาชีพ
Certificate of Proficiency Board Programs

รวมทั้งสิ้น
Total
หมายเหตุ : ไม่รวมนักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษาของสถาบันสมทบ
Remark : Exclusive of students and graduates from affiliated institutions

แหล่งข้อมูล : กองบริหารการศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ขัอมูล ณ 11 ธันวาคม 2552

รายงานประจำ�ปี
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Sources : Division of Academic Affairs, Office of the President
Mahidol University
As of 11 December 2009

ข้อมูลพื้นฐาน
University Profile

หลักสูตร
หลักสูตร หลักสูตร
กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
ไทย
นานาชาติ
เทคโนโลยี
สุขภาพ
Thai International
Science
and
Health Sciences
Programs Programs
Technology
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

Social Sciences
and Humanities

รวม
ทั้งสิ้น
Total

208

146

171

118

65

354

ตํ่ากว่าปริญญาตรี
Certificate Program

13

-

10

-

3

13

ปริญญาตรี
Bachelor’s Degree

61

24

36

30

19

85

ปริญญาโท
Master’s Degree

94

66

72

55

33

160

ปริญญาเอก
Doctoral Degree

14

52

24

32

10

66

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
Graduate Diploma

23

2

24

1

-

25

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
Higher Graduate Diploma

3

2

5

-

-

5

211

-

211

-

-

211

แพทย์ประจำ�บ้าน
Medical Residency Training

64

-

64

-

-

64

แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
Medical Specialty

75

-

75

-

-

75

แพทย์เฟลโลว์
Fellowship Program

47

-

47

-

-

47

ทันตแพทย์ประจำ�บ้าน/เฉพาะทาง
Dental Residency/Specialty Training

8

-

8

-

-

8

พยาบาลเฉพาะทาง
Nursing Specialty

17

-

17

-

-

17

419

146

382

118

65

565

Mahidol University Programs

หลักสูตรในกำ�กับสภาวิชาชีพ

Certificate of Proficiency Board Programs

รวมทั้งสิ้น
Total
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ที่ตั้งและแผนที่เดินทาง

Map and Direction
3

1

4
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2

1

เขตบางกอกน้อย

1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

1. สำานักงานอธิการบดี

Office of the President

2. คณะเทคนิคการแพทย
3. คณะพยาบาลศาสตร

- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Faculty of Nursing

เขตพญาไท

12 Divisions

Golden Jubilee Medical Center

- ศูนย์บริหารจัดการความเเสี่ยง
Risk Management Center

- ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปญญา

Center for Intellectual Property Management

1. คณะสาธารณสุขศาสตร

- ศูนย์บริหารสินทรัพย์

2. คณะเวชศาสตรเขตร้อน

- ศูนย์พัฒนาปญญาคม

3. คณะทันตแพทยศาสตร

- ศูนย์ประสานงานวิทยาเขต

Faculty of Public Health

Faculty of Tropical Medicine
Faculty of Dentistry

Assets Management Center
Wisdom Application Center
Campus Center

4. คณะเภสัชศาสตร

2. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

5. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

3. คณะวิศวกรรมศาสตร

6. คณะวิทยาศาสตร

4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร

7. ศูนยตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

5. บัณฑิตวิทยาลัย

Faculty of Pharmacy

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Faculty of Science

National Doping Control Centre

3

เขตศาลายา

- กอง 12 กอง

Faculty of Medical Technology

2

4

ตึก

µ

วิทยาลัยการจัดการ

College of Management

Faculty of Social Sciences and Humanities
Faculty of Engineering

Faculty of Environment and Resource Studies
Faculty of Graduate Studies

6. คณะสัตวแพทยศาสตร

Faculty of Veterinary Science

7. คณะศิลปศาสตร

Faculty of Liberals Arts

8. คณะเทคนิคการแพทย

Faculty of Medical Technology

9. คณะวิทยาศาสตร

Faculty of Science

10. คณะกายภาพบำาบัด

Faculty of Physical Therapy

11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Faculty of Information and Communication Technology

12. สถาบันโภชนาการ

Institute of Nutrition

13. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Institute for Population and Social Research

14. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
Institute of Molecular Biosciences

15. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
National Institute for Child and Family Development

16. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Research Institute for Languages and Cultures of Asia

17. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ASEAN Institute for Health Development

18. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Institute for Innovative Learning

18. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Library and Knowledge Center

19. ศูนยสัตวทดลองแห่งชาติ

National Laboratory Animal Centre

20. ศูนยจิตตปญญาศึกษา

Contemplative Education Center

21. ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

Research Center for Peace Building

22. ศูนยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม

Center for Human Rights Studies and Social Development

23. วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
College of Sports Science and Technology

24. วิทยาลัยนานาชาติ

Mahidol University International College

25. วิทยาลัยดุริยางคศิลป
College of Music

26. วิทยาลัยราชสุดา

Ratchasuda College

27. วิทยาลัยศาสนศึกษา

College of Religious Studies

รายงานประจำาปี

09

รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
A Guide to Salaya Campus

1 อาคารหอประชุมใหญ่
Mahidol Main Auditorium

2 ลานสมเด็จพระราชบิดา
Somdej Phra Rajabida Court

3 พระพุทธมหิดลมงคลวรญาน
Buddha Mahidol Mongkolvorayarn

4 โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
Organic Fertilizer Project

5 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
Mahidol Learning Center

6 ธนาคารขยะรีไซเคิล
Garbage Recycle Bank

7 สำ�นักงานอธิการบดี
Office of the President

8 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
Golden Jubilee Medical Center and Maha ChakriSirindhorn Dental Hospital

9 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน
The Salaya Pavilion

39

10 สนามกีฬา
Sport Zone

38

11 Welcome Plaza

36

12 MU Health
13 บ้านมหิดล
MU Home

35

14 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
College of Sports Science and Technology

15 อาคารชุดพักอาศัย
Condominiums

16 เรือนไทย

Thai House

17 พฤกษาดุริยางค์

Musica Arboretum

18 หอแสดงดนตรี

Music Auditorium

19 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
Sireerukachart Botanical Garden

20 ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัย
Security Office

21 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Research Institute for Languages and Cultures of Asia

22 ลานเป็ดขาว

White Ducks Court & Canal

23 พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์
South East Asian Music Museum

24 ลานวัฒนธรรม
MU Corner

25 โรงอาหารกลาง
MU Cafeteria

33

34

“A Promised place to live and learn with nature.”
51

41

40

50

44
43
42

52
49
48
47

45

46

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 37
Faculty of Social Sciences and Humanities

คณะศิลปศาสตร์ 38

Faculty of Liberals Arts

37

คณะวิทยาศาสตร์ 39
Faculty of Science

บัณฑิตวิทยาลัย 40

Faculty of Graduate Studies

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 41
ร้านจำ�หน่ายของที่ระลึก 26
The Harmony by MU

Faculty of Environment and Resource Studies

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42

Faculty of Information and Communication Technology

The Cottage by MU 27

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 43

ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง 28

สถาบันโภชนาการ 44

Chao Por Khuntoong Shrine

Mahidol University Library and Knowledge Center
Institute of Nutrition

ลานมหิดล 29

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45

สวนเจ้าฟ้า 30

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 46

Mahidol Court

Chaofaa Garden

บ้านรักหมา 31
Dog Shelter

คณะเทคนิคการแพทย์ 32

Faculty of Medical Technology

วิทยาลัยราชสุดา 33

Ratchasuda College

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 34
College of Music

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 35

ASEAN Institute for Health Development

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 36
Institute for Innovative Learning

Faculty of Engineering

Institute of Molecular Biosciences

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 47

Institute for Population and Social Research

คณะกายภาพบำ�บัด 48

Faculty of Physical Therapy

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 49
National Institute for Child and Family Development

วิทยาลัยศาสนศึกษา 50

College of Religious Studies

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 51

Faculty of Veterinary Science

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 52

National Laboratory Animal Centre

รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Map of Mahidol University at Kanchanaburi Campus

1 ป้ายหน้ามหาวิทยาลัย
Sign of University
2 สวนสาธารณะ
Public Park

3 ร้านกาแฟ MUKafe
MUKafe

4 อาคารอำ�นวยการ

Administration Office

5 โรงเพาะชำ�

Plant Nursery

6 สนามกีฬา
Stadium

7 โรงอาหาร
Canteen

8 อาคารเรียนรวม
Classroom Building
9 อาคารปฏิบัติการ
Laboratory Building
10 โรงเรือนปรับอากาศ

Air-conditioned Plant House

11 โรงเรือนสำ�หรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Plant House for Soiless Cultivation

อาคารซ่อมบำ�รุง 12

Maintenance Building

ลานปฏิบัติธรรม 13

Dhamma Practice Area

วัดไตรรัตนาราม 14

Trai Rattanaram Temple

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 15
The Vet for Livestock and Wildlife, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 16
Research Center for Tropical Diseases, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม 17

Research Center for Population and Social Studies

ถังสูงเก็บนํ้า 18
Water Tank

กลุ่มอาคารหอพัก 19
Dormitory Complex

ร้านสะดวกซื้อ 20

Convenience Store

สถานีผลิตนํ้าประปา 21
Water Generating Station

จุดชมวิว 22

View Point
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