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สารบัญ

รายงานประจำ�ปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล

1.

ตราสัญลักษณ์ / สีประจำ�มหาวิทยาลัย /
ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย/ คำ�ขวัญ / ปรัชญา /  
ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /
วัฒนธรรมองค์กร / ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

  2-5

2.

สารจากอธิการบดี   

  6-9

3.

ประวัติมหาวิทยาลัย

      10-15

4.

รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย

     16-23

5.

บุคลากร นักศึกษา ผลงานดีเด่น

     24-31

6.

การวิจัย

     32-81

7.

การศึกษา        

     82-97

8.

การบริการสุขภาพและบริการวิชาการ

    98-113

9.

ความเป็นสากล

  114-121

10. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  122-127

11. บุคลากร

  128-135

12. มหิดลสู่สังคม

  136-141

13. งบประมาณ

  142-145

14. ที่ตั้งและแผนที่เดินทาง

  146-149

55-08-102_001-150_new29_J.indd 1

1

8/30/12 9:06 AM

2

55-08-102_001-150_new29_J.indd 2

8/30/12 9:06 AM

3

55-08-102_001-150_new29_J.indd 3

8/30/12 9:06 AM

ตรามหาวิทยาลัย/สีประจำ�มหาวิทยาลัย/
ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย/คำ�ขวัญ/ปรัชญา/ปณิธาน/
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัฒนธรรมองค์กร/ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

4

ตรามหาวิทยาลัย :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2512

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระวินิจฉัยให้
ต้นกันภัยมหิดล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542

สีประจำ�มหาวิทยาลัย :

คำ�ขวัญ :

ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย :

ปรัชญา :

สีนำ�้เงิน สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศใน
ขณะนั้น) พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512

ต้นกันภัยมหิดล:
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
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อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติ
ต่อตนเอง

ความสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

8/30/12 9:06 AM

ปณิธาน :

ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก

พันธกิจ :

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค์กร :
M – Mastery 		
A – Altruism		
H – Harmony		
I – Integrity		
D – Determination
O – Originality		
L – Leadership		

เป็นนายแห่งตน
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
แน่วแน่ทำ� กล้าตัดสินใจ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ใฝ่ใจเป็นผู้น�ำ

5

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
และความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการ
สุขภาพ และบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นสากล
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สารจาก
อธิการบดี
รายงานประจำ�ปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้จัดทำ�
ขึ้นเพื่อสรุปผลการดำ�เนินงานสำ�คัญตามยุทธศาสตร์หลัก
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์
สนับสนุนอื่น ๆ ในรอบปีงบประมาณ 2554

8

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำ�ให้ทราบถึงความสำ�เร็จและ
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็มหาวิทยาลัยระดับ
โลกและก้าวไปสู่การเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”
นอกจากนี้ รายงานประจำ�ปีฉบับนี้ยังเป็นประโยชน์ในการ
อ้างอิงผลการดำ�เนินงานต่าง ๆ แก่ส่วนงานได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศสืบไป

(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ประวัติ
มหาวิทยาลัย

12

26 เมษายน :
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำ�เนินมา
ทรงเปิดโรงพยาบาล
25 ธันวาคม :
พระราชทานนามโรงพยาบาล
ว่า “โรงศิริราชพยาบาล”

1 พฤษภาคม :
กรมพยาบาล กระทรวง
ธรรมการ ได้ประกาศเปิดและ
ตั้งชื่อโรงเรียนแพทย์ว่า
“โรงเรียนแพทยากร”

2436

2431

2443

2432

3 มกราคม :
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำ�เนินเปิด
ตึกโรงเรียนแพทยากร และ
พระราชทานนามใหม่ว่า
“โรงเรียนราชแพทยาลัย”

มีนาคม :
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชานุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น
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6 เมษายน :
รวมโรงเรียนราชแพทยาลัย
เข้าเป็นคณะหนึ่งของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยใช้ชื่อว่า “คณะ
แพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” สังกัดกรม
มหาวิทยาลัย กระทรวง
ธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็น “คณะแพทยศาสตร์และ
ศิริราชพยาบาล”

2460
2486
2 กุมภาพันธ์ :
สถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ให้อยู่ในสังกัด
กระทรวงการสาธารณสุข
(ชื่อในขณะนั้น) โดยมี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2486
ซึ่งกำ�หนดองค์ประกอบคณะ
ดังนี้
• คณะแพทยศาสตร์และ
ศิริราชพยาบาล
• คณะทันตแพทยศาสตร์
• คณะเภสัชศาสตร์
• คณะสัตวแพทยศาสตร์
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60
ตอนที่ 7 วันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2486)

3 กันยายน :
มีพระราชบัญญัติโอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขไปสังกัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76
ตอนที่ 85 วันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2502)

2502
2512
21 กุมภาพันธ์ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามแห่งสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก “มหิดล” ให้
เป็นนามของมหาวิทยาลัยแทน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86
ตอนที่ 17 วันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2512) และทรงมีพระบรม
ราโชวาทแก่คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในขณะนั้นที่ได้เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบโดย

8/30/12 9:06 AM

เพิ่มขอบเขตสาขาวิชาการให้
กว้างขวางนอกเหนือสาขา
แพทยศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ยึดถือเป็นนโยบาย
และดำ�เนินงานเพื่อจะสนอง
พระราชประสงค์สืบเนื่องมา
โดยตลอด

2512
2515
1 ตุลาคม :
โอนมหาวิทยาลัยมหิดลจาก
สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 216 พ.ศ.
2515 ว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่
145 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.
2515)
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12 พฤศจิกายน :
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
ให้การบริหารการศึกษามีความ
คล่องตัวและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
104 ตอนที่ 229 วันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2530)

2530
2545
3 ตุลาคม :
ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดล
จากสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545)

17 ตุลาคม :
เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นหน่วย
งานในกำ�กับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
อื่น และเป็นนิติบุคคล ตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล

2550
2550

13

พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 124 ตอนที่ 68 ก วันที่
16 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

8/30/12 9:06 AM
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงานจัดตั้ง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 169 ของวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552) จำ�นวน 33 ส่วนงาน ได้แก่
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
สำ�นักงานอธิการบดี
คณะ/วิทยาเขต/ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
• คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

• คณะสาธารณสุขศาสตร์
• คณะเทคนิคการแพทย์
• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
• คณะวิทยาศาสตร์
• บัณฑิตวิทยาลัย
• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
• คณะทันตแพทยศาสตร์
• คณะเภสัชศาสตร์
• คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะสัตวแพทยศาสตร์
• คณะกายภาพบำ�บัด
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

55-08-102_001-150_new29_J.indd 14

• สถาบันโภชนาการ
• สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
• สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
• สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
• สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
• สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาลัยราชสุดา
• วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
• วิทยาลัยนานาชาติ
• วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
• วิทยาลัยการจัดการ
• วิทยาเขตกาญจนบุรี
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมี 3 ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย และ 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
• ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
• ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
• วิทยาลัยศาสนศึกษา
กลุ่มภารกิจ
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา
และการบริหารจัดการสารเคมี
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
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นอกจากนี้ ยังมีสถาบันสมทบ อีก 20 แห่ง ได้แก่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์, วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
และสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จักรีรัช จังหวัดราชบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี, วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี จังหวัดสระบุรี, วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี,
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จังหวัดนนทบุร,ี
วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดชลบุรี,
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร,ี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสี ม า,
ศู น ย์ แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี ธ รรมราช,
ศู น ย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
ราชบุรี จังหวัดราชบุร,ี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
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รายนามผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ผู้บัญชาการ

ศาสตราจารย์พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำ�จร พลางกูร)
หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์
ศาสตราจารย์หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน)
ศาสตราจารย์สวัสดิ์ แดงสว่าง
ศาสตราจารย์ชัชวาล โอสถานนท์

			
			
			
			
			

2485-2488
2488-2500
2500-2501
2501-2507
2507-2512

			
			
			
			
			
			
			

2514-2515
2515-2518
2518-2527
2527-2531
2531-2537
2537–2549
2549-ปัจจุบัน

			
			
			
			
			
			
			

2512-2514
2514-2522
2522-2534
2534-2538
2538-2542
2542–2550
2550-2554

มหาวิทยาลัยมหิดล

18

นายกสภามหาวิทยาลัย

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

มหาวิทยาลัยมหิดล

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ชัชวาล โอสถานนท์
ศาสตราจารย์กษาน จาติกวนิช
ศาสตราจารย์ณัฐ ภมรประวัติ
ศาสตราจารย์คลินิกประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ
ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (ลาออก 18 พฤษภาคม 2554)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณยงยุทธ ยุทธวงศ์
(ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2554)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาตรีก�ำ จร มนุญปิจุ
ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ
ดร. โชค บูลกุล
รองศาสตราจารย์ต่อตระกูล ยมนาค
นางสาวนวพร เรืองสกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ (ตัง้ แต่ 19 สิงหาคม 2554)
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์

19

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษเสรี ตู้จินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์ สายขุน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ�
รองศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
อาจารย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกร จามรดุสิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ�

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
รองศาสตราจารย์สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ดร. สถาพร สาธุการ
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อธิการบดี/รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

20

อธิการบดี 						
รองอธิการบดี 						
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 		
รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย 			
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 		
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 			
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 				
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ 			
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ 			
รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 		
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 					
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์				
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี				
				
			
							
							
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์		
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ 			
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา					
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 				
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ 			
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม 		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์				
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ		
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ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองศาสตราจารย์สาธิต โหตระกิตย์
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์
รองศาสตราจารย์เอมอร วสันตวิสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์
(รักษาการระหว่าง 1 มีนาคม 2553-31 พฤษภาคม 2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554)
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง
นายบุญสนอง บุญมี
รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ อารยะธนิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
รองศาสตราจารย์สุภาวดี ประคุณหังสิต
รองศาสตราจารย์ศิริพร ธิติเลิศเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
นายแพทย์ภูวัต จารุกำ�เนิดกนก
นางรัชนิดา กล้าณรงค์ราญ
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คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 				
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 				
คณะเทคนิคการแพทย์ 					
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 		
			
คณะวิทยาศาสตร์ 					
บัณฑิตวิทยาลัย 					
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 			
คณะทันตแพทยศาสตร์ 					
คณะเภสัชศาสตร์ 					
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 				
คณะพยาบาลศาสตร์ 					
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 			
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 					
							
							
							
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 					
							
							
							
คณะกายภาพบำ�บัด		
			
คณะศิลปศาสตร์ 		
			
							
							
							
							
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		
วิทยาลัยราชสุดา
				
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 			
วิทยาลัยนานาชาติ 					
							
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 					
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ศาสตราจารย์คลินิกธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล
ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์
ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข
ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
รองศาสตราจารย์ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
รองศาสตราจารย์จุฑามณี สุทธิสีสังข์
รองศาสตราจารย์วริยา ชินวรรโณ
รองศาสตราจารย์ฟองคำ� ติลกสกุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์
(ครบวาระ 26 กรกฏาคม 2554)
อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ตั้งแต่ 27 กรกฏาคม 2554)
อาจารย์วันทนีย์ รัตนศักดิ์
(ครบวาระ 17 มีนาคม 2554)
รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร
(ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2554)
รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน
(ครบวาระ 17 มีนาคม 2554 รักษาการ ถึง
31 มีนาคม 2554)
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(รักษาการตั้งแต่ 1 เมษายน 2554)
รองศาสตราจารย์เจริญศรี มิตรภานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา ขจรธรรม
ศาสตราจารย์อรรถ นานา
ศาสตราจารย์มาลียา เครือตราชู
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554)
รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข
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วิทยาลัยการจัดการ		
			
							
							
							
วิทยาลัยศาสนศึกษา 					
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ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(รักษาการถึง 31 มีนาคม 2554)
ศาสตราจารย์รัศมีดารา หุ่นศาสตร์
(รักษาการตั้งแต่ 1 เมษายน 2554)
รองศาสตราจารย์พินิจ รัตนกุล
(ครบวาระ 20 มกราคม 2554)
รองศาสตราจารย์สาธิต โหตระกิตย์
(รักษาการระหว่าง 21 มกราคม-20 กรกฏาคม 2554)
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี
(รักษาการระหว่าง 21 กรกฏาคม-31 กรกฏาคม 2554) 		
รองศาสตราจารย์สาธิต โหตระกิตย์
(รักษาการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554)

ผู้อ�ำ นวยการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 				
สถาบันโภชนาการ 		
			
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 			
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
			
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 		
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 		
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
			

							
							
							
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 					
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 			
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
		

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 		
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รองศาสตราจารย์สุรีย์พร พันพึ่ง
รองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต
รองศาสตราจารย์ดวงพร คำ�นูณวัฒน์
ศาสตราจารย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร
นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์
(รักษาการระหว่าง 1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554)
รองศาสตราจารย์วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554)
นางกาญจนา เข่งคุ้ม
รองศาสตราจารย์นภดล ไชยคำ�
นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา
(ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2554)
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ผู้บริหารหน่วยงานใน
สำ�นักงานอธิการบดี
  

หัวหน้าสำ�นักงานอธิการบดี 				
กองบริหารงานทั่วไป					
กองคลัง
					
กองทรัพยากรบุคคล					
กองกิจการนักศึกษา 					
กองบริหารการศึกษา 					
กองแผนงาน
					
กองบริหารงานวิจัย 					
กองวิเทศสัมพันธ์ 					
กองกฎหมาย 						
กองพัฒนาคุณภาพ					
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 				
							

นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์
นางสายฝน บุญญานุสาสน์
นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
นางจริยา ปัญญา
นางอาภรณ์ ไกรเดช
นายสมชาติ พนาเกษม
นางสาวคนึงนิจ พิบูลย์สวัสดิ์
นางรัตนา เพ็ชรอุไร
นางบุญญารัตน์ สุวรรณจินดา
นายสุจิตร มหาพิรุณ
นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์
นางสาวทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
			
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
			
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา					
							
							
							
ศูนย์พัฒนาปัญญาคม					
							
							
							
ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา				
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
			
ศูนย์บริหารสินทรัพย์
				
ศูนย์ตรวจสอบภายใน
				
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 			
							

รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำ�ลี
(รักษาการถึง 6 ธันวาคม 2553)
รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
(ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2553)
ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
(รักษาการระหว่าง 1 ตุลาคม 2553-30 เมษายน 2554)
นายสุรเดช บุญตันรัตน์
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554)
ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ (รักษาการ)
นายธรรญา สุขสมัย
นางสาวอัจฉรา สุทธิศิริกุล
นายธรรญา สุขสมัย (รักษาการ)
ศาสตราจารย์ชูศรี พิศลยบุตร
(ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2554)
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บุคลากร นักศึกษา
และหน่วยงานดีเด่น
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ระดับนานาชาติ
1. รองศาสตราจารย์วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล JSSX Fellow Award ประจำ�ปี 2554 		
Japanese Society for the Study of
Xenobiotics
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสรรค์ กันตะบุตร 		
วิทยาลัยการจัดการ
รางวัล Highly Commended Paper Award
Winner 2011 Emerald Literati Network 		
Awards for Excellence
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3. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART Lab
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Robocop
Japan Open 2011 ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
4. นายกำ�ชัย โลเกศกระวี นายภาคิน แจ้งกระจ่าง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รางวัลรองชนะเลิศ
(Merit Award) APICTA: Asia Pacific ICT
Alli ance Award 2011
ผลงาน : “Unawakening” เกมพัฒนาทักษะ
ของผู้พิการทางสายตา
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ระดับชาติ
1. ศาสตราจารย์ประเสริฐ โศภน
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์
และ ชีววิทยา สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3. ศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
รองศาสตราจารย์บัณฑิต เจตน์สว่าง
ดร.สุจิรา มุกดา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์
เคมี และเภสัช สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : กลไกของแอมเฟตามีนในการทำ�ลายเซลล์
ประสาทก่อให้เกิดสมองเสื่อม
4. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : วิวัฒนาการของโปรตีนในกลุ่ม
Transcription Factors และการแสดงออกทาง
พันธุกรรม
5. ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
การ แพทย์ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : ความสัมพันธ์ของสนิปส์ในจีโนมกับ		
ความรุนแรงของโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย
6. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณะศิลปศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น สาขาปรัชญา
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : ตำ�นานพระศรีอาริย์ในสังคมไทย :
การสร้างสรรค์และบทบาท
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7. ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : การศึกษาลักษณะและหน้าที่ของฮอร์โมน
ยับยั้ง การพัฒนาของรังไข่จากกุ้งกุลาดำ�
8. ดร.ธิชากร จิตตาวุฒิโภคา
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : การศึกษากลไกการควบคุมสมดุลเหล็ก
และ Oxidative stresses ใน Xanthomonas
campestris pv. campestris
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิต ศศิวงศโรจน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาสังคมวิทยา
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : การตายของเด็กที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
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10. ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมเพื่อ
เข้าใจมหชีวโมเลกุลดีขึ้น
11. อาจารย์ปัณรสี ฤทธิประวัติ , นางสาวอรวรรณ คำ�ดี
นายวีระยุทธ ชนะภัย , นายวีรยส อร่ามเพียรเลิศ
นายวีระวุฒิ เจนวิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โลจนา ตันติยาธร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี
สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : ระบบโทรเวชสำ�หรับตรวจจำ�แนกและ
สร้างภาพจำ�ลองสามมิติของเนื้อเยื่อมะเร็งช่องคอ
หลังโพรงจมูก
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12. ดร.ม.ล.สาวรส สวัสดิวัฒน์
ศาสตราจารย์สุทัศน ฟู่เจริญ , ดร.ปราณี ฟู่เจริญ
นางสาวทองเพิ่ม มั่นคงดี
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
รองศาสตราจารย์ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : วิธีการตรวจโรคแอลฟ่าธาลัสซีเมียโดยวิธี
Melting Curve
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13. อาจารย์กานต์ยุพา จิตติวัฒนา
รองศาสตราจารย์พิณทิพ รื่นวงษา
รองศาสตราจารย์ภิญโญ พานิชพันธ์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ
สาขาการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน : แบบจำ�ลองดีเอนเอ โครงสร้างทุติยภูมิ
ของโปรตีนและหน่วยการทำ�งานของกล้ามเนื้อ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มหชีวโมเลกุล

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำ�ปี 2554
มูลนิธส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ผลงาน : โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้
จากไรฝุ่นที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
16. รองศาสตราจารย์มาโนช หล่อตระกูล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์
Toyota Thailand Foundation Award ประจำ�
ปี 2553 มูลนิธโตโยต้า ประเทศไทย
ผลงาน : การฆ่าตัวตาย การรักษาและการป้องกัน
17. รองศาสตราจารย์ศราวุฒิ จิตรภักดี
คณะวิทยาศาสตร์
• รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น
ประจำ�ปี 2554 สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
• รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขา Life Sciences &
Agricultural Sciences TRF-CHE-Scopus
Researcher Award ประจำ�ปี 2554 จาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

14. รองศาสตราจารย์วสันต์ จันทราทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมนวัตกรรม
สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National
Innovation Awards 2011
ผลงาน : ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์
“HIV-ADR all in one”

18. รองศาสตราจารย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
• รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/
รุ่นเยาว์ ประจำ�ปี 2554 สาขาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
• รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขา Health Sciences
TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจำ�
ปี 2554 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

15. ศาสตราจารย์นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณฉวีวรรณ บุนนาค
รองศาสตราจารย์วรรณะ มหากิตติคุณ
รองศาสตราจารย์อัญชลี ตั้งตรงจิตร
ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ มาลัยนวล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตยา ศิริภิญญานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาเคมี
สภาวิทยาศาสตร์สำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา
ผลงาน : งานวิจัยและพัฒนาวิธีการและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางการวิเคราะห์สำ�หรับข้อมูลที่สำ�คัญ
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ต่าง ๆ ทั้งด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น ศึกษา
การกระจายตัวของขนาดอนุภาคนาโน ที่มีผลต่อ
รสสัมผัสและคุณภาพของอาหาร การศึกษาเรื่อง
การกระจายตัวของอนุภาคซิลเวอร์นาโน
ในสิ่งแวดล้อม
20. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลนำ�เสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยม
ในกลุ่มมนุษยพันธุศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ
พันธุศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ 17 สมาคมพันธุศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ผลงาน : หน้าที่ของ BECA1 ที่เกี่ยวกับ Calcium
Sensing Receptor (CaSR) และประสิทธิผลของ
สารคิวเคอร์บิทาซินบีในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะ
เลี้ยง
21. รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
• รางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี
2554 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่นประเภท
ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมัชชา
นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
• รางวัลคนดีสังคมไทย ประจำ�ปี 2554
สำ�นักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
22. รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รางวัลสนับสนุนการก่อตั้งวง Chamber Orchestra
แห่ง South East Asia จากสถาบันเกอเธ่
ผลงาน : ผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่วงการ
ศิลปวัฒนธรรม
23. รองศาสตราจารย์ศันสนีย์ ชูแวว
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการดำ�เนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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24. นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
• โล่เชิดชูเกียรติด้านผลงานการพัฒนาคนดีเด่น
ประชุมวิชาการประจำ�ปี 2554 เรื่อง “สร้างตน
สร้างชาติ” สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• รางวัลทรงเกียรติเกี่ยวกับงานด้านวัยรุ่นของกลุ่ม
ประเทศ Northern Hemisphere ประจำ�ปี 2011
สมาคมด้านการแพทย์วัยรุ่นโลก
• รางวัลฑูตสันติภาพ งานประชุมเนื่องใน
วันสันติภาพสากล 2554 และการสถาปนา
สภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
25. ศาสตราจารย์บุญเสริม วิทยาชำ�นาญกุล
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ
ประจำ�ปี 2554
ผลงาน : งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ที่มุ่งสู่
การนำ�ไปใช้ประโยชน์
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26. ศาสตราจารย์ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลงาน : การประกอบตัวของพอลิเมอร์และ
อนุภาคคอลลอยด์เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงชีวการแพทย์
และอุตสาหกรรม
27. อาจารย์ณัฐพล อ่อนปาน
คณะวิทยาศาสตร์
โล่เกียรติคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี
ผลงาน : ผู้ทำ�คุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่
โครงการ พสวท.
28. รองศาสตราจารย์ฟองคำ� ติลกสกุลชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล TST Journal Awards
ประเภท National TCI-SCOPUS-TRF Journal
Award สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รางวัลผู้หล่อเลี้ยงคุณภาพและแรงบันดาลใจ ในการ
ประชุมวิชาการประจำ�ปี ระดับชาติ เกี่ยวกับการ
พัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA
National Forum) ครั้งที่ 12 สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
30. รองศาสตราจารย์พงศธร สังข์เผือก
สถาบันโภชนาการ
รางวัลระดับเงิน ด้านความเป็นเลิศด้านห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
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31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ นาคะปรีชา
คณะวิทยาศาสตร์
• ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
ผลงาน : วิธีวัดใหม่เฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีน
• โล่เกียรติคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์
และเทคโนโลยี
ผลงาน : ผู้ทำ�คุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่
โครงการพสวท.
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล พิบูลโภคานันท์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
ผลงาน : การวิเคราะห์โปรตีโอมิกเพื่อศึกษาโปรตีน
ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไตรเอซิลกีลเซอรอล์
ของจุลสาหร่าย เพื่อนำ�ไปสู่การเพิ่มผลผลิต
ไบโอดีเซลของจุลสาหร่าย
33. ดร.ณฐินี จินาวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รางวัลลอรีอัล เพื่อสตรีดีเด่นในงานวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 9 ประจำ�ปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สำ�นักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วย

55-08-102_001-150_new29_J.indd 30

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ และบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย
ผลงาน : การศึกษาความเกี่ยวข้องของปริมาณสาร
พันธุกรรมดีเอ็นเอบนโครโมโซมกับโรคทาง
พันธุกรรม โดยใช้ Genome-wide SNP array
34. รองศาสตราจารย์โคทม อารียา
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
รางวัล ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
ประเภทบุคคลชาย สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
35. รองศาสตราจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
รางวัล ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน
ประเภทบุคคลหญิง สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
36. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสถาบัน
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
37. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานอธิการบดี
รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน : โครงการระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
บุคลากรและบริหารโครงการหรือ ระบบ i-Jobs
38. วิทยาลัยนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศผู้ส่งออกสินค้า และบริการดีเด่น
สาขาธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ The Prime
Minister’s Export Award สำ�นักนายกรัฐมนตรี
39. นางลักษณา ไชยมงคล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันโภชนาการ
รางวัลชนะเลิศ การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
แบบบรรยาย การประชุมโภชนาการแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
ผลงาน : รูปแบบการให้อาหาร และคุณภาพของ
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อาหารเสริมที่มีการบริโภคในเด็กอายุ 6-12 เดือนที่
อาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
40. นางสาวสุมิตตา วุฒิสินอักษรา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันโภชนาการ
ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award
การประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทย
41. นางสาวปัณรส ศิริกนกวิไล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันโภชนาการ
รางวัลชนะเลิศ การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
แบบโปสเตอร์ กลุ่ม Clinical Nutrition การ
ประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 สมาคม
โภชนาการแห่งประเทศไทย
ผลงาน : นำ�้พริกแกงแดงหลังผ่านกระบวนการ
ย่อยและส่งผ่านเซลล์ล�ำ ไส้ ลดระดับไซโตไคน์จาก
เซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ
บรูมาตอยด์
42. นายกำ�ชัย โลเกศกระวี , นายภาคิน แจ้งกระจ่าง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลชนะเลิศ TICTA: Thailand ICT Award
2011
ผลงาน : “Unawakening” เกมพัฒนาทักษะของ
ผู้พิการทางสายตา
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43. นายจิรวัฒน์ จิตประสูติวิทย์
นายอภิวันท์ ตรังคตระกูล
นายรติกร ชัยวัฒนธรรม
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ
ระดับนิสิต นักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
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การวิจัย

34

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกนอกระบบตั้งแต่
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2550 และมีนโยบายการวิจัยที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยได้ดำ�เนินการ
ตามยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ.2552-2555 มีกลยุทธ์
การวิจัย 6 ข้อ ดังนี้
1. สร้าง สรรหา สนับสนุนและคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มี
คุณภาพระดับสากล
2. สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย เพื่อเป็นผู้นำ�
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำ�คัญ เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก
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4. นำ�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออำ�นวยต่อ
การวิจัยอย่างครบวงจร		
6. สร้างและพัฒนาคลังความรู้ และระบบเผยแพร่ความ
รู้สู่สาธารณชนและสากล

8/30/12 9:07 AM

สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่ง
นักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
1. ดำ�เนินการสร้างและส่งเสริมนักวิจัย
ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงาน
วิจัยอย่างต่อเนื่องจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปี
2554 จำ�นวน 89 โครงการ เป็นเงิน 132,213,800
บาท จำ�แนกเป็นโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
70 โครงการ จำ�นวนเงิน 104,939,800 บาท และ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 19 โครงการ จำ�นวน
เงิน 27,274,000 บาท
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้โดย
มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนเพื่อสร้างความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ (Career Path) และทำ�งานเพื่อบูรณาการ
ด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ จำ�นวน 166 โครงการ เป็น
จำ�นวนเงิน 34,011,007 บาท
โดยให้ทุน 7 ประเภท ดังนี้

35

1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง
3) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย
5) ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน
6) ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง
7) ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย
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2. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการสร้าง
นักวิจัยให้ผลิตผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในคน การวิจัยในสัตว์ทดลอง และการวิจัยด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มีการพิจารณาให้การรับรอง
โครงการวิจัย และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการและคณาจารย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นความสำ�คัญในการดำ�เนินงานโครงการวิจัยให้มี
ความปลอดภัย

36

มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
การวิจัยในคน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ให้เป็น
หน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานอธิการบดี มีการประกาศ
นโยบาย กำ�กับ ดูแลโครงการวิจัยในคนให้มีการดำ�เนิน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาให้การรับรอง
โครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
(Mahidol University Institutional Review
Board : MU-IRB)
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านจริยธรรม
การวิจัยในคน โดยร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม
ทั้งในภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำ�หรับอาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา เป็นประจำ�ทุกปี และสนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนการสอน “Ethics in Human
Research” ในหลักสูตรต่าง ๆ ของบัณฑิตศึกษา
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สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย
เพื่อเป็นผู้น�ำ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ฝ่ายวิจัยได้มีการประสานงานกับนักวิจัยในการแสวงหา
แหล่งทุนจากภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งมีจำ�นวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2554
ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในประเทศ
ภาครัฐ 36 แหล่งทุน ภาคเอกชน 37 แหล่งทุน และ
ทุนต่างประเทศ 41 แหล่งทุน เป็นจำ�นวนเงินประมาณ
1,594,236,346 บาท รวมเป็นจำ�นวนโครงการมากถึง
1,947 โครงการ ซึ่งมีผลผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับใน
เวทีระดับสากลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้แก่ประเทศชาติ

37
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกเป็น 1
ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่สำ�นักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา (สกอ.) คัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ และได้รับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
และสุขภาวะทางสังคม (Social well-being) โดย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับงบประมาณ 297.17 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำ�เนินการ
โครงการนี้จะส่งผลให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการ
ทำ�งานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และข้าม
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอการจัดตั้งกลุ่ม
ภารกิจวิจัย (Research Clusters) 4 กลุ่ม และ
ศูนย์วิจัย (Research Centers) 5 ศูนย์ ดังนี้ คือ

Research Clusters
38

1. คลัสเตอร์การวิจัยด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดและ
เมแทบอลลิซึม
2. คลัสเตอร์การวิจัยด้านนวัตกรรมการวิจัยด้านสังคม
การศึกษา สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาวะของ		
ประชาชนไทย
3. คลัสเตอร์การวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์เพื่อการยก
ระดับการให้บริการสุขภาพและอนามัยของ
ประเทศไทย
4. คลัสเตอร์การวิจัยด้านดนตรีบำ�บัด
(Music Therapy)

Research Centers

1. ศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคที่ไม่ได้รับการรักษา
(Center for Emerging and Neglected
Diseases Research)
2. ศูนย์วิจัยวิทยาการความซับซ้อนของระบบ (Center
for Research in Complex Systems Sciences)
3. ศูนย์วิจัยด้านธาลัสซีเมีย (Center for Thalassemia
Research)
4. ศูนย์วิจัยสัตว์นำ�้ (Center for Aquatic Animals
Research)
5. ศูนย์วิจัยเภสัชศาสตร์ชีวภาพและนวัตกรรมการ
บำ�บัด (Center for Biopharmaceutical
Development and Innovative Therapy)

55-08-102_001-150_new29_J.indd 38

8/30/12 9:09 AM

สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำ�คัญ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสนับสนุนงานวิจัยทุกสาขาที่มี
ความสำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคม
โลก โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินจากแหล่งทุนภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังตัวอย่างงานวิจัยที่
สำ�คัญในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี
1. โปรตีนส่งผ่านนำ�้ aquaporins HbPIP2;1 และ
HbTIP1;1 มีความเกี่ยวข้องในการทำ�ให้ผลผลิตนำ�้
ยางพาราสูงขึ้นเมื่อต้นยางถูกกระตุ้นด้วยเอทธิลีน โดย
การควบคุมการส่งผ่านนำ�้ในระบบท่อนำ�้ยาง
และเนื้อเยื่อโดยรอบ
โดย : รองศาสตราจารย์จรัญญา ณรงคะชวนะ
คณะวิทยาศาสตร์

โดยปกติยางธรรมชาติสังเคราะห์ในท่อนำ�้ยางจะเรียงตัว
อยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนถัดเข้ามาจากเปลือกของต้นยางพารา
เมื่อมีการกรีดต้นยางพารา นำ�้ยางจะไหลออกมาด้วย
แรงดันของเนื้อเยื่อบริเวณท่อนำ�้ยางนั้น เนื่องจากท่อนำ�้
ยางไม่มีช่องระหว่างเซลล์ ที่เรียกว่า plasmodesmata
ดังนั้นการไหลของอนุภาคต่าง ๆ ในท่อนำ�้ยางจะเกิด
จาก water inﬂux ภายในท่อนำ�้ยาง โปรตีนส่งผ่านนำ�้
(Aquaporins) เป็นโปรตีนที่แทรกอยู่ระหว่างเยื่อหุ้ม
เซลล์ ทำ�หน้าที่ในการส่งนำ�้และสารละลายที่มีขนาดเล็ก
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ผ่านเข้าออกระหว่างเซลล์ โดยช่วยให้พืชสามารถปรับ
สมดุลของนำ�้ระหว่างเซลล์อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนอง
ต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ ในการศึกษาความสัมพันธ์
ของโปรตีนส่งผ่านนำ�้ในเนื้อเยื่อท่อลำ�เลียงอาหาร
และท่อนำ�้ยางที่มีต่อผลผลิตของนำ�้ยางพาราในระดับ
โมเลกุล พบว่า กลุ่มของ HbPIP2 และ HbTIP1;1 ทำ�
หน้าที่ในการส่งผ่านนำ�้ได้ดี โดย HbPIP2;1 เป็นไอโซ
ฟอร์มที่ทำ�หน้าที่ได้ดีที่สุด ช่วยให้พืชสามารถปรับตัว
เพิ่มหรือลดปริมาณโปรตีนส่งผ่านนำ�้ให้เข้ากับสภาวะที่
ถูกกระตุ้นได

9/4/12 11:25 AM

ถูกกระตุ้นได้ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ต้นยางตอบ
สนองต่อการกระตุ้นด้วยเอทธิลีน โดยการส่งผ่านนำ�้
ระหว่างท่อนำ�้ยางและเนื้อเยื่อโดยรอบ เพื่อการรักษา
ระดับความดันของเนื้อเยื่อบริเวณรอบท่อนำ�้ยาง ให้
สามารถควบคุมให้นำ�้ยางไหลจากท่อนำ�้ยางได้ยาวนาน
ขึ้น ทำ�ให้ได้ผลผลิตนำ�้ยางรวมสูงขึ้น
2. การพัฒนาวิธีการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางการวิเคราะห์โดยเทคนิคการแยกแบบไหลภายใต้
สนาม (field-flow fractionation) และเทคนิคทาง
สเปกโทรสโคปีในการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคในระดับ
นาโนเมตรและไมโครเมตร
โดย : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อทิตยา ศิรภิ ญิ ญานนท์ และกลุ่ม
งานวิจัย PSAC ภาควิชาเคมีและศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์

40

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิค
การแยกแบบไหลภายใต้สนามร่วมกับเทคนิคการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุ ในการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของ
อนุภาคเงินขนาดนาโนเมตร (AgNPs) ที่เตรียมโดยวิธี
การต่าง ๆ พบว่าขนาดอนุภาคที่เตรียมขึ้นของ AgNPs
ที่ใช้สาร citrate pectin และ alginate เป็นสารเพิ่ม
ความเสถียร มีขนาด 9 19 และ 45 นาโนเมตร ตาม
ลำ�ดับ และได้ทำ�การประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกแบบ
ไหลภายใต้สนามแบบทำ�การเพิ่มความเข้มข้นเพื่อการ
วิเคราะห์ขนาดของ AgNPs ที่ถูกชะออกมาจากการซัก
ล้างเสื้อผ้าที่ติดฉลากว่ามี AgNPs อยู่
โดยได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของนำ�้ปราศจากไอออน
นำ�้ประปา นำ�้ประปาผสมสารซักฟอก ในการชะ
AgNPs ออกมาจากเสื้อผ้า พบว่านำ�้ประปาผสมสาร
ซักฟอกสามารถชะ AgNPs ออกมาได้ 66% ในขณะ
ที่นำ�้ปราศจากไอออนและนำ�้ประปาชะ AgNPs ออก
มาได้เพียง 0.5% และ1.4% ตามลำ�ดับ เป็นการชี้ถึง
โอกาสที่ AgNPs ถูกชะออกมาจากการซักล้างแล้ว
ถูกปล่อยไปยังนำ�้ทิ้งและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประยุกต์
ใช้เทคนิคการแยกแบบไหลภายใต้สนามร่วมกับ
เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในการศึกษาถึงการ
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เปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาคของ AgNPs ในสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาถึงบทบาทของสาร
ฮิวมิคต่อเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาค
พบว่า AgNPs ที่ใช้สาร citrate เป็นสารเพิ่มความ
เสถียรเกิดการรวมตัวเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นได้เร็วกว่า
AgNPs ที่ใช้สาร pectin และ alginate เป็นสารเพิ่ม
ความเสถียร และพบว่าสารฮิวมิคช่วยให้ AgNPs มี
ความเสถียรเพิ่มขึ้น
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3. การกระตุ้นการสืบพันธุ์ การลอกคราบและควบคุม
การเปลี่ยนเพศของกุ้งและปูเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยการ
ควบคุมฮอร์โมนประสาท
โดย : ศาสตราจารย์ประเสริฐ โศภน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

กุ้งและปูนับเป็นสัตว์นำ�้เศรษฐกิจที่ส�ำ คัญมากของ
ประเทศไทย แต่การเพาะเลี้ยงกุ้งและปูก็ยังมีปัญหาคอ
ขวด โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการผลิตเซลล์สืบพันธุ์
ของพ่อ-แม่พันธุ์ที่เลี้ยงในสภาพกักขัง พบว่าการฉีด
กระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งด้วยสารสื่อประสาทซีโรโทนิน
(serotonin-5HT) ทั้งในกุ้งก้ามกรามและกุ้งกุลาดำ�
ทำ�ให้รังไข่พัฒนาเร็วขึ้นและเซลล์ไข่มีการเพิ่มขึ้น
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่สารสื่อประสาท
dopamine (DA) ออกฤทธิ์ในทางตรงข้าม การกระ
ตุ้นแม่พันธุ์ด้วยฮอร์โมน gonadotropin-releasing
hormone (GnRH) และ egg-laying hormone
(ELH) ก็ท�ำ ให้รังไข่มีการพัฒนาเร็วขึ้นและเซลล์ไข่ก็มีทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการปฏิสนธิกับ
เซลล์อสุจิในระดับที่ไม่ด้อยกว่ากลุ่มควบคุม จากการ
พิจารณาระดับปริมาณของสาร (dose) ที่ใช้ต่อ
นำ�้หนักตัวของแม่พันธุ์เพื่อให้เกิดผลตอบสนองดังกล่าว
ทำ�ให้เชื่อว่า 5-HT, GnRH, ELH อยู่ในสายการควบคุม
พัฒนาการของรังไข่สายเดียวกัน โดย 5-HT ซึ่งเป็นสาร
สื่อประสาทที่อยู่ระดับสูงสุด เมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสม serotonergic neurons อาจส่งสัญญาณไป
ตามเส้นประสาทจากสมองส่วนหน้าไปที่เซลล์ประสาท
ในสมองส่วนท้ายและปมประสาท thoracic ganglia
ซึ่งมีสาร GnRH อยู่ในปริมาณสูง สาร GnRH จะถูก
ปล่อยออกไปเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนระดับสุดท้ายคือ ELH
ที่ส่วนใหญ่สร้างและสะสมอยู่ในรังไข่ให้ถูกปล่อยออก
มาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของรังไข่และเซลล์ไข่ แต่ใน
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สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม dopaminergic neuron
ที่อยู่ในก้านตาและสมองส่วนหน้าจะเป็นตัวส่งสัญญาณ
ให้ X-organ sinus gland complex ที่ก้านตาหลั่ง
gonad inhibiting hormone (GIH) ซึ่งเป็นตัวห้ามการ
พัฒนาของรังไข่และเซลล์ไข่ GIH อาจจะออกฤทธิ์ที่
สมองและ thoracic ganglia โดยตรงเพื่อกดการปล่อย
GnRH จึงทำ�ให้ไม่มีการหลั่งของ ELH ในรังไข่ออกมา
องค์ความรู้ดังกล่าวอาจนำ�มาประยุกต์ใช้กระตุ้นแม่พันธุ์
กุ้งและปูที่ถูกเลี้ยงในสภาพกักขังให้มีการพัฒนาของ
รังไข่และเซลล์ไข่โดยไม่ต้องตัดตา การตัดตาซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบันในกุ้งกุลาดำ� และกุ้งขาวเป็นวิธีกำ�จัดฮอร์โมน
GIH แต่ทำ�ให้แม่กุ้งมีอายุสั้นลง ดังนั้นการฉีด 5-HT,
GnRH, ELH แบบสูตรเดี่ยวหรือสูตรรวมน่าจะกระตุ้น
ให้แม่กุ้งพัฒนารังไข่และเซลล์ไข่ได้โดยไม่ต้องตัดตา
ทำ�ให้ใช้แม่พันธุ์ได้นานขึ้น
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การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมการพัฒนาของระบบ
สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์อสุจิ และการควบคุมการ
แสดงออกลักษณะเพศผู้ของกุ้งและปู พบว่า
androgenic gland (AG) เป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมน
insulin-like androgenic gland hormone (IAGH)
ซึ่งทำ�หน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโต และการพัฒนา
ต่อมอัณฑะและเซลล์อสุจิตลอดจนการพัฒนาลักษณะ
เพศผู้ของลูกกุ้งและปู การพัฒนาต่อม AG อยู่ภายใต้
การควบคุมของฮอร์โมน GIH เมื่อตัดก้านตา การออก
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ฤทธิ์ยับยั้งของ GIH ก็จะหมดไป ทำ�ให้ AG ขยายใหญ่
ขึ้นแล้วสร้างและส่ง IAGH ออกไปกระตุ้นให้ต่อมอัณฑะ
มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาของเซลล์อสุจิมากขึ้น
ด้วย นอกจากนั้นยังพบว่าการฉีดกระตุ้นด้วย 5-HT,
GnRH ทำ�ให้ต่อม AG มีการสร้างและหลั่ง IAGH มาก
ขึ้น จึงเป็นไปได้ว่า 5-HT และ GnRH ออกฤทธิ์ตรง
กันข้ามกับ GIH ในการควบคุมต่อม AG พบว่าในกุ้ง
ก้ามกราม IAGH มีการแสดงออกตั้งแต่วันที่ 1 ของ
ระยะ postlarva ซึ่งแสดงว่า IAGH อาจเป็นฮอร์โมนที่
กำ�หนดเพศผู้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้าสู่ระยะ post larva
ดังนั้นอาจใช้ IAGH เป็น gene marker ในการคัดเลือก
ลูกกุ้งเพศผู้ออกจากเพศเมีย เพื่อนำ�ไปเพาะเลี้ยงแบบ
monoculture ซึ่งจะให้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยงทั้งสอง
เพศ IAGH เป็นฮอร์โมนหลักที่กำ�กับการแสดงออกของ
เพศผู้ซึ่งน่าจะนำ�มาทดลองเปลี่ยนเพศของลูกกุ้งและปู
ให้ส่วนใหญ่กลายเป็นเพศผู้ได้โดยให้ IAGH ในช่วงอายุ
ดังกล่าว

การใช้ฮอร์โมนเร่งการลอกคราบโดยใช้สารธรรมชาติที่
สกัดจากพืช เช่นไฟโตเอคไดโซน (phytoecdysone)
จากต้นไข่เน่า (V. glabrata) ซึ่งมีโครงสร้างคล้าย
ฮอร์โมนลอกคราบของปู สามารถกระตุ้นให้ปูม้ามีการ
ลอกคราบเร็วกว่าปกติ โดยปูที่ให้ไฟโตเอคไดโซนมีอัตรา
รอดชีวิต 80-100% ไฟโตเอคไดโซนมีความปลอดภัย
สูงกว่าฮอร์โมนลอกคราบจากสัตว์พวกแมลง กุ้งและ
ปู อีกทั้งมีรายงานว่ามีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมรวมทั้งมนุษย์ด้วย ดังนั้นการใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติดังกล่าวในการเร่งการลอกคราบของปูม้าเพื่อ
ผลิตปูนิ่มนับว่ามีความปลอดภัย และไม่เกิดปัญหาสาร
ตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและน่าจะเป็นที่ยอมรับ
ได้ อีกทั้งมีต้นทุนตำ�่กว่าการใช้ฮอร์โมนจากสัตว์โดยตรง
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4. โอกาสแห่งการค้นพบจากการประสานเทคโนโลยี
เข้ากับความร่วมมือจากนานาชาติ
โดย : ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย จาก สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล และทีมนักวิทยาศาสตร์ จากสถาบัน
มะเร็ง ดานา-ฟาเบอร์ (Dana-Farber Cancer Institute),
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วารด์ (Hardvard
Medical School), มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford
University), สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
(the US National Institutes of Health), และสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ เอ็มไอที (Massachusetts
Institute of Technology, MIT)

เป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีที่น�ำ สมัย และความรู้ ความ
เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เป็นปัจจัยที่สำ�คัญของการ
ค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยความเข้าใจถึง
ความสำ�คัญของหลักนี้อย่างลึกซึ้ง สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยกับสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทั่วโลก เพื่อขยายความสามารถและมิติในการวิจัยออก
ไปอย่างสมํ่าเสมอ หนึ่งในแผนการสร้างเครือข่ายเหล่า
นี้คือการลงบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
มหิดลกับสถาบันมะเร็งดานา-ฟาเบอร์ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สหรัฐอเมริกา ความร่วมมือนี้ ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิด ด้านการวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเปิด
โอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมงาน
กันได้อย่างใกล้ชิด
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ผลจากบันทึกความเข้าใจนี้ทำ�ให้ ดร.ศิวนนท์
จิรวัฒโนทัย อาจารย์จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มีโอกาสได้เข้าร่วมและเป็นผู้นำ�ทีมของ
นักวิทยาศาสตร์สหสาขาวิชาจากสถาบันต่างๆ ในการ
ออกค้นหารายละเอียดและธรรมชาติของโปรตีนก่อโรค
ที่สำ�คัญชนิดหนึ่งคือ cyclin D1 โดยเน้นการประสาน
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความชำ�นาญเฉพาะด้านของ
ผู้ร่วมทีม ส่งผลให้เกิดการค้นพบหน้าที่ใหม่ 2 ด้านของ
cyclin D1 ที่ไม่มีการคาดคิดมาก่อนในแง่การก่อมะเร็ง
และในการเจริญเติบโตของอวัยวะ (Organ Development)
โครงการวิจัย 1: การค้นพบหน้าที่ใหม่ของ cyclin
D1 ในการซ่อม DNA ที่ถูกทำ�ลาย และแนวทางการ
รักษามะเร็งแบบใหม่
การที่จะควบคุมโรคมะเร็งให้เกิดผลได้นั้น จำ�เป็นต้อง
เรียนรู้และทำ�ความเข้าใจธรรมชาติของโรคชนิดนี้
อย่างถ่องแท้เสียก่อน หนึ่งในโปรตีนสำ�คัญที่มีส่วนใน
การก่อมะเร็งคือ cyclin D1 ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง
ที่โดยทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ แต่
โปรตีนนี้มักถูกพบว่ามีปริมาณมากผิดปกติในโรคมะเร็ง
หลายชนิด โดยไม่ทราบว่าปริมาณที่มากมายนี้มีความ
เกี่ยวข้องและมีหน้าที่อย่างไรในการก่อมะเร็ง ดังนั้น
ดร.ศิวนนท์ จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกการแบ่งตัวของเซลล์ (cell cycle
regulation) ได้รวบรวมเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ และทีมผู้
เชี่ยวชาญจากหลายแขนงเข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์
ที่จะร่วมมือกันเพื่อศึกษาบทบาทของโปรตีนนี้ในมะเร็ง
ให้ครอบคลุมทุกด้าน
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ทีมวิจัยได้ทดลองนำ�เทคนิคสองชนิดมารวมเข้าด้วยกัน
นั่นคือ double-affinity immunopurification และ
การวิเคราะห์โปรตีน แบบ high throughput โดย
อาศัย mass spectrometry (LC/MS/MS) โดยทีม
วิจัยนี้เป็นกลุ่มแรกๆในโลกที่สามารถทำ�การทดลอง
โดยใช้เทคนิคผสมนี้ได้สำ�เร็จ จากนั้นทางทีมวิจัยได้ใช้
เทคนิคนี้วิเคราะห์หาชนิดของโปรตีนที่จับกับ cyclin
D1 จากเซลล์มะเร็งที่มี cyclin D1 ปริมาณสูงจำ�นวน
5 ชนิด และได้ผลดังนี้คือ cyclin D1 ในมะเร็งจะจับ
กับโปรตีนหลากหลายชนิด นอกจากจะจับโปรตีนที่ทำ�
หน้าที่ในการแบ่งตัวของเซลล์แล้ว ดร.ศิวนนท์และคณะ
ได้พบว่า cyclin D1 เข้าจับกับโปรตีนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มี
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รายงานมาก่อนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ cyclin D1 นั้น
คือ โปรตีนที่ท�ำ หน้าที่ในการซ่อมแซม DNA ที่เสียหาย
โดยเฉพาะโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อ RAD51 ที่มีหน้าที่โดย
ตรงในการซ่อม DNA โดยกลไกที่เรียกว่า homologous
recombination การค้นพบนี้ท�ำ ให้คณะวิจัยทราบว่า
cyclin D1 อาจมีส่วนร่วมในกลไกการซ่อมแซม DNA,
ขั้นตอนถัดไป ดร. ศิวนนท์และคณะ ได้พิสูจน์โดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ พบว่า cyclin D1 มีหน้าที่และมีความ
จำ�เป็นต่อการอยู่รอดของมะเร็งที่ DNA ถูกทำ�ลาย
(การที่ DNA ของเซลล์มะเร็งถูกทำ�ลายนั้นเป็นผลที่พบ
ได้ หลังจากได้รับการรักษาโดยการให้ยาต้านมะเร็งที่มี
กลไกทำ�ลาย DNA หรือการได้รับรังสีรักษา)
44

การค้นพบนี้มีความสำ�คัญ 2 ประการ กล่าวคือประการ
แรก นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีความเชื่อว่ากลไกควบคุม
การแบ่งตัวของเซลล์ และกลไกที่ดูแลซ่อมแซม DNA
นั้น น่าจะเป็นกลไกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
โดยกลไกทั้งสองนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับมะเร็งโดยตรง แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานโดยตรงมา
ยืนยันทฤษฎีนี้ ดังนั้นหลาย ๆ ทีมวิจัยทั่วโลกจึงกำ�ลัง
แข่งขันกันเพื่อเป็นทีมแรกที่พบสารหรือโปรตีนที่เชื่อม
โยงกลไกทั้ง 2 นี้เข้าด้วยกัน การที่ ดร. ศิวนนท์
จิรวัฒโนทัย และคณะค้นพบว่าโปรตีนที่ควบคุมการ
แบ่งตัวของเซลล์คือ cyclin D1 นั้นมีหน้าที่โดยตรง
ในการควบคุมการซ่อมแซม DNA นั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์
อย่างดีให้กับทฤษฎีนี้
และประการที่ 2 การค้นพบนี้ท�ำ ให้ cyclin D1 กลาย
ไปเป็นจุดสนใจและเป้าหมาย ในการรักษามะเร็งที่
สำ�คัญ โดยการการค้นพบของ ดร.ศิวนนท์ และคณะ
สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าการยับยั้ง cyclin D1 จะได้ผลใน
การยับยั้งมะเร็งได้ทีเดียวถึง 2 ทาง นั่นคือ การยับยั้ง
การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง (บทบาทที่ทราบกันดีของ
cyclin D1 คือ การส่งเสริมการแบ่งตัวของเซลล์ ดังนั้น
การยับยั้ง cyclin D1 จะหยุดการแบ่งตัวของมะเร็ง)
และทำ�ให้เซลล์มะเร็งตาย จากการที่ DNA ที่ถูกทำ�ลาย
จากยาหรือรังสีรักษา จะไม่สามารถถูกซ่อมแซมได้
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เนื่องจากความสำ�คัญและความน่าสนใจดังกล่าว เรื่อง
ราวของการค้นพบนี้ถูกคัดเลือกให้ได้รับการลงตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน
2554 ภายใต้ชื่อว่า “A function for cyclin D1 in
DNA repair uncovered by protein interactome
analyses in human cancers” และเรื่องราวยังได้
รับการเลือกจากวารสาร Nature ให้เป็นหนึ่งในเรื่อง
เด่นประจำ�ฉบับ โดยมีการเขียนบทวิจารณ์ในคอลัมน์
News & Views ในฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้การค้นพบดังกล่าวยังถูกกล่าวขวัญถึงในวง
กว้างจากนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก โดย
เรื่องราวได้ถูกเขียนถึงเป็นเนื้อเรื่องเด่นในวารสาร
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีคนอ่านมากที่สุดอีกฉบับ
หนึ่งคือ Cancer Research ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม
2554 ในคอลัมน์ Breaking Advances และถูกเลือก
จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ� ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรอ่าน
(recommended) ในฐานข้อมูล Faculty 1000
โครงการนี้ ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ในฐานะหัวหน้า
โครงการ ได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผลงานนี้เกิดขึ้น
ได้จากความร่วมมือจากทีมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์จาก
สถาบันมะเร็งดานา-ฟาเบอร์: Piotr Sicinski, M.D.,
Ph.D., Wojciech Michowski, Ph.D, Lisa Becks,
ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมของ DNA จากสถาบัน
มะเร็งดานา-ฟาเบอร์: David Livingston, M.D.,
Yiduo Hu, Ph.D. และจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา: Alan Clark, Ph.D. and Thomas
Kunkel, Ph.D., ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mass-spectrometry
จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด:
Steven Gygi, Ph.D. และจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด
Joshua Elias, Ph.D., ผู้เชี่ยวชาญด้าน Bioinformatics
and System Biology จากสถาบันมะเร็งดานา-ฟาเบอร์;
Yaoyu Wang, Ph.D., John Quackenbush, Ph.D.,
Mick Correll, Ph.D.
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โครงการวิจัย 2 : การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนในสัตว์
ที่มีชีวิตแบบบูรณาการโดยวิธี
“genetic-proteomic”
ในปัจจุบัน ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าวิธีการทาง proteomic
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย โดยเฉพาะการใช้
เทคนิคเหล่านี้ ในการวิเคราะห์โปรตีนจากสารสกัดจาก
เซลล์ที่เพาะเลี้ยงไว้ หรือจากเนื้อเยื่อต่าง ๆ แต่เมื่อนำ�
เทคนิคทาง proteomic เหล่านี้มาผนวกกับเทคนิค
gene targeting ซึ่งเป็นเทคนิคทางพันธุศาสตร์ที่ใช้
เปลี่ยนแปลงยีนในสิ่งมีชีวิตเป็นยีนในรูปแบบที่ต้องการ
แบบจำ�เพาะเจาะจง เทคนิคทาง proteomic เหล่านั้น
จะกลายเป็นเทคนิคที่ยิ่งทรงพลังและมีประโยชน์มาก
เป็นทวีคูณ
ในโครงการนี้ ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ซึ่งมีพื้นฐาน
ความรู้ด้าน cell cycle regulation และมี
ประสบการณ์ในการทำ�งานด้านโปรตีน ได้เข้าร่วม
ทีมกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) โดยมี
จุดประสงค์เพื่อหาวิธีใหม่ที่จะสามารถใช้ศึกษาการ
จับกันระหว่าง โปรตีนกับโปรตีน (protein-protein
interaction) และ โปรตีนกับดีเอ็นเอ ( protein-DNA
interaction) ในสัตว์ที่มีชีวิต เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
และความรู้ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมาก
ที่สุด ทีมวิจัยได้เลือกศึกษาโปรตีน cyclin D1 ซึ่งเป็น
โปรตีนที่สำ�คัญในการเติบโตของอวัยวะ และโรคมาเป็น
โมเลกุลต้นแบบในการศึกษาวิธีใหม่นี้ โดยทีมวิจัยได้
วางแผนที่จะศึกษาและติดตามธรรมชาติของโปรตีนตัว
นี้ในอวัยวะต่าง ๆ และจากชีวิตช่วงต่าง ๆ ของหนู
ทีมวิจัยใช้เทคนิค gene targeting นำ�ชิ้นส่วนของ
ดีเอ็นเอเล็กๆซึ่งบรรจุ epitope tags ใส่ลงในจีโนมของ
หนู ตรงตำ�แหน่งCcnd1 (ตำ�แหน่งที่มียีนของ cyclin
D1) ส่งผลให้โปรตีน cyclin D1 กับ epitope tags
เชื่อมต่อกัน เมื่อได้โปรตีนลักษณะนี้แล้วทีมวิจัยสามารถ
ใช้เทคนิคทางชีวเคมี แยกและวิเคราะห์ชนิดของโปรตีน
ที่จับกับ cyclin D1 จากช่วงต่างๆระหว่างการเติบโต
ของหนูโดยใช้ high throughput mass spectrometry
(LC/MS/MS) ทีมวิจัยค้นพบว่าในร่างกายของหนูช่วง
ระหว่างการเติบโต cyclin D1 จะเข้าจับกับโปรตีน
หลายชนิดที่มีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของยีน
(transcriptional control)
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การศึกษาโดยเทคนิค epitope tag-based genome-wide
location analyses (เทคนิคทางพันธุศาสตร์ชนิดหนึ่งที่
เกิดจากการรวม chromatin immunoprecipitation
เข้ากับ DNA microarray; ChIP-chip) ซึง่ ทำ�ไปพร้อม ๆ
กัน ให้ผลสนับสนุนในทำ�นองเดียวกันว่า ในช่วงที่หนู
เติบโต cyclin D1 เข้าจับและมีปฏิกิริยากับส่วนของ
ดีเอ็นเอที่ควบคุมการแสดงออกของยีน (promoter)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณชั้นเรตินา ที่กำ�ลังเจริญ
เติบโตในนัยน์ตาของหนู (ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า cyclin
D1 มีความสำ�คัญต่อการเจริญเติบโตของเรตินาใน
นัยน์ตาของหนู) cyclin D1จะจับกับบริเวณควบคุม
การแสดงออกของยีนชื่อ Notch1 และ cyclin D1 ยัง
ทำ�หน้าที่ในการช่วยนำ�โปรตีน CBP (CREB binding
protein) ซึ่งมีฤทธิ์เป็น histone acetyltransferase
เข้ามาทีบ่ ริเวณควบคุมการแสดงออกของยีน Notch1 นี้
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เมื่อ cyclin D1 ถูกกำ�จัดไป (ศึกษาได้ในหนูที่ cyclin
D1 ยีนถูกกำ�จัดไป หรือ Ccnd1 -/-mice) CBP จะไม่
สามารถมาที่บริเวณ promoter ของยีน Notch1 นี้
มากเท่าที่ควร ปฏิกิริยา histone acetylation ของ
บริเวณ promoter ของยีน Notch1 ลดลง นำ�ไปสู่การ
ลดลงของระดับ mRNA และโปรตีนของ Notch1 ใน
ชั้นเรตินา ผลการทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า cyclin
D1 มีบทบาทในการควบคุมการแสดงออกของยีนใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ในช่วงที่สัตว์มีการเจริญเติบโต
ดังนั้นเทคนิคผสมที่ถูกให้ชื่อว่า “genetic proteomic”
นี้สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้กับโปรตีนชนิดอื่นๆใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ เทคนิค genetic-proteomic
และงานวิจัยดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคือ Nature ฉบับวันที่
21 มกราคม 2553 ภายใต้ชื่อว่า
“Transcriptional role of cyclin D1 in development
revealed by a genetic proteomic screen”
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นอกเหนือจาก ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย แล้ว
นักวิทยาศาสตร์หลักอื่น ๆ ในทีมวิจัยคือ Frédéric
Bienvenu, Ph.D. Clifford A. Meyer, Ph.D, Junko
Odajima, Ph.D., Yan Geng, Shirley Liu, and
Piotr Sicinski (ทั้งหมด สังกัดสถาบันมะเร็งดานา-ฟา
เบอร์) Steven Gygi, Ph.D. and Constance Cepko,
Ph.D.(จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด),
Joshua Elias, Ph.D. (มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด), และ
Alexander Marson, M.D. Ph.D., Richard A. Young
(สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์)
5. รังสีคอสมิคในฐานะเครื่องวัดพายุสุริยะและ
สภาพอวกาศ
โดย : ดร.เดวิด รูฟโฟโล ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์
อวกาศและอนุภาคพลังงานสูง
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
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แม้ลมสุริยะและพายุสุริยะไม่ได้มีพลังทำ�ลายล้างอย่าง
ที่มีบทบาทในหนังฮอลิวูด แต่ก็มีผลกระทบที่สำ�คัญต่อ
กิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศและระบบไฟฟ้าบนพื้นดิน
ซึ่งเราเรียกว่า “ผลกระทบทางสภาพอวกาศ”
นักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์อวกาศ
และอนุภาคพลังงานสูงที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำ�ลังศึกษา
รังสีคอสมิค ซึ่งเป็นอนุภาคจากอวกาศ เพื่อที่จะเข้าใจ
ผลกระทบต่าง ๆ และฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังผลกระทบ
เหล่านี้ สิ่งที่ส่งผลต่อสภาพอวกาศอย่างเร็วที่สุดคือ
ลำ�ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ (SEPs) ที่
เคลื่อนที่มาถึงโลก และการวัดอนุภาคพลังงานสูงอื่นๆ
ที่มาจากอวกาศ หรือที่เราเรียกว่า รังสีคอสมิคจาก
กาแล็คซี (GCRs) จะช่วยในการพยากรณ์ผลกระทบ
ต่อสภาพอวกาศประเภทอื่น ๆ ได้จากสถานีตรวจวัด
นิวตรอนสิรินธร (PSNM) ที่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็น
ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ได้มีการติดตั้งเมื่อปี
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ค.ศ. 2007 ด้วยความร่วมมือจากกลุ่มวิจัยนี้และผู้ร่วม
งานที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย นักฟิสิกส์
อวกาศสามารถเข้าถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรังสี
คอสมิคจากกาแล็คซีที่ใหม่และไม่เหมือนใคร
ประเทศไทยเป็นตำ�แหน่งที่เหมาะเป็นพิเศษสำ�หรับ
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดนิวตรอน เนื่องจากตำ�แหน่ง
นี้เป็นตำ�แหน่งที่สนามแม่เหล็กโลกได้คัดเลือกอนุภาค
ที่มีพลังงานสูงที่สุดเท่านั้น ซึ่งเมื่อรังสีคอสมิคชนกับ
ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วจะผลิตนิวตรอนทุติยภูมิซึ่ง
สามารถวัดได้โดยเครื่องตรวจวัดนิวตรอน นอกจากที่
รังสีคอสมิคจากกาแล็คซีจะตอบสนองอย่างฉับพลัน
เนื่องจากพายุสุริยะแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง
เวลาหนึ่งวันอันเนื่องมาจากโลกหมุนรอบตัวเองอีก
ด้วย ซึ่งจะให้ข้อมูลการกระจายตัวตามทิศทาง กล่าว
คือ แอนไอโซทรอปีของฟลักซ์รังสีคอสมิคมิคมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์
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ทุก ๆ 27 วัน โดยมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
อัตราเร็วลมสุริยะในแบบที่ยังไม่สามารถแสดงลักษณะ
หรือเข้าใจได้อย่างชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาวตามวัฏจักรจุดดับบนดวงอาทิตย์ (11 ปี) และ
วัฏจักรสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ (22 ปี) นอกจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรนิ ธร
แล้ว นักวิจัยยังได้รับเชิญให้วิเคราะห์ข้อมูลอนุภาค
พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์จากสถานีตรวจวัดนิวตรอน
อื่น ๆ โดยสามารถฟิตข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะได้เงื่อนไข
ในการขนส่งอนุภาคระหว่างดาวเคราะห์ และอัตราการ
เร่งอนุภาคต่อเวลาใกล้ ๆ ดวงอาทิตย์ กลุ่มวิจัยได้ทุ่มเท
ความพยายามในการเข้าใจพื้นฐานของการขนส่งผ่าน
พลาสมาในอวกาศของอนุภาคมีประจุพลังงานสูง ซึ่ง
เกี่ยวข้องอย่างมากกับความปั่นป่วนของพลาสมาใน
อวกาศ การเคลื่อนที่แบบสุ่มและปั่นป่วนเช่นนั้นจะนำ�
ไปสู่การเดินสุ่มของเส้นสนามแม่เหล็กแต่ละเส้น
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ร่วมมือได้พัฒนา
ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์ส�ำ หรับการเดินสุ่มของเส้นสนาม
แม่เหล็ก รวมไปถึงการแพร่ของอนุภาคพลังงานสูง
ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเฉลี่ย ซึ่งให้ผล
สอดคล้องกับการจำ�ลองด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้
พวกเขายังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ดรอปเอาท์ (dropouts) ของอนุภาคพลังงานสูงจาก
ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการหายไปและกลับมาที่ปรากฏซำ�้ๆ
กันของฟลักซ์อนุภาค นักวิจัยได้อธิบายปรากฏการณ์นี้
ด้วยทอพอโลยีในสองมิติของความปั่นป่วนของลมสุริยะ
ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยนี้ซึ่งในปัจจุบันมีอาจารย์ 2 ท่าน ได้
เคยจ้างนักวิจัยหลังปริญญาเอกมาแล้ว 5 คน โดยส่วน
มากมาจากต่างประเทศ ได้ผลิตดุษฎีบัณฑิต 8 คน และ
มหาบัณฑิต 19 คน ซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด นอกจากนี้
ยังมีนักศึกษาปริญญาตรีหรือเยาวชนที่มาทำ�โครงงาน
วิจัยหรือฝึกงาน กลุ่มวิจัยยังทำ�กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อที่
จะให้ความรู้กับเด็กและคนทั่ว ๆ ไป นักวิจัยยังรักษา
ความร่วมมือกับศิษย์เก่าซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใน
ประเทศไทย กลุ่มวิจัยได้ตีพิมพ์งานวิจัย 30 เรื่องใน
วารสารชั้นนำ�ของโลกทางด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และ
ฟิสิกส์อวกาศ พวกเขายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันอื่น ๆ
ในอเมริกา รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันใน
เยอรมนี อังกฤษ รัสเซีย ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และจีน
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สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. การใช้ Genome-wide SNP array ในการ
วินจิ ฉัยโรคทางพันธุกรรมในผูป้ ว่ ยไทยจาก 3
ครอบครัวทีม่ ภี าวะพัฒนาการและสติปญ
ั ญาบกพร่องที่
หาสาเหตุอน่ื ไม่พบ และร่วมกับมีความพิการแต่ก�ำ เนิด
โดย : อาจารย์ณฐินี จินาวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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1) ความสำ�คัญและที่มาของปัญหาที่ทำ�การวิจัย
ภาวะพัฒนาการและสติปัญญาบกพร่องร่วมกับมีความ
พิการแต่กำ�เนิด เป็นอาการแสดงของโรคทางพันธุกรรม
ที่พบได้บ่อย และอาการแสดงออกเหล่านี้อาจไม่
สามารถจัดเข้ากับกลุ่มอาการทางพันธุกรรมใด ๆ ได้
ส่งผลให้การวางแผนการดูแลรักษา และป้องกันสำ�หรับ
ผู้ป่วยและครอบครัวที่สงสัยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรม
เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ท�ำ ได้ยากและอาจทำ�ให้เกิดภาระ
ทางสังคมและการเงินให้กับผู้ป่วยและครอบครัวเพิ่มขึ้น
Genome-wide DNA copy number microarray เป็น
เทคโนโลยีที่ได้รบั การยอมรับให้เป็นการตรวจทางคลินกิ
มาตรฐานสำ�หรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และยุโรป ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสาเหตุของภาวะ
พัฒนาการและสติปัญญาบกพร่องใน 3 ครอบครัวชาว
ไทยที่สงสัยว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
นี้ จะถูกนำ�ไปใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการตรวจ
ทางคลินิกโดยใช้ DNA copy number microarray
ในประเทศไทย

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อหาสาเหตุทางพันธุกรรมของภาวะพัฒนาการ
และสติปัญญาบกพร่องที่ไม่เข้ากับกลุ่มอาการใด ๆ ใน
3 ครอบครัวชาวไทย และให้การวินิจฉัยโรคและ
คำ�ปรึกษาทางพันธุกรรมที่ถูกต้อง
• เพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาการนำ� Single Nucleotide
Polymorphism (SNP) array มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวินิจฉัยโรคทางคลินิกสำ�หรับผู้ป่วยไทยที่มีภาวะ
พัฒนาการและสติปัญญาบกพร่อง มีความพิการแต่
กำ�เนิด และ/หรือเป็นโรคออทิซึม นอกจากนี้ โครงการ
นี้ยังเป็นโครงการนำ�ร่องสำ�หรับการนำ� SNP array มา
ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคและภาวะอื่นๆเช่น การตรวจ
วินิจฉัยก่อนคลอด และการวินิจฉัยโรคมะเร็ง เป็นต้น
3) ผลการวิจัยเบื้องต้น
ภาพ 1 : ตัวอย่างแผนผังพงศาวลีของครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการวิจัย จะเห็นว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่มี
ภาวะพัฒนาการและสติปัญญาบกพร่องในทุกรุ่นอายุ

ภาพ 1 : ตัวอย่างแผนผังพงศาวลีของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
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ภาพ 2: แสดงภาพทีป่ ระมวลจากข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
Illumina’s GenomeStudio software ชนิดของ SNP
array ทีใ่ ช้ในโครงการนีค้ อื Illumina HumanCyto
SNP-12 Beadship ซึ่งมี DNA marker มากกว่า
300,000 marker นอกจากนี้ยังครอบคลุม Genomic
region ที่มีการศึกษากันโดยทั่วไปในห้องปฏิบัติการ
เซลล์พันธุศาสตร์กว่า 250 ตำ�แหน่ง รวมไปถึงส่วนของ

โครโมโซมบริเวณ Pericentromeric และ Subtelomeric และโครโมโซมเพศ ภาพนี้แสดงผล SNP array
ที่ปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 จากตัวอย่างกลุ่มควบคุม
กราฟ Log R Ratio (LRR) แสดงจำ�นวน DNA copy
number และ B-Allele Frequency (BAF) แสดง
ข้อมูล genotype ของ SNP แต่ละตัว
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ภาพ 3: แผนผังแสดงแผนการทดลอง
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2. การวิจัยและพัฒนาตำ�รับยา
โดย : รองศาสตราจารย์นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
คณะเภสัชศาสตร์
สรรพคุณของตำ�รับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่
ตำ�รับยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทรจักร ยาตรีกฏุก
ยาตรีผลา และมีการวิจัยต่อเนื่องในปีต่อๆมา ได้แก่
ตำ�รับยาจันทลีลา ตำ�รับยาเหลืองปิดสมุทร และตำ�รับยา
ไฟประลัยกัลป์ ตำ�รับยาดังกล่าวจัดเป็นตำ�รับยาในยา
สามัญประจำ�บ้านแผนโบราณ และบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554) งานวิจัยดังกล่าว
เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองและหลอดทดลอง ซึ่งยัง
ต้องการงานวิจัยต่อยอดระดับคลินิก ในระเบียบการ
วิจัยทุกโครงการจะสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของ
เครื่องยาทุกชนิด ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของ
เครื่องยา โดยทำ�ตามวิธีการในเภสัชตำ�รับของ
ประเทศไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia 1995)
เตรียมสารสกัดของตำ�รับยาด้วยตัวทำ�ละลายทีเ่ หมาะสม
และตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของสารสกัดเปรียบเทียบกับเครือ่ งยาที่เป็นส่วนประกอบ
ในตำ�รับ ตลอดจนตรวจสอบการปนเปื้อนจุลชีพ สาร
กำ�จัดศัตรูพืช และโลหะหนัก หลังจากนั้นจะนำ�สารสกัด
ไปทดลองฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษ เพื่อ
พิสูจน์ศักยภาพของภูมิปัญญาต่อไป
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การวิจัยสมุนไพรในประเทศไทยได้ด�ำ เนินการมา
อย่างต่อเนื่องไม่ตํ่ากว่า 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นการวิจัย
สมุนไพรเดี่ยว เพื่อหาสาระสำ�คัญและทดสอบฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา แต่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมอยา
ไทยนิยมใช้สมุนไพรหลายชนิดรวมเป็นตำ�รับ เพื่อใช้
รักษาหรือบรรเทาอาการของผู้ป่วยแบบองค์รวม แต่
การศึกษาวิจัยพิสูจน์สรรพคุณของตำ�รับยาแผนไทย
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีน้อยมาก ในปีงบประมาณ
2547 สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุน
ทุนวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตำ�รับยาแผนโบราณของประเทศไทย” โดยมี
รองศาสตราจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงานโครงการ และมี
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายหน่วยงานร่วมมือ
กันวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งได้ดำ�เนินการวิจัยพิสูจน์
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ตำ�รับยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทจักร เป็นตำ�รับ
ยากลุ่มที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นยารักษา
กลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ผลของ
งานวิจัยได้สนับสนุนสรรพคุณตามภูมิปัญญา โดยพบ
ว่า ตำ�รับยาหอมมีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต และมีผลลด
อัตราการเต้นของหัวใจเล็กน้อย มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง
ของกรด และมีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลำ�ไส้เล็ก มี
ฤทธิ์เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองหนู โดยเป็นผล
มาจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กของ
สมอง และมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยให้
สงบ ระงับประสาท คลายความกังวล

จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นข้อมูลที่
สนับสนุนสรรพคุณของตำ�รับยาไทยที่มีการใช้มานาน
กว่า 100 ปี และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สนับสนุนการใช้ตำ�รับยาไทยของบุคลากรทางการแพทย์
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองในด้าน
ยารักษาโรค และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ยา
สมุนไพรสืบต่อไป

ตำ�รับยาจันทน์ลีลา เป็นตำ�รับยากลุ่มที่มีการใช้ตาม
องค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นยาแก้ไข้ จากการศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง พบว่าตำ�รับยาจันทน์ลีลามี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และไม่ก่อให้เกิด
แผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังไม่ก่อให้เกิดพิษ
เฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังในสัตว์ทดลอง
ตำ�รับยาเหลืองปิดสมุทร เป็นตำ�รับยากลุ่มที่มีการใช้
ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นยารักษาอาการท้องเสีย ซึ่ง
ผลของงานวิจัยได้สนับสนุนสรรพคุณตามภูมิปัญญา
โดยพบว่า ตำ�รับยาเหลืองปิดสมุทร มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อก่อเกิด
โรคอุจจาระร่วง มีฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
เรียบลำ�ไส้เล็กหนูตะเภา มีฤทธิ์ลดอาการท้องเสียที่เกิด
จากการป้อนนำ�้มันละหุ่งในหนูถีบจักร และไม่พบความ
เป็นพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังในหนูขาว

53

ตำ�รับยาไฟประลัยกัลป์ เป็นตำ�รับยาสามัญประจำ�บ้าน
ที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับสตรี ซึ่งผลงานวิจัยพบว่า ตํารับ
ยาไฟประลัยกัลป์ไม่มีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน แต่มีผล
ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในกรณีที่รังไข่
ยังคงปกติ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับปวด มีฤทธิ์
ยับยั้งทั้งความถี่และความแรงในการหดตัวของมดลูก
จากการเหนี่ยวนําด้วย prostaglandin ได้ ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่า ตำ�รับยาไฟประลัยกัลป์สามารถใช้บรรเทา
อาการปวดประจําเดือนเนือ่ งจากมดลูกบีบตัวมากเกินไป
ได้ และไม่กอ่ พิษเฉียบพลัน และพิษกึง่ เรือ้ รังในหนูขาว
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3. โครงการรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาที่มี
ประสิทธิภาพในโซ่อุปทานสาธารณสุขเพื่อความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้เข้ารับบริการ
สาธารณสุข
โดย : รองศาสตราจารย์ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ระบบบริการสาธารณสุขไทย มีการใช้งานรหัสยาหลาก
หลายรูปแบบและจัดเก็บข้อมูลยาที่แตกต่างกันขึ้นกับ
หน่วยงานที่เป็นผู้ออกแบบรหัสยานั้น ทำ�ให้ขาดความ
เชื่อมโยงในการใช้รหัสยาของแต่ละส่วนงาน โครงการ
วิจัยนี้วางแนวทางการออกแบบที่เป็นจุดร่วมของการ
สื่อสารข้อมูลยาในรูปแบบรหัสยา เพื่อพัฒนารูปแบบ
รหัสยามาตรฐาน โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและการ
เชื่อมโยงข้อมูลยาระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ของสมาชิก
โซ่อุปทาน มีบทบาทสำ�คัญทั้งในแง่ของการเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลยาของบุคลากรทางการ
แพทย์ รวมถึงผู้ใช้ยาทั่วไป และส่งเสริมความปลอดภัย
จากการใช้ยาให้เพิ่มสูงขึ้น
โครงการนี้ประกอบด้วยงานย่อย 3 ส่วน ได้แก่
1) การพัฒนารหัสยามาตรฐาน เพื่อเป็นรากฐานในการ
เชื่อมโยงข้อมูลทางยาให้ติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวก
2) การพัฒนาฐานข้อมูลยา (DRUGNET) เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลทางยาให้แก่ผู้ให้บริการทางสาธารณสุข
และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาสำ�หรับ
ประชาชนทั่วไป
3) การปรับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใช้รหัสยา
มาตรฐาน ผลักดันให้ทุกองค์กรสามารถเชื่อมโยงแลก
เปลี่ยนข้อมูลและสามารถสืบกลับข้อมูลยาได้
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ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตและ
ผู้กระจายยาในประเทศไทย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้จัดงาน “ปรับกระบวนทัศน์โซ่อุปทานสุขภาพโดย
รหัสยามาตรฐาน” ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2554
เพื่อจัดอบรมแนวทางในการบันทึกข้อมูลยาลงใน
ฐานข้อมูลยา DRUGNET โดยความร่วมมือบนบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือของ 11 หน่วยงาน ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, องค์การเภสัชกรรม, ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, บริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน), บริษัท เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำ�กัด และ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
งานวิจัยในขั้นต่อไปจะเป็นการประยุกต์ใช้รหัส
มาตรฐานและฐานข้อมูลยา DRUGNET ในโรงพยาบาล
โดยศึกษารูปแบบกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสม
และเริ่มต้นประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาล
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คลัสเตอร์การวิจัยระบบโลจิสติกส์เพื่อการยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพและอนามัยของประเทศไทย
คลัสเตอร์ฯ ผลิตโครงการวิจัยที่สามารถยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพและอนามัยของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิผล ได้สร้างผลงานทั้งในเชิงประจักษ์และเชิง
การศึกษา โดยแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนำ�ไป
สู่การเปลี่ยนแปลงได้และสามารถแก้โจทย์ที่เป็นปัญหา
ของประเทศได้
คลัสเตอร์ฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในด้านการดำ�เนินงานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา
การจัดการประชุมวิชาการ บันทึกลงนามความร่วมมือ
เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 5 หน่วยงาน หน่วย
งานภาครัฐภายนอก จำ�นวน 10 หน่วยงาน และภาค
เอกชน จำ�นวน 6 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน
และได้ก่อตั้ง “Thailand Healthcare Cluster” และ
จัดทำ�บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ
เพื่อการวิจัยและพัฒนารหัสมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์
ในห่วงโซ่อุปทานสาธารณสุขสำ�หรับประเทศไทย
ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำ�กัด และ สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

4. การใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนโพรแลคตินที่เพิ่มสูง
ขึ้นโดยธรรมชาติเพื่อเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำ�ไส้
ของแม่ในระยะให้นม
โดย : รองศาสตราจารย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
ภาควิชาสรีรวิทยา และหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและ
กระดูก คณะวิทยาศาสตร์
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และเพื่อให้คลัสเตอร์ฯ สามารถดำ�เนินการบริหารงาน
เป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ คลัสเตอร์ฯ
จึงมีแนวความคิดในการยกระดับคลัสเตอร์ฯ ขึ้นเป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์สุขภาพ (Healthcare
Logistics Excellent Centre, HLEC) เพื่อเป็นหน่วย
งานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการ ดำ�เนินการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์สุขภาพ
ระดับภูมิภาค อันจะเป็นการยกระดับการให้บริการ
สุขภาพและอนามัยของประชาชนและประเทศไทยได้
อย่างแท้จริง
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นำ�้นมแม่อุดมด้วยสารอาหารนานาชนิดซึ่งจำ�เป็นต่อ
การเจริญเติบโต พัฒนาการ และระบบภูมิคุ้มกันของ
ทารก เป็นแหล่งของแคลเซียม ซึ่งเป็นธาตุที่ส�ำ คัญต่อ
การสร้างกระดูก ตลอดจนการทำ�งานของระบบหัวใจ
และระบบประสาท แคลเซียมส่วนหนึ่งในนำ�้นมมาจาก
อาหารที่แม่รับประทาน อีกส่วนหนึ่งมาจากกระดูกของ
แม่ ซึ่งหากแม่รับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอ อาจ
ทำ�ให้มวลกระดูกของแม่ลดลงอย่างรวดเร็วในระยะให้
นม จนอาจเกิดภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้
การสลายกระดูกเพื่อให้ได้แคลเซียมในปริมาณมากนี้
เป็นผลจากการที่เซลล์สลายกระดูก (เรียกว่าเซลล์
ออสติโอคลาสต์) ทำ�งานเพิ่มขึ้น ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าการป้องกัน
หรือลดการเสียมวลกระดูกตั้งแต่เริ่มให้นมน่าจะเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพกระดูกของแม่ในระยะยาว ซึ่งการ
รับประทานแคลเซียมเสริมเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดใน
การป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจำ�นวนมาก อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าการรับประทานแคลเซียมเสริมอาจเป็นวิธีที่
ดีที่สุดในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ กระดูกของ
แม่ แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมสำ�หรับแม่
นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากโดยปกติแล้วประสิทธิภาพ
การดูดซึมแคลเซียมของลำ�ไส้ไม่ดีมากนัก (ดูดซึมได้
ประมาณ 15–20% ของปริมาณที่รับประทาน)
นอกจากนี้ ฮอร์โมนที่ปกติใช้กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียม
เช่น วิตามินดี กลับไม่ช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียม
ในระหว่างให้นม ทำ�ให้ต้องมีการวิจัยเพื่อค้นหาฮอร์โมน
ชนิดอื่นที่อาจใช้กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำ�ไส้ใน
ขณะให้นมบุตร คณะผู้วิจัยพบว่าฮอร์โมนโพรแลคติน
ซึ่งหลั่งจากต่อมใต้สมองเพื่อใช้ในการสร้างและหลั่งนำ�้
นม เป็นฮอร์โมนหลักที่ควบคุมสมดุลแคลเซียม โดยทำ�
หน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำ�ไส้ โดย
เฉพาะที่ลำ�ไส้เล็กส่วนต้น กล่าวคือ ในขณะให้ลูกดูดนม
ระดับฮอร์โมนโพรแลคตินในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มากจาก 200 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เป็น 600–800
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ระดับโพรแลคตินในมนุษย์และ
หนูปกติมักตํ่ากว่า 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) การก
ระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมโดยฮอร์โมนโพรแลคตินเกิด
จากผลของฮอร์โมนที่กระตุ้นการทำ�งานของโปรตีน
ขนส่งแคลเซียมที่เซลล์ล�ำ ไส้โดยตรง ซึ่งโปรตีนหลายตัว
เป็นคนละชนิดกับที่ถูกกระตุ้นด้วยวิตามินดี ดังนั้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจึงต้องคำ�นึงถึงชนิดของ
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โปรตีนขนส่งแคลเซียมที่ถูกกระตุ้นด้วย
อีกนัยหนึ่งคือ นอกจากแคลเซียมที่ต้องมีปริมาณสูง
พอแล้ว ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่เหมาะกับแม่ที่
ให้นมบุตรต้องมีองค์ประกอบอื่นที่เหมาะสมต่อการ
ทำ�งานของโปรตีนขนส่งแคลเซียม เพื่อให้ร่างกายดูดซึม
แคลเซียมได้ประสิทธิภาพสูงสุด

คณะผู้วิจัยมีแนวคิดว่า การให้แคลเซียมเสริมสำ�หรับ
แม่นั้น อาจไม่จำ�เป็นต้องให้ฮอร์โมนเสริมจากภายนอก
เพียงแต่นำ�ข้อดีของภาวะฮอร์โมนโพรแลคตินสูง
ในขณะให้นมบุตร (suckling-induced prolactin
surge) มาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งแม่และ
ทารก กล่าวคือ การให้แคลเซียมเสริมสำ�หรับแม่จะ
ต้องให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนให้นมลูกราว 30–60
นาที เพื่อให้โพรแลคตินที่หลั่งเพิ่มขึ้นในขณะกำ�ลังให้
นมช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำ�ไส้
นอกจากนี้การที่ฮอร์โมนโพรแลคตินมีผลเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การดูดซึมแคลเซียมอาจทำ�ให้ลดปริมาณ
แคลเซียมที่ต้องให้เสริมในแต่ละวันลงได้อีกด้วย ซึ่ง
จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดผลข้างเคียงบาง
ประการของยาเสริมแคลเซียม อนึ่ง สารอาหารบาง
ประเภท เช่น นำ�้ตาลกลูโคส นำ�้ตาลกาแล็กโทส กรด
อะมิโน และอาหารที่มีพรีไบโอติกส์เป็นองค์ประกอบ
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สามารถช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียมที่ล�ำ ไส้ได้ ดัง
นั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีองค์ประกอบ
เหล่านี้ในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะ
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่กระดูกของแม่ได้ ซึ่งจะ
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม
กล่าวคือ แม่ที่ให้นมบุตรมีสุขภาพกระดูกที่ดี ทารกได้
รับแคลเซียมจากนำ�้นมแม่อย่างเพียงพอ และลดการใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีราคาแพง
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5. นวัตกรรม “HIV – ADR all in one” ชุดตรวจ
ยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์
โดย : รองศาสตราจารย์วสันต์ จันทราทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยทางเภสัช
พันธุศาสตร์ (การตรวจดีเอ็นเอ) เพื่อคัดกรองผู้ที่แพ้ยา
ต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการสกัดสารพันธุกรรมจากเลือด
ของผูป้ ว่ ย แล้วตรวจหายีนแพ้ยาด้วย ไพรเมอร์ (primer)
ที่ออกแบบให้สามารถตรวจจับยีนแพ้ยา HLA-B หลาย
ชนิดได้พร้อมกัน (all in one) ชุดตรวจนี้สามารถใช้
ตรวจผู้ป่วยเอชไอวีได้ก่อนการให้ยาต้านไวรัส ซึ่งจะ
ช่วยลดอัตราการหยุดใช้ยาหรือรับประทานยาต้านไวรัส
ไม่สมํ่าเสมอ เนื่องมาจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส
จากนวัตกรรมดังกล่าวทำ�ให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยา
ต้านไวรัสจีพีโอเวีย (GPOvir) ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
โดยองค์การเภสัชกรรม โดยภาครัฐให้การสนับสนุนการ
ใช้สิทธิการรักษาด้วยยานี้ ผ่านหน่วยงาน สปสช. จึง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐในการนำ�เข้ายาจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ยังสามารถรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการไม่แพ้ยา ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ
ที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 546,578 ราย โดยในจำ�นวนนี้มี
ความจำ�เป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส 139,690 ราย อนาคต
จะพัฒนาชุดตรวจให้ครอบคลุมการคัดกรองผลข้าง
เคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่ใช้ใน
ประเทศไทยในขณะนี้ อันประกอบด้วยยา Nevirapine,
Efavirenz, Stavudine, Abacavir และ Tenofovir ให้
สามารถตรวจและทราบผลไปพร้อมกัน (all-in-One)
โดยจะพัฒนาให้สามารถใช้ได้ใน 3 platforms เพื่อนำ�
ไปใช้กับ
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1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก (Primary healthcare
services) ในลักษณะของ Point-of-care testing
(POCT) สามารถตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย หรือใกล้
บริเวณที่มีการดูแลผู้ป่วยได้ด้วยบุคลากรที่ไม่มีความรู้
พื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ สามารถ
ตรวจวินิจฉัยตรวจได้ครั้งละ 1-5 ราย โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสถาบันวิจัยจีโนม Riken ประเทศญี่ปุ่น และ
วางแผนจัดจำ�หน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
2. โรงพยาบาลขนาดกลาง (Secondary healthcare
services) ในลักษณะของ Bead array ณ ห้องตรวจ
วินิจฉัยขนาดกลาง ซึ่งมีบุคลากรที่สามารถตรวจ
อณูชีววิทยาเบื้องต้น สามารถตรวจวินิจฉัยได้ครั้งละ
5-20 ราย
3. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระดับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย (Tertiary healthcare services) มีห้อง
ปฏิบัติการและบุคลากรที่สามารถตรวจวินิจฉัยด้าน
อณูชีววิทยาชั้นสูงได้ สามารถตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจ
ครั้งละ 30-50 ตัวอย่าง ตรวจพร้อมกัน
(high throughput) โดยอาศัยเทคโนโลยี
Pyrosequencing ในการถอดรหัสพันธุกรรม
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6. นวัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล

โดย : นางพิมพ์ณดา พิชัยภาณุพัฒน์
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

นวัตกรรมอุปกรณ์ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล
(Jumbo Valve Tester) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมา
เพื่อใช้ในการทดสอบการเปิดปิดของลิ้นหัวใจไมตรัล
ในการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลแบบเปิดแผลเล็ก
(Minimally Invasive Cardiac Surgery-MICS)
การผ่าตัดหัวใจในรูปแบบเดิมเป็นแบบ Median
sternotomy ซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยตัดผ่านกระดูก
Sternum แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการผ่าตัดแบบ
เปิดแผลเล็ก หรือแบบมีความรุนแรงน้อย การผ่าตัด
ซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Repair) เป็นอีก
การผ่าตัดหนึ่งที่สามารถทำ�ได้ในการผ่าตัดหัวใจแบบ
เปิดแผลเล็ก ซึ่งการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล จะทำ�
โดยการเปิดห้องหัวใจด้านบนซ้าย เข้าสู่ตำ�แหน่งของ
ลิ้นหัวใจไมตรัลที่ผิดปกติ และทำ�การซ่อมลิ้นหัวใจ โดย
แพทย์จะทำ�การแก้ไขในส่วนของ Leaflet, Chordae
และ Annulus ภายหลังจากแพทย์ได้ท�ำ การแก้ไขพยาธิ
สภาพของลิ้นหัวใจ แพทย์จะทำ�การทดสอบการเปิดปิด
ลิ้นหัวใจไมตรัล โดยแพทย์จะใส่นำ�้เข้าไปในห้องหัวใจ
ด้านล่างซ้ายให้เต็ม แล้วใช้ suction tube ดูดนํา้ที่เติม
ลงไป แล้วประเมินว่าลิ้นหัวใจสามารถปิดกั้นนำ�้ได้
ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสามารถบรรจุน�ำ ้ได้ถึง 400 ml
ตัวอุปกรณ์ push นำ�้ ต้องมีแรงดันสามารถ push
นำ�้ได้ในครั้งเดียว อีกทั้งความยาวของ tube ต้องมี
ความยาว 10-15 cm เพื่อเข้าไปถึงตำ�แหน่งของลิ้น
หัวใจจากการทำ�ผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กอีกด้วย ซึ่งใน
การผ่าตัดแบบ Median sternotomy ได้ใช้ Asepto
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Syringe แก้ว ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล แต่
เมื่อเริ่มทำ�ผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กได้มีการพัฒนา โดย
ใช้สายยางแดงสวมปลาย Asepto Syringe แก้ว ใช้
ทดสอบแต่พบปัญหาคือ Asepto Syringe แก้ว บรรจุ
นำ�้ได้เพียง 250 ml ท่อยางแดงอ่อนนิ่มเกินไป ลูกยาง
แดงขนาดเล็ก ไม่ยืดหยุ่นทำ�ให้มีแรงดันน้อย ไม่สามารถ
บังคับทิศทางให้ตรงลิ้นหัวใจได้ อีกทั้งยังพบปัญหา
พยาบาลไม่สามารถสูบนำ�้ในครั้งเดียว และได้รับบาด
เจ็บจาก Asepto Syringe แก้วแตกอีกด้วย จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุปกรณ์
ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัลให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อุปกรณ์ทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัล (Jumbo
Valve Tester) ได้เริ่มระบุปัญหาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2553 มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา กำ�หนด
แนวทางแก้ไขและออกแบบ อีกทั้งได้ทดลองใช้ พร้อม
ทั้งประเมินผลจากการใช้ จึงนำ�มาใช้จริงในการปฏิบัติ
งานและมีการประเมินผลซำ�้และติดตามการใช้งาน
อุปกรณ์ Jumbo Valve Tester มีข้อดีกว่าอุปกรณ์ใน
รูปแบบเดิมคือ สามารถบรรจุน�ำ ้ได้ถึง 450 ml เพียง
พอต่อการทดสอบการเปิดปิดลิ้นหัวใจไมตรัลในแต่ละ
ครั้ง แพทย์สามารถบังคับทิศทางของ silastic tube
ได้ตรงกับตำ�แหน่งของลิ้นหัวใจไมตรัล ระยะเวลาการ
ทดสอบลดลง จำ�นวนครั้งในการหมุนตัวดูดนำ�้ของ
พยาบาลส่งผ่าตัดลดลง ไม่มีบุคลากรได้รับบาดเจ็บขณะ
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ส่งผ่าตัดจากการถูก Asepto Syringe แก้วแตก และ
ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ Jumbo
Valve Tester = 100 %
ในอนาคตโครงการจะปรับเปลี่ยนปลายสาย silicone
โดยสวมปลายสายให้มีลักษณะโค้ง เพื่อช่วยให้แพทย์
สามารถปรับเปลี่ยนปลายสายให้ตรงตำ�แหน่งลิ้นหัวใจ
ได้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาอุปกรณ์ให้เป็น Silicone Asepto
Syringe โดยเมื่อถอดปลายสาย silicone ก็จะสามารถ
ใช้เป็นอุปกรณ์ดูดนำ�้ได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดของ
ลูกยาง silicone ให้มีขนาดเหมาะสมกับการผ่าตัดใน
แต่ละชนิดอีกด้วย

7.การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่
โดย : รองศาสตราจารย์สุธี ยกส้าน และคณะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
60

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศไทยและประเทศในเขตร้อนของโลก
สืบเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนทำ�ให้ประเทศในเขต
อบอุ่นถูกคุกคามตามไปด้วย จำ�นวนผู้ป่วยโรคไข้เลือด
ออกเด็งกี่ที่เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้ต้องมีวัคซีนเพื่อใช้ป้องกัน
เป็นการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาด และป้องกัน
การสูญเสียชีวิต ความยุ่งยากประการสำ�คัญของการ
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ ที่ส�ำ คัญประการหนึ่ง
เกิดจากการที่โรคไข้เลือดออกรุนแรงมีโอกาสเกิดในคน
ที่ได้รับเชื้อไวรัสเด็งกี่หลายครั้ง ดังนั้นวัคซีนที่สมบูรณ์
และสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง จำ�ต้องประกอบด้วยวัคซีน
ป้องกันไวรัสเด็งกี่ครบทั้ง 4 ชนิด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนซึ่งก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณณัฐ ภมรประวัติ ได้ดำ�เนินการพัฒนาวัคซีนไข้
เลือดออกเด็งกี่ Mahidol set I จนประสบความสำ�เร็จ
ในระดับหนึ่ง มีการนำ�ผลงานวิจัยไปพัฒนาการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมที่ประเทศฝรั่งเศส ผลการทดสอบ
วัคซีนชนิดนี้ พบว่าวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัยและ
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มีประสิทธิภาพราว 75% ซึ่งยังคงตํ่ากว่าเป้าหมาย
ทำ�ให้ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนนี้ ต่อมา
ใน พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2550 หน่วยงานได้ร่วมมือ
กับ Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตาม
ลำ�ดับ ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกรุ่นใหม่โดยการ
ใช้เทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรม
ในช่วง พ.ศ. 2547-2554 รองศาสตราจารย์สุธี ยกส้าน
และคณะ ได้ท�ำ การแก้ไขข้อบกพร่องของวัคซีน
ไข้เลือดออกเด็งกี่ Mahidol set I ทีมงานได้ประสบ
ความสำ�เร็จในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่
Mahidol set II ซึ่งเป็นวัคซีนชุดใหม่ ที่มีความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนชุดแรก กล่าว
คือ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสเด็งกี่ครบทั้ง 4
ชนิด ในเข็มเดียวกัน ทีมงานวิจัยประสบความสำ�เร็จใน
การประสานความร่วมมือกับบริษัทผลิตวัคซีนในต่าง
ประเทศ ทำ�การพัฒนาการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
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อนึ่ง ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกชุดนี้ หน่วยงานได้
รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากสำ�นักคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
หน่วยงานกำ�ลังทำ�การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับงานวัคซีนไข้เลือดออกให้แก่บริษัทต่างประเทศที่
รับผิดชอบงานการผลิตระดับอุตสาหกรรม ถือเป็น
ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท
อุตสาหกรรมของเอกชน ขณะเดียวกันหน่วยงานได้
แสวงหาการสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยี
จากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยโดยมี
เป้าประสงค์เพิ่มศักยภาพด้านวัคซีนที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย นอกจากนี้หน่วยงานยังได้ร่วมมือกับนัก
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ชนิดอื่น ๆ
ภายใต้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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8. ระบบส่งยารักษามะเร็งในเด็ก
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
และคณะภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โรคมะเร็งสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย ในประเทศไทย
พบผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นเด็กราว 1,000–2,000 คนต่อปี
โดยชนิดของมะเร็งในเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่
ส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมนำ�้
เหลือง ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ โครงการมะเร็ง
ในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำ�การ
วิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งในเด็กจนสามารถ
รักษาให้หายขาด และมีอัตราการรอดชีวิตได้ถึงร้อย
ละ 75 หรือ 3 ใน 4 ของเด็กที่เป็นโรคมะเร็งมีโอกาส
หายขาดและรอดชีวิต แต่ด้วยข้อจำ�กัดสำ�คัญของการ
ใช้ยาในการรักษาแบบเคมีบำ�บัดแบบทั่วไป จึงมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบส่งยาที่สามารถนำ�ยาต้านมะเร็งใน
ปริมาณที่ต้องการไปสู่เซลล์มะเร็งโดยตรง
(Intratumoral Implantation) ขึ้น
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9. อุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ระบบส่งยารักษามะเร็งในเด็ก เป็นโครงการความ
ร่วมมือการวิจัยรักษามะเร็งในเด็ก ด้วยนวัตกรรมการ
ใช้ PLEC โคพอลิเมอร์มาเป็นวัสดุส�ำ หรับระบบส่งยา
ซึ่งสามารถปล่อยยาสู่เซลล์มะเร็งโดยตรงในปริมาณที่
กำ�หนด เป็นการรักษาที่ตรงจุดและเห็นผล ทำ�ให้ผู้ป่วย
โรคมะเร็งมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นได้ และช่วยลดผล
ข้างเคียงจากยารักษามะเร็งให้กับผู้ป่วย ในขณะที่ระบบ
การส่งยารักษามะเร็งผ่านทางหลอดเลือดดำ�แบบเดิม
ทำ�ให้ร่างกายมีโอกาสได้รับผลข้างเคียงจากยาสูง ทั้งนี้
ระบบใหม่จะถูกนำ�มาใช้หลังผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งบาง
ส่วนออกไปแล้ว เพื่อกำ�จัดเซลล์มะเร็งส่วนที่เหลือ โดย
การฉีดตัวยารักษามะเร็งผสมสารชีวพอลิเมอร์ที่มี
ลักษณะเป็นเจลเข้าสู่ก้อนมะเร็งโดยตรง หลังจากนั้น
สารชีวพอลิเมอร์จะเข้าไปแข็งตัวภายในก้อนมะเร็ง และ
ปล่อยตัวยารักษามะเร็งในปริมาณที่ก�ำ หนดออกมาสู่
เซลล์มะเร็งโดยรอบ ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การทดสอบในสัตว์ทดลอง จากนั้นจะเริ่มทดลองระดับ
คลินิกในอีก 1-2 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การนำ�ไปประยุกต์ใช้กับมนุษย์ในอนาคต
ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบส่งยาที่ปล่อยยา
ภายในก้อนมะเร็งในปริมาณที่ต้องการและทั่วถึง ซึ่งจะ
นำ�ไปสู่การรักษามะเร็งในสมองที่มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาขั้นตอนการทดลองต่างๆที่
สำ�คัญ เช่น การเตรียมก้อนมะเร็งในหนูทดลอง การฉีด
ระบบส่งยาเข้าสู่บริเวณก้อนมะเร็ง การศึกษาการแพร่
กระจ่ายของยาในก้อนมะเร็งและการศึกษาทางพยาธิ
สภาพของเนื้อเยื่อจากก้อนมะเร็ง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
สามารถนำ�ไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในการต้าน
มะเร็งชนิดต่าง ๆ

ในปัจจุบันความเท่าเทียมกันในสังคมเป็นเรื่องที่สำ�คัญ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการ ประเทศไทยได้มีการ
จัดตั้งสำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ แต่ทั้งนี้ประเทศไทย
ยังขาดมาตรฐานและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ โดยเฉพาะด้านการ
สื่อสารสำ�หรับผู้พิการทุกประเภท (ความพิการตั้งแต่ขั้น
1-5) นอกจากนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่ที่ใช้
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เสมือนประสาท
ซึ่งส่วนใหญ่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีต้นทุนสูงมาก
ส่งผลให้ผู้พิการที่มีปัญหาทางการเงินไม่มีโอกาสที่จะใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ จึงเกิดโครงการวิจัยอุปกรณ์
สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการขึ้น เพื่อลดช่องว่าง
และส่งเสริมความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม
ไทย ในการใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างคนปกติและคน
พิการ พัฒนาอุปรณ์สื่อสารแก่ผู้พิการที่ใช้ได้จริงและ
มีต้นทุนที่ยอมรับได้ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการให้
บริการโทรคมนาคมของไทยสู่มาตรฐานสากล

สำ�หรับในปี 2554 ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ต้นแบบอุปกรณ์
สื่อสารเสมือนประสาทเพื่อผู้พิการ เพื่อนำ�ไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้สำ�หรับประชาชนและสังคมในวงกว้าง
อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และเพื่อนำ�
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ วันที่ 2 เมษายน 2554 เพื่อพระราชทานแก่
โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือทรงใช้
ตามพระราชอัธยาศัยเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจใน
โครงการพระราชดำ�ริต่าง ๆ
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สาขาสังคมศาสตร์

1. โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการลุ่มนำ�้สายบุรี
โดย : ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
สายบุรีในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลังกาสุกะ
สมัยโบราณที่รุ่งเรือง มีการติดต่อค้าขายกับต่าง
ประเทศมานาน สายบุรีจัดเป็นเมืองสำ�คัญและมีแม่น�ำ ้
สายสำ�คัญที่ถูกขนานนามว่าแม่นำ�้ทองคำ� แต่ในด้าน
การเมืองนั้น นับแต่ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระหว่าง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบาย
เน้นชาตินิยม ยำ�้เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แตกต่างจาก
พื้นฐานเดิมของชาวมุสลิม ทำ�ให้เกิดปัญหาอัตลักษณ์
ทางเชื้อชาติและศาสนา จึงเกิดการต่อต้านของชาว
ปัตตานี จนเกิดเป็นประเด็นการแบ่งแยกดินแดน แต่
ประเด็นนี้ก็ค่อย ๆ จางไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547
นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืน เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ
เหตุการณ์สลายม็อบที่ตากใบ ตลอดจนเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งผลประโยชน์ และการเมือง ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์
รุนแรงบ่อยครั้ง ชาวบ้านหวาดระแวงขาดความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ไม่อาจเข้า
ถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้ดังปกติอันเนื่อง
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มาจากปัญหาความไม่ปลอดภัยและปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรในพื้นที่
�้สายบุรีเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
เป็นทีง่ทหวั
สามจั
ราบดี
ดชายแดนภาคใต้
ว่า ลุ่มนำ
ซึ่งมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวัฒนธรรมที่ยาวนานมากแห่งหนึ่งของ
ประเทศ แต่กลับมีปัญหาความเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน จนส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน เกิดปัญหาความขัดแย้งกัน
ทั้งทางความคิดและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น
โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการลุ่มนำ�้สายบุรีนี้ เกิดจากประชาชนเครือข่าย
พิทักษ์ลุ่มนำ�้สายบุรี ต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทางเลือกในการจัดการฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและเป็นธรรม โดย
มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ
1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
2) เพื่อศึกษาทัศนคติของชาวบ้านท้องถิ่นต่อโครงการ
จัดการด้านทรัพยากรโดยเฉพาะโครงการสร้างประตูกั้น
นำ�้ และการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานปาล์มนำ�้มัน
ของรัฐ
3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอทางเลือกการจัดการทรัพยากร
ทั้งในระดับประเด็น ระดับพื้นที่ และระดับนโยบาย
4) เพื่อพัฒนากรณีศึกษาการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ในการจัดการทรัพยากรระดับชุมชนสำ�หรับใช้ในการ
ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และในสถาบันการศึกษา โดยได้แบ่งการดำ�เนิน
งานวิจัยออกเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก เน้นการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพทรัพยากร การใช้ทรัพยากร และผลกระทบจาก
การใช้ทรัพยากรในลักษณะต่างๆ และการศึกษาวิจัย
เจาะลึกในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพ
รวมของชุมชนและสภาพทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนำ�้
สายบุรีที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
ระยะที่สอง (เริ่มดำ�เนินการปี 2554) มุ่งเน้นการนำ�
ข้อมูลจากการดำ�เนินงานในระยะที่หนึ่ง มาสู่เวทีการ
พูดคุยในระดับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อศึกษาวิเคราะห์
พัฒนาทางเลือกและศักยภาพองค์กรในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ�สายบุรีในระดับชุมชนและ
ท้องถิ่น
ระยะที่สาม จะเน้นการสร้าง พัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีพัฒนาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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2. การพัฒนาทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กร:
การทดสอบในธุรกิจค้าปลีกของไทย
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสรรค์ กันตะบุตร
วิทยาลัยการจัดการ
แนวคิดแห่งทฤษฎีวสิ ยั ทัศน์แห่งองค์กรโดย ผศ.สุขสรรค์
กันตะบุตร ซึง่ ทำ�ให้ทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ แบบมี
วิสยั ทัศน์มคี วามสมบูรณ์กล่าวคือ วิสยั ทัศน์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
นั้นจะต้องมีลักษณะต่าง ๆ เจ็ดประการคือ กระชับ มี
ความชัดเจน มีความท้าทาย มีความมั่นคง มุ่งสู่อนาคต
มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ และมีความ
ครอบคลุม การศึกษานี้ทดสอบลักษณะของวิสัยทัศน์ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งเจ็ดประการดังกล่าวในธุรกิจค้าปลีกไทย
แนวคิดแห่งทฤษฎีวิสัยทัศน์แห่งองค์กรมีดังนี้ ลักษณะ
ทั้งเจ็ดประการของวิสัยทัศน์ต้องทำ�งานร่วมกันเพื่อก่อให้
เกิดผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานขององค์กร ขาดอัน
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ใดอันหนึ่งไปไม่ได้ วิสัยทัศน์ที่กระชับจะทำ�ให้เกิดการ
สื่อสารได้บ่อย ๆ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายใหญ่
เพียงเป้าหมายเดียวทำ�ให้เกิดภาพที่ชัดเจนในหมู่ของ
ผู้ตามว่าทิศทางแห่งองค์กรเป็นอย่างไร วิสัยทัศน์ยังต้อง
มีความครอบคลุมถึงความเห็นของทุกคนในองค์กรด้วย
ทั้งนี้เพื่อที่จะทำ�ให้พนักงานทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของและ
ใช้วิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานประจำ�วัน
ซึ่งก่อให้เกิดการตีความวิสัยทัศน์โดยพนักงานแต่ละคน
อันจะนำ�มาซื่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กรนั่นเอง
วิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ
โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
หรือการตลาด วิสัยทัศน์ที่ไม่มั่นคงสะท้อนถึงความไม่
มั่นคง ไม่ซื่อสัตย์และไม่มีจุดยืนของผู้บริหารด้วย ซึ่ง
จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจของพนักงาน
นอกจากนีแ้ ล้ววิสยั ทัศน์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพต้องสร้างแรง
บันดาลใจ เพือ่ กระตุน้ ให้ผตู้ ามมีก�ำ ลังใจในการทำ�งาน
และลักษณะประการสุดท้ายคือวิสัยทัศน์จะต้องมี
ลักษณะที่มีความท้าทายระดับหนึ่ง เพราะความท้าทาย
เป็นการสร้างแรงจูงใจประเภทหนึ่งนั่นเอง

มากขึ้น วิสัยทัศน์ของร้านค้าปลีกที่มีลักษณะทั้งเจ็ด
ประการและมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับยอดขาย ผู้บริโภค
พนักงาน และความเป็นผูน้ �ำ ในธุรกิจค้าปลีกของร้านค้า
สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นำ�ที่เพิ่มขึ้นของผู้จัดการร้าน
ค้าจากมุมมองของพนักงานได้โดยตรง วิสัยทัศน์ที่มี
ลักษณะดังกล่าวยังสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจที่สูง
ขึ้นของพนักงานร้านค้าได้อีกด้วย แต่ความพึงพอใจของ
พนักงานร้านค้าและความพึงพอใจของลูกค้าไม่มีความ
สัมพันธ์กันในการศึกษานี้เหมือนที่พบในการศึกษา
อื่นๆโดยทั่วไป นอกจากนี้แล้วการศึกษานี้ยังได้แนะนำ�
แนวทางในการนำ�เอาผลงานวิจัยไปใช้ในองค์กรธุรกิจ
และชี้ทิศทางในการวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วย
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จากการทดสอบแนวคิดตามทฤษฎีวิสัยทัศน์ดังกล่าว
ในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยพบว่า ลักษณะของวิสัย
ทัศน์ทั้งเจ็ดประการดังกล่าวทำ�ให้การสื่อสารวิสัยทัศน์
ระหว่างผู้จัดการร้านค้าและพนักงานมีประสิทธิภาพ
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3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบ
บ่อยในผู้สูงอายุ
โดย : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ อัสสันตชัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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โครงการนี้เป็นการศึกษาผลการส่งเสริมสุขภาพและการ
ให้การป้องกันโรคที่พบบ่อยให้กับผู้สูงอายุในระยะยาว
รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิต
เพื่อหากลวิธีที่สามารถส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคที่สามารถปฏิบัติได้ในชุมชนในระยะยาว และเป็น
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของการมีสุขภาพดีให้ได้นานที่สุด โดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการให้สุขศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ โดยใช้
วิธีการวิจัย Community cohort design ครอบคลุมผู้
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ
และบางพลัด รวมเป็น 3,000 คน แบ่งเป็นกลุม่ ศึกษา (ได้
รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆจากโครงการ)
1,500 ราย และกลุ่มควบคุม 1,500 ราย ทุกรายได้รับ
การตรวจสุขภาพโดยการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่สาธารณะ
ในชุมชน มีการเก็บตัวชี้วัดด้วยผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการที่สามารถทำ�ได้ในชุมชน จากนั้นแจ้งผล
การตรวจสุขภาพทางไปรษณีย์ หลังจากมีการติดตาม
ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ของทั้งกลุ่ม
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ศึกษาและกลุ่มควบคุม จึงนำ�ข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์
หาความแตกต่างของตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบวิธีการ
ส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวิธี
ซึ่งผลจากการศึกษาที่ได้มี
1. ประชากรจำ�นวน 3360 ราย ได้รับตรวจสุขภาพ
อย่างครบถ้วนทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ
2. ประชากรกลุ่มศึกษารับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันโรคที่พบบ่อย
3. มีการพัฒนากลยุทธ์และสื่อทางด้านสุขศึกษาเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ
4. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการดำ�เนินงานในวารสาร
ทางวิชาการไปแล้ว 3 เรื่อง
5. มีการนำ�องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย มาใช้สอน
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และปีที่ 6
6. มีการนำ�องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย มาใช้ใน
การอบรมแพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในกระทรวง
สาธารณสุข
โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมด้าน
1. ผลการส่งเสริมสุขภาพในเชิงวิจัยของโครงการนี้
ทำ�ให้ผู้สูงอายุจำ�นวนถึงมากกว่าสามพันคน ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจำ�ปีติดต่อกันสามปีอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้มีการตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันให้กับตนเอง จนนำ�ไปสู่การมี
สุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือชะลอไม่ให้เกิดความเสื่อม
ถอยก่อนวัยอันควร
2. ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีส่วนร่วม
ในการทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน และสังคมโดยรวม (Active Ageing) ทำ�ให้
สมาชิกในครอบครัวที่เป็นวัยทำ�งานสามารถปฏิบัติ
ภารกิจในสังคมได้
3. ทำ�ให้ประหยัดงบประมาณของชาติในการรักษาโรค
ที่พบบ่อยและสามารถป้องกันได้ในผู้สูงอายุไทยที่นับวัน
จะทวีจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
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4. โครงการต้นทุนชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ไทยในทศวรรษหน้า
โดย : นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2. อายุ 6 ปี - 12 ปี วัยเรียน เป็นช่วงวัยที่เด็กเปลี่ยน
จากการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เข้าสู่ระบบการศึกษา
ในโรงเรียน มีครู มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น เด็กในวัยนี้มี
สถาบันการศึกษาและครอบครัวเป็นหัวใจหลัก

โครงการต้นทุนชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย
ในทศวรรษหน้า
“ต้นทุนชีวิตนั้นเปรียบเสมือนวิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมของครอบครัวและสังคมไทยที่ดีงาม ที่ทำ�ให้
เด็กได้รับการเลี้ยงดู เจริญเติบโต มีความเข้มแข็งด้าน
จิตใจ สังคม สติปัญญา และสามารถดำ�รงชีพอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีทักษะชีวิตและจิตสำ�นึกที่ดีต่อทั้งตนเอง
และผู้อื่น” (สุริยเดว ทรีปาตี 2551)
การพัฒนาแบบประเมินการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตที่
ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 25 ปี สามารถนำ�มา
วิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน
ทั้ง 3 ช่วง (เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน เยาวชน) ของ
ชุมชนได้ด้วยตนเอง และยังสามารถกำ�หนดยุทธศาสตร์
หลักในแต่ละช่วงวัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนต่อไปได้ด้วย
ดังนี้:
1. แรกเกิด - 6 ปี เด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยเด็กเล็กทีม่ พี อ่
แม่ ครอบครัว และศูนย์เด็กปฐมวัยเป็นผูด้ แู ลเลีย้ งดูเอาใจ
ใส่ วัยนีจ้ งึ มีสถาบันครอบครัวและศูนย์เด็กปฐมวัยเป็น
หัวใจหลัก (ต้นทุนชีวติ ปฐมวัยวัดปฏิสมั พันธ์พอ่ แม่กบั ลูก)
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3. อายุ 12 ปี - 25 ปี วัยเยาวชน เด็กจะเริ่มห่างจาก
ครอบครัวและติดเพื่อนมากขึ้น เด็กในช่วงวัยนี้จะมีกลุ่ม
เพื่อนและชุมชนซึ่งรวมทั้งสื่อทุกรูปแบบเป็นหัวใจหลัก
ทำ�ให้สามารถติดตามการพัฒนาและเฝ้าระวังด้าน
ปัจจัยสร้างที่เป็นรูปธรรมในเด็กและเยาวชน เพื่อนำ�
มาวางแผนการพัฒนาได้ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการกำ�หนดยุทธศาสตร์
การทำ�งานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์ทั้ง
ในและต่างประเทศของกระบวนการดังกล่าว อาทิเช่น
พื้นที่การทำ�งานกลไกฐานชุมชนกระจายตามภูมิภาค
ต่าง ๆ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปปส. มหาวิทยาลัย
มหิดล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาค
ประชาสังคม และยังเป็นงานทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่และตี
พิมพ์ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 – 2554 ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทัง้ คณะกรรมการ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ได้มีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ต้นทุนชีวิตขึ้นมา เพื่อนำ�กระบวนการนี้เข้าสู่แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติใน ปี พ.ศ. 2555-2559 รวม
ทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่หน่วยงานองค์กรที่
ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ
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โครงการ/กิจกรรมเด่นๆ ของสถาบันแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว
1. “ต้นแบบ” ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง (ครอบครัวของเด็ก) และ
ชุมชนพื้นที่โดยนำ� “ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย”
(Life Assets) และ “หลักการพุทธิปัญญาเชิงบวก”
(Positive Cognitive Intelligence) มาพัฒนา และ
เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดการใน
หน่วยงาน อปท. (ปฐมวัย)

สำ�หรับในอนาคตนั้น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว ในกำ�กับของมหาวิทยาลัยมหิดล
มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันชั้นนำ�ระดับชาติ เพื่อสร้างและ
จัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันและประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

2. ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์
และเยาวชนในระดับประเทศ

2. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนำ�สาธิตการพัฒนา
เด็กปฐมวัย วัยรุ่น ครอบครัว และสื่อสร้างสรรค์เพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

3. ศูนย์สาธิตการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความ
รู้บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นศูนย์สอง
วัย คือวัยเด็ก วัยสูงอายุ และมีคลินิกให้ค�ำ ปรึกษา
เรื่องเด็กปฐมวัย และศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพ่อแม่
ครอบครัวในรูปแบบของหมู่บ้านสาธิต ตามลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและกายภาพ โดยดำ�เนิน
การในบริเวณพื้นที่ส่วนรอบอาคารสถาบัน และเชื่อม
โยงกับ 2 อาคารเดิม คืออาคารปัญญาวัฒนา และ
อาคารสิกขาวัฒนา
4. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ ที่บูรณาการทั้ง
ศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว

1. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนำ�ทางปัญญาใน
ฐานะความเป็นต้นแบบ การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

3. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและ
พัฒนางานวิจัยชุมชนด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ที่เชื่อมโยงหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางของการจัดการ
ความรู้ งานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว แก่หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน (Mahidol University Social
Responsibility) ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกับชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ต่างประเทศ เช่น UNICEF, WHO เป็นต้น

5. สัมมนา เวทีสาธารณะ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งแต่
ระดับท้องถิ่น ชุมชน และระดับประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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5. วิจัยปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อ กรณีการจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โดย : ศาสตราจารย์สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ
คณะสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

โครงการวิจัยปฏิบัติการ “โครงการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อ กรณีการจัดการศึกษา
แบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” Mother Tongue-Based-Bilingual
Education (Thai-Local Malay) ดำ�เนินการโดยศูนย์
ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ใช้ภาษา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยออกแบบการจัดการศึกษา
เบื้องต้นแก่เยาวชนให้ใช้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นฐานการเรียนรู้และเป็นตัวเชื่อมโยงเข้าสู่ภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาที่สองสำ�หรับเด็กในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย
เน้นการสร้างฐานรากที่เข้มแข็งแก่ภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจากนั้นจึงหาความคล้ายคลึงกับลักษณะของ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสอง
ภาษาและสองวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็น
การเชื่อมโยงแล้ว ยังเป็นสะพานแห่งการเรียนรู้ที่เด็ก
สามารถก้าวข้ามกำ�แพงภาษาและวัฒนธรรมไปได้โดย
ง่าย เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6
ในชั้นต้นจะเน้นการพัฒนาระบบคิดวิเคราะห์และความ
กล้าแสดงออกผ่านภาษามลายูถิ่น และพัฒนาทักษะ
การอ่านเขียนภาษาท้องถิ่นด้วยอักษรไทยเพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่การเรียนรู้ภาษาไทย สำ�หรับรูปแบบการสอนภาษา
ไทยจะใช้หลักการเชื่อมโยงโดยเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วย
การพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทยโดยเน้นการปฏิบัติ
เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (ภายใต้กลวิธีการสอนภาษา
ไทยเป็นภาษาที่สองแบบ TPR) และพัฒนาทักษะการ
อ่าน-เขียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกแยกแยะระบบเสียง
วรรณยุกต์-ตัวสะกด (Pre-reading and Pre-writing)
และแบบเรียนอ่าน-เขียนภาษาไทยแบบเชื่อมโยง (Thai
Transfer Primer) รูปแบบการจัดการศึกษาเหล่านี้เพื่อ
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นำ�ไปสู่การอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทยอย่างเข้มแข็ง
และเหมาะสมกับพื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของเด็ก และเพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาวิชา
อื่น ๆ ต่อไป นอกจากจะทำ�ให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้
ประสบความสำ�เร็จในการเรียนแล้วยังสามารถรักษา
อัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้ และมีทักษะทั้งภาษามลายูและ
ภาษาไทยได้อย่างเท่าเทียมกัน นับเป็นแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเยาวชนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายูซึ่งมีปัญหาในการเรียนภาษาไทยมาอย่างยาวนาน
(ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการไม่ประสบความสำ�เร็จ
ในการเรียนระดับสูงและการประกอบอาชีพในอนาคต)
จากการดำ�เนินงานวิจัยตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน
สามารถสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทวิภาษาที่สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้สำ�หรับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยผลจากการประเมินพัฒนาการในระดับ
ป.1 (โดยคณะประเมินภายนอก) พบว่านักเรียนใน
โครงการทวิภาษามีคะแนนเฉลี่ยเกาะกลุ่มกันในระดับ
สูง (70-100 คะแนน) ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับ
นักเรียนที่ผ่านรูปแบบการสอนปกติซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับตํ่า (20-40 คะแนน) ทั้งนี้ด้วยผล
ที่สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดทั้งในกระบวนการสอนที่
เน้นคุณภาพและผลที่ได้รับในเชิงปริมาณ ส่งผลให้รูป
แบบการจัดการเรียนทวิภาษาฯ ได้มีการนำ�ไปใช้ขยาย
ผลยังพื้นที่อื่น ๆ ในบริเวณชายแดนของประเทศ ได้แก่
พื้นที่ภาคตะวันตก (กลุ่มเยาวชนมอญ อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี) ในพื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มกะเหรี่ยง ม้ง
และละเวือะ) และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(กลุ่มเขมรถิ่นไทยจ.สุรินทร์) เป็นต้น ตลอดจนสร้างและ
พัฒนาอักขระภาษามลายูถิ่นอักษรไทยให้เป็นระบบ
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มาตรฐาน ซึ่งใช้สื่อสารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้และสี่อำ�เภอในจังหวัดสงขลาได้ โดยนอกจากจะใช้
เป็นสื่อการสอนในโครงการทวิภาษาฯแล้ว ในระยะ
เวลาที่ผ่านมายังใช้เป็นสื่อสำ�คัญในการสอนภาษามลายู
ถิ่นแก่พนักงานและข้าราชการที่เข้าไปทำ�งานในพื้นที่
อาทิ ปลัดอำ�เภอ ครู อาจารย์ นักการศึกษา (กศน.)
ทหาร รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป เช่น นักวิจัยชาวบ้าน และ
นักศึกษา [ผลงานนี้ประกอบด้วยแผ่นภาพตัวอักษร
(Alphabet Chart) และคู่มือการใช้ระบบอ่าน-เขียน
ภาษามลายูปาตานี (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)]
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ผลจากการดำ�เนินงานโครงการนี้ส่งผลให้มีการพัฒนา
ระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับปฏิบัติงานและระดับนโยบายทั้งในระดับพื้นที่
ส่วนกลาง ตลอดจนระดับนานาชาติ โดยในระดับพื้นที่
ได้แก่ ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
ได้ดำ�เนินการผลักดันให้เกิดการขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) ในโรงเรียน
อื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
โดยจะเริ่มในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 นี้ สำ�หรับใน
ส่วนกลาง (ระดับชาติ) ได้แก่ สำ�นักวิชาการ (สาขา
ภาษาไทย) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ได้นำ�แนวทางและ
หลักการทวิภาษาไปใช้ในโรงเรียนตามแนวชายแดนภาค
ตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ ได้แก่ สำ�นักงานเลขาธิการรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ได้
เลือกโครงการทวิภาษาฯ (ภาษามลายูถิ่น – ภาษาไทย)
เป็นโครงการต้นแบบ (Good Functioning Model)
สำ�หรับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สปป.ลาว
เพื่อเป็นแนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาด้านการศึกษา
แก่ประเทศสมาชิกของ SEAMEO นอกจากนี้โรงเรียน
ทวิภาษาในพื้นที่ชายแดนใต้ยังได้เป็นสถานที่ต้อนรับ
และศึกษาดูงานแก่คณะทูตจากต่างประเทศหลายครัง้ รวม
ทั้งองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC – Organization
of The Islamic Conference) โดยแสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งให้เกียรติแก่ต้นทุนทางภาษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดย
บูรณาการเรื่องดังกล่าวเข้าไปสู่การจัดการในชั้นเรียน
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นอกจากนี้ผลการดำ�เนินงานวิจัยทวิภาษาฯ ในพื้นที่
ชายแดนใต้ ยังเป็นข้อมูลสำ�คัญในการส่งเสริมให้มี
การจัดทำ� “นโยบายภาษาแห่งชาติ” ที่สนับสนุนการ
ใช้ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในด้าน
การศึกษาและเป็นการชะลอการเสื่อมสลายของภาษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติ

ทิศทางในอนาคต
• จัดทำ�โครงการขยายผลทวิภาษาฯ ภายใต้การทำ�
ข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล - ศูนย์
อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) –
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (และหน่วยงานอืน่ ๆ
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ/ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
เพื่อดำ�เนินการขยายผลการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาฯ
ในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรม
• ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยให้เข้าร่วมรับ
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในโครงการขยายผล
ทวิภาษาฯ
• ส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัด
ตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาษา/พหุภาษาแก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะสังคมแบบพหุภาษา-พหุวฒ
ั นธรรม
ในพื้นที่ชายแดนใต้
• ส่งเสริมให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้มีแนวทางการดำ�เนิน
งานทั้งทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ที่จะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมีหลักการ โดยเน้นการสร้าง
รากฐาน “การเป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู” (ผ่านภาษา
มลายูถิ่นและวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น) ให้เข้มแข็ง เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ของตนเองให้โดดเด่น ทัดเทียม หรือ
เหนือกว่าประเทศอื่นในโลกมลายู อาทิ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย บรูไน เป็นต้น
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เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
ในปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรหลายแห่ง โดยมี
ความร่วมมือกับนักวิจัยในชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
ดังนี้
1. เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
2. เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์ป่าและการฟื้นฟู
สัตว์ป่าของกลาง
3. โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการวิจัย และ
บริการด้านสุขภาพสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์
4. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม ประชากร
และสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่ป่า
และหย่อมป่าในประเทศไทย
5. เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณสุข
ท้องถิ่น (ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางสุขภาพ)
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และมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ ดังนี้
1. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ (ทอมก.)
2. เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการแพทย์
3. เครือข่ายวิจัยแคลเซียมและกระดูก [Consortium
for Calcium and Bone Research (COCAB)]
4. เครือข่ายนาโนเทคโนโลยีชีววิทยา Biomedicine,
Bio-informatic
5. เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ชีวการแพทย์ [MTEC Applied Research Network
Center of Biomedical and Robotics Technology
(BART Center)]
6. เครือข่ายการวิจัยเชื้อไข้หวัดนก TIAM-Net
7. เครือข่าย “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงานวิจัย
ด้านการบริหารจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทย”
8. เครือข่ายการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (SRIT : Salaya Research
Institute Taskforce)
9. เครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการในลักษณะ
Location Special Knowledge เรื่องการขยายผล
นโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส
10. เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง (Thai PHEN)
11. เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
12. เครือข่าย Mahidol Elderly Research Institute
Taskforce (MERIT)
13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
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เครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีเครือข่ายความร่วมมือทางการ
วิจัยและวิชาการในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยและบริการ
วิชาการกับองค์กรต่างประเทศ อาทิเช่น การวิจัย ห้อง
ปฏิบัติการวิจัย รวมถึงการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
การแสวงหาแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน และการวิจัย
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1. Asian Network for Clinical Laboratory
Standardization and Harmonization
2. โครงการ Asian Core Program ภายใต้โครงการ
Establishment of a Collaboration Research and
Education Center for Hematologic Disorders in
Asia (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ Kyushu
University, Japan)
3. ความร่วมมือการวิจัยสำ�หรับประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ศูนย์นานาชาติ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Cooperative Research
Station in Southeast Asia International Center
for Biotechnology, Osaka University)
4. Mahidol University and Osaka University
Collaborative Research Center for Bioscience
and Biotechnology
5. Research Unit for Vector-Borne and
Emerging Infectious Disease
6. หน่วยปฏิบัติการวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และชีวการแพทย์ (BART Lab)
7. Childwatch International Institute Research
Network (CWI)
8. Regional Network for Surveillance and
Monitoring of Avian Influenza in Migratory Birds
9. เครือข่ายการวิจัย The Epidemiology Study
Network of Avian Influenza
10. เครือข่ายการวิจัยกับคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ กับ
• Royal Government of Bhutan, Bhutan
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• Royal University of Agriculture, Cambodia
• Royal University of Phnom Penh, Cambodia
• The Global Environment Center Foundation,
Japan
• Asian Center for Environmental Research,
Meisei University, Japan
• University of Laos & Champasack University,
Laos
• School of Biological Sciences, University
Sains Malaysia, Malaysia
• Yezin Agricultural University, Myanmar
• The Research Group for Marine & Silver Biotechnology, Pusan National University, Korea
• NASA/LUCC/Michigan State University, USA
• An Giang University, Can Tho University, Nong
Lam University, University of Science, Vietnam
National University, Vietnam
11. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย
นักโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
12. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ
เซิร์น สำ�นักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)

8/30/12 9:14 AM

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสร้างเครือข่ายความร่วม
มือระยะยาว (Long-term Collaboration) กับ
สถาบันวิจัยเฉพาะทางกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ในต่างประเทศ ได้แก่ University of Oslo ประเทศ
นอร์เวย์ มากกว่า 42 ปี Oxford University ประเทศ
อังกฤษ และ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
มากกว่า 30 ปี และมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
Mahidol University and Osaka University
Collaborative Research Center for Bioscience
and Biotechnology ที่คณะวิทยาศาสตร์ และ
Mahidol – Osaka Center for Infectious Diseases

(MUCID) และ Mahidol – Oxford Tropical
Medicine Research Unit (MORU) ที่คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัย
มหิดลยังมี WHO Collaborating Centres (WHOCCs) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 7 ศูนย์ที่อยู่ภายใต้คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันโภชนาการ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน และ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ดังนี้

List of WHO Collaborating Centres
(WHO-CCs) in Mahidol University
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การนำ�งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน

โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม
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โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
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มหาวิทยาลัยมหิดลผลักดันด้านงานวิจัยให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำ�รายได้กลับมาพัฒนางานวิจัยต่อไป
โดยระหว่างปี 2551-2554 มีผลงานที่เกิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
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การนำ�ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และสิ่งเอื้ออำ�นวยต่อการวิจัย
อย่างครบวงจร
1. ดำ�เนินการปรับวิธีจัดสรรเงินทุนวิจัยประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดินโดยใช้หลักการ PerformanceBased Research Funding (PBRF) และการติดตาม
ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ปี 2552-2554 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ (ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์) เป็นผู้ริเริ่ม
ดำ�เนินการ วางหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยประเภท
เงินงบประมาณแผ่นดินที่นอกจากการพิจารณาคุณภาพ
ทางวิชาการแล้ว ได้มีการใช้หลักการ PBRF ซึ่งพิจารณา
จากศักยภาพและผลงานของส่วนงาน นำ�มาจัดสรรเงิน
ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วนงาน โดย
พิจารณาให้น�ำ ้หนักจากข้อมูล 4 ส่วน คือ จำ�นวนครั้ง
ของการอ้างอิง (Citation Index)
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (20%) จำ�นวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (30%) จำ�นวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
(10%) และจำ�นวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (40%) เพื่อ
นำ�มาประกอบการจัดสรรเงินทุนให้แก่ส่วนงานที่เสนอ
โครงการวิจัยมาขอตั้งงบประมาณประจำ�ปี
นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน
อุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทำ�หน้าที่
พิจารณาโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนประเภทเงินงบ
ประมาณแผ่นดินและพิจารณาผลการดำ�เนินงานของ
โครงการที่ขอเบิกจ่ายเงินทุนแต่ละงวดตามสัญญารับ
ทุน โดยให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ
และมีการเบิกจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด คือ 60:30:10
เพื่อสร้างวินัยในการทำ�งาน และติดตามผลสำ�เร็จของ
โครงการวิจัยอย่างเป็นระบบและมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
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2. ดำ�เนินงานโครงการศูนย์เครื่องมือกลางศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือ ศาลายา
เพื่อให้เกิดกลไกของการบริหารจัดการเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
ลดความซำ�้ซ้อน ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดงบประมาณ
และสามารถส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยได้ในระยะยาว โดยเน้นให้นักศึกษา
นักวิจัย และอาจารย์เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยได้ใช้
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อนำ�ไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติ
การชั้นล่าง ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขนาด
พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร และจัดทำ�ห้อง
Clean Room ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้งบประมาณ
เงินรายได้ ปี 2552-2554 ในการปรับปรุงรวมทั้งสิ้น
5 ล้านบาท และได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552
จำ�นวน 54,574,700 บาท และปี 2553 จำ�นวน
40,574,700 บาท รวมทั้งสิ้น 95,149,400 บาท จัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยตามความต้องการของ
นักวิจัยที่ขณะนี้มีรวมทั้งสิ้น 58 รายการ
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ศูนย์เครื่องมือศาลายา เปิดทำ�การเมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2553 มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมดูงาน มีการจัด
อบรมใช้เครื่องมือและมีผู้ขอรับบริการจำ�นวนมาก โดย
เปิดทำ�การวันจันทร์-ศุกร์ ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดใน
เว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orra/
3. ดำ�เนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลาง
ด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยแบบ
บูรณาการ Integrative Computational
Bioscience Center (ICBS)

8/30/12 9:14 AM

78

ในปี 2554 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านชีววิทยา
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มี
ศักยภาพ มีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์พื้น
ฐานที่สามารถทำ�ให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ท�ำ การวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นหนึ่งในโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
เพิ่มผลผลิตจากงานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้งานวิจัย
ทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับแนวหน้า ก่อให้เกิดประโยชน์และการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการป้องกันโรค การรักษา
สุขภาพ การออกแบบยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยา
ชีวเคมี จุลชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ชวี ภาพ ต่อประชาคม
อาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นศูนย์
รวมของนักศึกษาและนักวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญทาง
ด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนางาน
วิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางานวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ทัง้ นีเ้ พือ่ เผยแพร่ความรูส้ สู่ งั คม อาทิเช่น ผ่านทาง website
ของศูนย์ฯ และการจัดอบรม ให้ความรู้ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยทางด้าน
ชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น Center for
Research in Complex Systems Science

สารสนเทศงานวิจัย เพื่อสอบถามและแสดงรายงาน
ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทางสถิติต่างๆ และระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยในการช่วยสนับสนุนกระบวนการ
ติดตามสถานะงานวิจัยอย่างเป็นระบบ MU-eRIS นี้
เริ่มพัฒนามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 และพัฒนา
ต่อยอดให้เป็นระบบงานที่สมบูรณ์ จนถึงปัจจุบันได้
ดำ�เนินการใน phase ที่ 2 มีการจัดอบรมให้ส่วนงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันโภชนาการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คณะกายภาพบำ�บัด คณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และใน phase ที่ 3 จะ
ดำ�เนินการต่อในปี 2555 จะจัดอบรมและพัฒนา
ระบบให้ครอบคลุมสาขาทางด้านแพทยศาสตร์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติการระดับบริหารและ
ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร ติดตามควบคุม และกำ�กับงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

4. ดำ�เนินงานโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol
University e-Research Information System
(MU e-RIS) เป็นระบบงานในความร่วมมือของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองบริหาร
งานวิจัย สำ�นักงานอธิการบดี ประกอบด้วยระบบฐาน
ข้อมูลงานวิจัยที่ใช้บันทึก ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม และ
ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลทุนวิจัย ข้อมูลโครงการ
วิจัย และข้อมูลผลผลิตของโครงการวิจัย ระบบ
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สร้างและพัฒนาคลังความรู้
และระบบเผยแพร่ความรู้
สู่สาธารณชนและสากล
พัฒนางานบริหารจัดการด้านสารสนเทศการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารงานวิจัย มีงาน
บริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อติดตามผลงาน
วิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐาน
ข้อมูลสากล (All document type) ซึ่งพบว่าระหว่าง
ปี พ.ศ.2540-2554 นักวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังรูปภาพต่อไปนี้

Mahidol University
International Publications
1997-2011
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และได้พัฒนา website ของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยนำ�ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยรวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐาน
ข้อมูลสากล (Research Abstracts) และผลงานวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับ (10 the most
citations) ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อสร้างคลัง
ความรู้และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและสากล

ในการพัฒนางานบริหารจัดการด้านสารสนเทศการวิจัย
นี้เป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับการติดตามตัวชี้วัดผลงานวิจัย
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
การเทียบเคียงผลงาน (Benchmarking) และการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยนำ�เสนอข้อมูล
ให้หน่วยงานที่จัดอันดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พิจารณา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการประเมิน
จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ดังนี้
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การศึกษา

84

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน (Teaching
and Learning Excellence) โดยมีการจัดหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นความต้องการของประเทศใน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นหลักสูตรชั้นนำ�ของประเทศ พร้อมทั้งมีความเป็น
สากล มีการสร้างเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่
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มีความสามารถในระดับต่าง ๆ โดยให้พัฒนาการด้าน
วิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่
มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำ�นึกให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ สร้างให้
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถในการนำ�
ความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนา
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
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การผลิตบัณฑิตและ
การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2554
(ณ มีนาคม 2555) ทั้งสิ้น 530 หลักสูตร จำ�แนกเป็น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 323 หลักสูตร
(เป็นหลักสูตรไทย 376 หลักสูตร และหลักสูตร
นานาชาติ 154 หลักสูตร) และหลักสูตรในกำ�กับสภา
วิชาชีพ 207 หลักสูตร โดยจำ�แนกตามระดับการศึกษา
และกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
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ในปีการศึกษา 2554 (ณ 30 กันยายน 2554)
มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการเปิดหลักสูตรใหม่
โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ จำ�นวน
4 หลักสูตร ดังนี้ :
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1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิทยาเขตอำ�นาจเจริญ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับชุมชน
พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการบริการ
สาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและส่งต่อ อีกทั้งวางแผนพัฒนา
สุขภาพของชุมชนและสังคมเป็นองค์รวม และปฏิบัติ
งานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความ
สามารถในการประยุกต์เทคนิคขั้นสูงในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านระบบสารสนเทศ
ด้านการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม ด้านความมั่นคง
และนิติวิทยาเชิงเลข สามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์เดิม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในยุคเชิง
เลขและการสื่อสารไร้พรมแดน

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน และการ
พัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า
ให้มีความเชี่ยวชาญและมีวิสัยทัศน์ในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
วิจัยอย่างมีระบบ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ� และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาการ
มนุษย์ทท่ี �ำ งานเกีย่ วกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ
และครอบครัว โดยประยุกต์ความรูเ้ ชิงบูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ เพือ่ ส่งเสริม
พัฒนา แก้ไข และคุม้ ครองเยาวชน ผูส้ งู อายุ และ
ครอบครัว ให้มศี กั ยภาพทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปญ
ั ญา คุณธรรม และจริยธรรม
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จำ�นวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 ( ณ 30 กันยาย 2554)
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำ�นวนทั้งสิ้น 28,780 คน
และมีผู้สำ�เร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 จำ�นวน
6,855 คน โดยจำ�แนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
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ในจำ�นวนนักศึกษาเหล่านี้ เป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก
55 ประเทศ รวม 698 คน จำ�แนกเป็น ระดับปริญญาตรี
286 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 23 คน ระดับ
ปริญญาโท 275 คน และระดับปริญญาเอก 114 คน
นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาในสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัย จำ�นวนทั้งสิ้น 6,842 คน จำ�แนกเป็น
ระดับปริญญาตรี 6,696 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 146 คน
88

มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำ�หนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์
สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้
คือ “เป็นคนดี มีปัญญา นำ�พาสุข” และมีการบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 วัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าว และเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรให้มีความเป็น
เลิศในการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร ให้มีความสามารถในวิชาชีพ มีจิตสำ�นึกและ
ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เล็งเห็นว่า วิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในสาขา
วิชาชีพของตนและสามารถทำ�ประโยชน์ให้กับสังคม
ได้ คือการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพราะครูอาจารย์คือ ผู้ที่จะสร้างกระบวน
การเรียนรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาได้โดยตรง
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ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการอบรม
ผู้น�ำ ทางการศึกษาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนา
ผู้น�ำ ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการส่งเสริม
จิตวิญญาณความเป็นครูขึ้น เพื่อระดมครูอาจารย์ผู้
มีอุดมการณ์ร่วมกันมากำ�หนดนโยบาย วางแผนงาน
และดำ�เนินงานพัฒนาความเป็นครูให้แก่อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมดังนี้ การจัดเวทีเสวนา
เรื่อง “เพื่อนครูมหิดล : สู่ความสุขและความหมาย
ในชั้นเรียน” และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เพื่อนครูมหิดล: หัวใจเดียวกัน” โดยสองกิจกรรม
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีรับฟังครู อาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องปัญหา อุปสรรค
และความสุขในการเรียนการสอน และอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของอาจารย์ คือ การเยี่ยมชั้นเรียนระหว่าง
สมาชิกเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้วิธีการสอนที่อาจารย์ใช้ในห้องเรียน โดยทุกกิจกรรม
นั้นใช้กระบวนการทางจิตตปัญญา (Contemplative
Learning) ในการดำ�เนินการ
ทั้งนี้โครงการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงดำ�เนินการมาอย่างต่อ
เนื่อง โดยกิจกรรมที่กำ�ลังจะดำ�เนินการต่อไป คือ การ
จัดการความรู้ (KM) ในเรื่องการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน และการขยายเครือข่ายเพื่อนครูให้มีวง
กว้างครอบคลุมไปทุกส่วนงานและทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการเผยแพร่แนวคิดและการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม
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กิจการนักศึกษา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังตระหนักถึงความ
สำ�คัญในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียน
อาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง จากความสำ�คัญดังกล่าว มหาวิทยาลัย
มหิดลจึงได้จัดโครงการเปิดประตู MU สู่ ASEAN ปีการ
ศึกษา 2554 โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในภาคการศึกษา
ต้นและภาคการศึกษาปลายซึ่งได้รับความสนใจจากผู้
ร่วมงานจำ�นวนมาก และผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ได้รับความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น และ
มหาวิทยาลัยได้สร้างความตระหนักในการเป็นประชาคม
อาเซียนมากขึ้นอีกด้วย โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียนให้มากขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษา บุคลากร และ
อาจารย์มคี วามพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนต่อไป
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มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนโดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มี
ความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตลอดจนสามารถดำ�รงชีวิตและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา
สิ่งแวดล้อม ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม การบำ�เพ็ญประโยชน์ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปขององค์กรนักศึกษา
สโมสร ชมรม และกลุ่มกว่า 40 ชมรม พร้อมทั้งสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมจากงบประมาณแหล่งต่างๆ
จำ�นวนกว่า 1 ล้านบาทในการดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม
61 โครงการ อาทิ
โครงการหลักสูตรพัฒนาผู้นำ�นักศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล รุ่นที่ 2 (Mahidol University Leadership
Program 2) เพื่อนำ�ผู้นำ�องค์กรนักศึกษา ได้แก่
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษา
มหาวิทยาลัย ประธานชมรมระดับมหาวิทยาลัย สโมสร
นักศึกษาทุกส่วนงาน

8/30/12 9:15 AM

คณะกรรมการบ้านมหิดล เข้าร่วมอบรมหลักสูตรซึ่งเน้น
ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งภายในและ
ภายนอก นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นกลุ่มวิชาต่างๆที่ใช้ใน
การพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อสร้างภาวะผู้น�ำ เป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้น�ำ องค์กร
นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
โครงการทูตวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University Young Ambassador)
เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษา “ทูตวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัย
มหิดล ทำ�หน้าที่ Liaison ในกิจกรรมด้านต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยมหิดลและพัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำ�เสนอการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมดัง
กล่าวต้องปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมด้านการต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดระยะเวลาการดำ�รง
ตำ�แหน่ง “Young Ambassador” เป็นเวลาอย่างน้อย
1 ปีการศึกษา โดยจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจาก
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจากผู้เข้ารับการอบรม English
for Campus Tour เป็นเวลา 1 วัน และอบรม
Personality Development for Professional
Liaison บุคลิกภาพสำ�หรับทูตวัฒนธรรมมืออาชีพด้วย
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ต้อนรับในงานกิจกรรมต่างประเทศ
โครงการ มหิดลรวมใจ ช่วยภัยนำ�้ท่วม
จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมใจกัน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ
มหิดลรวมใจช่วยภัยนำ�้ท่วมขึ้น เพื่อรับบริจาคเงิน
และสิ่งของ รวมทั้งร่วมทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ในการ
บรรเทาทุกข์ เช่น การร่วมบรรจุสิ่งของ ณ สถานี
โทรทัศน์ต่างๆ และกิจกรรมเด่นอีกกิจกรรม คือ การ
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ณ หมู่ 1–5 ตำ�บลบาง
หลวง อำ�เภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยการจัดการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และอาสาสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลคณะต่างๆ รวมทั้งบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวน 53 คน ร่วมกันแจกสิ่งของ
เช่น ผ้าห่ม บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ยารักษาโรค นำ�้ดื่ม เสื้อ
Jacket ให้แก่ผู้ประสบภัยนำ�้ท่วม
โครงการ “ชวนน้องสวดมนต์” บ้านมหิดล
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัย
ในบ้านมหิดล เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และเพื่อส่งเสริมให้มีจิตใจเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
โอบอ้อมอารี ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัด
กิจกรรมทุกวันพระตลอดปีการศึกษา ยกเว้นช่วง
ปิดเทอมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดสรรทุนการศึกษาสำ�หรับ
นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน เพื่อให้
นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา
โดยในปีการศึกษา 2554 มีทุนการศึกษาทั้งจากภายใน
มหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย และกองทุนให้กู้
ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (ผ่านกองกิจการนักศึกษา)
จำ�นวน 3,248 ทุน เป็นเงิน 79,325,966 บาท ตลอด
จนให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาทั้งทางด้านสุขภาพ
รักษาพยาบาลและทันตกรรม ด้านเงินสงเคราะห์
นักศึกษา การจัดหางานพิเศษนอกเวลา และเงินยืม
ระยะสั้น เป็นเงินทั้งสิ้น 17,523,038 บาท
มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาลของนักศึกษา
เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา
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การได้งานทำ�ของบัณฑิต
จากรายงานการสำ�รวจภาวะการหางานทำ�ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2553 (ข้อมูล
หลังสำ�เร็จการศึกษา 9 เดือน) มีผู้ส�ำ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 3,560 คน โดยมีบัณฑิตที่
บันทึกแบบสำ�รวจและส่งคืน จำ�นวน 3,441 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.66 พบว่า
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นอกจากการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ตลอด
จนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแล้ว อีกสิ่งหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำ�คัญคือ การพัฒนา
ปรับปรุงระบบกายภาพและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
กระบวนการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเมือง
ในฝัน เมืองน่าอยู่และสร้างเสริมสุขภาวะ”
A Promised Place to Live and Learn Together
with Nature เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะบัณฑิตที่เก่งดี
มีคณ
ุ ภาพ เสมือนบ้านแห่งทีส่ อง และเป็นศูนย์รวม
จิตวิญญาณของชาวมหิดลทัง้ มวล มหาวิทยาลัยจึงได้
ดำ�เนินการก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล (Mahidol
Learning Center) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์์ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ การให้บริการและรองรับกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนข้างเคียง
มหาวิทยาลัย และเป็นสถานทีจ่ ดั นิทรรศการกลางแจ้ง
และกิจกรรมทางวัฒนธรรม/ดนตรี เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป อันจะนำ�ไปสู่
การพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยเป็นอาคารที่ออกแบบเพื่อแสดงถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผสมผสานเข้ากับ
ภูมิปัญญาตะวันออกและระบบคุณค่าของความเป็น
มหิดล คำ�นึงถึงสภาพแวดล้อม ประหยัดและอนุรักษ์
พลังงาน มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนพิการและ
ประสานเชื่อมโยงเข้ากับผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งมุ่งเน้นการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ มีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานและสะดวกต่อการดูแลรักษา

สุขภาพ สมาคมศิษย์เก่ามหิดล รวมทั้งหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ กองบริหารการศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา ที่จะรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา และ
พื้นที่สำ�คัญของศูนย์การเรียนรู้มหิดล คือ ลานสมเด็จ
พระบิดา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก”
ผู้ทรงมีพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนามนุษย์ อันนำ�
ไปสู่ประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษยชาติ เป็นหลักให้ชาว
มหิดลได้สืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดล พื้นที่ด้านหลังเชื่อมต่อกับ
สวนเจ้าฟ้าซึ่งเป็นแนวพื้นที่สีเขียวเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารที่
มีเสาสลักพระราชดำ�รัส Originality และ Leadership
กลางศูนย์การเรียนรู้มหิดลมีประติมากรรม “จากพระ
เมตตาสู่ปัญญาของแผ่นดิน” สื่อสัญลักษณ์จำ�ลองจาก
ดอกกันภัยมหิดล ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา มีจิตวิญญาณที่
งดงามและคำ�นึงถึงสาธารณประโยชน์
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เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิด
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ
ประติมากรรม “จากพระเมตตาสู่ปัญญาของแผ่นดิน”
โดยภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่กิจกรรมต่างๆ อาทิ
โถงนิทรรศการ One Stop Service สภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรและชมรมนักศึกษาเพื่อ
รองรับกิจกรรมนักศึกษา ห้องประชุม Mini Theatre
และ Cyber Club ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำ�ลังกายในร่ม หน่วยบริการ
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โครงการ/ผลงานดีเด่นใน
ปีงบประมาณ 2554
ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย
BART Lab Rescue

94

ในปัจจุบันนับได้ว่าวิทยาการหุ่นยนต์นั้น เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
ประเทศ และได้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก ดังจะ
เห็นได้จากวิวัฒนาการการพัฒนาหุ่นยนต์ทั้งในภาค
อุตสาหกรรม และภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BARTLab Rescue ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เกิดจากการรวมกลุ่มทำ�กิจกรรมยาม
ว่างของนักศึกษาปริญญาโท สร้างหุ่นยนต์ประดิษฐ์ โดย
ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาใช้ในการประดิษฐ์
หุ่นยนต์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ได้รับรางวัลในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
การพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยนับเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นนี้มี
ความสามารถในการค้นหาผู้รอดชีวิต หรือผู้ประสบภัย
ที่ตกค้างอยู่ในซากปรักหักพังต่างๆ ในสถานการณ์ของ
การเกิดภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยจาก
แผ่นดินไหว หรือภัยอื่น ๆ

นอกจากนี้ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART Lab Rescue ยังมี
การพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง และนำ�ความรู้ที่ได้รับ
จากการแข่งขันมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย
โดยมีการติดต่อกับทางกองทัพเรือ เพื่อนำ�หุ่นยนต์ไป
ช่วยเหลือการเก็บกู้ระเบิดทางพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งถ่าย
ทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน โดยการจัดโครงการค่าย
หุ่นยนต์ไทยคมโรโบแคมป์ THAICOM Mahidol
Engineering RoboCamp 2011 เป็นค่ายเรียนรู้
พัฒนาทักษะการทำ�หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมให้กับ
เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย BART Lab Rescue ภาควิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เป็นสมัยที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
Robocup Japan Open 2011 ณ เมือง โอซาก้า
ประเทศญี่ปุ่น โดยโจทย์เป็นการแข่งขันจำ�ลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สึนามิ 2011
โดยหุ่นยนต์ที่นำ�ไปแข่งใน Robocup Japan Open
2011 มีชื่อว่า Teleop3 ชื่อภาษาไทยว่า หุ่นยนต์บังคับ
ระยะไกล เป็นหุ่นยนต์ระบบ Manual และหุ่นยนต์
อัตโนมัติ มีความสามารถเดินในผิวไม่เรียบ ไต่ระดับ
ความลาดชัน สามารถเข้าไปในซอกตึกในซากปรักหักพัง
ซึ่งการทำ�งานของหุ่นยนต์จะรายงานผลผ่านสัญญาณ
wireless ส่งข้อมูลไป-กลับด้วยคอมพิวเตอร์
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วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันดนตรีแห่งความเป็นเลิศ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านดนตรีใน
มิติใหม่ เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกในภูมิภาคอุษาคเนย์
ที่มีศักยภาพในการเปิดสอนดนตรีทุกระดับชั้น ตั้งแต่
เตรียมอุดมดนตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก เปิดสอนครบทุกเครื่องดนตรี และทุกประเภทของ
ดนตรี อาทิ ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีแจ๊ส ดนตรี
คลาสสิก เทคโนโลยีดนตรี ดนตรีบำ�บัด และธุรกิจดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรี มี
เครื่องดนตรี มีครูสอนดนตรีทุกชนิด มีวงดนตรีจำ�นวน
มาก รวมทั้งกิจกรรมดนตรีชนิดต่าง ๆ จึงเป็นวิทยาลัย
ดนตรีที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นสากลได้อย่างรวดเร็ว
โดยได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีดนตรี ในปีการศึกษา
2541 เป็นปีแรก โดยมุ่งเน้นวิชาดนตรีปฏิบัติ และได้
รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง “อาคาร
ภูมิพลสังคีต” ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำ�คัญของ
การศึกษาดนตรีในประเทศไทย เนื่องจากเป็นอาคาร
ที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ส�ำ หรับการเรียนการสอนวิชา
ดนตรี ที่มีการลงทุนการก่อสร้างที่สูงกว่าอาคารเรียน
ทั่ว ๆ ไป 4 เท่า และในปีการศึกษา 2545 ได้เปิด
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี (ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) ขึน้
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมตัวนักดนตรีก่อนเข้า
เรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ในการจัดการศึกษาดนตรี และเป็นโฉมหน้าของการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาดนตรีในประเทศไทย เนื่องจาก
สามารถดึงดูดคนเก่งให้ตัดสินใจมาเรียนดนตรีตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาเอกในแขนงวิชาดนตรีศึกษาและดนตรีวิทยา
ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกในสาขาดนตรีหลักสูตรแรก
ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีเป้าหมายที่จะ
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พัฒนาวิชาการและวิชาชีพดนตรีให้สูงขึ้น ซึ่งผู้ที่สมัคร
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
ที่สอนดนตรีในสถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว
ในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 สถาบันเรนโกล
(Rhinegold Directories) เป็นสถาบันจัดอันดับการ
ศึกษาจากประเทศอังกฤษ ได้คัดเลือกสถาบันดนตรีที่
จัดการศึกษาได้มาตรฐานและเป็นสถาบันดนตรีชั้นนำ�
ในระดับนานาชาติ จำ�นวน 198 สถาบัน ตีพิมพ์เป็น
คู่มือเพื่อแนะนำ� “สถาบันดนตรีของโลก” (World
Conservatories : An International Guild to
Music Study 2009 และ 2010) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการ
ศึกษาดนตรีในระดับนานาชาติเพียงสถาบันเดียวใน
ประเทศไทย และเป็นก้าวที่สำ�คัญก้าวหนึ่งของสถาบัน
การศึกษาดนตรีของเอเซีย

95

ซึ่งนอกจากการทำ�หน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาทาง
วิชาการดนตรีครบวงจรแล้ว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ยัง
ได้ให้บริการวิชาการดนตรีแก่สังคม จัดทำ�วารสารเพลง
ดนตรี จัดกิจกรรมดนตรีเพื่อผู้ชมทั่วไป รับใช้กิจกรรม
ดนตรีตามความต้องการของสังคม นอกจากนี้ยังได้เปิด
สอนดนตรีสำ�หรับบุคคลทั่วไปในศูนย์การค้าเป็นหน่วย
งานแรก สำ�หรับโครงการสอนดนตรีสำ�หรับบุคคลทั่วไป
ได้ขยายการศึกษาดนตรีสำ�หรับเด็ก ได้สร้างงานให้
สำ�หรับครูดนตรี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมให้ลูกได้เรียนดนตรี มีนักเรียนดนตรีเพิ่ม
จำ�นวนมากขึ้น มีผู้ฟังดนตรีมากขึ้น มีสินค้าดนตรีผลิต
จำ�หน่ายให้แก่กันจำ�นวนมากขึ้นด้วย จากเดิมมีจำ�นวน
นักเรียนดนตรีซึ่งเรียนดนตรีพิเศษอยู่ตามโรงเรียน
จำ�นวน 70,000 คน ซึ่งในปัจจุบัน มีนักเรียนดนตรี
เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคน ซึ่งก็เป็นผลงานของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ด้วยพันธกิจการเป็นผู้นำ�สังคมทางด้านดนตรี วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย
เช่น การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย
การประกวดแซกโซโฟนนานาชาติ (International
Jean-Marie Londeix Saxophone Competition)
การแข่งขันเปียโนนานาชาติ (Thailand International
Piano Competition) การประกวดวงดุริยางค์เครื่อง
เป่านานาชาติ (Thailand International Wind
Ensemble Competition, TIWEC) จัดค่ายวงดุริยางค์
เยาวชนนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ (Southeast
Asian Youth Orchestra and Wind Ensemble,
SAYOWE) งานมหกรรมทรัมเป็ตนานาชาติ (International Trumpet Guild, ITG, 2004) งานมหกรรม
แซกโซโฟนโลก (World Saxophone Congress XV,
2009) งานเทศกาลดนตรีแจ๊ส นานาชาติเพื่อการเรียน
รู้ (Thailand International Jazz Conference,
TIJC) ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี การจัดตั้งสำ�นักทดสอบดนตรี
แห่งประเทศไทย (Thailand International Music
Examinations, TIME) เป็นต้น
สิ่งที่เชิดหน้าชูตาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คือ การ
จัดการศึกษาที่ใช้ปรัชญาใหม่น�ำ “สร้างคนดนตรีให้เป็น
ทั้งคนดีและคนเก่ง” นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ของ
วิทยาลัย ได้รับการยอมรับด้านฝีมือในระดับนานาชาติ
จะเห็นได้จากการชนะการประกวด การแข่งขันชิงทุน
การศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ การได้รับเชิญ
ให้เดินทางไปแสดงผลงานและการได้รับรางวัลจากการ
ประกวดดนตรีเครื่องมือต่าง ๆ จากทั่วโลก การก่อตั้ง
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand
Philharmonic Orchestra, TPO) การก่อตั้งภาควิชา
ใหม่ ๆ อาทิ ดนตรีบำ�บัด ธุรกิจดนตรี ดนตรีสมัยนิยม
เทคโนโลยีดนตรี และภาควิชาการรวมวง (Chamber
Music Academy) เป็นต้น
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ปัจจุบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
ความพร้อม มีศักยภาพ และเป็นผู้นำ�ทางวิชาการดนตรี
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียนที่ดี
(Hardware) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดนตรี (Software)
ที่พร้อม มีบุคลากรทั้งครูผู้สอนที่มีความสามารถสูง มี
คนทำ�งานและมีนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง (Peopleware)
มีงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการ (Moneyware)
เพียงพอกับศักยภาพที่จะพัฒนาได้ มีคุณภาพของการ
ศึกษาเป็นที่น่าพอใจ คุณภาพในการบริหารจัดการสูงใน
ระดับนานาชาติ (Qualityware) และยังสามารถรักษา
จิตวิญญาณ (Spiritualware) ความรู้สึกนึกคิดของ
ความเป็นไทยเอาไว้ได้ และยังคงดำ�เนินโครงการพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการขยายการศึกษา การพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ การสร้างพื้นที่แสดง การสร้างเวทีทาง
ดนตรีใหม่ ๆ อาทิ โครงการก่อสร้างหอแสดงดนตรี
มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) จำ�นวน
2,106 ที่นั่ง โครงการก่อสร้างมิวเซียมดนตรีอุษาคเนย์
(Music Museum of Southeast Asia) โครงการ
ก่อสร้างเรือนศิลปิน (Artist Residency) การจัดตั้ง
ศูนย์ธุรกิจดนตรี (Music Business Center) โครงการ
สร้างหอพักนักเรียนดนตรี โครงการปลูกดอกไม้ใน
ดวงใจ
เพื่อจะช่วยพัฒนาเด็กผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
ดนตรีที่ดี โครงการฝึกอบรมครูดนตรี ครูดนตรีมือ
เปล่า โครงการดนตรีมีธรรม โครงการดนตรีมีปัญญา
โครงการดนตรีบำ�บัด และดนตรีส่งเสริมสุขภาพเป็นต้น
และได้นำ�ประสบการณ์ในการทำ�ความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้การ
ทำ�ความร่วมมือระหว่างองค์กรเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
โดยได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมทางด้านดนตรีเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเป็น HUB ทางด้านดนตรีในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ โดยจะเปิดสอนดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีของ
เอเชีย ให้แก่นักวิชาการดนตรีทั่วโลก
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ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาด้าน
โลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องมากว่า 7-8 ปี ทว่ายังมีช่องว่าง
ในงานวิจัยที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ประเทศ รวมทั้งยังมีนักคิด-นักวิจัยจำ�นวนจำ�กัด การ
สร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น
ถือว่ามีความสำ�คัญมาก ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์จึง
ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ทั้งในระดับปริญญาโท และ
หลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาเอก โดยมีจุดเด่น
ของหลักสูตรฯ คือเป็นการเรียนการสอนที่เน้นวิธีคิด
เป็นหลัก เพื่อให้ได้ผลิตผลที่เป็นนักคิด คิดเป็น รู้จักคิด
แบบตรรกะ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักคิด นักวิจัย โดยการ
เรียนการสอนเน้นการทำ�งาน วิจัยเนื่องจากเชื่อว่างาน
วิจัยเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการกระตุ้นให้คนคิดแบบ
ตรรกะ รวมทั้งการให้บริการด้านงานวิจัย และบริการ
วิชาการต่าง ๆ
ในปี 2554 ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการหลายด้าน เพื่อเผยแพร่และ
ประยุกต์ความรู้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคบริการและ
สังคม เช่น
• ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 10 (The 10th Thai VCML
Conference)
• ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง โลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
• การประชุมสัมมนาวิชาการ Thailand Healthcare
Supply Chain and Logistics Cluster
• การประชุมปรับกระบวนทัศน์โซ่อุปทานสุขภาพโดย
รหัสยามาตราฐาน
• งาน Logistics Fair

โครงการจัดทำ�หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัยมหิดล
• Duke University (MU-Duke Global Health
Short Course)
การริเริ่มของมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลกหลายแห่ง
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของปัญหาทางสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนที่เป็นปัญหาซับซ้อน มีความเชื่อม
โยงเกี่ยวข้องกันในระดับโลก การแก้ไขปัญหาจะต้องใช้
วิธีการใหม่ ๆ โดยอาศัยความร่วมมือในระดับนานาชาติ
และเพื่อสร้างบุคลากรกลุ่มใหม่ที่มีกรอบแนวความคิด
และทักษะที่สอดคล้องกับแนวทางใหม่ที่เรียกว่า
Global Health (GH) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดลร่วมกับ Duke University จัดหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น MU-Duke Global Health ขึ้น โดยใน
ปี 2554 มีการจัดประชุมเตรียมการสำ�หรับการร่าง
หลักสูตร ดำ�เนินการสอน และการกำ�กับดูแลจัดการ
การเงินและรายได้ของหลักสูตร เพื่อจัดทำ�หลักสูตร
MU-Duke Global Health 2012

97

ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ที่
ก่อให้เกิดการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ใช้ผลจากการศึกษานั้นๆ มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
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การบริการสุขภาพ
และบริการวิชาการ

100

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัย
และบริการวิชาการครอบคลุมในทุกสาขาวิชา ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านสังคมศาสตร์เป็นจำ�นวนมาก โดยเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยัง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่มี
โรงพยาบาลในสังกัดถึง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อีกทั้งยังมีหน่วยงาน
ที่ให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง เช่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี
สิรินธร และคณะกายภาพบำ�บัด ทำ�ให้มหาวิทยาลัย
มหิดลมีศักยภาพในการเป็นผู้ชี้นำ�การพัฒนาและให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศและ
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ยกระดับคุณภาพชีวิตในรูปแบบของการให้บริการแบบ
ให้เปล่า การให้บริการโดยไม่มุ่งผลกำ�ไร ได้แก่ บริการ
วิชาการ บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การออกหน่วยตรวจสุขภาพ และอื่น ๆ
โดยในปีงบประมาณ 2554 ด้านการบริการรักษา
พยาบาลนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลมีจำ�นวนเตียงรองรับ
ผู้ป่วย จำ�นวน 3,911 เตียง และให้บริการรักษาผู้ป่วย
จำ�นวนทั้งสิ้น 4,652,908 ราย โดยเป็นผู้ป่วยนอก
จำ�นวน 4,530,197 ราย และผู้ป่วยใน จำ�นวน 122,711
ราย มีจำ�นวนยูนิตทันตกรรม จำ�นวน 581 ยูนิต ให้
บริการด้านทันตกรรม จำ�นวน 612,942 ราย และให้
บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำ�นวน 2,849,875 ราย
โดยจำ�แนกตามส่วนงาน ดังนี้

8/30/12 9:17 AM

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้บริการทางด้านทันตกรรม
โดยไม่คิดมูลค่า ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ จำ�นวน
83,392 ราย โครงการต่างๆ จำ�นวน 83,392 ราย
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กราฟแสดงจำ�นวนผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ในปีงบประมาณ 2552-2554
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ในส่วนของการให้บริการรักษาสัตว์นั้น มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโรงพยาบาลสัตว์
จำ�นวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทรตั้งอยู่
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงพยาบาลสัตว์
ปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล กาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2554 มีการให้
บริการรักษาพยาบาลสัตว์ ดังนี้
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การได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีการ
พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศในการให้บริการ
สุขภาพและบริการวิชาการในระดับมาตรฐานสากล
เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ส่วนงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการอ้างอิงสำ�หรับ
หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ โดยมีส่วนงานต่างๆที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก
ได้แก่
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การบริการวิชาการ
โดยศูนย์พัฒนา
ปัญญาคม
ศูนย์พัฒนาปัญญาคม เป็นศูนย์ที่ส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานเพื่อต่อยอดภูมิปัญญามหิดลสู่สังคม
สามารถสนองตอบความต้องการของประเทศชาติ และ
สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยใน
ปีงบประมาณ 2554 มีผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ ดังนี้

108

1. โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก (เฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ที่ด�ำ เนินการผ่าน
ศูนย์พัฒนาปัญญาคมในปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม
2553 – 30 กันยายน 2554) มีทั้งสิ้นจำ�นวน 120
โครงการ รวมเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น
320,139,768.40 บาท จากการเปรียบเทียบการดำ�เนิน
โครงการบริการวิชาการที่ผ่านมา พบว่าจำ�นวนโครงการ
ที่ให้บริการวิชาการประจำ�ปีงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2553 (จำ�นวน 85 โครงการ จำ�นวน
เงินทั้งสิ้น 194,564,431 บาท) จำ�นวน 35 โครงการและ
มีจำ�นวนเงินเพิ่มขึ้น 125,575,337.40 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.54

กราฟแสดงมูลค่าและจำ�นวนโครงการบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอกในปีงบประมาณ 2552-2554
2. บริการด้านที่ปรึกษาไทย
2.1 บริการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยให้กับอาจารย์และ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ไทย กระทรวงการคลัง (Thai Consultant Database
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Center) ในนามของ “มหาวิทยาลัยมหิดล”
2.2 ให้บริการหนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาให้
กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบ
การยื่นข้อเสนอโครงการหรือรับงานจ้างที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่
• สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท
• สาขาการศึกษา
• สาขาพลังงาน
• สาขาสิ่งแวดล้อม
• สาขาสาธารณสุข
• สาขาอุตสาหกรรม
• สาขาเบ็ดเตล็ด ด้านพัฒนาองค์กร
• สาขาประชากร ด้านวิจัยและประเมินผล
• สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• สาขาการท่องเที่ยว
• สาขาการประปาและสุขาภิบาล
สำ�หรับในปี 2554 ศูนย์ฯ ได้ดำ�เนินการจดทะเบียน
ที่ปรึกษาไทย สาขาการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบและยืนยันผลการ
พิจารณาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
3. โครงการคลังปัญญามหิดล
มีการดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำ�นวน
2,669 คน เพื่อนำ�มาจัดทำ�ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากสาขา
ความเชี่ยวชาญ และโครงการที่ให้บริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (เฉพาะโครงการบริการ
วิชาการที่ได้ดำ�เนินการผ่านศูนย์พัฒนาปัญญาคม)
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้ทำ�การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้า
เว็บเพจของอาจารย์หรือนักวิจัยในเว็บไซต์ของส่วนงาน
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4. การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มีการประสานเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อขอรับบริการจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้บริการคำ�ปรึกษาและการตรวจวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม การ
ตรวจสุขภาพประจำ�ปีของพนักงาน และอื่น ๆ ให้
กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2554 มีผู้ติดต่อขอรับบริการจากหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
• บริษัท กรีนเอิร์ธ จำ�กัด
• บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำ�กัด
• บริษัท วาย ซี โปรดักส์ จำ�กัด
• บริษัท โฮมเวล มาเก็ตติ้ง จำ�กัด
• บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำ�กัด
• บริษัท เอคู่ การ์เมนท์ จำ�กัด
• บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำ�กัด
• บริษัท ราชสีมา ยาง BK จำ�กัด
• บริษัท Coats Thread (Thailand) Ltd.
• สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
• บริษัท คาสเดย์ (ประเทศไทย) คอร์โปเรชั่น จำ�กัด
• บริษัท ไฮเทรด อินซินีเนชั่น จำ�กัด
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จากการสอบถามทราบว่าส่วนใหญ่ได้รับทราบ
ข้อมูลจากการสืบค้นด้วย google (คำ�ค้น “ตรวจ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม”) ซึ่งจะปรากฏชื่อเว็บไซต์
ของศูนย์พัฒนาปัญญาคมในหน้าแรก ลำ�ดับที่ 1 ที่
http://www.muwac.mahidol.ac.th/services_
Examination&certification_Environment.html
ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาปัญญาคม ได้ดำ�เนินการเชื่อมโยงและ
ประสานงานกับส่วนงานเพื่อให้บริการกับผู้มาขอรับ
บริการ ประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 4 รายการ ดังนี้
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การเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ
ให้แก่ประชาชนและชุมชน

110

มหาวิทยาลัยและส่วนงานได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา
และประชุมวิชาการ ทั้งในด้านการแพทย์ สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ดนตรี โภชนาการ ภาษาและ
วัฒนธรรม และอื่น ๆ เป็นจำ�นวนมาก เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่นักวิชาการ ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทาง
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร เครือข่ายสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และการจัดนิทรรศการ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และได้รับประโยชน์
จากองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
บริการแก่ประชาชนรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่อบรมความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและนำ�ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชุมชน โดยใน
ปีงบประมาณ 2554 มีการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับ
ชาติ และนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 120 ครั้ง และจัด
โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการและสังคม จำ�นวน
ไม่ตํ่ากว่า 700 โครงการ
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โครงการ/ผลงานดีเด่นใน
ปีงบประมาณ 2554
การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น
(Local Health Communication)
ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน
ข้อมูลด้านสุขภาพซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชนกลับถูกนำ�เสนออย่างจำ�กัด
สื่อมวลชนส่วนใหญ่นำ�เสนอเนื้อหาที่ตอบสนองผู้รับสาร
จำ�นวนมาก (Mass Audience) การพัฒนาการสื่อสาร
สุขภาพท้องถิ่นให้คนท้องถิ่นสามารถจัดการกระบวนการ
สื่อสารได้ด้วยตนเอง คือ เป็นทั้งผู้ส่งสาร ผู้รับสาร
ผู้กำ�หนดประเด็น และคัดเลือกช่องทาง เป็นกลยุทธ์
สำ�คัญที่ท�ำ ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองใน
ด้านสุขภาพ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผน
พัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่เน้นการเสริมสร้าง
ระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มเข็งอย่างพอเพียง สามารถ
ดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ง

เสริมชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
และพึ่งพากันอย่างเกื้อกูล โครงการนี้เป็นการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) โดยศึกษาสถานการณ์การสื่อสารสุขภาพ
พัฒนาการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น วิเคราะห์การดำ�เนิน
งาน และการขยายผล ที่จังหวัดแพร่และกาญจนบุรี ซึ่ง
มีรองศาสตราจารย์ดวงพร คำ�นูณวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นหัวหน้า
โครงการ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยการพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารสุขภาพนี้ สามารถ
สร้างรูปแบบ (Model) การดำ�เนินงานสื่อสารสุขภาพ
ท้องถิ่น เกิดคนและงานสื่อสารสุขภาพในพื้นที่ศึกษา
111

55-08-102_001-150_new29_J.indd 111

8/30/12 9:19 AM

คนท้องถิ่นอาสาร่วมเป็นนักสื่อสารสุขภาพ (นสส.) ซึ่งมี
ความหลากหลายในเพศ อายุ และอาชีพ มีความรู้และ
ความสามารถในการสื่อสาร มีความอิสระและความ
เป็นธรรมชาติในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการ
สื่อสารสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกลไกสำ�คัญในการสื่อสาร
ผูร้ บั สารซึง่ เป็นคนท้องถิน่ ได้รบั ข้อมูลทีต่ รงกับความ
ต้องการ ประการสำ�คัญ มีการรวมกลุม่ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทำ�ให้งานสือ่ สารสุขภาพท้องถิน่ ขับเคลือ่ นอย่างได้ผลและ
มีพลัง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ท้องถิน่ ในการ
จัดการการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่นตน โดยโครงการ
นี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ประจำ�ปี 2553
งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านการสื่อสาร
สุขภาพกันเองภายในจังหวัดต่างๆ อีกกว่า 20 จังหวัด
มีการดำ�เนินงานวิจัยต่อยอด และมีการจัดทำ�หลักสูตร
“สื่อสารสุขภาพ” ในระดับบัณฑิตศึกษา
112

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
แก่นักเรียน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงพระภิกษุ
และรับคนไข้ในในพระราชานุเคราะห์ ที่มีความผิดปกติ
ปากแหว่งเพดานโหว่ และคนไข้ที่มีความผิดปกติของ
ใบหน้าหลังการผ่าตัดเข้ารักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมการบริการ
ด้านสุขภาพในโอกาสสำ�คัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
มหิดลและหน่วยงานอื่น ๆ ผลการดำ�เนินงาน คือ จัด
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรม
เคลื่อนที่ จำ�นวน 36 ครั้ง มีผู้รับบริการทางทันตกรรม
จำ�นวน 8,833 คน
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โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมี
โภชนาการสมวัย
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมี
โภชนาการสมวัย ดำ�เนินการโดยกรมอนามัย และ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้การสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดการประชุมและ
เปิดตัวนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัย มีการ
นำ�เสนอนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัยของสถาน
ศึกษา และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่าย
โภชนาการสมวัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทรง
คุณวุฒิในการพัฒนานวัตกรรมโภชนาการสมวัย และ
โรงเรียนโภชนาการสมวัย และได้คดั เลือกรองศาสตราจารย์
ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผูท้ รง
คุณวุฒิในการพัฒนานวัตกรรมโภชนาการสมวัย
นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้รับโล่เกียรติคุณ
เพื่อแสดงว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมี
โภชนาการสมวัยระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
โครงการพัฒนาโรงเรียนโภชนบูรณาการนำ�ร่องใน
โรงเรียนสังกัดเอกชนและกทม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
(ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย
มีโภชนาการสมวัย) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนโภชนบูรณาการนำ�ร่องในโรงเรียนสังกัดเอกชน
และสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโรงเรียนโภชนาการ
สมวัย และการประเมินผลการก้าวสู่โรงเรียนโภชนาการ
สมวัยในระดับยอดเยี่ยม โดยการส่งเสริม สนับสนุน
โดยเฉพาะเทคนิคเชิงวิชาการสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละพื้นที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งการดำ�เนินงานด้านอาหารและโภชนาการ
และการประเมินตนเองของโรงเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลักดัน
ให้เกิด “โรงเรียนโภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม
(แหล่งเรียนรู้)” ซึ่งมีผลงานเด่นๆ ดังนี้ ผลงานสร้างสรรค์
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นวัตกรรม 2 ชิ้น คือ การ์ตูนแอนิเมชั่นประกอบเพลงชุด
“เด็กไทยดี๊ดี” และ “คู่มือแม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก”
และพัฒนาโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนโภชนาการสมวัย
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับยอดเยี่ยม 1 โรงเรียน จาก
33 โรงเรียนทั่วประเทศ
ศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ
การพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอบรม
ทางวิชาชีพในระดับนานาชาติ (International
Training Center)
ศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ ณ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นสถาบันชั้นนำ�ระดับ
สากล ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก และคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ด�ำ เนิน
การจัดระบบงานภายในห้องปฏิบัติการ และงานบริการ
เอ็กซ์เรย์ ตามนโยบายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
จนผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA
ขั้นที่ 3 นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
ยังได้ดำ�เนินการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ ISO 15189 จนสามารถยื่นขอรับรองในเดือน
ตุลาคม 2554 และที่ส�ำ คัญห้องปฏิบัติการยังได้ร่วมกับ
งานสารสนเทศ และงานเวชระเบียนในการดำ�เนินการ
ตามระบบสารสนเทศคุณภาพมาตรฐาน ISO 27001
โดย ได้มีการตรวจติดตามภายในครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ ซึ่ง
มาตรฐานทั้ง 3 ระบบนี้มีเป้าหมายให้ได้รับการรับรอง
ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม 2554
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ในการดำ�เนินงานได้มีการสร้างทีมทำ�งานที่เสริมจุดแข็ง
ซึ่งกันและกันในรูปแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ในศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ
เชิงรุก โดยทำ�งานบูรณาการร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล
งานสื่อสารองค์กร งานเวชสารสนเทศ งานคลัง งาน
เวชระเบียน และงานวิศวกรรม จัดระบบการให้บริการ
ตรวจสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ อำ�นวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ ทำ�ให้ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอตรวจปะปนกับ
ผู้ป่วยทั่วไป นับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังตอบสนองต่อโครงการเพิ่ม
จำ�นวนผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็น
ช่องทางเพิ่มจำ�นวนตัวอย่างตรวจที่มิใช่พึ่งแต่ผู้ป่วย
เท่านั้น ทำ�ให้จำ�นวนการทดสอบที่ให้บริการในปี 2554
สูงกว่าปี 2553 สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือร้อยละ 20
ในปี 2554 ศูนย์เทคนิคการแพทย์ฯ เป็นแหล่งให้การ
เรียนรู้แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค
ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 101 คน นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ 8 คน และมี
บุคลากรทางวิชาชีพ ฝึกอบรม และดูงาน อาทิ ผู้บริหาร
จาก University of Malaysia 9 คน บุคลากรจาก
ภูฏาน 3 คน และจากไต้หวัน 2 คน
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นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำ�ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
และรังสีเทคนิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน
และสังคม โดยทำ�กิจกรรมในพื้นที่ตำ�บลคลองโยงอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับชมรมผู้สูงอายุคลองโยง และนักวิชาการ
สาธารณสุขอนามัยคลองโยง เพื่อปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน มี
การให้ความรู้ด้านอาหารในกลุ่มโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และยังได้จัดเวที
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน World Rabies Day
อีกด้วย สำ�หรับเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2555 นั้นคือ การ
ได้รับการรับรองคุณภาพงานบริการมาตรฐานสากล
HA, ISO15189, ISO27001 ซึ่งถือเป็นความจำ�เป็น
พื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรับ
รู้การเปลี่ยนโลกภายนอกทั้ง One Asian และ 21th
Century รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการสื่อสารด้วยภาษาสากล และศักยภาพในการ
จัดการเพื่อเป็นแหล่งฝึกงานทางวิชาชีพชั้นเลิศ โดย
ส่งเสริมการนำ�เครื่องมือการจัดการความรู้ หรือ
การเรียนรู้คู่ขนานไปกับการปฏิบัติ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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ความเป็นสากล

116

มหาวิทยาลัยมีภารกิจสำ�คัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้มีความเป็นสากล (Internationalization) ทัดเทียม
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลก มหาวิทยาลัยได้ด�ำ เนิน
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่างประเทศ เข้าร่วมเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถสู่ระดับสากล และการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการพัฒนางานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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สร้างจิตสำ�นึกมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/นโยบายของ
ผู้บริหาร/อาจารย์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ภายใต้เครือข่ายนานาชาติต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็น
สมาชิก อาทิ ASEAN University Network (AUN),
Global University Network for Innovation
(GUNI), ASEAN - European University Network
(ASEA-UNINET), Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU Presidents’ Forum), Conference of Asian University
Presidents (CAPs) เป็นต้น ในปี 2554 มหาวิทยาลัย
ได้เป็นเจ้าภาพจัด the 12th ASEAN University
Network (AUN) Educational Forum and Young
Speakers Contest ในหัวข้อ Strengthening
ASEAN+3 Higher Education through Community
Engagement ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และวิทยาเขตกาญจนบุรี

117

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมการจัดลำ�ดับ
มหาวิทยาลัยโลกซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น โดย
มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการและส่วนงานต่าง ๆ
ดำ�เนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำ�หรับเข้าร่วม
การจัดลำ�ดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี 2554 มหาวิทยาลัย
มหิดลอยู่ในอันดับ 229 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกของ QS และอันดับ 377 ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับ อีกทั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่มีผลงานตีพิมพ์ทาง
วิทยาศาสตร์จนได้รับจัดอันดับ 500 ของมหาวิทยาลัย
โลก ( ดำ�เนินการโดย The Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan)
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สร้างความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
กับหน่วยงานต่าง ๆ
ในระดับนานาชาติ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 200 แห่ง จาก
ประเทศต่าง ๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2554 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงาน จำ�นวน 34 ฉบับ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งภายใต้ข้อตกลงความร่วม
มือทางวิชาการ และกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการ
อุดมศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ อาทิ
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• Global University Network for Innovation
(GUNI) เป็นเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และเครือข่าย
ต่างๆ กว่า 100 แห่ง ใน 5 ภูมิภาคของโลก

• Asean-European University Network (ASEAUNINET) เป็นเครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย 63 แห่ง จาก 16 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียและยุโรป

• Conference of Asian University Presidents
(CAPs) เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย Pusan National University, National
Taiwan University, Shanghai Jiao Tong University, Kyushu University, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

• Presidents’ Forum of Southeast and
South Asia and Taiwan Universities (SATU
Presidents’ Forum) เป็นเครือข่ายส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 128 แห่ง
จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• Asia-Pacific University Community Engagement Network (APUCEN) เป็นเครือข่ายส่งเสริม
culture of community-university engagement
ในมหาวิทยาลัย โดยมีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซีย และประเทศต่างๆในภูมิภาค รวม 48
แห่ง และมี NGOs Corporations และ Polytechnics
Community College เป็น associate members

• University Mobility In Asia and Pacific
(UMAP) เป็นเครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 415 แห่ง จาก 30 กว่า
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

• Asia Pacific Leaders Forum (APL) เป็น
เครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย 34 แห่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(Founding members) ในการสร้างผู้นำ�ในอนาคต
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• Asia Pacific Association for International
Education (APAIE) เป็นเครือข่ายส่งเสริมความร่วม
มือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัย 13 แห่ง (Founding members)
• ASEAN University Network (AUN) เป็นเครือ
ข่ายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 26 แห่ง
ในภูมิภาคอาเซียน
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สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามความร่วม
มือทางวิชาการกับ University of Liverpool (UL)
สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2553
และได้ดำ�เนินโครงการ Mahidol-Liverpool Stang
Mongkolsuk PhD Scholarship โดยได้คัดเลือกผู้
สำ�เร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวนปีละ
1 ราย ให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ณ University of Liverpool
โดยคณะต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุน
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่า
ประกันสุขภาพ และ UL สนับสนุนค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2554

มหาวิทยาลัยมหิดล และ UL ได้ด�ำ เนินโครงการ
Mahidol-Liverpool Chamlong Harinasuta PhD
Scholarship ร่วมกันเพิ่มอีก 1 โครงการ โดย นาย
พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล ซึ่งสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับ
คัดเลือกให้รับทุน Mahidol-Liverpool Chamlong
Harinasuta PhD Scholarship และ นางสาวธัญชนก
รัตน์วิจิตต์เวช ซึ่งสำ�เร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับคัดเลือกให้รับทุน Mahidol-Liverpool Stang
Mongkolsuk PhD Scholarship ประจำ�ปี 2554

สื่อสารและเผยแพร่
ความเป็นมหิดลสู่นานาชาติ
มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ศักยภาพและภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติผ่านสื่อ และการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ Facts & Figures จดหมาย
ข่าว Spectrum ตลอดจนได้ประสานงานการเข้าร่วม
นิทรรศการการศึกษานานาชาติในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่
การเดินทางไปร่วม The Asia Pacific Association
for International Education (APAIE) Conference and Exhibition ของผู้บริหารและผู้แทนของ
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2554 ณ
National Taiwan University เพื่อประชาสัมพันธ์การ
จัด APAIE 2012 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นเจ้าภาพ
ต่อไปด้วย
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ The 6th QS Asia
Pacific Professional Leaders in Education (QS
APPLE) ซึ่งจัดขึ้น ณ Suntec Singapore
International Convention and Exhibition Centre
ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน
2553 ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 721
คน จาก 240 สถาบัน/มหาวิทยาลัย จาก 43 ประเทศ
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ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
ให้มีความสามารถสู่ระดับสากล

120

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร ผ่านกิจกรรม
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรและกิจกรรมภายใต้
โครงการต่าง ๆ และประสานงานการสมัครรับทุนการ
ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลต่างประเทศ
เพื่อศึกษาต่อและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งในปี 2554 มีผู้รับทุนต่าง ๆ จำ�นวน 42 ราย
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการ
Malaysia-Indonesia-Thailand (M-I-T) ซึ่งเป็น
โครงการนำ�ร่องด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในภูมิภาคอาเซียนใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1)
Agriculture 2) Language/Culture 3) Hospitality
& Tourism 4) International Business 5) Food
Science & Technology วิทยาลัยนานาชาติได้รับเป็น
ผู้ประสานงานหลักในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
สาขา International Business ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี
2554 ได้ส่งนักศึกษาจำ�นวน 20 คน ไปศึกษา 1 ภาค
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การศึกษา กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและ
อินโดนิเซีย และรับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซียมาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติจำ�นวน
22 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และประสบการณ์ (Culture / Experience Sharing)
เช่น การสาธิตและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ การสอน
วัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ
Thai Student Forum เป็นต้น การส่งเสริมศักยภาพ
ทางภาษา (Language) เช่น การให้ partial
scholarships เรียนหลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL
การจัด one day trip ระหว่างนักศึกษาไทยและต่าง
ชาติ เป็นต้น การให้และสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ
(Information) เช่น จัดบรรยายพิเศษ จัดนิทรรศการ
คู่มือทุนฯ และการเพิ่มศักยภาพการทำ�งาน (สำ�หรับ
บุคลากร) เช่น จัดบรรยายพิเศษ จัดสัมมนาต่าง ๆ
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ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติในองค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงาน Mahidol University
International Day ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติของ
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมประจำ�ชาติของแต่ละประเทศ โดยในปี
2554 ผู้บริหารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน
จาก Mahidol University International Day เป็น
Mahidol University International Week เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการ
ส่งเสริมความร่วมมือ และความเป็นสากลในองค์การ
ซึ่งรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ Mahidol
University International Week เป็นการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้และความบันเทิง ณ แต่ละวิทยาเขต ระหว่าง
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2554 และงาน Mahidol University International Night เป็นกิจกรรมสังสรรค์
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาเขตศาลายา
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นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายงาน
วิเทศสัมพันธ์ โดยมีผู้บริหารระดับส่วนงานที่ดูแลงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าเป็นกรรมการ ทำ�การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความเห็นเพื่อให้แนวทางการดำ�เนินงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ ของคณะ สถาบัน และมหาวิทยาลัยเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการจัดประชุมร่วมกันเป็น
ประจำ�ทุก 3 เดือน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

124

มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในด้านระบบเครือข่าย
สื่อสาร ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบคลังข้อมูล และการพัฒนา
ระบบสื่อผสม โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
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ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
• การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลักของเครือข่าย
สื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล (MUC-Net) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต
ไปสู่ Gigabit Ethernet สามารถรับส่งข้อมูลที่มี
ความเร็วสูงสุดถึง 10 Gbps พร้อมเพิ่มเส้นทางเครือ
ข่ายสื่อสารใหม่จากวิทยาเขตพญาไทไปยังโครงการจัด
ตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอดจน
ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายสื่อสารจากวิทยาเขตพญาไท
ไปยังวิทยาเขตต่างๆ เพิ่มขึ้น 2.5 – 25 เท่า นอกจาก
นี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสารภายในวิทยาเขต
ศาลายา โดยปรับปรุงโครงข่าย Fiber Optic จากเดิม
ที่อยู่ในลักษณะ Multi-Mode ไปสู่ Single-Mode
เพื่อลดความผิดพลาดจากการรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างส่วนงานภายในวิทยาเขตศาลายา และจะ
ขยายการดำ�เนินงานไปยังวิทยาเขตพญาไทภายใน
ปีงบประมาณ 2555
• การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (MU Webmail System) โดยจัดสรร
พื้นที่ Mailbox สำ�หรับบุคลากรเพิ่มขึ้นเป็น 1 GB การ
จัดทำ�ระบบ E-mail สำ�หรับนักศึกษา (Live@edu)
การจัดทำ� E-mail Alias Name สำ�หรับบุคลากร และ
การขยายผลนโยบาย Free Internet Account ไป
ยังกลุ่มลูกจ้างที่มีสัญญาจ้าง ข้าราชการ และพนักงาน
เกษียณ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุง
ระบบ MU-Webmail ใหม่
• การเพิ่มความเร็วระบบเครือข่ายสื่อสาร Internet
โดยเพิ่มขนาด Bandwidth เพื่อขยายความเร็วจาก
1.52 Gbps เป็น 2.95 Gbps ทั้งนี้ ปัจจุบันมีจ�ำ นวน
สมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 57,000 ราย
• การจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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• การเพิ่มจุดติดตั้งและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสารไร้สาย (MU-WiFi) ทำ�ให้ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีจำ�นวน MU-WiFi ทั้งสิ้นประมาณ
1,400 จุด โดยพยายามที่จะปรับปรุงให้อยู่ภายใต้
มาตรฐาน IEEE 802.11n มีความเร็วเพิ่มขึ้นจาก 54
Mbps เป็น 300 Mbps ในพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งาน
ที่หนาแน่น

125

• การพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual
Private Network : VPN) โดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน
ระบบ ADSL จากภายนอก เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบ
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ MUERP,
MUSIS, MUFIS, e-Student, e-Journal และ MU
Software Download
• การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
(Computer System) โดยมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร IT ใน
เครือข่ายจากศูนย์กลาง (Active Directory) ระบบ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ระบบเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับ
ระบบงาน MU Personal Web Page และระบบ
บริหารจัดการ Mail System ล่าสุดได้มีการพัฒนา
ห้อง Data Center แห่งใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
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ด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
และระบบคลังข้อมูล (System Application &
Software Development) ประกอบด้วย
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• ระบบ MUERP (Mahidol University Enterprise Resource Planning) พัฒนาโดยใช้โปรแกรม
SAP รองรับการทำ�งานในระบบบริหารจัดการ และ
การวางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ประกอบ
ด้วย ระบบฐานข้อมูล 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการคลัง
(MUERP–FA) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (MUERP–HR)

• ระบบ New MU e-Meeting Room System
เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานประชุมภายใต้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
สำ�นักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ทำ�ให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

• ระบบ MUFIS (Mahidol University – Faculty
Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance : QA) และการบริหาร
งาน (Management Information System : MIS)
สำ�หรับบุคคลทั่วไป และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/
ส่วนงาน ประกอบด้วยสารสนเทศด้านต่าง ๆ เพื่อแสดง
ผลการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน และรายงานผลการดำ�เนินงาน
ตาม ตัวบ่งชี้/ ตัวชี้วัดตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ สกอ.
สมศ. World Ranking Performance Agreement
และ Corporate KPI สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบได้ที่
http://mufis.mahidol ทั้งนี้ ระบบ MUFIS จะได้รับ
การพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University
Management Information System - MUMIS) และระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUGSS : Mahidol University
General Service Information System) ภายใน
ปีงบประมาณ 2555

• ระบบ MUSIS (Mahidol University Shared
Information Service System) เป็นระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Share Point
มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับระบบการบริหาร การดำ�เนิน
งาน และการบริการภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
12 ระบบงานหลัก โดยในขณะนี้ได้มีการพัฒนาและ
สามารถนำ�ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Circulation) มาใช้งานกับทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
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• ระบบ Student and Academic Information
(e-Student) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานและอำ�นวยความสะดวกให้กับหน่วย
งานต่างๆ ของสำ�นักงานอธิการบดี ทั้งที่เป็น FrontEnd/ Back-End Operation ได้แก่ กองบริหารการ
ศึกษา กองกิจการนักศึกษา และกองคลัง ตลอดจน
อำ�นวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถดำ�เนินการหรือ
ธุรกรรมต่างๆ ออนไลน์ภายใต้ระบบ MU – Student
Portal

8/30/12 9:19 AM

ด้านการพัฒนาสื่อผสม
(Multimedia Development)
มีการดำ�เนินการภายใต้รูปแบบต่าง ๆ
ที่สำ�คัญ ได้แก่
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• การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและวิชาการ อาทิ e-Learning, e-Courseware และระบบ Video Conferencing สำ�หรับการ
เรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการ
สอบวิทยานิพนธ์ข้ามประเทศ
• การให้บริการระบบ IP-TV โดยสามารถดำ�เนินการได้
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การดำ�เนินการแบบออกอากาศ
สด (Live) และการบันทึกเทปเพื่อให้สามารถเรียกดู
ย้อนหลังได้ในลักษณะ Video on Demand
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• การพัฒนา Website ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องมาตรฐานสากลมากขึ้น เพือ่ สนับสนุนวิสยั ทัศน์
มหาวิทยาลัยที่มุ่งไปสู่ “World Class University”
ประกอบด้วย Mahidol Intranet/Internet Website,
Website พิธีพระราชทานปริญญาบัตร, Website รับ
ตรงมหาวิทยาลัยมหิดลระบบโควต้า, Website ปัญญา
ไทย (Thai Wisdom), Web Template เพื่อให้ทุก
หน่วยงานของสำ�นักงานอธิการบดีได้ใช้ร่วมกัน

8/30/12 9:20 AM
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บุคลากร

130

ในปีงบประมาณ 2554 ( ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554)
มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากร จำ�นวนทั้งสิ้น 30,147
คน โดยจำ�แนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้
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จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ
จำ�แนกตามตำ�แหน่ง

หมายเหตุ : ไม่รวมพนักงานเงินทุนวิจัย
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2554
132
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การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมุ่งให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคคล
และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความ
สามารถและทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพ และด้านการ
บริหาร โดยได้กำ�หนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Development Roadmap) เพื่อใช้เป็นแนวทางเชิง
นโยบายที่จะส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมีบทบาทในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน ตามเป้าหมายและ
ภารกิจหลักของส่วนงานและมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกำ�หนดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการ
โดยรวมในระดับมหาวิทยาลัย และ ส่วนงานสามารถ
กำ�หนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วน
ที่เป็นความต้องการเฉพาะของส่วนงานได้เอง โดยให้
สอดคล้องกับความจำ�เป็น ทิศทาง และเป้าประสงค์
ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ตามแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Development Roadmap) ดังนี้
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
ได้ดำ�เนินการโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดังนี้
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นอกจากการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี “ทุน
มหิดล” ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาต่อให้กับบุคลากรไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า โดยกำ�หนด
ให้ปีละ 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เป็น
เวลา 3 ปี ในปีงบประมาณ 2554 มีผู้รับทุนมหิดล
จำ�นวน 3 ราย คือ นายพยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ และ
นายสมบูรณ์ พจน์ประสาท อาจารย์ประจำ�
คณะศิลปศาสตร์ และนางสาวณัฐนารี โพธิ์ศรีทอง
อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยนานาชาติ
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยการไป
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไป
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จำ�เป็นและเหมาะ
สมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม
สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัดทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554* ส่วนงานต่าง ๆ ได้ส่งบุคลากรไปพัฒนาตนเอง
ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ฝึกอบรม
ดูงาน ดังนี้
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*ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จาก ระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-FIS)
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มหิดลสู่สังคม

138

มหาวิทยาลัยมหิดลได้น้อมนำ�พระราชดำ�รัสของสมเด็จ
พระบรมราชชนก ที่ว่า “ความสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่
การนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ” True success is not in the learning,
but in its application to the benefit of mankind.
มาเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อในการ
ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มุ่งสร้างบัณฑิตที่
เป็น “คนดี มีปัญญา นำ�พาสุข” ซึ่งพันธกิจที่สำ�คัญ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากการทำ�หน้าที่ด้านการ
ศึกษา การวิจัยแล้ว ยังต้องให้ความสำ�คัญกับความรับผิด
ชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการนำ�ผลงานทางวิชาการและ
วิจัย มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัย
จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสู่สังคม ดังนี้
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โครงการกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนดำ�เนินงาน
ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการซึ่งมาจากส่วน
งานต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นกัลยาณมิตรของชุมชน เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และ
ด้วยกระบวนการวิจัยทำ�ให้ชุมชนสามารถพัฒนาได้ด้วย
ตนเอง จนมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมุ่ง
ที่จะสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงความรู้สากล
กับความรู้ท้องถิ่น เกิดเครือข่ายนักวิจัยชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และให้วงวิชาการและสังคม
รับรู้และให้คุณค่าของการทำ�งานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน
ในปี 2554 มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลวิจัยชุมชนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในระยะแรกนี้เป็นการพัฒนา
ฐานข้อมูลวิจัยชุมชนเขตพุทธมณฑล การจัดทำ�เว็บไซต์
กลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุน
ภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุน
งานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำ�นาจเจริญ
จัดการอบรมผู้นำ�นักศึกษา และร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในรายวิชา
ความรู้ทั่วไป และงานสำ�คัญที่ได้ดำ�เนินการอย่าง
จริงจัง คือ โครงการพุทธมณฑล โดยในช่วงต้นปี 2554
มหาวิทยาลัยมีด�ำ ริให้กลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนฯ ดำ�เนิน
งานวิจัยในพื้นที่พุทธมณฑลร่วมกับชุมชน กลุ่มภารกิจ
วิจัยชุมชนฯ จึงเริ่มดำ�เนินงานด้วยการตั้งวงพูดคุยแลก
เปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในหลายระดับ ได้แก่
การพบปะกันเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ด�ำ เนินงานในพื้นที่พุทธมณฑล การพบปะระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับแกนนำ�ชุมชน รวมไปถึงหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล และการพบ
กันเองของชาวพุทธมณฑล
ภายใต้จุดมุ่งหมาย “สร้างสรรค์สังคมใหม่เพื่อคน
พุทธมณฑลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” การพบปะกัน
หลายต่อหลายครั้ง ทำ�ให้สามารถรวบรวมความคิดและ
ความต้องการการพัฒนาของชาวพุทธมณฑล ทำ�ให้นัก
วิจัยมีความเข้าใจในพื้นที่และผู้คนมากขึ้น เกิดความ
สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และประการ
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สำ�คัญในช่วงท้ายของงานได้เกิดข้อตกลงที่จะร่วมมือ
กันดำ�เนินงาน “โครงการการจัดการผักตบชวา” ด้วย
เหตุผลที่ว่าผักตบชวาเป็นปัญหาที่ชาวพุทธมณฑลเผชิญ
ร่วมกัน การไม่สามารถจัดการผักตบชวาได้ นำ�มาซึ่ง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และการท่องเทีย่ ว
ในช่วงท้ายของปีงบประมาณ มีการประชุมเพื่อจัดทำ�
รายละเอียดโครงการโดยได้ข้อสรุป ดังนี้ เป็นโครงการ
ที่เกิดจากปัญหาร่วมของคนพุทธมณฑล เป็นโครงการที่
จะต้องดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ระยะยาว และมีความ
ยั่งยืน มีแกนนำ�ทั้งที่มีหน้าที่เอื้ออำ�นวยการ และแกนนำ�
ในภาคปฏิบัติ งบประมาณดำ�เนินงานมาจากทุกฝ่าย
ร่วมกัน ผู้ร่วมโครงการมาจากการอาสามิใช่การ
มอบหมาย
Low Carbon Faculty
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดให้มีโครงการ
Low Carbon Faculty ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวาง
แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วน
งานดำ�เนินมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้กับสิ่ง
แวดล้อมและสังคม ภายใต้การดำ�เนินงานโดยคณะ
กรรมการ Low Carbon Faculty คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ได้มีการดำ�เนินงานในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ ใน
ปีงบประมาณ 2554 ปรากฎผลการดำ�เนินงานดังนี้
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1. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้ดังนี้
• ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 9.33
• นำ�้ประปา ลดลงร้อยละ 23.36
• นำ�้มัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.93
• กระดาษ ลดลงร้อยละ 26.92
2. จัดกิจกรรมที่สร้างเสริมจิตสำ�นึกเพื่อเข้าสู่โครงการ
รวม 7 ครั้ง
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Low Carbon
Faculty ร้อยละ 70
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มีการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรู้เรื่องการใช้
พลังงานให้แก่บุคลากร มีการกำ�หนดมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน และแจ้งให้บุคลากร
ทั้งหมดนำ�ไปปฏิบัติ เช่น เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
เป็นเวลา มีการนำ�เสนอสถิติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และ
นำ�้ประปาให้บุคลากรรับทราบ เพื่อให้ตระหนักถึง
งบประมาณที่คณะต้องใช้ไปในแต่ละเดือน ติดตั้งตัว
เซ็นเซอร์ในอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน อาคารสิ่งแวดล้อม
พัฒนดล เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟในบริเวณลานจอด
รถชั้นใต้ดินเท่าที่จำ�เป็น การติดตั้งเชือกกระตุกเพื่อปิด
ไฟดวงที่ไม่จำ�เป็นในสำ�นักงาน การได้รับความร่วมมือ
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการเปลี่ยนเป็นหลอด T5 ทุก
อาคารของคณะ สำ�หรับในปีต่อไปส่วนงานจะได้มีการ
เพิ่มค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดข้างต้นอีกระดับหนึ่ง รวมทั้ง
หาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ
คณะมีความตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังดำ�เนินโครงการ/กิจกรรม
ที่มุ่งสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ�ทุกปี ได้แก่
โครงการธนาคารขยะ โครงการค่ายอาสาพัฒนา
โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โครงการ
ทำ�ความดีน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น สำ�หรับในปี 2554 จาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ นักศึกษาและบุคลากรจากทุกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อระดมเงินบริจาค พร้อม
ทั้งสิ่งของ และลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใน
โครงการต่าง ๆ อาทิ คอนเสิร์ต “ขอซากุระจงเบิกบาน
ต่อไป” Keep Sakura Blossoming โครงการ Happy
Heart for Japan โครงการไทยช่วยไทย ช่วยผู้ประสบ
ภัยภาคใต้ และโครงการรวมใจช่วยผู้ประสบภัยนำ�้ท่วม
เป็นต้น
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งบประมาณ
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แผนที่และที่ตั้ง
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มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตพญาไท 227 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
วิทยาเขตศาลายา 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ +66 (0) 2354 0999
โทรสาร +66 (0) 2800 2909
Website : www.mahidol.ac.th
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