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สิทธาคาร
PRINCE MAHIDOL HALL
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มหิดลสิทธาคาร เป็นหอประชุมแห่งแรกของมหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรง
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่ออาคารว่า				

“

มหิดลสิทธาคาร หมายถึง
อาคารที่มีความสำ�เร็จแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล

”

และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สภามหาวิทยาลัยมหิดล
จึงมีมติให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Prince Mahidol Hall”
มหิดลสิทธาคาร เป็นอาคารทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้ในพิธพ
ี ระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และใช้ ใ นการจั ด
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น การแสดงละคร ดนตรี ศิ ล ป
วั ฒ นธรรมต่ า งๆ การประชุ ม สั ม มนา ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
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การออกแบบหอประชุม “มหิดลสิทธาคาร”
มีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์
ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีราก
ฐานมาจากการแพทย์ ผสมผสานกับสถาปัตยกรรม
ไทยและรูปทรง “ดอกกันภัยมหิดล” ดอกไม้
ประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสร้างอาคารปราศจากเสากลาง หลังคามี 2 ชั้น
ชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอก ส่วนหลังคาชั้น
นอกใช้วัสดุทองแดง ซึ่งในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงาม
เหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคม มีพื้นที่ใช้สอย 26,470
ตารางเมตร ภายในมี 2,016 ที่นั่ง ระบบพิเศษของอาคาร
ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษ
ฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษา มีระบบเสียง แสง วิศวกรรม
เวที และระบบอะคูสติก (Acoustic) ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถ
รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับการใช้งานประเภทต่างๆ โดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียง
เหมือนกันทุกที่นั่ง
นอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุม ใช้การ
พ่นความเย็นจากพืน้ ใต้เก้าอีผ้ ชู้ ม จึงไม่มเี สียงรบกวนและประหยัด
พลังงาน เวทีมีความกว้างขวาง สามารถจัดตกแต่งเป็นที่ประทับ
สำ�หรับงานพิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระ
เกียรติ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
ทรงเปิด “มหิดลสิทธาคาร”
และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทน
พระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา 2556 นับเป็นครั้งแรกที่พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ หอประชุมของ
มหาวิทยาลัยเอง
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สารจาก
อธิการบดี

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ 1 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)
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ปีงบประมาณ 2557 นับเป็นปีทช่ี าวมหาวิทยาลัย
มหิดลมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วย

“มหิดลสิทธาคาร”

หอประชุมแห่งแรกของมหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน
นาม “มหิดลสิทธาคาร” พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำ�เนินมาเป็นประธาน
เปิดอาคาร และ เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรได้จัดขึ้นภายในหอประชุมของมหาวิทยาลัย
และนับจากนี้ มหิดลสิทธาคารจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของมหาวิทยาลัย
มหิดล
จากการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลิตผลงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย
ในหลากหลายสาขาวิชาที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
รวมถึงผลการดำ�เนินงานสำ�คัญอื่นๆ ซึ่งรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ได้
รวบรวมเพื่อเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9
ด้านของมหาวิทยาลัย
และในนามผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์
เก่า ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาตลอด มหาวิทยาลัยมหิดลจะยังคงมุ่งมั่น
ผลิตผลงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาคมโลกสืบต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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บทสรุป
ผู้บริหาร
EXECUTIVE SUMMARY
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ในปี ง บประมาณ 2557 “มหิ ด ลสิ ท ธาคาร” อาคารหอ
ประชุ ม แห่ ง แรกของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ปิ ด ใช้ ง านอย่ า งเป็ น
ทางการ โดยได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้
สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และ มหาวิทยาลัยมี
ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย

สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS
จำ�นวน 2,011 เรื่อง และฐานข้อมูล ISI จำ�นวน 1,629 เรื่อง และ
มีการนำ�ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปอ้างอิงตามฐานข้อมูล
SCOPUS จำ�นวน 32,335 ครั้ง และ ตามฐานข้อมูล ISI จำ�นวน
27,148 ครั้ง

มีนักศึกษาจำ�นวนทั้งสิ้น 31,942 คน (เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 639 คน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.04 โดยจำ�แนกเป็นระดับต่ำ�กว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี
จำ�นวน 20,312 คน และ ระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 9,229 คน
และ หลักสูตรในกำ�กับสภาวิชาชีพ จำ�นวน 2,401 คน และมีผู้
สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวนทั้งสิ้น 7,954 คน โดยจำ�แนกเป็นระดับ
ต่ำ�กว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี จำ�นวน 4,429 คน และ ระดับ
บัณฑิตศึกษา จำ�นวน 2,310 คน และ หลักสูตรในกำ�กับสภา
วิชาชีพ จำ�นวน 1,214 คน

มหาวิทยาลัยให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
โดยโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย จำ�นวน 7 แห่ง ซึ่งให้
• โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ป่วยนอก 71,287
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก จำ�นวน 5,546,106 ราย และ
ราย และ ผู้ป่วยใน 1,845 ราย
รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำ�นวน 139,843 ราย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
จำ�แนกตามโรงพยาบาล ดังนี้
ผู้ป่วยนอก 379,777 ราย และ ผู้ป่วยใน 1,221 ราย

มหาวิทยาลัยยังจัดทำ�โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดลขั้นพื้นฐาน เรื่อง การพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการเสริม
สร้างศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลขั้นสูง เรื่อง การแต่ง
ตำ�รา: หลักการ จริยธรรม และจรรยาบรรณ โครงการบรรยาย
เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถาบันอุดมศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่โดดเด่นและ
ได้รับรางวัลในหลายสาขา อาทิ ระบบการวัดและวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของข้อเข่าสำ�หรับการประเมินการเดินในการฟื้นฟู
สมรรถภาพ การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคชนิดมัย
โคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์ นวัตกรรม
การสร้างสายพันธ์เซลล์ต้นกำ�เนิดจากน้ำ�คร่ำ�เพื่อการรักษา
การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
และ อินเดียในประเทศไทย: พลวัตในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่
ประชาคมอาเซียนและเอเชีย เป็นต้น

ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งสิ้น
จำ�นวน 572 หลักสูตร จำ�แนกเป็นหลักสูตรไทย 383 หลักสูตร
และ หลักสูตรนานาชาติ 189 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับ
ตำ�่กว่าปริญญาตรี จำ�นวน 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี
จำ�นวน 75 หลักสูตร และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน
243 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรในกำ�กับสภาวิชาชีพ
จำ�นวน 249 หลักสูตร
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สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
• โรงพยาบาลศิริราช ผู้ป่วยนอก 2,924,098 ราย และ จำ�นวน 55 เรื่อง โดยได้รับการจดทะเบียนแล้ว (granted)
ผู้ป่วยใน 81,968 ราย
จำ�นวน 35 เรื่อง และ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมทรัพย์สิน
• โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ผู้ป่วยนอก ทางปัญญา จำ�นวน 20 เรื่อง
234,299 ราย และ ผู้ป่วยใน 7,868 ราย

• โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ป่วยนอก 1,427,144 ราย
และ ผู้ป่วยใน 35,280 ราย
• ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ผู้ป่วยนอก
351,975 ราย และ ผู้ป่วยใน 10,112 ราย
• ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ผู้ป่วยนอก 27,881 ราย และ
ผู้ป่วยใน 1,549 ราย
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สร้างความเป็นสากล

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างประสบการณ์ความเป็นสากลให้
เกิดขึ้นกับนักศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษา
ที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ จำ�นวน
1,152 คน มีนักศึกษาต่างชาติ จำ�นวน 947 คน จำ�แนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำ�นวน 323 คน และ ระดับบัณฑิต
ศึกษา จำ�นวน 624 คน
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2557 มหาวิทยาลัย
มหิดลอยู่ในอันดับที่ 257 ของ QS World University
Ranking อันดับที่ 40 ของ QS-Asian University Ranking
และ อันดับที่ 82 ของ Times Higher Education Asian
University Ranking

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดทำ�กิจกรรม/
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม เพื่อสร้างความเข็ม
แข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้
เกิดการบูรณาการด้านแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคม
สู่การปฏิบัติ หลายส่วนงานได้จัดทำ�โครงการเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ เช่น โครงการพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น
โครงการป้องกันการจมน้ำ�ในเด็ก โครงการสัตว์บำ�บัดใจ และ
โครงการเล่าขานตำ�นานศาลายา

สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน

ความกลมกลืนในความหลากหลาย

มหาวิทยาลัยกำ�หนดนโยบายลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 4 ประเภท คือ ไฟฟ้า น้ำ� น้ำ�มัน และ กระดาษ โดย
เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานของปีงบประมาณ 2556 กับ 2557
มหาวิทยาลัยสามารถลดการใช้พลังงานและทรัพยากรได้ 3
ประเภท คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลง 3.17% น้ำ� ลดลง
4.02% และ กระดาษ ลดลง 0.38%

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนำ�ระบบคุณภาพเข้ามากำ�กับการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเกณฑ์คุณภาพที่
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกส่วนงานเข้าร่วม คือ เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx)” ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในปีงบประมาณ 2557
มีส่วนงานเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จำ�นวน
22 ส่วนงาน

สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากรทั้งสิ้น จำ�นวน 33,537
คน (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 จำ�นวน 1,128 คน คิด
เป็นร้อนละ 3.48) ประกอบด้วยบุคลากรประเภทวิชาการ จำ�นวน
3,905 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.64) และ ประเภทสนับสนุน
จำ�นวน 29,632 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.36) โดยจำ�แนกเป็น
ข้าราชการ 1,580 คน (ร้อยละ 4.71) พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
อุดหนุน 11,678 (ร้อยละ 34.82) พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อ
ส่วนงาน 10,576 คน (ร้อยละ 31.54) พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ 122 คน (ร้อยละ 0.36) พนักงานวิทยาลัย 784 คน
(ร้อยละ 2.34) และ ลูกจ้าง 8,797 คน (ร้อยละ 26.23)
สำ�หรับบุคลากรประเภทวิชาการที่ดำ�รงตำ�แหน่งทาง
วิชาการ (ไม่รวมนักวิจัย) มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ 161
คน รองศาสตราจารย์ 781 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 979 คน
และ อาจารย์ 1,937 คน และ ในปีงบประมาณ 2557 มีพนักงาน
ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ จำ�นวน 230 คน

งบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ั บ จัดสรรงบประมาณแผ่ น ดิ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 11,507,87 ล้านบาท และ
งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงิน 32,412.07 ล้านบาท รวมงบ
ประมาณทั้งสิ้น 43,919.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2556 จำ�นวน 4,550.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ
11.56 (ปีงบประมาณ 2556 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,369.10
ล้านบาท)

มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
รูปแบบและความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีที่หลากหลายจาก
ทั้งนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การบริหาร
เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Mail Gateway ขยายผล
การใช้งานระบบ Mahidol University Shared Information
Service System (MUSIS) เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ
Student and Academic Information (e-Student)
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สัญลักษณ์
คำ�ขวัญ

และ ปรัชญา

EMBLEM MOTTO and PHILOSOPHY
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สัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย
คำ�ขวัญ

อตฺตานํ อุปมํ กเร
พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

ปรัชญา
ตรามหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2512

ความสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำ�ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์

สีประจำ�มหาวิทยาลัย
สีน้ำ�เงิน
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศในขณะนั้น)
พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512

มหาวิทยาลัยมหิดล
มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์
และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ต้นไม้ประจำ�มหาวิมยาลัย
ต้นกันภัยมหิดล
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงวินิจฉัยให้ต้นกันภัยมหิดล
เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างการศึกษาเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (Transformative Education)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
(Healthcare and Services Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเป็นสากล (Internationalization)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างมหาวิทยาลัยทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นพืน้ ฐาน
(ICT-based University)

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ความกลมกลืนในความหลากหลาย (Harmony in Diversity)

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
(Management for Sustainability)

ยุทธศาสตร์ที่ 9
สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Excellence)
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วัฒนธรรมองค์กร
Mastery		
		
Altruism		
Harmony		
Integrity		
Determination 		
Originality 		
Leadership 		

เป็นนายแห่งตน เชี่ยวชาญฝึกฝน
มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
แน่วแน่ทำ� กล้าตัดสินใจ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ใฝ่ใจเป็นผู้นำ�
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ประวัติศาสตร์
HISTORY
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พ.ศ. 2431 | 26 เมษายน

พ.ศ. 2431| 25 ธันวาคม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว เสด็จพระราชดำ � เนิ น มาทรงเปิ ด
โรงพยาบาล

พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า

“โรงศิริราชพยาบาล”

พ.ศ. 2432 | มีนาคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
แพทย์ขึ้น

พ.ศ. 2436 | 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 | 3 มกราคม
กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ
ได้ประกาศเปิดและตั้งชื่อโรงเรียน
แพทย์ว่า “โรงเรียนแพทยากร”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช
ดำ�เนินเปิดตึกโรงเรียนแพทยากร และพระ
ราชทานนามใหม่วา่ “โรงเรียนราชแพทยาลัย”

พ.ศ. 2460 | 6 เมษายน
รวมโรงเรียนราชแพทยาลัย เข้ า เป็ น คณะ
หนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย โดยใช้
ชื่อว่า “คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” สังกัดกรมมหาวิทยาลัย
กระทรวงธรรมการซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น

“คณะแพทยศาสตร์และศิริราช
พยาบาล”
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พ.ศ. 2486 | 2 กุมภาพันธ์
สถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ให้อยู่ในสังกัด
กระทรวงการสาธารณสุข
(ชื่อในขณะนั้น) โดยมีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2486
ซึ่งกำ�หนดองค์ประกอบคณะดังนี้
- คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486)

พ.ศ. 2502 | 3 กันยายน พ.ศ. 2512 | 21 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2515 | 1 ตุลาคม

พ.ศ. 2530 | 12 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2545 | 3 ตุลาคม

มี พ ระราชบั ญ ญั ติโ อนมหาวิ ท ยาลั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ภู ม ิ พ ล
เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร อัญเชิญพระนามแห่งสมเด็จพระ
ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ไปสั ง กั ด มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
สำ�นักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 (ราช พระบรมราชชนก “มหิดล” ให้
กิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนที่ 85 วันที่ 2
เป็นนามของมหาวิทยาลัยแทน
กันยายน พ.ศ. 2502)

โอนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรีไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ตามประกาศคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ
ที่ 216 พ.ศ. 2515 ว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม 89 ตอนที่ 145 วันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2515)

ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและระบบการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารการศึกษา
มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับสภาพการณ์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2530 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104
ตอนที่ 229 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2530)

ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัด
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ไปสั ง กั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
(ราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบั บ กฤษฎี ก า เล่ ม
119 ตอนที่ 99 ก วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.
2545)

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 17
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512) และทรง
มี พ ระบรมราโชวาทแก่ ค ณะผู้ บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ในขณะนั้ น ที่ ไ ด้ เ ข้ า เฝ้ า ทู ล
ละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
โดยเพิ่มขอบเขตสาขาวิชาการให้กว้างขวาง
นอกเหนือสาขาแพทยศาสตร์ ซึง่ มหาวิทยาลัย
ได้ยดึ ถือเป็นนโยบายและดำ�เนินงานเพือ่ จะ
สนองพระราชประสงค์สบื เนือ่ งมาโดยตลอด
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พ.ศ. 2550 | 17 ตุลาคม
เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ฐี านะ
เป็นหน่วยงานในกำ�กับของรัฐ
ซึง่ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับ
ปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐ
วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณและกฎหมายอืน่ และเป็นนิตบิ คุ คล
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124
ตอนที่ 68 ก วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิยาลัยแพทยศาสตร์
ผู้บัญชาการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พระอัพภันตราพาธพิศาล
(กำ�จร พลางกูร)
2485-2488
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีรเ์ วชช์ (เฉลิม พรมมาส)
2488-2500
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท
(พิณ เมืองแมน)
2500-2501
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง			
2501-2507
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์			
2507-2512

มหาวิยาลัยมหิดล
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นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

จอมพลถนอม กิตติขจร					
2514-2515
พลตรีศิริ สิริโยธิน		
		
2515-2518
ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์			
2518-2527
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว			
2527-2531
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน		
2531-2537
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง		
2537-2549
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช		
2549-ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์			
2512-2514
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช			
2514-2522
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ		
2522-2534
ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
2534-2538
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ		
2538-2542
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
2542-2550
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร
2550-2554
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน			
2554-2557
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2557
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณยงยุทธ ยุทธวงศ์			
(ลาออก 1 กันยายน 2557)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรีกำ�จร มนุญปิจุ		
(ถึงแก่อนิจกรรม 22 ธันวาคม 2556)
ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร					
(ลาออก 4 กันยายน 2557)
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
ดร.โชค บูลกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด				
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร			

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน		
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ		
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล   		
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล		
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
(หมดวาระ 5 พฤษภาคม 2557)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
(เริ่ม 6 พฤษภาคม 2557)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ�
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา 			
(เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน 			
(ลาออก 2 มกราคม 2557)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์			
(หมดวาระ 5 พฤษภาคม 2557)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธิต โหตระกิตย์		
(เริ่ม 6 พฤษภาคม 2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์			
(เริ่ม 6 พฤษภาคม 2557)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ�
ดร.สถาพร สาธุการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำ�นวย
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รชั ตะ รัชตะนาวิน

รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน

รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและสินทรัพย์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต
ศิลธรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ
โชคธนะศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ
นาฑีสุวรรณ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์
ผลิตผลการพิมพ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์
อังกานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต
จิรจริยาเวช

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ
สิทธิอำ�นวย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช
แย้มวงษ์

ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก
แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
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รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง
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รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์กำ�ลัง
ชุมพลบัญชร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา		
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำ�รัส

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นายแพทย์ภูวัต จารุกำ�เนิดกนก		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
อาจารย์อำ�นาจ เจรีรัตน์

คณบดี/ผู้อำ�นวยการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร			
คณะสาธารณสุขศาสตร์				
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณะเทคนิคการแพทย์		
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล   
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน			
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
คณะวิทยาศาสตร์				
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
บัณฑิตวิทยาลัย		
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์			
คณะทันตแพทยศาสตร์				
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
คณะเภสัชศาสตร์			
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์		
รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ
คณะพยาบาลศาสตร์				
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ� ติลกสกุลชัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล		
คณะวิศวกรรมศาสตร์				
อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์		
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร

คณะกายภาพบำ�บัด		
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
วิทยาลัยราชสุดา				
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา		
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา
วิทยาลัยนานาชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์				
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
วิทยาลัยการจัดการ			
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย
วิทยาลัยศาสนศึกษา		
รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี 	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
สถาบันโภชนาการ			
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำ�ปา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ			
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
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หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้		
นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
นางกาญจนา เข่งคุ้ม				
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ�				
(หมดวาระ 20 มกราคม 2557)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล		
(เริ่ม 21 มกราคม 2557)

ผู้บริหารหน่วยงานในสำ�นักงานอธิการบดี
กองบริหารงานทั่วไป		
นางรุจิรารัตน์ บรรจง
กองคลัง			
นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
กองทรัพยากรบุคคล			
นางจริยา ปัญญา
กองกิจการนักศึกษา			
นางกาญจนาพุทธ วงษ์วันทนีย์
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 31 ธันวาคม 2556)
นางกิรติ สอนคุ้ม
(รักษาการตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 - 30 เมษายน 2557)
นางสาวพัชรา เดชโฮม
(รักษาการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557)
กองบริหารการศึกษา
ดร.สมชาติ พนาเกษม
กองแผนงาน			
นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
กองบริหารงานวิจัย
นางรัตนา เพ็ชรอุไร
กองวิเทศสัมพันธ์		
นางบุญญารัตน สุวรรณจินดา
กองกฎหมาย			
นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ		
กองพัฒนาคุณภาพ
นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์			
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
นายมาโนชญ์ เหล็กดำ�รง
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ		
นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
(รักษาการ)

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา		
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ศูนยพัฒนาปญญาคม			
นางสาวพยอม ดวงดารา					
(รักษาการถึง 31 ธันวาคม 2556)
ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม			
(รักษาการถึง 31 ธันวาคม 2556)
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง			
นางสยุมพร เงินแพทย์
(รักษาการถึง 7 มกราคม 2557)
นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต
(รักษาการตั้งแต่ 8 มกราคม 2557)
ศูนย์บริหารสินทรัพย์
นายมงคล เลิศศรีสุริยะ
ศูนย์ตรวจสอบภายใน			
นางกิจมน รัตนจันทร์					
(รักษาการ)
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ
อาจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

มหิดล

สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
สำ�นักงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย

อธิการบดี
สภาคณาจารย์
คณะ / วิทยาเขต / ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
- สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
- สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
- วิทยาลัยการจัดการ
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- วิทยาเขตกาญจนบุรี
- บัณฑิตวิทยาลัย

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะกายภาพบำ�บัด
- สถาบันโภชนาการ
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยราชสุดา
- หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
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ส่วนงานภายใน
- ศูนยต รวจสอบสารตอ งหา มในนักกีฬา
- ศูนยส ตั วท ดลองแหง ชาติ
- วิทยาลัยศาสนศึกษา

สำ�นักงานอธิการบดี
- กองกฎหมาย
- กองกายภาพและสิ่งแวดลอม
- กองกิจการนักศึกษา
- กองคลัง
- กองทรัพยากรบุคคล
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองบริหารการศึกษา
- กองบริหารงานทั่วไป
- กองบริหารงานวิจัย
- กองแผนงาน
- กองพัฒนาคุณภาพ
- กองวิเทศสัมพันธ

กลุ่มภารกิจ

- ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
- ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง
- ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
- ศูนยบริหารสินทรัพย
- ศูนยพัฒนาปญญาคม
- ศูนย์ตรวจสอบภายใน
- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
- ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ
- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา
- โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันวิวฒ
ั น์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
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- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยและ
สิง่ แวดล้อมพิษวิทยาและการบริหาร
จัดการสารเคมี
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทาง
เคมี
- ศูนยความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
- กลุม่ ภารกิจการฝึกอบรมมาตรฐาน
การบริการด้านสุขภาพระดับสากล
แห่งประเทศไทย
- กลุม่ ภารกิจวิจยั และพัฒนาชุมชนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- กลุม่ ภารกิจสุขภาพโลกมหิดล
- กลุม่ ภารกิจด้านการจัดการโซ่อปุ ทาน
สุขภาพ
- กลุม่ ภารกิจการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแม่วยั รุน่

07

ผลงานดี
เ
ด่
น
ของบุคลากรและนักศึกษา

OUTSTANDING STAFF, STUDENTS, and FACULTIES,
INSTITUTES and COLLEGES
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การวิจัย (Research Award)
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต
ดร.ปานน้ำ�ทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
ดร.ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานที่ได้รับรางวัล : The Highest Download Article
Award from Elsevier Science Publisher
ผู้ให้รางวัล : M. Bray, Editor-in-chief
แพทย์หญิงวิภาวี ลักษณากร
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ผลงานที่ได้รับรางวัล : Development of mobile phone
application for weight reduction program and
behavior modification in Thai population : A pilot study
ผู้ให้รางวัล : JACR: The Japanese Association of
Cardiac Rehabilitation

ระดับนานาชาติ

52 | รายงานประจำ�ปี 2557

หน่วยจริยธรรมการวิจยั ในคน
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : AAHRPP Qualified Accreditation
ผู้ให้รางวัล : The Association for the Accreditation of
Human Research Protection Programs Inc. (AAHRPP)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention Award)
ดร.มนตรี ยะสาวงษ์
คณะเภสัชศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : งานนวัตกรรม กลุ่ม Protection of
the environment – Energy (Class V)
ผู้ให้รางวัล : รางวัลเหรียญทองและรางวัล Honorable
Mention จากงานประกวดผลงานนวัตกรรม Geneva
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต
ดร.ปานน้ำ�ทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
ดร.ชลทิพย์ พิพฒ
ั นาบูรณ์ และทีมวิจยั คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานที่ได้รับรางวัล : 1. Gold Medal Award, Taipei International
Invention Show
2. Honor of Invention, Award World Intellectual
Property Association (WIIPA)
3. Leading Innovation, Award International
Intellectual Property Network Forum (IIPNF)
4. Excellent Invention, Award Taiwan Invention
Industrial Association (TIIIA)
ผู้ให้รางวัล : NST 2014 Taipei International
Invention Show & Technomart

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
น.ส.สวรรยา พรหมดวง
น.ส.ณัฐสุดา คำ�ปา
น.ส.สุภาวดี ฤกษ์อินทรีย์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง
ผู้ให้รางวัล : Korea Invention Promotion Association:
KIPA
ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
น.ส.อาทิตยา ถาวรพิทักษ์กุล
น.ส.สุพรรษา ภักด์ศรีสันติกุล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ�หลาย		
พารามิเตอร์
ผู้ให้รางวัล : Korea Invention Promotion Association :
KIPA

ประเภทบุคคล (Individual Award)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : Lifetime Achievement Award
การสร้างผลงานดีเยี่ยมด้านโภชนาการตลอดช่วงชีวิต
ผู้ให้รางวัล : International Union for Nutritional Sciences
(IUNS) ประเทศสเปน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลธิชา สถิรพจน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : Aofog Shan S. Ratnam-Young
Gynaecologist Award 2013
ผู้ให้รางวัล : The 23rd Asian & Oceanic Congress of
Obstetrics & Gynaecology (AOCOG 2013)

นายวรรณพงษ์ เชวงเกียรติกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : เหรียญทอง (คะแนนรายบุคคล)
ในการตอบคำ�ถามวิชาการนานาชาติ
ผู้ให้รางวัล : Chiang Mai University International
Medical Challenge in Pathophysiology &
Phamacology

นายณภัทร พงษ์สามารถ
นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการ
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ The Capsim’s Global
Challenge Award 2014 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ให้รางวัล : CAPSIM
นายอานันท์ จางไววิทย์
นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ The 4th Thailand
Mozart International Piano Competition
ผู้ให้รางวัล : D&M Music studio
นายชินวัฒน์ เต็มคำ�ขวัญ
นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1. ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ประเภท Thailand
International Guitar Competition 2013
ผู้ให้รางวัล : กลุ่มโรงแรมสุโกศล ร่วมกับ ชมรมกีต้าร์ไทย
2. ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับ
ผู้ใหญ่เทศกาลการแข่งขันกีตาร์เอเชียนานาชาติ 2557
ผู้ให้รางวัล : ชมรมกีตาร์ไทย และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาวพิชญาภา เหลืองทวีกิจ
นักเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศประเภทกลุม่ บี (อายุ 13 17 ปี) The 8th Beethoven Competition in Thailand 2014
ผู้ให้รางวัล : สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

นายอัครวินท์ โอภาสสุขสถิต
นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ประเภทรุ่น A Open
Division Thailand International Jazz Conference
Solo Competition 2014
ผู้ให้รางวัล : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรปรัชญ์ ญาณสุภาพ
นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัล “Best Thai Player” ในการ
แข่งขันระดับผูใ้ หญ่ เทศกาลการแข่งขันกีตาร์เอเชียนานาชาติ 2557
ผูใ้ ห้รางวัล : ชมรมกีตา้ ร์ไทย และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
นายนพกร เอื้อศิรินุเคราะห์
นักเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวรุ่นเยาวชน
The Tarrega-Malaysia International Guitar
Competition ประเทศมาเลเซีย
ผู้ให้รางวัล : Terrega Music School ประเทศมาเลเซีย
วง Alisore Chamber Orchestra
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ Princess Galyani
Vadhana International Ensemble Competition 2014
ผู้ให้รางวัล : สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นายกิตติทัศน์ ศิริพชรพันธ์
นักเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ เทศกาลการแข่งขันกีตาร์
เอเชียนานาชาติ 2557
ผูใ้ ห้รางวัล : ชมรมกีตาร์ไทย และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
สถาบันโภชนาการ
ผลงานที่ได้รับรางวัล : Young Scientist Award เรื่อง
“The investigation on optimized extraction conditions,
total phenolic contents and antioxidant capacities
of Gynura procumbers and Gynura divaricata 		
leaves extracts”
ผู้ให้รางวัล : The 17th IU FoST World Congress of
Food Science and Technology
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การวิจัย (Research Award)
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำ�ภา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ได้รับรางวัล : NSTDA Chair Professor ปี 2556
ผูใ้ ห้รางวัล : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : Research Award เรื่อง
“The efficacy of calcium supplementation alone in
elderly Thai women over a 2-year period:
a randomized cotrolled trial”
ผู้ให้รางวัล : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ระดับชาติ

แพทย์หญิงชวรจน์ จันทร์สืบสาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลอันดับที่ 1 เรื่อง “A novel
Dynamic Pulsatile Placenta Model for microsurgery
training using Rama Micro Pump: RamaDPP model”
ผู้ให้รางวัล : การประชุมวิชาการประจำ�ปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจยั
ระดับแพทย์ประจำ�บ้าน เรือ่ ง Using of Cream for Diagnosis
of Diabetes Mellitus and Impaired Glucose ToleanceAn Alternative to the Oral Glucose Tolerance Test
ผู้ให้รางวัล : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงวิกานดา พันธ์มณี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น เรือ่ ง “Comparison
of Q-switched Nd:YAG laser and fractional carbon
dioxide laser for the treatment of solar lentigines in
Asians”
ผู้ให้รางวัล : สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศงานวิจัยอนุสาขามะเร็ง		
วิทยานรีเวช ประจำ�ปี 2556 ในชื่อเรื่อง “Depot medroxy
progesterone acetate and epithelial ovatian cancer;
a multicentre case-control study”
ผู้ให้รางวัล : ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : สูตรและวิธีการให้แคลเซียมเสริมสำ�หรับ
ผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
กระดูกของแม่และเด็ก
ผู้ให้รางวัล : DMSc Award ผลงานดีเด่นประจำ�ปี 2557
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ผลวิจัยเรื่อง “ความคุ้มค่าของการใช้ยา
Trastuzumab ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม”
ที่นำ�เสนอในคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งประเทศไทย
ทำ�ให้ยาดังกล่าวได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ผู้ให้รางวัล : สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ศาสตราจารย์ประเสริฐ โศภน
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : การศึกษาคุณลักษณะและ
ความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่
กระตุน้ ต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปู กับการประยุกต์ใช้ในระบบ
เพาะเลี้ยง
ผู้ให้รางวัล : รางวัลผลงานวิจัยเด่น สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : งานวิจัยเรื่องการผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีที่จำ�เพาะกับเปปไทด์ขนาดเล็ก สำ�หรับรักษาโรค
ปริทันต์อักเสบชนิดลุกลาม
ผู้ให้รางวัล : บริษัท ลอรีอัล จำ�กัด และสำ�นักงานเลขาธิการ		
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต
รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงพรทิพภา เล็กเจริญสุข
ดร.ปานน้ำ�ทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานที่ได้รับรางวัล : โมโนโคลนอล แอนติบอดี เพื่อวินิจฉัย
และรักษาโรคเขตร้อน
ผู้ให้รางวัล : สภาวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา สุชีวะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถ
ฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
ผู้ให้รางวัล : รางวัลผลงานวิจัยเด่นกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
เรื่อง “ชุดทดสอบสำ�หรับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับ
(Fasciolosis)”
ผู้ให้รางวัล : สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ประเภทบุคคล (Individual Award)

สิ่งประดิษฐ์ (Invention Award)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : กรรมวิธีการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ที่มี
ถ่านกัมมันต์สำ�หรับการดูดซับกลิ่น
ผูใ้ ห้รางวัล : ได้รับโล่เกียรติคุณผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับ
หนังสือ รับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 7671 จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี สิริสิงห
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : สูตรคอมปาวน์ชวี ภาพสาหรับใช้ผลิตถุงและ
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และกรรมวิธกี าร
ผลิตสูตรคอมปาวน์ดงั กล่าว
ผู้ให้รางวัล : ได้รับโล่เกียรติคุณผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7928 จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์
นายเนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : ระบบการวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ของข้อเข่าการประเมินการเดินในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูใ้ ห้รางวัล : สาํ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
นางสาวกันตา ฉ่ำ�เฉลิม / นางสาวอัญชลี สามศรีสุข
นายจิตสุภา รัตนขจร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Software
Innovation Contest
ผลงาน Braille Dict : Dictionary Application for the Blin
on Android Smart phone
ผู้ให้รางวัล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Faculty of Engineering
Department of Computer Sciences Tokyo University
(TUAT), Faculty of Computer Sciences & Information
Systems (UTM), IEEE Thailand Section และสมาคมศิษย์เก่า
นายเจน ชัยเดช
วิทยาลัยราชสุดา
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : กระดานเรขาคณิตสำ�หรับนักเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการเห็น
ผูใ้ ห้รางวัล : สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำ�ปี
2556
ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปี 2556
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำ�ปี
2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ให้รางวัล : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี “นาคราช”
ประจำ�ปี 2556
ผูใ้ ห้รางวัล : สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต จุดประสงค์
สถาบันโภชนาการ
ผลงานที่ได้รับรางวัล : Young Scientist Award (Ajino
moto Award) for The Outstanding Nutrition Research
for Thai Society Development
ผู้ให้รางวัล : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำ�กัด และ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : Young Researcher Award สาขา Life
Sciences & Agricultural Sciences
ผูใ้ ห้รางวัล : สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์ Elsevier

อาจารย์ ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus
Young Researcher Awards สาขา Health Sciences
ผู้ให้รางวัล : สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.Timothy William Flegel
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2556
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ผูใ้ ห้รางวัล : สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2556
ผูใ้ ห้รางวัล : สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วไิ ลศรี
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุง่
(Young BMB Award)
ผู้ให้รางวัล : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

นางสาวอาภากร พุม่ โรย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ�”
ประจำ�ปี 2556
ผู้ให้รางวัล : กระทรวงศึกษาธิการ
งานตรวจไวรัสดือ้ ยา ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ใบประกาศเกียรติคุณสำ�หรับหน่วย
บริการด้านเอชไอวีเอดส์ ผลงานดีเด่นอันดับ 1 ของประเทศ
ผู้ให้รางวัล : สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : 2013-TRF-CHE-SCOPUS Researcher
Awards สาขา Health Sciences
ผูใ้ ห้รางวัล : สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และสำ�นักพิมพ์ Elsevier ผูจ้ ดั ทำ�ฐาน
ข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS

นายวรภัทร ไมตรีวงษ์
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : โล่รางวัลชนะเลิศจากบทความ “อวัจนาจารย์
อาจารย์ผเู้ งียบงัน”
ผูใ้ ห้รางวัล : สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายปัญญรักษ์ โรเก้ / นายณรงค์พล สาธรณ์ / Mr. Zaw htun Lat
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “The 9th
European Union - Thailand National Intervarsity Debate
Championship”
ผูใ้ ห้รางวัล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำ�นักงานคณะผูแ้ ทน
สหภาพยุโรปประจำ�ประเทศไทย
นายณัฐดนัย พัวพันประสงค์
นักศึกษาวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เซ็ทเทรดเยาวชน
ดนตรีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 16 ประจำ�ปี 2556
ผูใ้ ห้รางวัล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวศุภกานต์ ศิลป์วสิ ทุ ธิ์ นักศึกษาวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลชนะเลิศการประพันธ์บทเพลง “ข้าวแช่
ในความทรงจำ�” งานประกวดประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สูบ่ ทเพลง
สมัยนิยม”
ผูใ้ ห้รางวัล : สำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายภคินท์ กัณหะสิริ
นักเรียนเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
1. ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลชนะเลิศในรุน่ ใหญ่ การประกวด
E.B.O. Singing Contest ประจำ�ปี 2557
ผูใ้ ห้รางวัล : โรงเรียนสอนดนตรี E.B.O
2. ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เซ็ทเทรดเยาวชน
ดนตรีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 16 ประจำ�ปี 2556
ผูใ้ ห้รางวัล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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“

มหาวิทยาลัยมหิดลให้
ความสำ�คัญด้านการวิจัย

ภาพที่ 1 แหล่งเงินทุนวิจยั ปี 2553-2557/ FUNDING AGENCY 2010-2014
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558)

”

โดยมียทุ ธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจยั เป็นยุทธศาสตร์
อันดับแรกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยประยุกต์เพื่อนำ�ไป
ใช้ ประโยชน์ ต ่ อสั ง คมและสร้ า งขี ด ความสามารถพั ฒ นาประเทศ
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
ด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

1,400
1,200
1,000

ด้านงบประมาณการวิจัย / Budgeting
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ
ได้ แ ก่ เงิ นรายได้ เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น จากแหล่ งทุ น
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีมีโครงการ
วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเฉลี่ยรวมประมาณมากกว่า 1,200
โครงการต่ อปี ได้ ร ั บ งบประมาณสนั บ สนุ น การวิ จ ั ยแต่ ละปี ดั ง
ปรากฏในภาพที่ 1 (ณ วันที่ 20 มกราคม 2558) ส่งผลให้มี
ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 2,000 บทความต่อปี มีการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล ISI มากกว่า 27,000 ครั้งต่อปี และฐานข้อมูล
Scopus มากกว่า 32,300 ครั้งต่อปี มหาวิทยาลัยมีผลงาน
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
สากล Science Citation Index, PubMed, Medline Ovid,
IEEE, World Scientific, HighWire, AFS Journal
On-line, Science Direct, Electronic Journal Online,
The Australian Gemologist On-line Academic Search
Premier, Scopus, EBSCO, OCLC เป็นจำ�นวนสูงสุดของ
ประเทศในทุกสาขา

2553

งบประมาณแผ่นดิน

2554

2555

งบประมาณเงินรายได้

2556

แหล่งทุนในประเทศ

แหล่งทุนต่างประเทศ

ภาพที่ 2 จำ�นวนผลงานตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล ISI & SCOPUS
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2558)
จำ�นวนผลงานตีพิมพ์

โดยผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจาก
ทุ ก สถาบั น ในประเทศไทยมากกว่ า ครึ ่ ง มาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ในรอบปี พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐาน
ข้อมูลสากลมากถึง 1,968 เรื่อง
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

Scopus
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2557
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ISI

ในปี 2553 – 2557 สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 1 ใน 9
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (National Research Universities:
NRU) โดยมีมหาวิทยาลัยอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับงบ
ประมาณในการสนับสนุนการสร้างศูนย์วิจัย และคลัสเตอร์ต่างๆ
4 คลัสเตอร์ และ 5 ศูนย์วิจัย ดังนี้

ตารางที่ 1 QS Thai & Asian Ranking 2014

คลัสเตอร์วิจัย
1. คลัสเตอร์วิจัยด้านโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
2. คลัสเตอร์วิจัยด้านนวัตกรรมการวิจัยด้านสังคม การ
ศึกษาสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาวะประชาชน
3. คลัสเตอร์การวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์เพื่อการยกระดับ
การให้บริการสุขภาพและอนามัยของประเทศไทย
4. คลัสเตอร์การวิจัยด้านดนตรีบำ�บัด

ศูนย์วิจัย
1. ศูนย์วิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และโรคที่ไม่ได้รับการรักษา
2. ศูนย์วิจัยด้านวิทยาการความซับซ้อนของระบบ
3. ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
4. ศูนย์วิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพและนวัตกรรมการบำ�บัด
5. ศูนย์วิจัยด้านสัตว์น้ำ�
และจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน ASEAN ปี
2010-2014 โดย Quacquarelli Symonds Ranking–QS
ASEAN Ranking 2014

“

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั การ
จัดอันดับ 1 ของประเทศเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม มหา
วิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

”
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจยั ทีน่ �ำ ไปใช้ประโยชน์
ในการอ้างอิงทางวิชาการเป็นจำ�นวนมาก ในฐานข้อมูลสากล

ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง (Citation) 10 อันดับต้นของปี 2014
(ข้อมูลจาก www.scopus.com ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 3 จำ�นวนการอ้างอิงฐานข้อมูล ISI & Scopus
29,193
25,602
20,932
14,146

27,148

24,221

21,552

2. The global distribution of clinical episodes of Plasmodium falciparum malaria (Cited 1,656 time(s))
2005; Nature; Snow, R.W. | Guerra, C.A. | Noor, A.M. | Myint, H.Y. | Hay, S.I.

18,173

17,002
12,139

1. Breast cancer and hormone replacement therapy: Collaborative reanalysis of data from 51 epidemiological
studies of 52,705 women with breast cancer and 108,411 women without breast cancer (Cited 2,020 time(s))
1997; Lancet; Calle, E.E. | Heath Jr., C.W. | Coates, R.J. | Liff, J.M. | Franceschi, S. |...

32,335

14,669

3. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to prevent HIV-1 infection in Thailand (Cited 1,124 time(s))
2009; New England Journal of Medicine; Rerks-Ngarm, S. | Pitisuttithum, P. | Nitayaphan, S. | Kaewkungwal,
J. | Chiu, J. |...

2008

2009
ISI

2010

2011

2012

4. A new approach for catheter ablation of atrial fibrillation: Mapping of the electrophysiologic substrate
(Cited 1,031 time(s))
2004; Journal of the American College of Cardiology; Nademanee, K. | McKenzie, J. | Kosar, E. | Schwab,
M. | Sunsaneewitayakul, B. |...

2013

Scopus

5. Artemisinin resistance in Plasmodium falciparum malaria (Cited 975 time(s))
2009; New England Journal of Medicine; Dondorp, A.M. | Nosten, F. | Yi, P. | Das, D. | Phyo, A.P. |...

ภาพที่ 4 จำ�นวนผลงานตีพมิ พ์วารสารนานาชาติ
2008-2012 ในสาขาวิชาหลัก Competency Area

6. Breast cancer and hormonal contraceptives: Collaborative reanalysis of individual data on 53 297
women with breast cancer and 100 239 women without breast cancer from 54 epidemiological studies
(Cited 854 time(s))
1996; Lancet; Calle, E.E. | Heath Jr., C.W. | Miracle-McMahill, H.L. | Coates, R.J. | Liff, J.M. |...

(ข้อมูลจาก www.spotlight.scival.com)

7. Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use
disorders (Cited 728 time(s))
2009; The Lancet; Rehm, J. | Mathers, C. | Popova, S. | Thavorncharoensap, M. | Teerawattananon, Y. |...
8. Probable person-to-person transmission of avian influenza A (H5N1) (Cited 609 time(s))
2005; New England Journal of Medicine; Ungchusak, K. | Auewarakul, P. | Dowell, S.F. | Kitphati, R. |
Auwanit, W. |...
9. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (Cited 594 time(s))
2012; Autophagy; Klionsky, D.J. | Abdalla, F.C. | Abeliovich, H. | Abraham, R.T. | Acevedo-Arozena, A. |...
HIV Infections
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(ครั้ง)

10. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia (Cited 580 time(s))
2010; New England Journal of Medicine; Saglio, G. | Kim, D.-W. | Issaragrisil, S. | Le Coutre, P. | Etienne, G. |...
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สาขาทีม่ ผี ลงานการตีพมิ พ์มากทีส่ ดุ Top 20 (ปี 2557)
จากฐานข้อมูล Scopus (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)

1. Medicine 						
2. Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
3. Immunology and Microbiology 			
4. Agricultural and Biological Sciences 			
5. Chemistry 						
6. Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
7. Engineering 					
8. Material Science					
9. Chemical Engineering				
10. Environmental Science				
11. Social Sciences
				
12. Physics and Astronomy 				
13. Computer Science 				
14. Neuroscience 					
15. Mathematics
				
16. Business, Management and Accounting 		
17. Nursing 						
18. Psychology 					
19. Veterinary 						
20. Dentistry 					
Economics, Econometrics and Finance 		

(794)
(319)
(211)
(160)
(128)
(114)
(97)
(76)
(60)
(53)
(46)
(44)
(42)
(39)
(33)
(26)
(24)
(17)
(16)
(15)
(15)

การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา จึงก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และเกิดนวัตกรรมท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง ส่งเสริมการวิจัยมุ่งเป้าในลักษณะการวิจัยแบบ
บูรณาการสหสาขาที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศให้
สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งให้ความสําคัญต่อการสร้างเครือ
ข่ายงานวิจัยเพื่อประสานความเชื่อมโยงกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาและ
บัณฑิตไทยสูต่ ลาดงานระดับสากล ผลักดันให้ประเทศไทยมีโอกาส
ในการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค และเป็นมหา
วิทยาลัยวิจัยชั้นนําที่มหาวิทยาลัยระดับโลกอื่นๆ จะสามารถเข้ามา
ติดต่อและสร้างความร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ของมนุษยชาติต่อไป
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ผลงานวิจัยโดดเด่น

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบบการวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ของข้อเข่าสําหรับการประเมินการเดินในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ปี 2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรางวัลสภา
วิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2556)
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือต้นแบบ
สําหรับการวัดการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในการเดินซึ่งเป็นหนึ่ง
ปัจจัยด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูที่มีความสําคัญสําหรับการประเมิน
การเดินของผู้ป่วยหรือผู้ท่ีมีความผิดปกติในการเดิน ขณะ
ท่ีเครื่องมือสําหรับวัดการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเชิงพาณิชย์
มีราคาแพงมากและมีปัญหาเรื่องความทนทาน แต่อุปกรณ์
ต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้น มีต้นทุนต่ํามีประสิทธิภาพ พกพาสะดวก
และมีความทนทาน โดยอุปกรณ์ต้นแบบนี้สามารถวัดมุมของ
การเคลื่อนไหวข้อเข่า ณ ขณะเดิน และสามารถบันทึกผลการ
วัดลงในอุปกรณ์หน่วยความจําที่เรียกว่า เอสดีการ์ด เพื่อให้ผู้
พัฒนาสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์การเดินในภายหลังได้

ภาพรวมของระบบแสดงในรูปที่ 1 โดยผู้พัฒนาได้ทําการ
ทดลองและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบกับบุคคลปกติจํานวน 20
คน และได้ทดสอบกับผู้ท่ีมีปัญหาการเดินจํานวน 20 คน ณ
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผลการทดสอบในรูปที่ 2 แสดงวงรอบ
ของการเดิ น ที ่ ค ล้ า ยกั น ของคนปกติ 20 คน ซึ ่ ง เมื ่ อ นํ า เอา
ผลของค่ามุมของข้อเข่าที่วัดได้กับผลที่ได้จากการวัดโดยเครื่อง
มือเชิงพาณิชย์ที่เรียกว่า อุลตร้าเฟล็ก แล้วพบว่าได้ผลลัพธ์ที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ดังแสดงในรูปที่ 3 นอกจากนี้ผู้
พัฒนายังได้ทดสอบวัดการเคลื่อนไหวของข้อเข่าโดยอุปกรณ์
ต้นแบบสําหรับผู้ป่วยก่อนทํากายภาพบําบัดและหลังทํากายภาพ
บําบัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงการปรับเปลี่ยนการเดินท่ีดีขึ้นของผู้ป่วย โดยมี
ลักษณะของกราฟใกล้เคียงกับลักษณะการเดินของคนปกติมาก
ดังแสดงในรูปท่ี 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสงวน
งามสุริยโรจน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายเนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค
ชนิดมัยโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสด้วย
ดีเอ็นเอเซนเซอร์ (รางวัลผลงานวิจัยระดับ
ดีเย่ียม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สภา
วิจัยแห่งชาติ)

2. การพัฒนาดีเอ็นเอเชนเซอร์ชนิดไพโซอีเล็กตริคแบบอัตโนมัติ
หลายช่องทาง
เป็นการพัฒนารูปแบบการตรวจวิเคราะห์ดเี อ็นเอให้สามารถดําเนิน
การได้หลายตัวอย่างพร้อมกัน ซึง่ ประกอบด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์
ชนิดไพโซอีเล็กตริคที่ประกอบเข้ากับระบบการไหลของตัวอย่าง
ตรวจ พร้อมทั้งการออกแบบระบบการจัดการข้อมูลสําหรับ
การตรวจวิเคราะห์ยีน IS6110 ของเชื้อวัณโรคที่ผ่ากระบวน
การขยายจํานวนด้วยเทคนิคที่ใช้อุณหภูมิเดี่ยวชนิด LAMP
งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาดีเอ็นเอเซนเซอร์ที่สามารถทําการ 3. การพัฒนาการตรวจดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคโดยใช้การขยาย
ตรวจของเช้ือวัณโรค Mycobacterium tuberculosis (MTB)
จาํ นวนยีนแบบอุณหภูมเิ ดีย่ วร่วมกับเซนเซอร์ชวี ภาพชนิดแถบวัด
ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงประกอบด้วยการวิจัย 3 โครงการ คือ
เป็นการประยุกต์เทคนิคการตรวจดีเอ็นเอโดยการจัดการ
1. การตรวจดีเอ็นเอของเช้ือวัณโรค Mycobacterium tuber
ไหลในแนวระนาบบนแผ่นเมมเบรน ซึ่งเป็นวิธีการตรวจวัดทาง
culosis (MTB) โดยไม่ต้องใช้การขยายจํานวนยีนด้วย
เลือกอีกทางหน่ึงสําหรับตรวจดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรค หลังจาก
เซนเซอร์ชีวภาพท่ีใช้หลักการไพโซอีเล็กตริค
ผ่านกระบวนการขยายจํานวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคที่ใช้ LAMP
เป็นวิธีการใหม่ใช้ตรวจดีเอ็นเอจากเชื้อวัณโรคโดยตรงไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการขยายจํานวนยีน การตรวจทําโดยย่อยดีเอ็นเอ
ผลงานวิ จัย ระดั บ ดี เ ยี่ย มน้ีเ ป็ น ผลจากความร่ ว ม
ทีส่ กัดจากเชือ้ เป้าหมายให้มขี นาดเล็กลงด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ มือด้ า นการวิจัยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ,
(restriction enzyme) ทําให้สามารถพบดีเอ็นเอเป้าหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สั น ติ วัฒ นกุ ล , ดร.ธงชั ย
ที่มีชิ้นส่วนของยีน IS6110 ได้ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ ซึ่งมี แก้วพินิจ, ดร.สุพัตรา อารีย์กิจ, ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ
ความไว (sensitivity) การจําเพาะ (specificity) รวดเร็วและ นายณรงค์ อรุณรัตน์ โดยผลงานนี้มีการนําไปใช้ในกองวัณโรค
ง่ายต่อการตรวจเชื้อวัณโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณะสุข

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวารี
จิรอดิศัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

รูปที่ 2

รูปที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำ�รัส พร้อมมาศ
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์

รูปที่ 3

รูปที่ 4
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรอบแนวความคิดของเทคโนโลยี
นวัตกรรมการสร้างสายพันธุ์เซลล์ต้น
ต้นกําเนิดจากน้ําคร่ําท่ีมีคุณภาพสูงเพียงเซลล์
กําเนิดจากน้ําคร่ําเพ่ือการรักษา (รางวัล 1. คัเดีดยเลืวเพ่อกเซลล์
ือเป็นเซลล์เริ่มต้นที่เรียกว่า “Starter Cell” โดย
เหรียญทองในงานประกวด Seoul Interการคัดเลือกเซลล์ที่เหมาะสมน้ัน พิจารณาจากคุณสมบัติ
พื้นฐานเร่ืองการแบ่งตัวของเซลล์ กล่าวคือ เม่ือเซลล์แบ่ง
national Invention Fair (SIIF) 2012)

ตัวจะมีน้ําหนักและความหนาแน่นของเซลล์เพ่ิมมากข้ึน
เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณส่วนประกอบภายใน และสาร
พันธุกรรมเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าก่อนการทําการแบ่งตัว
2. ป้องกันไม่ให้เซลล์ต้นกําเนิดได้รับสัญญาณการเหน่ียวนําเป็น
เซลล์รา่ งกายจากเซลล์อน่ื โดยการดูดน้าํ ยาท่มี สี ารส่อื สาร
ระหว่างเซลล์และเซลล์อ่ืนๆ ออกท้ังหมด
3. ทําการเพิ่มจํานวนเซลล์ต้นกําเนิดจากเซลล์ที่คัดเลือกเพียง
เซลล์เดียวน้ันจนได้ปริมาณเซลล์จํานวนมาก ทําให้ได้สาย
พันธ์ุเซลล์ต้นกําเนิดน้ําคร่ําจํานวนมากที่มีความบริสุทธ์ิ
ซึง่ เซลล์ตน้ กาํ เนิดทีส่ ามารถนาํ มาใช้เพือ่ การรักษาได้นน้ั
100 %
จะต้องเป็นสายพันธุ์บริสุทธ์ิ มีคุณสมบัติจําเพาะของเซลล์ต้น
กําเนิดครบถ้วน และสามารถแบ่งตัวเพ่ิมจํานวนได้อย่างรวดเร็ว
งานวิจัยน้ีเป็นการสร้างสายพันธ์ุเซลล์ต้นกําเนิดจากน้ําคร่ํา ซ่ึง จุดเด่นของเทคนิค “Starter Cell”
ถือเป็นครั้งแรกท่ีสร้างสายพันธ์ุที่มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใช้ 1. ได้สายพันธ์ุเซลล์ต้นกําเนิดที่มีความบริสุทธิ์คือ เป็นสายพันธ์ุ
เซลล์ต้นกําเนิดน้ําคร่ํา 100%
เพื่อการรักษาโรค โดยได้สร้างเทคนิคท่ีเรียกว่า “Starter Cell”
2.
เป็นเซลล์ต้นกําเนิดที่มีคุณภาพสูง อัตราการแบ่งตัวสูงกว่า
จากนวัตกรรมน้ีทําให้สามารถจัดหาเซลล์ต้นกําเนิดจากน้ําคร่ําได้
การใช้เทคนิคอ่ืนถึง 2-5 เท่า
อย่างไม่มขี อ้ จาํ กัด เพือ่ ประโยชน์ในการนาํ มาใช้รกั ษาทางการแพทย์
3. เพิ่มจํานวนได้เพียงพอต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดย
และการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกําเนิดน้ําคร่ําในอนาคต
สามารถสร้างเซลล์ต้นกําเนิดน้ําคร่ําได้ 10 ล้านเซลล์ในระยะ
เวลาเพียง 2 สัปดาห์ ซ่งึ หากใช้เทคนิคก่อนหน้าต้องใช้เวลาถึง 2
เดือน
4. สร้างความเป็นไปได้ในการรักษาแนวใหม่ เช่น การใช้เซลล์ต้น
กําเนิดน้ําคร่ําในการรักษาทารกเจ้าของเซลล์ต้ังแต่ในครรภ์
5. เป็นวิธีการท่ีง่าย อาศัยพื้นฐานของชีววิทยาของเซลล์ ไม่ต้อง
พึ่งพาเครื่องมือและสารเคมีราคาแพงจากต่างประทศ
6. ราคาถูก โดยใช้ต้นทุนต่ํากว่าเทคนิคอ่ืนๆ ที่มีอยู่ถึง 100 เท่า

“

เทคโนโลยีทางด้านเซลล์
ต้นกำ�เนิดเป็นความหวัง
สำ�หรับการรักษา

”

ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย
ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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การวิเคราะห์เครือข่ายโปรตีนไซคลินดี1
โดยใช้วิธีผสมผสานข้อมูล นําไปสู่การค้น
พบยีน ก่อมะเร็ง และวิธ ีการท ํานายการ
ดําเนินโรคแบบใหม่

เราพิสูจน์โดยวิธีการทางชีววิทยา จนแน่ใจได้ว่า
โปรตีนชื่อ BAIAP2L1 ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีใคร
ทราบหน้าท่ีชัดเจน เป็นโปรตีนก่อมะเร็ง เราจึง
เป็นกลุ่มแรกๆ ในโลกที่พบหน้าที่ของโปรตีนนี้

เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสังเคราะห์ข้อมูล ได้อย่าง
มากมายท้ังในเชิงลึกและในแนวระนาบ ข้อมูลเหล่านี้มีความน่า
สนใจและสามารถถูกนําไปใช้ได้อย่างดีโดยอาศัยการวิเคราะห์ที่
สร้างสรรค์ ก่อนหน้านี้เราได้สร้างข้อมูลเครือข่ายโปรตีนของโปรตีนที่ทําหน้าท่ีในการแบ่งตัวของเซลล์และช่วยให้มะเร็งเติบโตได้ดี
นั่นคือ เครือข่ายโปรตีนของไซคลิน ดี1 จากมะเร็งหลายชนิด โปร
ตีนไซคลิน ดี1 นี้ มักเจอในปริมาณที่สูงในมะเร็ง โดยเป็นผลจาก
การกลายพันธุ์ในระดับยีน จึงทําให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโปรตีน
นี้เป็นตัวจักรที่ขับเคลื่อนให้เกิดโรคมะเร็ง ในงานใหม่จากห้อง
ปฏิบัติการของเราน้ัน เราได้สํารวจลึกลงไปในเครือข่ายนี้โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานเข้ากับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ฐาน
ข้อมูลเครือข่ายโปรตีนชนิดอื่น, ฐานข้อมูลจํานวนโครโมโซมใน
มะเร็ง, หรือฐานข้อมูลการแสดงออกของยีนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
เป็นต้น เราค้นพบว่าเครือข่ายโปรตีนของไซคลิน ดี1 น้นั มีจาํ นวน
โปรตีนก่อมะเร็งอยู่ในเครือข่ายมากกว่าเครือข่ายท่ัวๆ ไปมาก ดัง
น้ันเราจึงตั้งสมมุติฐานว่า

เรายังใช้ประโยชน์ของข้อมูลเครือข่ายโปรตีนไซคลินดี1
โดยการนําไปวิเคราะห์ผสมผสานกับข้อมูลทางคลีนิกของมะเร็ง
เต้านม เราพบว่าการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนท่ีอยู่ในเครือ
ข่ายของไซคลิน ดี1 แบบองค์รวม (aggregate expression
score/ AES) น้ัน ทําให้เราสามารถทํานายการดําเนินโรคของ
ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมชนิ ด หนึ่ ง ท่ี มี ก ารแสดงออกของโปรตี น
estrogen receptor สูง (ER-positive breast cancer) ได้
อย่างแม่นยํา และเป็นวิธีที่ใหม่และง่ายในการนําไปใช้ การวิจัยนี้
แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ในการนําข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล
แบบ high-throughput โดยการผสมผสานข้อมูลหลายชุด
เข้าด้วยกัน บวกกับการพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างรัดกุม
สามารถสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และการค้นพบท่ีใหม่ล่าสุด
งานชิ้ น น้ี เ ป็ น ผลของความร่ ว มมื อ ของหลายฝ่ า ยจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันมะเร็งดานา-ฟาร์เบอร์
เมื อ งบอสตั น สหรั ฐ อเมริ ก า และได้ รั บ การสนับสนุนจากสํา
นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) RSA5580018 และ
ทุนพัฒนางานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โปรตีนหลายชนิดทีย่ งั ไม่
“ปรากฎหน้
าทีช่ ดั เจน อาจเป็น
โปรตีนก่อมะเร็งได้เช่นกัน ”

อาจารย์ ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย และทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
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คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัยด้านแคลเซียมและเมแทบอลิซึม
ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ และ
หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก (Center
of Calcium and Bone Research–COCAB) ได้ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับเมแทบอลิซึม
ของแคลเซียมและกระดูกอย่างครบวงจรมากว่า
20 ปี

เริ่มจากโพรแลคตินจับกับตัวรับที่เซลล์ออสติโอบลาสท์เพ่ือยับยั้ง
OPG ขณะเดียวกันเพิ่ม RANKL ซ่ึงไปมีผลกระตุ้นเซลล์ออสติ
โอคลาสท์ให้สลายกระดูก สรุปได้ว่า โพรแลคตินมีบทบาทสําคัญ
ในฐานะฮอร์โมนที่ควบคุมเมแทบอลิซึมของแคลเซียมในแม่โดย
เฉพาะในระยะให้นมลูก

การวิจัยและพัฒนายางล้อตัน
รถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
(ผลงานวิจัยดีเด่นของสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประจําปี 2557)

ในช่วง 10 ปีหลัง กลุ่มวิจัย COCAB ได้พัฒนาเป็น
เครือข่ายวิจัยสหสาขา ได้ทําการทดสอบองค์ความรู้ใหม่ที่พบ
กล่าวคือ ศึกษาบทบาทของโพรแลคตินว่าเกิดข้นึ และเป็นประโยชน์
ต่อแม่และลูกอ่อนจริงหรือไม่ โดยทําการทดลองในคน ขณะเดียว
กันก็ยังเดินหน้าค้นคว้าตามโจทย์วิจัยใหม่ๆ ท่ีได้มาจากด้านการ
แพทย์ เช่น ใช้หนูทดลองท่ีตกแต่งยีนเพ่ือแสดงให้ทราบถึงสาเหตุ
ความผิดปกติของสมดุลแคลเซียม ซึ่งนําไปสู่สภาวะกระดูกพรุน
ในโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคน้ีมีอุบัติการสูงมากในประเทศไทย
ความผิดปกติดงั กล่าวส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการดูดซึมแคลเซียม
ที่ลดลงจากความบกพร่องของกระบวนการดูดซึมท่ีต้องอาศัย
วิตามินดี เป็นท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงว่าการออกกําลังกาย เช่น การ
วิ่งบนลู่วิ่งแบบ low intensity สามารถป้องกันการเกิดภาวะ
กระดูกพรุนในหนูเหล่านี้ ในปัจจุบัน COCAB กําลังวิจัยทดสอบ
สมมติฐานใหม่วา่ Fibroblast growth factor–23 (FGF–23)
ซ่ึงเป็นฮอร์โมนลดฟอสเฟสในร่างกาย น่าจะเป็นฮอร์โมนหลักใน
negative feedback loop ท่ีควบคุมการทํางานร่วมกันของ
อวัยวะหลัก 3 อวัยวะ ได้แก่ กระดูก–ไต–ลําไส้ ในการควบคุม
สมดุลแคลเซียม องค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์เกี่ยวกับสมดุลแคลเซียม
กลไกการดูดซึม และวงจรการสร้างและสลายกระดู กที ่ ลงลึกถึง
ระดับเซลล์และโมเลกุล ตลอดจนความเข้าใจถึงปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบ
ต่างๆ จะเป็นฐานสําคัญสําหรับการค้นคว้าวิธีวินิจฉัยและป้องกัน
และการพัฒนายาใหม่ๆ เพ่อื รักษาโรคเมแทบอลิซมึ ของกระดูกต่อไป

แนวโน้มหน่ึงของการพัฒนายางล้อรถในอนาคต
คือ การพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน

ในช่วง 10 ปีแรกน้นั เป็นการวิจยั พืน้ ฐานและการพัฒนา
เทคนิคต่างๆ ที่จําเป็น เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการดูดซึมแคลเซียม
ในลาํ ไส้และวงจรการสร้าง–สลายกระดูกตัง้ แต่ระดับร่างกาย อวัยวะ
ไปจนถึงระดับเซลล์และระดับโมเลกุล และศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเหล่านั้น กลุ่มวิจัย COCAB ได้
พบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกั บ บทบาทของฮอร์ โ มนโพรแลคติ น
(prolactin) ซึง่ เป็นฮอร์โมนทีส่ ร้างและหลัง่ จากต่อมใต้สมอง และ
เป็นที่รู้จักในฐานะฮอร์โมนกระตุ้นการสังเคราะห์น้ํานม บทบาท
ใหม่นี้ได้แก่การออกฤทธิ์กระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลําไส้
งานวิจัยทั้งในหนูทดลองและในเซลล์เพาะเลี้ยงได้แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โพรแลคติน ออกฤทธิ์ด้วยกลไกที่ต่างกัน
ใน 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงแรกเมื่อโพรแลคตินมีระดับสูงใน
เลือดแม่ช่วงต้ังครรภ์และระยะให้นม และช่วงที่สองเม่ือความ
เข้มข้นของโพรแลคตินพุ่งสูงขึ้นกว่า 10 เท่าตอนลูกกําลังดูดนม
โพรแลคตินในช่วงแรกมีผลเพ่ิมการดูดซึมแคลเซียมโดยกระตุ้น
การสังเคราะห์โปรตีนต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งแคลเซียมผ่านเซลล์
เช่น โปรตีนขนส่งแคลเซียมท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ด้านโพรงลําไส้ โปรตีน
ที่จบั แคลเซียมภายในเซลล์ และโปรตีนขนส่งแคลเซียมออกจากเซลล์
สู่เลือด ขณะเดียวกันมีผลลดการสังเคราะห์โปรตีนท่ีควบคุม
tight junction เช่น ZO1 และ occludin ท้ังหมดเป็นผลแบบ
จีโนมิกซ่ึงต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์ ส่วนโพรแลคตินที่สูงขึ้นใน
ช่วงท่ีสองออกฤทธ์ิแบบเฉียบพลันจะกระตุ้นการขนส่งแคลเซียม
ท่ีเซลล์ผ่านช่อง Cav1.3 กับการขนส่งแคลเซียมออกจากเซลล์
ผ่าน PMCA1b และมีผลกระตุ้นการเคล่ือนที่ของแคลเซียมผ่าน
ช่องระหว่างเซลล์ซึง่ เป็นผลมาจากการฟอสฟอรีเลชั่นของโปรตีน
claudin–15 ที่ tight junction โพรแลคตินออกฤทธิ์โดยใช้
กระบวนการส่งสัญญาณ PI3K, ROCK และ PCKξ		
นอกจากน้ันโพรแลคตินยังเร่งวงจรการสร้าง–สลาย
กระดูก ทําให้กระดูกสลายตัวปล่อยแคลเซียมออกมาสู่เลือดเพ่ือ
ให้ร่างกายของแม่ใช้ในการสังเคราะห์น้ํานม กระบวนการนี้มีกลไก

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การพัฒนายางล้อตัน
สําหรับรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางล้อรถไทย งานวิจย
ั นีด
้ าํ เนินการร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและบริษทั วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง
จํากัด
ปกติยางล้อรถท่ีเคล่ือนที่ไปจะเกิดการสูญเสียพลังงาน
เน่อื งจากคุณสมบัติหยุ่นหนืดของยางและการแตกตัวของกลุ่มตัว
เติมเสริมแรงท่่ีอยู่ภายในเน้ือยาง การติดที่ไม่ดีระหว่างยางและตัว
เติมเสริมแรงก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงของการสูญเสียพลังงาน การสูญ
เสียพลังงานดังกล่าว เกิดขึน้ เมือ่ ยางล้อรถทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ปเกิดการเสีย
รูปเชิงพลวัตเนือ่ งจากความไม่เรียบของผิวถนน

ลดการสูญเสียพลังงานเนือ่ งจากโครงสร้างร่างแหของยางวัลคาไนซ์
ปรับปรุงการกระจายตัวของตัวเติมเสริมแรงที่ใช้และปรับปรุงการ
ติดระหว่างยางกับตัวเติมเสริมแรง
ฉะน้นั งานทีท่ าํ ในงานวิจยั นี้ คือ การพัฒนายางคอมพาวด์
ท่ีใช้ในการผลิตยางล้อตันและการใช้ประยุกต์ใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ในการออกแบบโครงสร้างและดอกยางล้อเพ่ือให้เกิดการเสียรูป
ของยางล้อน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังทําการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของยางล้อตันที่พัฒนาขึ้นกับยางล้อตันของบริษัทต่างชาติท่ีมีช่ือ
เสียงและยางล้อตันเดิมของบริษทั ทีร่ ว่ มโครงการ ยางล้อตันต้นแบบ
ผลิตโดยบริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จํากัด ผลการวิจัยได้
ผลว่ายางล้อตันท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าสัมประสิทธ์ิความต้านทานการ
หมุน (ค่าท่ีวัดการสูญเสียพลังงาน) 21 กก./ตัน ซ่ ึ ง ดี กว่ าของ
ยางล้อเดิมของบริษัทร้อยละ 38 และดี กว่าของบริษัท ชั้น น ําใน
ตลาดร้อยละ 15 นอกจากนี้ยังมีความทนต่อการสึกกร่อนดีขึ้น
สองเท่า การทดสอบการใช้งานจริงของยางล้อตันพบว่าสามารถ
ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ได้ปลี ะ 60,000
บาทต่อคันต่อปี

“

กลยุทธ์ของงานวิจยั นี้ คือ
การทำ�ให้การเสียรูปของยาง
ล้อรถในขณะใช้งานลดลง

”

ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ (คนกลาง)
หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิจัย COCAB

ดร.กฤษฎา สุชีวะ และคณะวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์
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การเปล่ียนแปลงฟลักซ์ของรังสีคอสมิก
และกระบวนการทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่
เกี่ยวข้อง (Basic Research Grant
from the Thailand Research Fund)
กลุ่มฟิสิกส์อวกาศและอนุภาคพลังงานสูงศึกษา
รังสีคอสมิก (อนุภาคจากอวกาศ) อย่างรอบด้าน
โดยเป็นแกนนําในการติดต้งั สถานีตรวจวัดนิวตรอน
สิรินธร ณ ยอดดอยอินทนนท์
ซึ่ ง วั ด ฟลั ก ซ์ ต่ อ เวลาของรั ง สี ค อสมิ ก จากกาแล็ ก ซี ที่ พ ลั ง งาน
สู งท่ ี ส ุ ด ในโลกสํ า หรั บ สถานี ป ระเภทนี ้ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับอนุ ภ าคจากพายุ ส ุ ร ิ ย ะ และคิดทฤษฎีการขนส่ง
ของอนุ ภ าครั ง สี ค อสมิ ก ในตั ว กลางระหว่ า งดาวเคราะห์ ท ี ่
มี ความปั่นป่วน และยืนยันทฤษฎีเหล่าน้ีโดยการจําลองด้วย
คอมพิวเตอร์โดยตรง
ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีท่ีผ่านมา เราศึกษากระบวนการ
การเชื่อมต่อใหม่ของเส้นสนามแม่เหล็ก ซ่ึงอาจเกิดสืบเน่ืองจาก
พายุสุริยะและทําให้อนุภาคจํานวนมากเข้าสู่บริเวณสนามแม่เหล็ก
โลก ซ่งึ สามารถทาํ ลายดาวเทียมได้ นอกจากนัน้ เราได้ศกึ ษาความ
เกีย่ วข้องระหว่างฟลักซ์ของอนุภาคและโครงสร้างแม่เหล็กในอวกาศ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร
กับโครงสร้างบนดวงอาทิตย์ พัฒนาการใหม่สองเร่ืองเก่ียวกับ
การเดินสุ่มของเส้นสนามแม่เหล็กในอวกาศ และการค้นพบและ
อธิบายการบีบตัวของลําอนุภาคจากดวงอาทิตย์ระหว่างทางสูโ่ ลก

ศาสตราจารย์เดวิด รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
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สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
อินเดียในประเทศไทย:พลวัตในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน
และ เอเชีย (Indians in Thailand: The
Dynamics Moving Thai Society to
ASEAN community and ASIA)
(Ananda Coomarasamy Fellow
2012)
ชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในประเทศ
ไทยอพยพและเดินทางมาทํางานในประเทศไทยเพื่อ
ค้าขายและประกอบธุรกิจ “อาชีพค้าผ้า”
เป็นอัตลักษณ์หน่ึงของชาวอินเดียในประเทศไทยเพราะเป็นอาชีพ
ที่ชาวอินเดียโดยเฉพาะที่มาจากปัญจาบ (ปากีสถานปัจจุบัน)
ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยอาชีพน้ี ต่อมาชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามา
ประกอบอาชีพน้ีมากขึ้นทําให้ธุรกิจค้าผ้าในหมู่ชาวไทยเช้ือสาย
อินเดียค่อยๆ ลดลงในรุ่นที่ 3 และลูกหลานของชาวไทยเชื้อ
สายอินเดียจํานวนมากประกอบอาชีพอื่นตามที่ได้เล่าเรียนมา
และตามความสนใจมากขึ้น นอกจากน้ีเมื่อไทยทําข้อตกลง

ทางการค้าเสรีกับจีน สินค้าจากจีนรวมท้ังผ้าหลั่งไหลเข้ามาใน
ประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการทอผ้าและค้าผ้า
ของนักธรุกิจชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ทําให้ธุรกิจค้าผ้าในสําเพ็ง
และพาหุรัดหลายรายต้องเลิกหรือเปลี่ยนกิจการไป
นอกจากน้ธี รุ กิจท่เี กีย่ วกับกระบวนการผลิตผ้าเสียภาษี
ในอัตราทีส่ งู และไม่ได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาลไทยเท่าท่คี วรส่งผล
ให้ธรุ กิจนีไ้ ม่เฟือ่ งฟู จึงส่งผลให้ชาวไทยเช้อื สายอินเดียจํานวนหน่ึง
ต้องเปลี่ยนวิธีทําธุรกิจด้วยการเลิกธุรกิจค้าผ้า หรือเพ่ิมประเภท
ธุรกิจเพ่ือป้องกันความเสี่ยง และขยายธุรกิจจากระดับท้องถิ่น
สู่ระดับนานาชาติมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีบริษัทข้ามชาติรวมทั้ง
กลุ่มไอทีจากประเทศอินเดียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
บ้างก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจของตนออกไปทั่ว
โลก
ในด้านสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ชาวไทยเชื้อสาย
อินเดียและชาวอินเดียยังคงเคร่งครัดในศาสนปฏิบตั ิ และสามารถ
ธํารงรักษาอัตลักษณ์ของกลุม่ ตนไว้ได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถผสมผสานเข้ากับสังคมไทยอย่างไม่มขี อ้ ขัดแย้ง คนกลุม่
นี้ได้เสียสละและช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ อย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องการแสดงตัวหรือประชาสัมพันธ์
ในการทําความดีแต่อย่างใด ชาวไทยเชื ้ อ สายอิ น เดี ย และชาว
อินเดียในประเทศไทยเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นของสังคมไทย
และกำ�ลังเป็นส่วนสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่
ประชาคมอาเซียน เอเชีย และโลก
￼

รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำ�ปา ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
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13
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ไทย
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เทคโนโลยี
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ไทย
นานาชาติ

ตารางแสดงจำ�นวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล

รวม

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตร
ทั้งหมด จำ�นวน 578 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรไทย
จำ�นวน 386 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 192 หลักสูตร
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน จำ�นวน 572 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรไทย จำ�นวน 383 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ
189 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3

7,954

1

31,942

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวมทั�งสิ�น

50

567
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470

28

พยาบาลเฉพาะทาง

53

36

11
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ทันตแพทยประจำบาน/เฉพาะทาง

9

43

12

53

17

แพทยเฟลโลว

5
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ปร�ญญาตร�

แพทยประจำบานตอยอด

5

391

5

1,374

-

แพทยประจำบาน

5

1,214

-

2,401

หลักสูตรในกำกับสภาว�ชาช�พ

1

192

-

1,957

ปร�ญญาเอก

-

306

-

311

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั�นสูง

4

1,779

ต่ำกวาปร�ญญาตร�

6,937

ปร�ญญาโท

160

34
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24

166

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

163

3,888

32

19,572

40

ปร�ญญาตร�

83

541

35

740

51

ต่ำกวาปร�ญญาตร�

88

6,740

หลักสูตรมหาว�ทยาลัยมหิดล

29,541

หลักสูตรมหาว�ทยาลัยมหิดล

ไทย

นานาชาติ

รวม

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนกั ศึกษา
จำ�นวนทั้งสิ้น 31,942 คน และมีผู้สำ�เร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 7,954 คน

ผลงานโดดเด่น
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นสูง
เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษา (ICT 4Ed Workshop)

เครื่องมือสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
รู้ให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน
ในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดโครงการดังกล่าว
จำ�นวน 2 ครั้ง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย และ
การฝึกปฏิบัติ ดังนี้

ตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดลที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือ การสร้างการ
ศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative
education)

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2557
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 36 คน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2557		
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 25 คน
		
จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรมฯ ในภาพรวม
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา (ICT for Education) อันได้แก่ e-Learning, เห็นว่า โครงการนี้ดี มีประโยชน์ต่ออาจารย์ ในการจัดการเรียน
distance education, digital textbooks, virtual laboratories การสอนแบบ E-learning ได้อย่างถูกต้อง รู้จักการเก็บรักษา
เป็นต้น จะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์การเรียนรู้ทาง ข้อมูลต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากร (Resource)
การศึกษาและสร้างสภาวะแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย และ ต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทัง้
ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถลดค่า สามารถใช้ประโยชน์จาก Google Application และ Mahidol
ใช้จ่ายในด้านการศึกษาจากการแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ Website ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผ่านระบบเครือข่าย โดยอาศัย ICT ตลอดจนสามารถแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิทยาการใหม่ๆ ที่ทันสมัยผ่าน

และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างและส่งเสริมให้
อาจารย์มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะทำ�
หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ดี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในด้านการสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Transformative Education)

“

บุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่มีบทบาทสำ�คัญต่อภารกิจ
ดังกล่าวคือ บุคลากรสาย
วิชาการ

”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ให้ความสำ�คัญในการสร้างและส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพ
และมีความพร้อมที่จะทำ�หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ดี ทั้งในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอด
จนการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มี
คุณธรรมอันดีงาม สามารถชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รวมทั้งเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะผลักดัน
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นสากล

กองบริหารการศึกษา จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน
การจัดการเรียนการสอนขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลนักศึกษา การจัดทำ�ข้อสอบ ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินหลักสูตร
ในปี ง บประมาณ 2557 ได้ จั ด โครงการดั ง กล่ า ว
จำ�นวน 3 ครั้ง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556
มีผู้เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 46 คน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2557			
มีผู้เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 46 คน
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557			
มีผู้เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 46 คน
จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรมฯ ในภาพรวม
เห็นว่า โครงการนี้ดี มีประโยชน์ต่อทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่
สอนมาระยะหนึ่ง เนื่องจากเป็นการทบทวนวิธีการสอน อีกทั้งยัง
ทำ�ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มีข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม คือ ควรให้มีการจัดอบรมในลักษณะนี้เป็นระยะให้กับ
อาจารย์ที่สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ประจำ� โดยหัวข้อของ
การอบรมหรือระดับความรูอ้ าจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเล็งเห็นความสำ�คัญ
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โครงการบรรยาย
เรือ่ ง ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
ในสถาบันอุดมศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขั้นสูง
เรื่อง การแต่งตำ�รา : หลักการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณ

ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำ�คัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ซึ่ ง เป็ น รอยต่ อ ช่ ว งวั ย จากมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ต้องปรับตัวทั้งในเรื่องของการเรียน
การคบเพือ่ น การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ทักษะการใช้ชีวิต

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่า อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่สอน
จึ งควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการเขี ยนและเรี ย บ
เรียงหนังสือหรือตำ�ราที่ถูกต้อง

จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจัดบรรยาย เรื ่ อง ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในสถาบันอุดมศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน
2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
เฟ้นหาและพัฒนาคณะทำ�งานนำ�ร่องด้านการศึกษาและกิจการ
นักศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา เพือ่ ให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเครือข่ายบุคลากรด้านการศึกษาและกิจการ
นักศึกษาที่มีความสนใจเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21

โดยเฉพาะการผลิตผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นบทความทาง
วิชาการ หนังสือ หรือตำ�รานั้น นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือ
ชีว้ ดั และบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการเรียนการสอน
และตั ว ของผู ้ ส อน มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จั ด โครงการสร้ า งเสริ ม
ศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิ ด ลเรื ่ อ ง การแต่ ง ตำ � รา:
หลักการจริยธรรม และจรรยาบรรณ ขึน้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2557 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 153 คน ซึ่งหัวข้อการ
บรรยาย ประกอบด้วย การวางเค้าโครงตำ�ราและการวางแผนการ
แต่งตำ�รา การใช้ภาษาและสำ�นวนภาษาในการแต่งตำ�รา การใช้ IT ใน
การเขียนตำ�รา ความรูเ้ บือ้ งต้นด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา หลักการ
แต่งตำ�ราเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
จริยธรรมและผลงานทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะในการเรียบเรียงและเขียนหนังสือหรือ
ตำ�ราได้ดีขึ้น และเพื่อให้สามารถนำ�ไปพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอน เพื่อก้าวสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ในอนาคตได้เร็วมากยิ่งขึ้น

จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ เ ข้ า อบรมฯ ในภาพ
รวมเห็ น ว่ า โครงการนี้ดี มีประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ในการนำ�ความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดการ
จากการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าอบรมฯ ในภาพ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ ใช้ใน รวมเห็นว่าโครงการนี้ดีมาก มีประโยชน์ต่ออาจารย์ในการนำ�
การจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
ความรู้และความเข้าใจในการเรียบเรียงและเขียนหนังสือหรือตำ�รา
ได้ดีมากยิ่งขึ้น
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โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
แบบสหสาขาวิชา Interprofessional
Education (IPE) : Mahidol Model
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาการศึกษา
เพือ่ ตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ปี 2556 – 2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์
Transformative Education สร้างการศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ น ชอบ โครงการพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional
Education (IPE):Mahidol Model กำ�หนดให้ใช้วิทยาเขต
กาญจนบุรีเป็นฐาน กิจกรรมมีลักษณะการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักศึกษาระหว่างสาขาวิชาชีพต่างๆ ผ่านรูปแบบการทำ�งาน
ร่วมกันกับชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความจำ�เป็นและความ
ต้องการที่แท้จริงในพื้นที่ ตามสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนย้ายประชากร
ตลอดจนระบบบริการสาธารณสุข ซึง่ วางแผนดำ�เนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษา
จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 122 คน ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากชุมชนและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ผลความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี และเห็นด้วย
ให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
ข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ คณะ
ทำ � งาน และนั ก ศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เพื่ อ
การดำ�เนิน การในปีก ารศึก ษา 2557 มีป ระเด็น สำ�คัญ ได้แก่
ขยายกรอบจาก “สุ ข ภาพชุ ม ชน” เป็ น “สุ ข ภาวะชุ ม ชน”

ซึ่งเกี่ยวกับกาย จิต อารมณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้วิชาชีพอื่นๆ เข้า
ร่วม อาทิ วิ ศ วกรรมศาสตร์ ศิ ล ปศาสตร์ / แนวคิ ด การสร้ า ง
เป็ น รายวิ ช าเลือก/การลงพื้นที่เป็นแบบกึ่งการออกค่าย/การ
สร้ า งสิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยร่ ว มกั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ /
นักศึกษาเข้าร่วมได้ ทุ ก ชั้ น ปี ซึ่ ง เน้ น ปริ ญ ญาตรี โดยบั ณ ฑิ ต
ศึ ก ษามาสมทบได้ / การจั ด ตลาดนั ด สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ แ บบโดย
มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญดู แ ล/การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ให้ รุ่ น ต่ อ ๆ ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน/การติดตามสภาพพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ เน้น
กิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทาง
สุขภาวะของชุมชน ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ ดีชนีชี้วัดทางความสุข
การสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

“

เป้าหมายสำ�คัญ คือ
การพัฒนาสุขภาวะ

”

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเริม่ จากการมีกระบวน
การรับฟังและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินโครงการที่มีการตัดสินใจร่วมกัน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
ระหว่างระบบสุขภาพ ระบบการศึกษาและวิจยั ระหว่างพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น
ชุมชน นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข ที่มี
การศึกษาคิดค้นร่วมกัน การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม มีการจัดการ
เรียนการสอนในความร่วมมือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ ด้วยศาสตร์
ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม เพื่อ
สังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไปใน
ทางที่ดีขึ้น
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
นานาชาติ (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
ซึ่งเป็นโครงการด้านการศึกษากาย
อุปกรณ์ระดับ ISPO category 1
หลักสูตรเดียวของโลก
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ได้ลงบันทึกตกลงเพื ่ อ ความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ
Human Study e.V. ซึง่ เป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกำ�ไร ประเทศ
เยอรมนี และองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ (International
Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO) ในการ
ขอเปิดหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (แบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน)

“

เพื่อพัฒนาช่างกาย
อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานใน
ประเทศที่ด้อยโอกาส

”

ทางด้านการศึกษาด้านกายอุปกรณ์ อาทิ ประเทศแถบยุโรปตะวัน
ออก ประเทศในทวีปแอฟริกา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
กายอุ ป กรณ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามมาตรฐานขององค์ ก รกาย
อุปกรณ์นานาชาติ (ISPO category 1) และเป็นส่วนหนึ่งใน
การสนับสนุนนโยบายของประเทศที่มุ่งเป็นศูนย์กลางทางการ
ศึกษา (Education Hub) นับเป็นหลักสูตรด้านกายอุปกรณ์
ระดับ ISPO category 1 หลักสูตรเดียวของโลก ที่ดำ�เนินการ
ในลักษณะนี้
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยนวัตกรรม
Hybrid
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อ
เพิ่มอำ�นาจการต่อรองและขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่น โดยประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกใน
ด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ ด้านการบริการทางการ
แพทย์และสาธารณสุข

ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการศึกษาออนไลน์ โดยการนำ�
จุดเด่นของแต่ละระบบมาผสมผสานกัน เพื่อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นนักวิชาการ
ที่มีความรู้ความสามารถในการพยาบาล มีภาวะผู้นำ� สามารถ
ทำ � งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ที่ มี ทั ก ษะในการศึ ก ษาวิ จั ย และการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการปัญหาสำ�คัญทางสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ระบบการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความ
หลากหลายของผู้สอนและผู้เรียนจากนานาประเทศ

หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ) ที่เรียกว่า Hybrid Education Model จัดเป็นครั้ง
ดังนั้น โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจึงเปิดหลักสูตร แรกในวงการศึกษาวิชาการพยาบาลของเอเชียตะวันออกเฉียง
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นการ ใต้ (อาเซียน) ที่มีการใช้นวัตกรรม Hybrid เข้ามาใช้ในการเรียน
จัดการศึกษาเพือ่ ตอบสนองยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน การสอน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและสุขภาพ เน้นการศึกษาเพื่อ ของประเทศต่างๆ ให้มีความสามารถในการศึกษา การวิจัย และ
ให้เข้าใจสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการพยาบาลในวัฒนธรรมที่ การบริการแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความเข้าใจ
หลากหลาย เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงภาวะสุขภาพ
โดยเน้นการเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่ (Adult Learner) และพัฒนาตนเอง ของภูมิภาคเอเชียที่เปลี่ยนแปลงไปให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning) โดยใช้นวัตกรรทางการ โดยเริ่มเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ศึกษา (Hybrid Education Model) ซึ่งเป็นการผสมผสาน นานาชาติ) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

แผนการรับนักศึกษาและผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
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คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตร
บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และการจัดการ
มหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ; Bachelor
of Science (Medical Technology),
Master of Management (Business
Management)
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัฒน์ ในปัจจุบัน
ทำ�ให้องค์กรหลายแห่งทั้งในส่วนภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน ให้ความสำ�คัญต่อการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารงาน
และมีการนำ�เอาเทคนิค รวมถึงเครื่องมือทางการบริหารจัดการมา
ใช้ เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติให้สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสามารถรับมือ และ
ตอบสนองกับสภาวการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ (พ.ศ.2556 - 2560) ทีม่ กี ารกำ�หนด
กลยุทธ์ในการปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดหลักสูตรการศึกษาที่
เตรียมนักศึกษาให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก การเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน และ 21st Century
รวมถึ ง สนองตอบความต้ อ งการของสั ง คมนั้ น ทำ � ให้ ค ณะฯ
พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
เทคนิคการแพทย์ โดยการจัดทำ� โครงการปริญญาตรี-โทเร่งรัด
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ การจัดการมหา
บัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ; Bachelor of Science (Medical
Technology), Master of Management (Business
Management) หรือ “โครงการ 4+1” ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยการจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสอดคล้องตามความ
ต้องการของสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจแนวใหม่ที่มีการเปลี่ยน

แปลงแบบพลวัต ตลอดจนหลักสูตรดังกล่าวยังเอื้อประโยชน์ให้ผู้
เรียนที่มีความสนใจทางด้านการบริหารจัดการสามารถศึกษาต่อ
ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการ โดย
จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยกว่าปกติ คือ ใช้ระยะเวลาเพียง 5
ปี ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งสามารถลดระยะเวลาของการศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาจากระบบปกติ อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ
67,000 บาท
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์รว่ มกับ
วิทยาลัยการจัดการ ได้จัดกิจกรรม “Open House 4+1 Pro
gram” ขึ้น โดยภายในงานมีการแนะนำ�ภาพรวม และรายละเอียด
ของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 สาขาเทคนิคการ
แพทย์ที่เข้าร่วมรับฟัง และ ได้นำ�นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
สาขาเทคนิคการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้าเยี่ยม
ชมวิทยาลัยการจัดการ โดยมีบุคลากรจากวิทยาลัยการจัดการ
พาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในวิทยาลัยการจัดการ ตลอดจน
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร
โท-เร่งรัดเช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาได้มโี อกาสพูดคุยแลกเปลีย่ น
กั บ อาจารย์ ผ ู ้ ส อน และนั ก ศึ ก ษาที ่ อ ยู ่ ใ นหลั ก สู ต รการจัด การ
มหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ของวิทยาลัยการจัดการอีกด้วย
จากแผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะฯ (พ.ศ.2556-2560)
คณะฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความ
สอดคล้อง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่
กำ�ลังเกิดขึ้น และเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย์
จึงมีแผนทีจ่ ะทำ�ความร่วมมือกับคณะฯ อืน่ ๆ ในการจัดทำ�หลักสูตร
ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดย
เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์อันจะนำ�ไปสู่โอกาส
ในการทำ�งานและความก้าวหน้าในอนาคตของผู้เรียน นอกจาก
นี้ยังจะมองไปถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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คณะพยาบาลศาสตร์
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้หนุ่ จำ�ลอง
ที่มีเทคโนโลยีสูงเสมือนผู้ป่วยจริง
คณะพยาบาลศาสตร์กำ�หนดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ คือ “มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำ�ทาง
ปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม” รวมทั้งตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่
ที่ เ ป็ น การจั ด การศึ ก ษายุ ค ฐานแห่ ง เทคโนโลยี
(Technology Based Paradigm)

บูรณาการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำ�ลองที่มีเทคโนโลยีสูงเสมือน
ผู้ป่วยจริงในหลักสูตรและดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนที่กำ�หนด
คณะพยาบาลศาสตร์ได้บูรณาการเรียนการสอนโดย
ใช้หุ่นจำ�ลองที่มีเทคโนโลยีสูงเสมือนผู้ป่วยจริงในหลักสูตรในปี
การศึกษา 2557 เป็นปีแรก ซึ่งได้ดำ�เนินการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยได้รับความร่วมมือและการเตรียมการต่างๆ จาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในด้านการพัฒนาศักยภาพ
ในการแปลงบทเรียนทางคลินิกเป็นบทเรียนทางคอมพิวเตอร์
สำ�หรับการสอนด้วย simulation หลักการสอนด้วยสถานการณ์
จำ�ลองเสมือนจริง และหลักการ debriefing ทำ�ให้คณาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม ี ค วามเข้ า ใจในการเรี ย นการสอนแบบ
Simulation Learning จนสามารถดำ�เนินการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนที่กำ�หนดคือ กรกฎาคม 2557
ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้บูรณาการการเรียนการ
สอนโดยใช้ หุ่ น จำ � ลองที่ มี เ ทคโนโลยี สู ง เสมื อ นผู้ ป่ ว ยจริ ง ใน
หลั ก สู ต ร โดยมีบทเรียนการพยาบาลผู้ป่วยทางคอมพิวเตอร์
กั บ หุ่ น จำ � ลองในเนื้ อ หาวิ ช าต่ า งๆ จำ � นวน 4 บทเรี ย นใน
ปีงบประมาณ 2557 นี้เป็นปีแรก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ จำ � ลองเสมื อ นจริ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความพร้ อ ม
และมี ค วามมั่ น ใจในการปฏิบัติให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient
safety) เป็ น เป้ า หมายสำ�คัญในระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพ

รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็น
รากฐานสำ�คัญและเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โดย
ที่ Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
ให้คำ�จำ�กัดความไว้ว่า คือ “Freedom from accidental or
preventable injuries produced by medical care” โดยที่
การดูแลโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย มีเป้าหมายเพื่อลด
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการดูแลทางการ
แพทย์ ลดดัชนีเชิงลบที่สามารถป้องกันได้ และพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วย โดยการป้องกันความผิดพลาด เรียนรู้จากความผิด
พลาดที่เกิดและสร้างวัฒนธรรมของการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย
ด้วยเหตุดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะใน
สถานการณ์จำ�ลองเสมือนจริง มีทักษะทางด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาความรู้อาจารย์ การดำ�เนินงานในอนาคต
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำ�ลองที่มีเทคโนโลยีสูง 1. ส่งเสริมให้คณาจารย์บูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ ห ุ ่ น
เสมือนผู้ป่วยจริงโดยจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์
จำ�ลองที่มีเทคโนโลยีสูงเสมือนผู้ป่วยจริงในหลักสูตร โดยมี
เป็นระยะ และพัฒนาครูผู้สอนในการออกแบบบทเรียน การสร้าง
บทเรียนการพยาบาลผู้ป่วยทางคอมพิวเตอร์กับหุ่นจำ�ลอง
โจทย์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ
ในเนื้อหาวิชาต่างๆ จำ�นวน 7 บทเรียนในปีงบประมาณ 2558
และการทำ�งานเป็นทีม เพื่อสามารถจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจใน 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น จึงนับว่าเป็นสิ่ง
การบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำ�ลองที่มีเทคโนโลยีสูง
สำ�คัญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้
เสมือนผู้ป่วยจริงในหลักสูตร
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วิทยาลัยศาสนศึกษา
โครงการ International Guest Lecture
Series in Religious Studies 2013-2014
วิ ท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรียนการสอนด้านศาสนศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับ
การถ่ายทอดวิชาการและความรู้จากคณาจารย์และนักวิจัยชาว
ต่ า งประเทศ ในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต ร
นานาชาติ โดยที่วิทยาลัยฯ ได้เชิญคณาจารย์ชาวต่างประเทศที่
มีชื่อเสียงจากในทวีปเอเชียและทวีปอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาวิชาการและประสบการณ์
จากการทำ�วิจัย ที่สามารถช่วยกระตุ้นความคิดในการทำ�วิจัย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางศาสนศึกษาที่เป็นปัจจุบันให้แก่
นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

ในการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษา
ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยด้านศาสนศึกษาและด้านอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
ระดับโลก
โครงการ The International Guest Lecture Series
เริ่มดำ�เนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2557 นี้ยังคงมุ่งสร้างโอกาสที่ดีให้แก่นักศึกษา
และอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและด้านวิจัยผ่านโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สาขาวิชาศาสนศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและมานุษยวิทยา
โดยในปีการศึกษา 2556 นี้วิทยาลัยฯ ได้เชิญนักวิชาการและ
นักวิจัยระดับนานาชาติ จำ�นวน 6 ท่าน ซึ่งได้รับความสนใจจาก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ และผู้
สนใจภายนอกเป็นอย่างมาก

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
เพือ่ ตระหนักรู้ด้านจริยธรรมทางวิชาการ

เพือ่ ให้การใช้งานโปรแกรม บรรลุวตั ถุประสงค์และส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านสร้างการศึกษาเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
(Transformative Education) หอสมุดฯ จึงได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้โปรแกรมตรวจสอบเพือ่ ป้องกันการคัดลอกผลงาน
บทบาทของหอสมุดในยุคการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนึ่ง วิชาการ และการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ (Turnitin)
คือ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั เชิงรุก ด้วยเป้าหมาย โดยบุคลากรของหอสมุดฯ เป็นวิทยากรจัดอบรมให้อาจารย์และ
บริการเชิงรุกนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ/สถาบันต่างๆ รวมทั้ง
หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดหาโปรแกรมระบบตรวจสอบ จัดบริการตรวจคัดกรองตามคำ�ขอ
คัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin จำ�นวน 6,000 License
ในปีงบประมาณ 2557 มีการจัดกิจกรรมอบรมให้กับ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กรองการคัดลอกผลงานวิชาการโดยใช้ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด
ร่วมกันระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิต ต่อไปนี้
วิทยาลัยของทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ในอนาคตวิทยาลัยฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเชิญนักวิชาการและนักวิจัยระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพิ่มบรรยากาศของสังคมวิชาการภายในวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มากประสบการณ์และขยายสังคมวิชาการนี้ออกไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยมหิดลและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อไป
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นอกจากนี้ ยังให้บริการให้คำ�แนะนำ�การใช้งานโปรแกรม
การวิเคราะห์ผลประเมิน และการแก้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน
ต่างๆ ทั้งนี้ มีผลงานผ่านการตรวจประเมินในระบบทั้งสิ้น

ปี 2558 มีแผนการดำ�เนินการเชิงรุก โดยส่งเสริมให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ทุกแห่ง มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว
รวมทัง้ สามารถให้บริการฝึกอบรม ให้ค�ำ แนะนำ�การใช้งานโปรแกรม
การวิเคราะห์ผลประเมิน และการให้คำ�แนะนำ�ในข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การใช้งานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อขยายผลการดำ�เนินงานให้ครอบคลุม
ทัว่ ทัง้ มหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหิดล อาทิ วิทยานิพนธ์ บทความ หรือรายงานการวิจัยทีต่ ีพิมพ์
ได้เป็นที่ยอมรับด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
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การบริการด้านการรักษาพยาบาล ในปี
งบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยมหิดมีจำ�นวน
เตียงรองรับผู้ป่วย จำ�นวนทั้งหมด 3,467 เตียง
โดยให้บริการรักษาผูป้ ว่ ยจำ�นวน 5,685,949 ราย

การบริการด้านการรักษาสัตว์ ในปีงบประมาณ
2557 มหาวิทยาลัยมหิดลมีสัตว์เข้ารับการรักษา
จำ�นวนทั้งหมด 70,952 ตัว
โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทรจำ�นวน 64,930
ตัว และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน จำ�นวน 6,022
ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกจำ�นวน 5,546,106 ราย และผู้ป่วยในจำ�นวน
139,843 ราย มียูนิตทันตกรรมจำ�นวน 795 ยูนิต ให้บริการ
ด้านทันตกรรมจำ�นวน 684,877 ราย และให้บริการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการจำ�นวน 19,323,564 ราย โดยจำ�แนกการให้บริการ
ตามส่วนงาน ดังนี้

โรงพยาบาล/ประเภทสัตว์

การใหบร�การ

สวนงาน

ผูปวยใน
(ราย)

ยูนิต
ทันตกรรม

ทันตกรรม
(ราย)

หอง
ปฏิบัติการ

2,256 3,158,397
2,106 2,924,098
150 234,299

89,836
81,968
7,868

30
30

53,882
53,882
-

8,976,064
8,346,342
629,722

1,087 1,807,000
768 1,427,144
240
351,975
79
27,881

46,941
35,280
10,112
1,549

26
16
10
-

78,592
66,116

8,855,880
4,648,117

12,476
-

4,169,096
38,667

คณะเวชศาสตรเขตรอน

87

71,287

1,845

-

-

197,727

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก

37

379,777

1,221

127

145,150

370,160

คณะกายภาพบำบัด

-

129,645

-

-

-

-

คณะทันตแพทยศาสตร

-

-

-

612

407,253

-

คณะเทคนิคการแพทย

-

-

-

-

-

829,610

คณะสาธารณสุขศาสตร

-

-

-

-

-

94,123

139,843

795

684,877

19,323,564

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิร�ราช
โรงพยาบาลศิร�ราช ปยมหาราชการุณย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธ�บดี
โรงพยาบาลรามาธ�บดี
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน
ศูนยการแพทยสิร�กิติ์

รวมทั�งสิ�น

เตียง

ผูปวยนอก
(ราย)

3,467 5,546,106

100 | รายงานประจำ�ปี 2557

-

Pics
(Animal)
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จำ�นวน (ตัว)

การได้รับการรับรองมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีการ
พัฒนาคุณภาพและการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล โดยมี
ส่วนงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ได้แก่
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การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ปี 2557 มีการแจ้งขอรับความคุ้มครองจำ � นวนทั ้ ง สิ ้ น
111 เรื่อง โดยสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล (MITI) ได้ดำ�เนินการยื่นจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปแล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 55 เรื่อง ซึ่งในจำ�นวนนี้ ได้รับการจด
ทะเบียนแล้ว (granted) จำ�นวน 35 เรื่อง และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีก 20 เรื่อง

การให้บริการเกี่ยวกับโครงการบริการ
วิชาการ
ในปี 2557 โครงการบริการวิชาการที่ดำ�เนินการผ่าน
สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 260 โครงการ โดยมีมลู ค่ารวม 387.18 ล้านบาท
ซึ่งรับรู้รายได้ ณ 30 กันยายน 2557 จำ�นวนทั้งสิ้น 232.65
ล้านบาท

รับจางว�จัย

247

366.41

ที่ปร�กษา

6

2.65

Clinical Trial Agreement (CTA)

4

14.23

อื่นๆ

3

3.89

การนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
ในปี 2557 ผลงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ จำ�นวนทั้งสิ้น 22 รายการ ในจำ�นวนนี้ ได้ทำ�
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วจำ�นวน 13 รายการ ส่วนที่เหลือ
อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ โดยมีผลตอบแทนจากการนำ�ผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีมูลค่าทั้งสิ้น
1.33 ล้านบาท

อนุญาตใหสิทธ�์แลว (Licensed)

13

อยูระหวางการเจรจา (Negotiation)

5

MITI เปนตัวแทนจำหนาย

4
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ผลงานโดดเด่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการฮีโมฟีเลีย ( Hemophilia )
โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยากที่มี
สาเหตุมาจากภาวะพร่องปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
ที่เรียกว่า แฟคเตอร์แปดหรือเก้าแต่กำ�เนิด ซึ่งโรค
นีส้ ามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่สลู่ กู ชาย
และเป็นสาเหตุในการเสียชีวติ ได้หากเลือดไหลไม่หยุด
สำ�หรับประเทศไทยคาดคะเนว่ามีผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย
4,500 ราย ในสัดส่วน 1 ต่อ 13,000 ถึง 20,000 ของประชากร
ซึ่งแนวทางการรักษาต้องให้แฟคเตอร์เข้มข้น ทดแทนปัจจัยการ
แข็งตัวของเลือดที่ผู้ป่วยขาดไป แต่เนื่องจากแฟคเตอร์เข้มข้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ จึงทำ�ให้ผู้ป่วยมีข้อจำ�กัด
ในการเข้าถึงการรักษา ดังนัน้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ
จวนสัมฤทธิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงริเริ่มโครงการรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
แบบครบวงจร โดยได้ท�ำ การศึกษาวิจยั รูปแบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ด้วยการดัดแปลงวิธีการรักษาให้
เหมาะสมกับเศรษฐานะของระบบสาธารณสุขของไทย โดยทำ�งาน
ร่วมกับแพทย์แขนงต่างๆ เช่น โลหิตแพทย์ กุมารแพทย์ อายุรแพทย์
ศัลยแพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์พยาธิวิทยา แพทย์
เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู รั ง สี แ พทย์ จิ ต แพทย์ ทั น ตแพทย์ พยาบาล
และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ท างทฤษฎี
และปฏิ บั ติ ในการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยให้ ม ี ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ตที ่ ด ี
ขึ ้ น จากเดิ ม และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ไ ปยั ง บุ ค ลากรทางการ
แพทย์ ในการวินิจฉัย และวิธีการดูแลตนเองเบื้ อ งต้ น แก่ ก ลุ ่ ม
ผู ้ ป่ ว ย รวมทั้ ง พั ฒ นาความรู้ ใ ห้ ส ามารถนำ � ไปใช้ เ ป็ น นโยบาย
ระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ ปั จ จุ บั น การรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
โรคฮี โ มฟี เ ลี ย ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข มู ล นิ ธิ โ รคเลื อ ด
ออกง่ า ยฮี โ มฟี เ ลี ย แห่ ง ประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี โดยผู้ ป่ ว ยที่ ล งทะเบี ย นกั บ หน่ ว ย
บริ ก ารเฉพาะโรคฮี โ มฟี เ ลี ย 42 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ สามารถเบิก
รั บ แฟคเตอร์ เ ข้ ม ข้ น สำ �หรั บ รั ก ษาอาการเริ่ ม แรกที่ บ้ า นหรื อ โรง
พยาบาลใกล้บ้านได้ โดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ
จวนสัมฤทธิ์ และทีม

นนวัตกรรม
“ใหม่เได้ป็นคชุิดดค้ตรวจวิ
นิจฉัย
แยกโรคฮีโมฟีเลยเอและบี
ภายใน 15 นาที

”

ซึ่งได้รับรางวัล Simple Things GreatResults จากบริษัท
ZLB Behring จำ�กัด ประเทศเยอรมันนี ในงาน Hemophilia
2004 ซึ่ ง เป็ น ผลงานที่ ส ร้ า งชื่ อ ให้ กั บ วงการแพทย์ ข องไทยใน
ระดับนานาชาติ การดำ�เนินงานของโครงการฯได้เริ่มฝึกสอน
วิ ธี ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ย เช่ น การฉี ด ยาแฟคเตอร์ เ ข้ ม ข้ น เข้ า หลอด
เลื อ ดดำ � ด้ ว ยตนเอง และปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเลื อ ดออกที่ควร
หลีกเลี่ยงให้กับตัวผู้ป่วยและญาติผ้ปู ่วย รวมทั้งวิธีการตรวจพบ
อาการเลือดออกเริ่มแรกด้วยตนเอง เพราะการรักษาตั้งแต่เริม่
แรกจะมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ กว่าการรักษาในภายหลัง ทีต่ อ้ งสิ้น
เปลื อ งเงิ น เนื่ อ งจากยามี ร าคาแพงและรั ก ษาได้ ย ากกว่ า ด้ ว ย
นอกจากนี้โครงการยังดำ�เนินงานในเชิงรุกต่อเนื่องเพื่อค้นหาหญิง
จากครอบครัวผู้ป่วยที่มียีนโรคฮีโมฟีเลียแฝง เพื่อให้คำ�แนะนำ�
ปรึกษาทางพันธุกรรม เพือ่ ไม่ให้มผี ปู้ ว่ ยรายใหม่เกิดขึน้ ในครอบครัว
สำ�หรับปีที่ผ่านมาโครงการฯได้จัดอบรมและประชุมเพื่อพัฒนาและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฮีโมเฟีย
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ได้เข้า
ร่วมการประชุมกับสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (International Health Policy Program-IHPP,
Thailand) สำ � นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการประชุมนี้เป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดัชนีประเมินภาวะโรคและสุขภาพ
ของประชากรไทย (Burden of Disease, BOD) ดำ�เนินการ
ศึกษาเรื่องภาวะโรคฮีโมฟีเลีย เพื่อหากรอบแนวคิดและข้อมูลที่
ใช้ในการประมาณภาระโรค
2. การอบรม “แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังค่าใช้จา่ ยสูงฮีโมฟี
เลียในชุมชน” โดยใช้รูปแบบ expanded chronic care model
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มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลรัชฐา ภาณุวรรณากร
เป็ น วิทยากร จัดโดยสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และ
นางสาวผกาวรรณ วงศ์วีระวัฒนกูร เป็นวิทยากรในการประชุม
Case manager meeting beyond knowledge, toward
the PRACTICE สำ�หรับผูจ้ ดั การรายกรณี (Case manager)
ของหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย สำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ในหัวข้อบรรยาย 3 เรื่องดังนี้
- วิวัฒนาการในการวินิจฉัยและรักษาโรคฮีโมฟีเลีย
- การใช้แฟคเตอร์คุ้มค่ากับการลงทุน
- การดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร (comprehensive care
model for hemophilia)
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดูแลรักษาผู้
ป่ ว ยเลือ ดออกง่ายในสถานการณ์ปัจ จุบัน ” โดยมีผู้เข้าร่ว ม
ประชุมจากจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 300
คน
การดำ�เนินงานในอนาคตโครงการฯ จะพัฒนาการรักษา
โรคฮีโมฟีเลียให้ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัย และสามารถดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ รวมไปถึง
การลดจำ�นวนผู้ป่วยเกิดใหม่ที่เป็นโรคให้ลดลง และสามารถนำ�ไป
เป็นแบบอย่างในการดูแลผู้ป่วยในทุกระดับ โดยมีทิศทางในการ
ดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เพิม่ การให้ความรูท้ างทฤษฎีและปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ให้ความรูก้ บั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประสิทธิภาพในการ
รักษาและลดอัตราผู้ป่วยให้น้อยลง
3. ขยายองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียไปสู่ระดับ
ประเทศและสากล

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสต ร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3
เรื่อง “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า”
สถานการณ์เด็กปฐมวัยไทยในปัจจุบันน่าเป็นห่วง
อย่างยิ่ง จากการสำ�รวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในปี 2550 พบเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า
ถึงร้อยละ 30
โดยเฉพาะอย่ างยิ ่ ง พั ฒนาการด้ า นภาษาล่ า ช้ า ถึ ง ร้ อ ยละ 20
แต่ชว่ งเวลาทีส่ �ำ คัญทีเ่ ป็นหน้าต่างแห่งโอกาสของการพัฒนามนุษย์
ที่คุ้มค่ามากที่สุดคือช่วงปฐมวัย เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็ก
ยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้ง่ายกว่าเมื่อเด็ก
มีอายุมากขึ้น ช่วยลดต้นทางของปัญหาเด็กไทยมีเชาวน์ปัญญา
เฉลีย่ ต่�ำ ปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพวัยรุน่ ทีป่ ระเทศของเรากำ�ลัง
ประสบอยู่ในขณะนี้
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้เล็ง
เห็นความสำ�คัญของเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงได้จัดประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำ�
ปี พ.ศ. 2557 ในเรื่อง “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า” มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทบทวนสภาพการณ์และองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยและในต่างประเทศ ที่จะนำ�
ไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ทิศทางและโอกาส
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับ
ผู้ที่ทำ�งานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งระดับนโยบาย ระดับนัก
วิชาการและนักปฏิบัติการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทย
วิทยากรในการประชุมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การทำ�งานด้านเด็กปฐมวัย มีปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “การพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำ�ริ
สมเด็จย่า” โดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เวทีเสวนา
“ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในอดีตถึงปัจจุบนั สูอ่ นาคต” โดย
รองศาสตราจารย์สายสุรี จุตกิ ลุ , Mr. Bijaya Rajbhandari
(ผู้ แ ทนองค์ ก ารยู นิ เ ซฟ), รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง
นิตยา คชภักดี และเวทีเสวนา “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้ม
ค่า” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช, นายแพทย์
ยงยุ ท ธ วงศ์ ภิ ร มย์ ศ านติ์ , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุ ริ ย เดว ทรี ป าตี มี ผู้ ร่ ว มประชุ ม ทั้งหมด 290 คน จาก
เครือข่ายที่ทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทุกภาคส่วนทั้งภาค

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

นโยบาย วิชาการ เครือข่ายภาคประชาชน
จากการประเมินผูร้ ่วมประชุ ม พบว่ า การประชุ ม ครั ้ ง นี ้
เป็นไปตามที่คาดหวังร้อยละ 84.1 มีความพึ ง พอใจโดยรวมอยู ่
ในระดับมากและมากที่สุดถึงร้อยละ 92.0 ต่อการประชุมวิชาการ
ทั้งปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนา วิทยากร เนื้อหาการประชุม การ
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ สถาน
ที่ เอกสารประกอบการประชุม สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ผู้ร่วมประชุม
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเจตคติที่ดี และทราบแนวทาง
การปฏิบัติต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย เกิดประเด็น
หรือโจทย์วจิ ยั สำ�หรับจัดทำ�แผนงานพัฒนาและวิจยั มุง่ เป้าเกีย่ วกับ
การพัฒนาศักยภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาในเด็กปฐมวัย
นำ�ไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย หรือการปฏิบัติการทั้ง
ในระดับบุคคล ระดับสถาบันและระดับชาติ เกี่ยวกับการให้การ
ศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการจัดทำ�ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ประเมินผลและแปลผลสมรรถภาพทางกาย
นักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การดำ�เนินการในอนาคต

การดำ�เนินงานที่ผ่านมา

สร้างความร่วมมือกันในโครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ต้นแบบสำ�หรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนว
ทางพระราชดำ�ริสมเด็จย่าร่วมกับโครงการดอยตุง มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง
และคณะสถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานที่ทำ�งานด้าน
เด็ก นำ�ไปสู่การเป็นศูนย์ต้นแบบ ศูนย์สาธิต แหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัยต่อไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดทำ�ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ประเมินผลและแปลผลสมรรถภาพทางกายนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สำ�หรับให้ทุกสาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกได้ใช้แบบทดสอบหรือ
วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยประเมินผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน

1. ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากสถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำ�นวน 30 สถาบันการศึกษา
จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มีสถานที่ตั้งตามภูมิภาคที่
กำ�หนด จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างที่จัดเก็บได้ประมาณ 2,300 คน
ตามเป้าหมาย
2. ประเมินผลข้อมูลเพื่อจัดทำ�เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย แบ่ง
ออกเป็น 7 กลุม่ ชนิดกีฬา เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิธกี ารทดสอบ
ที่ถูกเลือกมา โดยทุกวิธีการทดสอบเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการ
ทดสอบทั้งในนักกีฬาทีมชาติไทยระดับนานาชาติ และได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล
3. วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูลงานวิจัย

การดำ�เนินการในอนาคต
1. นำ�เสนอรายงานการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนานักกีฬา
2. มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ
จากปั ญ หาเด็ ก ปฐมวั ย ที่ เ ราเผชิ ญ อยู่ นำ � ไปสู่ ก ารจั ด ประชุ ม
วิชาการ เพื่อนำ�องค์ความรู้และข้อเสนอแนะจากการประชุมมา
เชื่อมต่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ถือว่า
เป็ น การบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คม ซึ่ ง จะนำ � ไปสู่ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขและ
ป้องกันปัญหาต่างๆ ในเด็กปฐมวัยได้ทันท่วงที นำ�พลเมืองเด็ก
ปฐมวั ย ในวั น นี้ สู่ พ ลเมื อ งของประเทศไทยและพลเมื อ งโลกที่ มี
คุณภาพต่อไป
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Pic

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โครงการการพัฒนาองค์กร สู่การรับรอง
มาตรฐานสากล
“โครงการการพัฒนาองค์กร สูก่ ารรับรองมาตรฐาน
สากล” ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ดำ�เนินการ
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ระบบงานต่างๆ ด้วยมาตรฐาน HA PLUS และ
สามารถนำ�สู่การปฏิบัติในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

7. โครงการเรียน IHI
8. โครงการหลักสูตรอบรมประจำ�ปี 2557 ของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
9. โครงการ LEAN
10. โครงการ 5 ส.
11. โครงการ HA Forum
12. โครงการ Network for Quality
13. โครงการกิจกรรมความเสี่ยง
14. โครงการเลี้ยงรับรองสำ�หรับการจัดประชุม เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
15. โครงการ KM (Knowledge Management) Activities

เพือ่ เตรียมองค์กรให้มคี วามพร้อม ในการรองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
“โครงการการพั ฒ นาองค์ ก ร สู่ ก ารรั บ รองมาตรฐานสากล”
พั ฒ นาระบบงานโรงพยาบาลให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน HA
PLUS ทั้งนี้ ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว แต่ได้มีการ
ประเมินมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) อีกครั้ง
โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สำ�หรับการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน The Joint Commission
International (JCI) อยู่ระหว่างรอนโยบายของผู้บริหาร

“

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับ
การยอมรับจากผู้ป่วย และ
ผู้รับบริการ

”

โดยผ่านกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้
1. โครงการตรวจประเมินมาตรฐาน JCI
2. โครงการ HA Plus (Accreditation/Re- Accreditation)
3. โครงการ Quality week GJ (Clinic + Non-Clinic)
4. โครงการประชุม JCI
5. โครงการประชุม IHI
6. โครงการเรียน JCI

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หุ่นยนต์เสริมการปรับพฤติกรรมและ
กระตุ้นพัฒนาการ
เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษหรื อ เด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องด้านต่างๆ มักแสดงออกทางพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ไม่เท่า
เทียมกับเด็กทั่วไป
หุ่นยนต์เสริมการปรับพฤติกรรมและกระตุ้นพัฒนาการจึงถูก

“

พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือในการสอนหรือ
ปรับพฤติกรรมเด็ก

”

โดยหุ่นยนต์สามารถสร้างกิจกรรมการฝึกที่ดึงดูดความสนใจ
ของเด็ก ได้แก่ กิจกรรมการฝึกเลียนแบบท่าทางและกิจกรรม
การฝึกพูด โดยในระหว่างการฝึกกับหุ่นยนต์นั้น ผู้บำ�บัดหรือผู้
ปกครองสามารถปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กในระหว่าง
การฝึกหรือสอดแทรกการสอนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้อย่างค่อย
เป็นค่อยไป นอกจากนี้ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรือโปรแกรม
การฝึกของหุ่นยนต์ยังสามารถปรับปรุงให้มีความซับซ้อนมากขึ้น
ตามความเหมาะสมของเด็ ก ที ่ ม ี พ ั ฒ นาการที ่ แ ตกต่ า งกั น ได้
หุ่นยนต์ที่พัฒนาคิดค้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก
ในด้านปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและการสือ่ สารทางสังคม เด็กออทิสติก

ส่วนใหญ่มักชอบอยู่ตามลำ�พัง ไม่สบตา ไม่เข้าใจการสื่อสารผ่าน
ท่าทางหรือแม้กระทัง่ ภาษา และเนือ่ งจากจำ�นวนของเด็กเหล่านีเ้ พิม่
ขึ้นทุกปี การบำ�บัดและดูแลเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กออทิสติกขึ้นมา เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์บำ�บัดของคน
ไทยและสามารถนำ�ไปเป็นเครื่องมือให้แก่นักบำ�บัดหรือผู้ปกครอง
ใช้เสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำ�
วิจยั นีเ้ ข้าสูป่ ที ่ี 3 และผลตอบรับจากการทดสอบกับเด็กออทิสติก
แล้ว พบว่าเด็กมีความสนใจ และจดจ่อกับกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
รวมถึ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดพฤติ ก รรมไม่ พึ ง ประสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยหุ่นยนต์นั้นมี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) หุ่นยนต์ช่างทำ� เน้นกระตุ้นทักษะการเลียนแบบ
ท่าทาง โดยหุ่นยนต์สามารถกระตุ้นให้เด็กเลียนแบบท่าทางและ
ยังสามารถเลียนแบบท่าทางของเด็กได้อย่างอัตโนมัติ
2) หุ่นยนต์ช่างพูด เน้นแก้ไขการพูด โดยหุ่นยนต์จะ
กล่าวชื่นชมเมื่อเด็กพูดคำ�ที่ต้องการฝึกได้ถูกต้องและกล่าว
ปฏิเสธเมื่อเด็กพูดคำ�ไม่ถูกต้อง
3) หุ่นยนต์ช่างคุย เป็นการต่อยอดจากหุน่ ยนต์
ช่างพูดโดยสามารถแสดงรู ป ปากของคำ� ที่ ต้อ งการฝึ ก ผ่ า นหุ่ น
ยนต์ เ สริ ม การปรั บ พฤติ ก รรมและกระตุ้ น พั ฒ นาการ เป็ น ผล
งานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปั ณ รสี ฤทธิ ป ระวั ติ
และคณะวิ จั ย จากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือ
เสริมการปรับพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือ
เด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2557 ทาง
ทีมงานผู้ประดิษฐ์ได้นำ�ผลงานดังกล่าวยื่นขอรับสิทธิบัตร ในนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรสี ฤทธิประวัติ
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คณะศิลปศาสตร์
โครงการเล่าขานตำ�นานศาลายา
โครงการเล่าขานตำ�นานศาลายามุ่งเน้นด้านการให้
บริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม
รวมถึงการเป็นต้นแบบของการดำ�เนินงานด้ า นการสื บ สาน ทำ�นุ
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และการแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น กั บ
ชุมชน เก็บข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพของท้องถิน่
ให้คนในชุมชนสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดได้
อันจะนำ�ไปสูก่ ารสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนของชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้
นับเป็นโครงการต่อเนื่องที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550
ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี
ซึ่งในแต่ละปีจะมีหัวข้อที่จัดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนศาลายา
ทั้งนี้การจัดโครงการ จะเป็นการเสวนาวิชาการโดยนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอด
ภูมิปัญญาต่างๆ ของท้องถิ่น มีการจัดนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาขาย
สินค้า OTOP เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและสร้างรายได้
เสริมให้กับชุมชน และจบท้ายด้วยการแสดงเพลงพื้นบ้านประเภท
ต่างๆ จากคณะนักศึกษา เพือ่ ถ่ายทอดและสืบสานการแสดงทีเ่ ป็น
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคกลางให้คงอยู่ ซึ่งภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะฯ ยังได้ผลิตหนังสือที่เป็นการสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในแต่ละปีเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจเป็น
หนังสือ “ชุดเล่าขานตำ�นานศาลายา” อย่างต่อเนือ่ ง และนอกเหนือ
จากการจัดกิจกรรมแล้ว คณะฯ ยังได้นำ�องค์ความรู้ต่างๆ มา
บูรณาการเพือ่ จัดทำ�เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น รายวิชา
พุทธมณฑลศึกษา เป็นต้น
การจัดงานเล่าขานตำ�นานศาลายาในครัง้ นีป้ ระสบความ
สำ�เร็จอย่างยิ่ง โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดงาน และเป็นองค์ปาฐก ปาฐกถาพิ เ ศษเรื ่ อ ง
“บทบาทของท้องถิน่ กับการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ได้รับความสนใจจากผู้นำ�ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ ในอำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คณาจารย์ และ
นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 155 คน

สืบเนื่องจากการจัดโครงการเล่าขานตำ�นานศาลายา
ที่ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และ
ชาวบ้านในชุมชนท้องถิน่ เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดโครงการเพือ่ บริการ
วิชาการอืน่ ๆ ตามมาอีกเป็นจำ�นวนมาก ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรท้องถิ่น: การบูรณาการ
ความรู้สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแนวทางในการ
จัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ แก่ครูในโรงเรียน
ต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนั้นๆ ได้
โครงการศิลปศาสตร์อาสา ซึง่ เป็นโครงการทีค่ ณะจัดขึน้ เพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินการต่างๆ ของชุมชน ทั้งศิลปศาสตร์อาสา: พัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ ที่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นขึ้น โดยนักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการนำ�
องค์ความรู้จากวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการ
พัฒนา ไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในท้องถิ่น นำ�มาถ่ายทอดในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ได้อย่าง
น่าสนใจ และศิลปศาสตร์อาสา: มองไปข้างหน้านราภิรมย์ ที่คณะ
ได้สนับสนุนปัจจัยและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเสวนาของผู้นำ�
ท้องถิน่ เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่น�ำ้ ลำ�คลอง รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของชุมชนริมคลองนราภิรมย์ให้มน่ั คงและเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น
การดำ�เนินการในอนาคตนั้น คณะมุ่งหวังที่จะผลักดัน
ให้เกิดการวิจยั จากโครงการดังกล่าวให้เป็นโครงการวิจยั ทีส่ ามารถ
นำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง
ทำ�ให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนเป็น Engagement
Research ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน โดยขณะนีไ้ ด้พฒ
ั นา โครงการ
วิจัยผักตบชวา ที่คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติและชุมชนท้องถิ่น ในการวิจัยและหาแนวทางร่วมกันที่จะ
สามารถนำ�วัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่นอย่างเช่นผักตบชวาซึ่ง
ดูเหมือนจะเป็นวัชพืชที่ไร้ค่า ไปแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้งานได้จริงและสามารถจำ�หน่ายสู่ท้องตลาดได้ ถือเป็นการขจัด
ปัญหาในแม่น้ำ�ลำ�คลองและสามารถส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และจัดทำ�เป็นหลักสูตรท้องถิ่น “ผัก
ตบชวาศึกษา” เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวเข้ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรูใ้ นโรงเรียน เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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สร้าง

ความเป็นสากล
INTERNATIONALIZATION
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก
(World Class University)
ซึ่งเป็นองค์ประกอบร่วมกันระหว่าง International Quality
และ Global Presence การสร้างความเป็นสากลเป็นกระบวนการ
(Process) นำ�ไปสู่การเชื่อมโยง (Linkage) การผสมผสาน
(Integration) และการพัฒนา (Development) ในหลากหลาย
มิติ ดังนี้
• การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
• การสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย
• การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
• การปรับปรุงการดำ�เนินงานให้ทดั เทียมคูเ่ ทียบและการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก
• การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรทางการศึกษา
• การดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ
• การสร้างความหลากหลายภายในมหาวิทยาลัย
• การเพิม่ ศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาและ
บุคลากรสำ�หรับการแข่งขันในเวทีระดับภูมภิ าคและระดับโลก

กิจกรรมสำ�คัญ
โครงการ Road Trips
โครงการนี้เป็นโครงการสืบเนื่องจาก Road Trip
to Southern Economic Corridor ปี 2556
ซึ่งมีนักศึกษาจากหลายส่วนงานให้ความสนใจเข้า
ร่วมเป็นอย่างมาก

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ นอกจากการปรับทัศนคติ
ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยเฉพาะที่มีต่อประเทศ
อาเซียนให้เป็นไปในเชิงบวกผ่านการทำ�กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดโครงการแล้ว

“

ยังเป็นการสร้างความ
ตื่นตัวและแรงจูงใจในการ
พัฒนาตัวเองของนักศึกษา

ในปี 2557 มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายโครงการนีอ้ อกเป็น 2 เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางที่ 1 Road Trip to Northern Economic Corridor
(ศาลายา – น่าน – หลวงพระบาง – เวียงจันทน์) มีนักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วมจำ�นวน 75 คน และ เส้นทางที่ 2 Road Trip to
Southern Economic Corridor (ศาลายา - เสียมเรียบ –
ทั้งในแง่ของวินัยและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่สำ�คัญที่สุดคือ
กรุงพนมเปญ – นครโฮจิมินห์) มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
การสร้างความผูกพันของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่
จำ�นวน 80 คน
เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างของอาเซียนอีกด้วย

มหาวิทยาลัยมีผลการดำ�เนินการผลักดันตัวชี้วัดด้าน
ความเป็นสากลทั้ง 4 ตัวชี้วัด ซึ่งแสดงผลเปรียบเทียบกับการ
ดำ�เนินงานระหว่างปี 2556 กับปี 2557 ดังตาราง
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”

โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการ ASEAN Mobility Program

มหิดลมีประสบการณ์ในการศึกษา/ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและ
ศักยภาพในระดับสากล รวมไปถึงเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ
ในปี 2557 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน/
วิจัย/ฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยในกลุม่ ประเทศ ASEAN/ASEAN
+ 6 และมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป อเมริกา ทัง้ สิน้ จำ�นวน 391 ราย
โดยจำ�แนกเป็น
• ผู้รับทุนจ่ายระยะสั้น (ระยะเวลา 4 สัปดาห์ หรือ 28 วันขึ้นไป)
จำ�นวน 346 ราย
• ผู้รับทุนจ่ายระยะยาว (อย่างน้อย 3 เดือน หรือ 1 ภาคการ
ศึกษา) จำ�นวน 45 ราย

ตลอดจนความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษมาก เป็ น
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสเดิ น ทางไปเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและสภาพสังคมของประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการลงทะเบียนเรียนในวิชา SHHU
116 Comparative Culture ซึง่ เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเลือก
เสรี จำ�นวน 2 หน่วยกิต โดยจัดขึน้ 2 ช่วงคือ ช่วงปิดภาคเรียน
ที่ 1/2556 (ตุลาคม 2556) และช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2556
(กรกฎาคม 2557) ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ดังนี้
• Ateneo de Manila University มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
จำ � นวน 40 คน ระยะเวลาเข้ า ร่ ว มโครงการ 2 สั ป ดาห์
• Universitas Indonesia มีนกั ศึกษาเข้าร่วม จำ�นวน 20 คน
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์
• Pannasastra University of Cambodia มีนักศึกษาเข้า
ร่วม จำ�นวน 8 คน ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 4 สัปดาห์
• Vietnam National University - Hanoi มีนกั ศึกษาเข้าร่วม
จำ�นวน 20 คน ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์

โครงการนี้เป็นการต่อยอดการเรียนรู้ภาษาและ
สำ � หรั บ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น ณ วัฒนธรรมจากโครงการ Road Trips โดยเน้น
ประเทศ ASEAN+6 และประเทศนอกกลุ่ ม ข้อมูลเชิงวิชาการทั้งในและนอกห้องเรียน
ASEAN+6 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการจัดอันดับโลกขององค์กรต่างๆ โดยมี
ผลการจัดอันดับดังนี้
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ผลงานโดดเด่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โครงการทุนส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะชาวต่างประเทศระดับ
สากล
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะก้าวสู่
มหาวิทยาลัย 1 ใน 100 อันดับของมหาวิทยาลัย
โลก และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลใน
ฐานะสถาบันการแพทย์เก่าแก่ที่สุดของประเทศที่
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมีนโยบายในการสร้าง
เครื อข่ ายด้ านการจั ด การศึ กษา การวิ จั ย การบริ การวิ ช าการ
และการบริ ก ารทางการแพทย์ กั บ สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในต่ า ง
ประเทศ เพือ่ สนับสนุนวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาลจึงได้จัดโครงการทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
อาคั น ตุ ก ะชาวต่ า งประเทศระดั บ สากลของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล (Siriraj International Visiting Scholars)
ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา การ
วิจัย การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การ
แพทย์/สุขภาพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในต่าง
ประเทศ ทั้งนี้คณะฯ จะสนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
ต่างๆ จำ�นวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2555 - 2560)
ในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะจากหลาก
หลายประเทศ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ก
อเมริกา ญี่ปุ่น
คณะฯ ยั ง คงให้ ทุ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นา
แพทยศาสตร์ ปี ล ะ ไม่ เ กิ น 10 ล้ า นบาทอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ภ าควิ ช า/สถาน/หน่ ว ยงานต่ า งๆ เชิ ญ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญอาคั น ตุ ก ะทั้ ง ในระดั บ แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และ
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส เข้าร่วมโครงการ
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คณะเภสัชศาสตร์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยสู่
ตลาดอาเซียนรางวัล Traditional Thai
Medicine-Quality Award 2013
ภายใต้โครงการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สาขาการแพทย์แผนไทย
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและความ
หลากหลายของสมุนไพรเป็นฐานองค์ความรู้และ
ทรัพยากรที่มีค่า เป็นอัตลักษณ์ที่สำ�คัญอย่าง
หนึ่งของประเทศไทย
แต่ทผ่ี า่ นมามีจดุ อ่อนในการบริหารการถ่ายทอดงานวิจยั และพัฒนา
สมุ น ไพรของหน่ ว ยงานของรั ฐ ไปสู่ ภ าคการผลิ ต ของเอกชน
ทำ�ให้ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมยาแผนไทยถู ก จำ � กั ด ไปด้ ว ย
คณะเภสั ช ศาสตร์ เ ล็ ง เห็ น ปั ญ หาในเรื่ อ งนี้ จึ ง กำ � หนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ยกระดั บ การผลิ ต ยาสมุ น ไพรสู่ ม าตรฐาน
สากล และสร้ า งกระบวนการทำ � งานร่ ว มกั น ระหว่ า งอาจารย์
ผู้ทำ�งานสอนและวิจัยสมุนไพรในทุกมิติ กับผู้ผลิตภาคเอกชน
จึงจัดทำ�โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยสู่ตลาดอาเซียน
รางวั ล Traditional Thai Medicine-Quality Award,
2013 เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ตยาสมุนไพรตามมาตรฐานสากล
อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น รวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรภาคการผลิ ต
ยาสมุ น ไพรของเอกชนให้ มี ค วามสามารถมากขึ้ น โดยใช้
กระบวนการบ่มเพาะแบบ out-wall incubation และคัดเลือก
โรงงานผลิตยาแผนไทยที่ได้ GMP 4 แห่งที่เสนอโจทย์ปัญหา
พร้อมผลิตภัณฑ์ของตนเข้ามาร่วมโครงการ ใช้กระบวนการบ่ ม

เพาะในสถานที่ ผ ลิ ต จั ด การบรรยายอย่ า งเข้ ม ข้ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ของโรงงาน ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบสมุนไพร การแปรรูป การ
เปลีย่ นแปลงสูตรตำ�รับให้ยาเม็ดสมุนไพรทีม่ รี ปู ลักษณ์และคุณภาพ
ที่ดี และที่สำ�คัญการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และสารปนเปื้อน
ต่าง ๆ ทั้งเชื้อจุลินทรีย์ ยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก คณาจารย์ได้เข้าไป
สังเกตการณ์การทำ�งานในโรงงาน ให้คำ�แนะนำ�อย่างใกล้ชิดและ
เป็นพี่เลี้ยงจนจบโครงการ เป็นเวลา 18 เดือน เจ้าหน้าที่โรงงาน
เป็นผู้ปรับเปลี่ยนและทดลองด้วยตนเอง บางแห่งเข้าไปร่วมคิด
และแนะนำ�เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร หลายแห่งจัดซื้อเครื่องมือ
วิเคราะห์และผลิตเพิม่ เติม ส่วนการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทัง้ หมด
นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ โ รงงานจะขาดทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละบุ ค ลากร
ศู น ย์ วเิ คราะห์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ของคณะเภสัชศาสตร์ (MUPYCAPQ) ซึ่ ง เป็ น ห้ อ งแลปมาตรฐานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบ
คุณภาพ ISO 17025:2005 จึงรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์
โดยใช้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุน บริษัทผู้ผลิต
ต้องแข่งขันกับตัวเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และตัดสิน
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดขึ้น โดยระดับรางวัลแบ่งเป็น 4 ระดับคือ
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และ พอใช้ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการในปี 2556
ได้แก่ บริษัทขาวละออเภสัชจำ�กัด บริษัทคั้นกี่น้ำ�เต้าทองจำ�กัด
บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยจำ � กั ด และ บริ ษั ท พนาพั ฒ น์
เฮลท์แคร์จำ�กัด โดยมีบริษัทได้รับรางวัล ดังนี้
บริษัท ขาวละออเภสัช จำ�กัด
รางวัลTraditional Thai Medicine-Quality Award,
2013 ระดับ ดีมาก
บริษัท คั้นกี่น้ำ�เต้าทอง จำ�กัด
รางวัลTraditional Thai Medicine-Quality Award,
2013 ระดับ ดี
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เป็นกระแสความนิยมในการผลิตยาสมุนไพรในต่างประเทศ ซึ่งขณะ
นี้ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยากำ�ลังดำ�เนินการปรับ
กฏหมายรับรองวิธีการนี้อยู่ ในโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาวิธีการสกัดให้โรงงานจำ�นวน 2 แห่ง วิวัฒนาการของสาร
ช่วยในการผลิตยาแผนปัจจุบันสามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้กับยา
สมุนไพรได้ดี ผู้ผลิตต้องติดตามความก้าวหน้า และประยุกต์ใช้
ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จะจัดการประชุมต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้แก่ผู้
สรุปในภาพรวมของโครงการได้ว่า บริษัทผู้ผลิตยาแผน ผลิตต่อไป ในภาพรวมของการทำ�งานร่ ว มกั นในระยะเวลาสั ้ นๆ
โบราณ หรือเรียกว่ายาแผนไทย ได้มีการพัฒนาตนเองมาเป็น
ลำ � ดั บ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี
GMP ทั้งสี่แห่งมีเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์
หรื อ วิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานอยู่ แต่ในเชิงเทคนิคทางวิชาการยัง
ขาดผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำ� รวมทั้ง ห้อ งปฏิบัติก ารวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีสำ�หรับ วัตถุดิบ ที่เป็น เครื่อ งยาและผลิตภัณฑ์
ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ ระดั บ สู ง ราคาแพงและบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
ชำ�นาญในการตรวจสอบ ขาดเทคนิคใหม่ๆ และสารช่วยในการ
ผลิตยารูปแบบต่างๆ ที่ก้าวหน้าตลอดเวลา ที่สำ�คัญที่สุดคือ
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและแหล่งผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิต
พบว่า หากผู้ผลิตประสานงานกับเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร และ เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กฏหมายยา
เข้าไปช่วยแนะนำ�การปลูก การเก็บเกี่ยวและกระบวนการแปรรูป แผนไทยของประเทศไทยระบุไว้ คณาจารย์ทกุ ท่านมีความพึงพอใจ
เป็นสมุนไพรแห้ง หรือจัดซื้อสมุนไพรสด นำ�มาจำ�แนกชนิด และ ในความร่วมมือการทำ�งานและความคิดสร้างสรรค์ของทุกบริษัท
แปรรูปเอง จะช่วยให้ได้เครื่องยาที่มีคุณภาพดี ลดการปนเปื้อน และได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่พอใจของทั้งบริษัทและคณาจารย์ และหวัง
ว่าบริษัทจะได้ใช้กระบวนการเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับผลิตภัณฑ์
ทั้งจากเชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก และยาฆ่าแมลงลงได้มาก
การทำ�สารสกัดสมุนไพรก่อนพัฒนาเป็นเม็ด ช่ว ยให้ อืน่ ๆ และต่อยอดการพัฒนาต่อไป เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
การควบคุมคุณภาพแม่นยำ�ขึ้นและลดการปนเปื้อนได้ดีมาก ทั้ง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทำ�ให้การพัฒนารูปยาสมุนไพรได้หลากหลายและสวยงามกว่า
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
รางวัลTraditional Thai Medicine-Quality Award,
2013 ระดับ ดี
บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำ�กัด ได้รับรางวัลในระดับดี
รางวัลTraditional Thai Medicine-Quality Award,
2013 ระดับ ดี

“

ได้ยกระดับคุณภาพของ
ยาแผนโบราณทีจ่ �ำ หน่ายอยู่
แล้ว 4 ชนิดให้มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ดีขึ้น

”
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คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ น เพือ่ การศึกษา
ฝึกงาน และวิจยั
ด้วยเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
รอบด้าน คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทั้งทางด้านการศึกษา วิจัย
และวัฒนธรรมวิถีชีวิต
โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ฝึกงาน และวิจัย
ณ ต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการทุนแลกเปลี่ยน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และทุนจากคณะเทคนิคการแพทย์
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสรางเสริ ม ประสบการณ ก ารเรี ย นรู 
วิทยาการและเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา ปลูก
ฝังจิตสำ�นึกของการเป็นประชาชนโลกและฝึกทักษะการวิเคราะห์
ปัญหาสำ�หรับใช้พัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพต่อไปในอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของคณะฯ “สถาบันชั้นนำ�มุ่งพัฒนาเพื่อ
สังคม” และทีส่ าํ คัญเปนการพัฒนาวิสยั ทัศน์ข อง นักศึกษา ในการ
เปิดโลกทัศน์ไ ดก ว้างไกล นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้างความสัมพันธ
อันดีระหวางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งนี้คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาต่าง
ชาติเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของ
ความเป็นสากลอีกด้วย
ในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ ได้ดำ�เนินการคัดสรร
นักศึกษาเพือ่ เข้ารับทุนแลกเปลีย่ นต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมทัง้ หมด 56 คน โดยแบ่งเป็น

• ทุนโครงการ ASEAN Mobility Program 19 คน เข้า
ศึกษา วิชา SHHU 116 Comparative Culture เป็นเวลา
2 สัปดาห์
• ทุ น แลกเปลี่ ย น ณ ต่ า งประเทศสำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี 34 คน
• ทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำ�หรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา 3 คน
และในปีงบประมาณ 2557 นี้มีนักศึกษาจากสถาบัน
ต่างประเทศ คือ Hamm-Lippstadt University of Applied
Sciences, GERMANY ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะ
เทคนิคการแพทย์จำ�นวน 1 คน โดยจำ�นวนนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2557 มีจำ�นวนสูงกว่าใน
ปี 2556 (17 คน) และในผลการประเมินนักศึกษาโดยสถาบัน
ปลายทางนั้น พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงศักยภาพ
ในการเรียนรูแ้ ละคุณธรรมแบบไทยได้อย่างชัดเจนและเป็นทีน่ า่ พอใจ
ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ยังคงตั้งใจที่จะดำ�เนิน
โครงการนี้ต ่อไป โดยขยายฐานความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ให้กว้างขึ้นเพื่อสร้ า งโอกาสในการเรี ย นรู้ ใ หม่ ๆ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะต้ อ งรั ก ษามาตรฐานในการคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า
สมัครร่วมโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ�ปี
2557

ในปีงบประมาณ 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้า
ร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำ�หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย และได้ส่งนักศึกษาจากคณะ
สัต วแพทยศาสตร์ เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 32 คน ในกว่า 7 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
ในปี 2558 จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี และยังได้มีโอกาสในการต้อนรับนักศึกษา
อาเซียน (AEC) ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ดังนั้น จากต่างประเทศ เพือ่ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น
การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งใน 9 คน จาก 2 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ Gadjah Mada
ภูมิภาค จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาประเทศในหลาก University ประเทศอินโดนีเซีย และ University of Sydney
หลายด้าน
ประเทศออสเตรเลีย และยังสามารถสร้างความร่วมมือกับสถาบันใน
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ สำ�หรับโครงการฯ นี้ ได้แก่ Clinica Veterinary
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ Castellarano จากประเทศอิตาลี อีกด้วย
ได้เล็งเห็นความสำ�คัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการขั บเคลื่ อ น
ประเทศให้เกิดการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงได้มีการจัดโครงการฯ ดัง
กล่าวขึ้น เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ภาษา
และวั ฒ นธรรม อั น เป็ น การเสริ ม สร้ า งคุณลักษณะบัณฑิต
ตามค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล และตอบสนองต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นสากล (Internationalization) ตลอดจนนำ�ความรู้ที่ได้
มาประยุกต์ ใช้ในการปรับปรุงระบบการให้บริการวิชาการของ
คณะฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมบัณฑิต เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก
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คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ทาง
การพยาบาลระดับประเทศและนานาชาติ และได้
กำ�หนดกลยุทธ์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พยาบาลของสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
ซึ่งเป็นประตูสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ กั บ ประเทศในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนด้วยกันเอง รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
นอกภูมิภาค และได้จัดทำ�โครงการการแลกเปลี่ยนอาจารย์ แ ละ
นักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ให้มโี อกาสได้แลกเปลีย่ น
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจน
เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม
สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนต่อไป
การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการ
ศึ ก ษาพยาบาลในต่ า งประเทศในปี ง บประมาณ 2557 พบว่ า

มี ผ ลดำ � เนิ น งานดี ขึ้ น กว่ า ปี ที่ ผ่ า นๆ มา มี ก ารขยายเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศมากขึน้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ in bound และ out bound มีมากกว่าเป้า
หมายที่กำ�หนดไว้ โดยจำ�นวนนักศึกษา in bound มีจำ�นวน
เพิ่มขึ้นเป็น 51 คน เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ม าแลกเปลี่ ย นเป็ น ระยะ
เวลา 3 เดือน จำ�นวน 4 คน ส่วนที่เหลือจำ�นวน 47 คน มา
แลกเปลี ่ ย นเป็ น ระยะเวลาน้อยกว่า 4 สัปดาห์ ส่วนจำ�นวน
นักศึกษา out bound มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นเป็น 37 คน (จากผล
การดำ � เนิ น งานปีที่ผ่านมามีจำ�นวน 18 คน) นอกจากนี้ยังมี
สถาบันที่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
ร่วมกันเป็นครัง้ แรกเช่น Peking Union Medical College
ประเทศจี น และ International Islamic University Malaysia
ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่าง
ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในอนาคต โดยวางแผนเจรจา
ความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายไปยังสถาบันการศึกษาพยาบาล
ชั้นนำ�ในประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ประเทศบรูไน และวางแผน
ดำ�เนินการให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 4 สัปดาห์ให้มากขึ้นด้วย

128 | รายงานประจำ�ปี 2557

วิทยาลัยศาสนศึกษา
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ/
วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ด�ำ เนินโครงการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยจัดเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯหรือของมหาวิทยาลัย
มหิดลในการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ/
วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา โดยไปศึ ก ษา ณ สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
องค์กรต่ า งๆ ในต่ า งประเทศ การดำ � เนิ น งานในปี ง บประมาณ
2557 มี นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ได้ ไ ปศึ ก ษายั ง สถาบั น การ
ศึ ก ษาต่ า งประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน รวม
จำ�นวน 22 คน
วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้สง่ เสริมและสนับสนุนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย จำ�นวน
20 คน เป็ น เวลา 28 วั น โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ

ได้ ป ระสบการณ์ ใ นการเรี ย นกั บ อาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สู ง
ด้านศาสนศึกษาของมหาวิทยาลัยมาลายา นอกจากนี้นักศึกษา
ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชาว
มุสลิม และได้เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ แหล่งวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย
ภายหลังจากที่นักศึกษาเดินทางกลับมายังประเทศไทย
ต่ า งมี ค วามพึ ง พอใจและได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ไ ปยั ง นั ก
ศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ ส นใจ และได้ นำ � เสนอประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
การเข้าร่วมโครงการในการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง ได้ รั บ ความชื่ น ชมจากที่ ป ระชุ ม เป็ น
อย่ า งดี นอกจากนี้ ใ นปีงบประมาณ 2557 เป็นปีท่วี ิทยาลัยฯมี
นักศึกษาทีไ่ ด้ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ในต่างประเทศสูง
ขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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ผลงานโดดเด่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โครงการพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติ โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่อง ด้านศิลปะแก่ศิษย์พระดาบส
ทางการมองเห็น

การดำ�เนินการโครงการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนา
โครงการพิพธิ ภัณฑ์สมั ผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ทักษะด้านศิลปะแก่ศิษย์พระดาบส มุ่งเน้นการ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่องทางการมอง พัฒนาความรู้ความสามารถด้านศิล ปะการวาด
เห็นเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ภาพขั้นพื้นฐาน
ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยราชสุดา และโรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอด ด้วยการนำ�คณาจารย์และนักศึกษาของโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา
ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ด้านวิชาการภายใต้
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
และเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์โครงการดังกล่าว จากนั้น
จะเข้าสู่ฐานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ 8 ฐาน
ซึ่งผู้เข้าชมเรียนรู้ด้วยการฟังเสียงจากเครื่องเล่นที่มีหูฟังเคลื่อนที่
และยังทำ�ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ขยายโอกาสบริการความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็น
ไปสู่ต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 - 30 สิงหาคม
2557 ซึ่งผู้บกพร่องทางการเห็นและประชาชนทั่วไปให้ความ
สนใจจำ�นวนมาก มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้			
- ผู้บกพร่องทางการเห็นเข้าชมนิทรรศการทั้งที่กรุงเทพฯ และต่าง
จังหวัด 440 คน		
- ผู้มีสายตาปกติเข้าชมนิทรรศการทั้งที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
กว่า 5,000 คน

เนือ้ หาทีจ่ �ำ เป็น ประกอบกับการจัดกิจกรรม ฝึกทักษะการวาดภาพ
ตามความสามารถของผู้เรียน คือนักเรียนโรงเรียนพระดาบส
ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นตามกระแสพระราชดำ � รั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐาน
เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มี
ความสนใจใฝ่ศึกษาและความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึก
วิชาชีพเพือ่ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ได้ ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาผู้ดำ�เนินกิจกรรมโครงการ
มีประสบการณ์การให้บริการวิชาการด้านศิลปะและมีจิตสำ�นึกที่
ดีในการบริการและบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนศิษย์พระ
ดาบสมีพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะ
รูปแบบการจัดกิจกรรม คือ จัดกลุ่มผู้สอน ผู้ช่วยสอน
และวางแผนการอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่อง ทักษะการวาดภาพ
ลายเส้นขัน้ พืน้ ฐาน แบ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ย่อยจำ�นวน 3 กลุม่
กลุ่มละ 45 คน เพื่อความสะดวกและทั่วถึงในการดำ�เนินการฝึก
อบรม โดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าของกลุ่มผู้สอนและครูผู้ช่วยใน
การดูแล ผู้สอนอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานที่จำ�เป็นในการ
วาดภาพ ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั โิ ดยมีกลุม่ ผูส้ อนคอยแนะนำ� ดูแล ชีแ้ นะ
เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ จะมีการคัดเลือกผลงานเพื่อนำ�เสนอใน
กลุ่มใหญ่แล้วสรุปและประเมินผลโครงการ
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จากบ้านไปโรงเรียน พ่อแม่ไม่ได้เฝ้าดูใกล้ชดิ เพราะเป็นวัยเริม่ วิง่ เล่น
กับเพื่อนนอกบ้าน ผู้ดูแลมักคิดว่าเด็กวัยนี้จะต้องรู้ความเสี่ยง
และหลีกเลี่ยงภัยได้ด้วยตนเอง โครงการป้องกันการจมน้ำ�ในเด็ก
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย
เสริมศักยภาพชุมชนและผลักดันนโยบาย เพื่อป้องกันการจมน้ำ�
ในเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โครงการป้องกันการจมน้ำ�ในเด็ก
ศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก (CSIP ) ของภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2545 เพื่อเป็น
ศูนย์วิชาการและบูรณาการเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและความรุนแรงในเด็ก

กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
สร้างความรับรู้ความเสี่ยงต่อการจมน้ำ�ในบ้านแก่ผู้ดูแลเด็ก เน้น
การเสริมแรงบวกให้ผู้ปกครองตระหนักในภัยใกล้ตัวเด็ก และมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะให้การดูแลใกล้ชิด ทั้งความรู้ ทักษะการ
เลี้ยงดู รวมทั้งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตภัณฑ์ภายในบ้านและรอบบ้านให้มคี วามปลอดภัยสำ�หรับเด็ก

โดยมีเป้าหมายในการดำ�เนินงานเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1. ลดอัตราการตายและบาดเจ็บรุนแรงในเด็กไทยอายุน้อยกว่า
15 ปี ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายนโยบายโลกที่เหมาะสมสำ�หรับ
เด็กของรัฐบาลไทย ซึง่ กำ�หนดเวลาการบรรลุเป้าหมายในปี 2559
โดยตัวชี้วัดหลักในเรื่องการจมน้ำ� ได้แก่
ตัวช�้วัด

เปาหมายในป 2559

อ�บัติการณการเสียช�ว�ตจากการจมน้ำ
ในเด็กอายุ 0 - 14 ป

นอยกวา 5/100,000 คน/ป

ป 2543

สถานการณ
ป 2544

ป 2545

11.23

11.32

11.92

2. สร้างความรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมการจัดการความเสี่ยง
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมการดูแลคุ้มครองเด็กและ
ด้านพฤติกรรมเด็ก ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และ
ระดับนโยบายสังคม
เรื่องการจมน้ำ�เป็นสาเหตุหลักในการตายของเด็กช่วง
อายุ 1 - 9 ปีมาโดยตลอด ในรอบ 15 ปีตง้ั แต่ปี 2543 - 2557
มีเด็กจมน้ำ�ตาย 18,723 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตายใน
โครงการ child death review พบว่า เด็กเล็กอายุ 1 - 4 ปี
มักจมน้ำ�ตายในบ้าน ขณะผู้ดูแลอยู่ใกล้แต่เผอเรอชั่วขณะ การสื่อ
ความรู้ทั้งโดยตรงและผ่านสื่อสาธารณะทำ�ให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก
รับรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านรอบบ้านได้ทันที รวมทั้งทำ�ให้
มีความตั้งใจระมัดระวังในการดูแลเด็กเล็กใกล้ชิดมากขึ้น เด็กวัย
เรียนระดับประถมอายุ 5 - 9 ปี มักตายในแหล่งน้ำ�ไกลบ้าน แต่
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแหล่งน้ำ�ในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่หรือเส้นทาง
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กลุ่มเด็กอายุ 5 ปีหรือมากกว่า
สร้างความตระหนักในความเสีย่ งในระดับชุมชน จัดการสิง่ แวดล้อม
เสี่ยงในชุมชน ในระดับบุคคลและครอบครัวต้องเสริมกลยุทธ์การ
เรียนรู้ฝึกทักษะความปลอดภัยทางน้ำ�แก่เด็กลุ่ม 5 - 9 ปีอย่าง
จริงจัง โดยเน้นทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ� 5 ประการ
(โครงการ “3 นาที 15 เมตร”) ได้แก่ รู้จักและหลีกเลี่ยงการเข้า
ใกล้จุดเสี่ยง ลอยตัวได้ 3 นาที ว่ายท่าอะไรก็ได้ 15 เมตรเพื่อ
ตะกายเข้าฝั่ง ช่วยเพื่อนถูกวิธีโดยการตะโกน โยน ยื่น และใช้ชูชีพ
เสมอเมื่อจำ�เป็นต้องเดินทางทางน้ำ�หรือต้องทำ�กิจกรรมใกล้แหล่ง
น้ำ�เสี่ยง

การดำ�เนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2557
1. สร้างความรับรูค้ วามเสีย่ งในการจมน้�ำ แก่เด็ก ครอบครัว ชุมชน
องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เพือ่ ให้เกิดความตระหนักในปัญหาการจมน้�ำ ในเด็ก โดยขับเคลือ่ น
ผ่านสื่อมวลชนรูปแบบต่างๆ
2. กำ�หนดพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และจัดลำ�ดับสำ�คัญของปัญหา
การจมน้ำ�ในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลการตายของกระทรวง
มหาดไทยและสาธารณสุข และกระจายข้อมูลสู่ภาคีเครือข่ายและ
สู่การรับรู้สาธารณะ
3. สนับสนุนให้มีชุมชนนำ�ร่องที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการป้องกันการจมน้ำ� ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนจัดพื้นที่
เล่นปลอดภัยสำ�หรับเด็กและสร้างรั้วแยกเด็กออกจากแหล่งน้ำ�
ในเขตชุมชน ให้ความรู้แก่ครอบครัว และสามารถจัดการฝึก
อบรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำ�แก่เด็ก 5 - 9 ปี โครงการ
“3 นาที 15 เมตร” (ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ� 5 ประการ
ได้แก่ รูจ้ ดุ เสีย่ ง ลอยตัวได้ 3 นาที เคลือ่ นตัวในน้�ำ ได้ 15 เมตร
ช่วยผู้ตกน้ำ�ถูกวิธีโดยการกระโตน โยน ยื่น และเดินทางทางน้ำ�
ใช้ชูชีพเสมอ) โดยมีชุมชนนำ�ร่อง 8 ชุมชน
4. สนับสนุนทางวิชาการ และจัดการฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อดำ�เนินการ
สร้างเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคลในการป้องกันการจมน้ำ�
โดยในปี 2557 ศูนย์วิจัยฯ ฝึกอบรมให้แก่ สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 4 จังหวัด ได้แก่ นครนายก
ปทุมธานี อุตรดิตถ์ น่าน และฝึกอบรมผู้นำ�ชุมชนในการฝึกครู
วิทยากร
5. นำ�เสนอข้อมูลเพื่อนำ�ไปสู่การสร้างหรือปรับปรุงนโยบาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางน้ำ� และเร่งรัดให้
เกิดการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเน้นบทบาทครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานขัน้ ต่�ำ กฎหมายทีเ่ กีย่ ว
กับอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในชุมชน กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการเดิน
ทางทางน้�ำ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการสร้างสระว่ายน้�ำ สวนน้�ำ
สาธารณะ โดยนโยบายของภาคีเครือข่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
สำ�คัญ

สถิติที่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้มการตายลดลงอย่างชัดเจนในเด็กเล็กอายุ 1 - 4 ปี โดย
ในปี 2543 มีจ�ำ นวนการตาย 649 คน แต่ในปี 2557 เหลือเพียง
295 คน (อัตราการตาย 8.58 ต่อ 100,000 คน) ลดลงถึง
ร้อยละ 46 ส่วนในเด็กวัยเรียนระดับประถมอายุ 5 - 9 ปี
มี แนวโน้มการตายลดลงช้า การตายใน 15 ปีที่ผ่านมาลดลง
เพียงร้อยละ 11 ในปี 2557 มีการตายจำ�นวน 507 คน คิดเป็น
อัตราการตาย (11.52 ต่อ 100,000 คน)
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการสัตว์บำ�บัดใจ
โครงการสัตว์บำ�บัดใจ เป็นโครงการที่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำ�สุนัขที่ได้รับ
การฝึกให้เชื่อฟังคำ�สั่งเบื้องต้น ของโครงการบ้าน
รักหมาศาลายา ไปทำ�กิจกรรมกับผู้สูงอายุ
ที่สถานสงเคราะห์คนชรา (บ้านนครปฐม) ได้แก่ การให้ผู้สูงอายุ
ได้ฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำ�สั่ง และชมการแสดงความสามารถของสุนัข
โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผสู้ งู อายุได้ผอ่ นคลายความเครียด นอกจาก
นี้ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าของสุนัขจรจัดของบ้านรักหมาศาลายา ได้
อีกทางหนึ่งด้วย
โครงการสัตว์บ�ำ บัดใจ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จาก
จำ�นวนโครงการที่สมัครเข้ามาทั้งสิ้น 350 ทีม (81 สถาบันการ
ศึกษา) ทั่วประเทศ การประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์
ชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 8
จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
โครงการสัตว์บำ�บัดใจ ได้ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์รับ
สมั ค รจิ ตอาสา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสานต่ อ กิ จ กรรมในอนาคต
นอกจากนี้ทางโครงการหวังว่าจะมีการนำ�สุนัขไปสร้างความสุขให้
กับผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
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สร้างมหาวิทยาลัย

ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นพื้นฐาน
ICT-BASED UNIVERSITY
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อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารในระดับส่วนงาน (Faculty Network)
เป็นลำ�ดับต่อไป
2. ปรับปรุงเครือข่ายสือ่ สารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานนานหลายปีจนเกิด
การชำ�รุดและเสื่อมสภาพเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด โดยมีการ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบเครือข่ายสือ่ สารภายใน ปรับปรุงสายสัญญาณ (Wired LAN) ทั้งอาคารหอพักฯ ติด
(MUC-Net) ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขตหลักใน ตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) จำ�นวน 40 ชุด และ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อสารไร้สาย (Wireless
รูปแบบของ “Gigabit Ethernet”
Hotspot) จำ�นวน 230 ชุด ทำ�ให้สามารถตอบสนองนักศึกษาที่
ซึง่ ระบบดังกล่าวใช้เทคนิคการรับส่งข้อมูลอินทราเน็ตทีม่ คี วามเร็ว อยู่ในหอพักฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ และระบบต่างๆ
สูงสุดถึง 10 Gbps สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ผ่านช่องทาง MUC-Net ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านการเรียนการสอน การบริหาร และการวิจยั 3. ปรับปรุงความเร็วเครือข่ายสือ่ สารระหว่างประเทศ (Internet
รวมทัง้ การประยุกต์ใช้งานในด้านสือ่ ผสมต่างๆ อาทิ e-Learning, Bandwidth) เพิ่มขึ้นเป็น 7.50 Gbps รองรับการใช้งานระบบ
e-Courseware, IP-TV และ Video Conferencing ทั้งนี้ ใน เครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
มากกว่า 70,000 Accounts
ปี 2557 มีการดำ�เนินการที่สำ�คัญ ได้แก่
1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยจากเทคโนโลยี 4. เพิ่มการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อสารไร้สาย
Internet Protocol Version4 (IPv4) ไปสู่ Internet Protocol (MU-WiFi) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ จำ �นวน
Version6 (IPv6) ตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 730 ตัว และรองรับปริมาณการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ
และการสือ่ สาร โดยเริม่ จากการศึกษาวิเคราะห์เพือ่ ประเมินศักยภาพ พกพา (Mobile Device) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบัน
และความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของ มีจำ�นวนจุดกระจายสัญญาณที่มีการใช้งานและอยู่ภายใต้ความรับ
มหาวิทยาลัย หลังจากนัน้ ได้ปรับปรุงอุปกรณ์หลักในระดับ Core ผิดชอบของมหาวิทยาลัยประมาณ 2,000 ตัว
Backbone ที่ส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะปรับปรุง

การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University
Campus Network: MUC-Net)

“

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำ�คัญ
ในการสนับสนุนการดำ�เนิน
งานตามพันธกิจต่างๆ ให้
บรรลุผลสำ�เร็จ

”

เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศทางการเรียนการสอน การวิจยั การบริการ
วิชาการ และการบริหาร พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสูเ่ ป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ World Class University ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ดำ�เนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสื่อสารและ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแอพพลิเคชั่น ระบบมัลติมีเดีย รวมถึง
การให้บริการด้านสารสนเทศต่างๆ ตาม “แผนแม่บทเพื่อการ
พัฒนางาน ICT ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559
(Mahidol University ICT Master Plan 2013-2016)”
โดยมีผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นในปี 2557 ดังนี้
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ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Mail Gateway ขยายผลการใช้งานระบบ Mahidol University
Shared Information Service System
เพือ่ รองรับการสือ่ สารผ่านทางระบบ e-Mail ของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วง 4 ปีทผ่ี า่ นมา (MUSIS)
โดยเพิ่มศักยภาพในการกลั่นกรองและป้องกันการคุกคามจากผู้
ไม่ประสงค์ดีในรูปแบบของ Cyber Attack เช่น Malware,
Spam Mail, Phishing เป็นต้น ทั้งนี้ ทำ�ให้ผู้ใช้ระบบ e-Mail
ของมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสื่อสาร
ผ่านช่องทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

MUSIS เป็นระบบทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ รองรับการปฏิบตั ิ
งานและการให้บริการของทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย
ให้มีความคล่องตัว สร้างประสิทธิภาพการทำ�งาน ตลอดจน
สนับสนุนนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless System)
โดยในปัจจุบันได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบตาม Module ที่สำ�คัญ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานให้
สามารถรับ-ส่ง และติดตามเอกสารภายในส่วนงานได้
2. ระบบลาออนไลน์ ได้ขยายผลการใช้งานทุกหน่วยงานภายใน
สำ�นักงานอธิการบดี และอีกหลายส่วนงานทีม่ กี ารใช้งานระบบลา
ได้แก่ คณะกายภาพบำ�บัด คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ศูนย์สตั ว์
ทดลองแห่งชาติ
3. ระบบจองทรัพยากร ประกอบด้วย ระบบจองห้องประชุม
จองยานพาหนะ และจองครุภณ
ั ฑ์ ได้เริม่ นำ�ร่องการใช้งานภายใน
สำ�นักงานอธิการบดี และคาดว่าจะสามารถขยายผลการใช้งาน
ไปยังส่วนงานอื่นๆ ในอนาคต

เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ Student and ปรับปรุงรูปแบบ Website มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Information (e-Student) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Webometrics
ระบบ e-Student พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบ
Front/Back office ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
สำ�นักงานอธิการบดี และมุง่ เน้นการให้บริการนักศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร
(MU–Student Portal)
สำ�หรับในปี 2557 ได้ด�ำ เนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ
เพิ่มเติมที่สำ�คัญ อาทิ ระบบจองหอพักนักศึกษา ระบบจัดสรร
ค่าธรรมเนียมในส่วนการคำ�นวณเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมให้
รวดเร็วมากขึ้น ระบบข้อมูลนักศึกษาซึ ่ ง เป็ น ฐานข้ อ มู ล ใหม่
(e-Profile เวอร์ชน่ั ไทย-อังกฤษ) ปรับปรุงการพิมพ์รายงานสิทธิ
รักษาพยาบาล ระบบตรวจสอบสิทธินักศึกษา ระบบ Active
Directory (AD) ระบบออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนพร้อม
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดฉบับ Hard Copy นอกจากนี้ ยังมีระบบ
ทีอ่ ยูใ่ นช่วงพัฒนาใหม่ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ เช่น
ระบบรับสมัครนักศึกษาโควต้า, บันทึกข้อมูลและคำ�นวณผล
การศึกษา, ระบบเตรียมข้อมูลลงทะเบียน, ลงทะเบียนนักศึกษา
ชำ�ระเงิน, ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์เจ้าของวิชา และระบบ
จัดสรรค่าธรรมเนียมสำ�หรับเจ้าหน้าที่กองคลัง/ส่วนงาน เป็นต้น

ได้ปรับรูปแบบ Website ของมหาวิทยาลัยให้มี
ความทันสมัยและรองรับการใช้งานผ่าน Mobile
Device มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน URL
ของ Website มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากล
ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย http://www.mahidol.ac.th/th และ
ภาษาอังกฤษ http://www.mahidol.ac.th/en ตลอดจนการ
ปรับปรุง Website ให้เป็นไปตามเกณฑ์ Webometrics และมี
การนำ� Google Analytics มาเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ Website
ของมหาวิทยาลัยทัง้ เวอร์ชนั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ Webometrics Ranking รอบที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ 1 ในประเทศไทย อันดับที่ 2
ของ South East Asia อันดับที่ 36 ของ Asia และอันดับ
ที่ 273 ของ World Ranking
นอกจากนี้ได้ดำ�เนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้
ดูแล Website ประจำ�ปี 2557 เพื่อให้ผู้ดูแล Website ของแต่ละ
หน่วยงานตระหนักและได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนา
Website ให้ได้มาตรฐานทีด่ ตี ามเกณฑ์ของ Webometrics ด้วย

Pic
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ผลงานโดดเด่น
เพิ่มสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาคมมหิดลด้าน ICT
โดยในปี 2557 เป็ น การดำ � เนิ น การในระยะแรกของโครงการ
มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานสร้างมาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะด้าน
ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือระหว่างกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองทรัพยากรบุคคล และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งจะนำ�มาตรฐานดังกล่าวมาใช้ภายในสำ�นักงาน
อธิการบดีเป็นลำ�ดับแรก หลังจากนัน้ จะขยายผลไปยังทุกส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามใน
นักกีฬา
โปรแกรมการรายงานผลผ่านสายสัญญาณเพือ่
สรุปผลการวิเคราะห์ให้กบั ลูกค้าแบบอัตโนมัติ

ส่งผลข้อมูลวิเคราะห์ผ่านสายสัญญาณ และดำ�เนินการให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลจาก 8 วิธีนั้นมาสรุปผลได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ดำ�เนินการออกใบรายงานผลให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่
เกิดความผิดพลาด นอกจากนี้มีการใช้รหัสผ่านสำ�หรับการส่ง
ผลการวิเคราะห์สามารถใช้ทดแทนการลงรายมือชื่ออย่างที่เคย
ปฎิบัติมา ระบบคอมพิวเตอร์จะมีการดำ�เนินการบันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้องสามารถเรียกดูและตรวจสอบได้

เดิมทีการรายงานผลการวิเคราะห์และสรุปผลให้กับลูกค้าใช้วิธีให้
ผู้ปฎิบัติเดินมาส่งและเซ็นต์ชื่อกำ�กับที่ห้องสำ�หรับออกใบรายงาน การดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ให้กับลูกค้า ผู้ออกรายงานต้องทำ�การสรุปผลที่วิเคราะห์ด้วยวิธี
จำ�นวนผูต้ อบแบบสอบถามเป็นบุคคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งมีจำ�นวน 8 วิธีด้วยตาเปล่า โดยมองดูจากใบรายงานผล ทีใ่ ช้โปรแกรมนีม้ าเป็นระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 15 คน โดยมีระดับ
ของทั้ง 8 วิธี ซึ่งทำ�ให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้ จึงมีแนวคิด ความพึงพอใจดังนี้
ในการส่งผลการวิเคราะห์ผ่านสายสัญญาณจากหน่วยที่ผปู้ ฎิบต
ั ิ
งานทำ�งานอยูม่ ายังห้องรายงานผลได้โดยตรง จึงจัดทำ�โปรแกรมการ

ลำดับ

รายการประเมิณ

1

ระบบที่ออกแบบสามารถดำเนินงานไดคลองตัว

4.75

2

ระบบที่ออกแบบสามารถทำงานไดรวดเร�วทันเวลา

4.75

3

ระบบทีอ่ อกแบบเปนไปตามมาตราฐานคุณภาพของหนวยงาน

4.50

4

ระบบที่ออกแบบสามารถลดขั�นตอนการทำงานได

5.00

5

ระบบที่ออกแบบใหมมีความผิดพลาดนอย

4.42

6

ระบบที่ออกแบบใหมสามารถใชงานตอในอนาคตได

4.92

คาเฉลี่ย

การดำ�เนินการในอนาคต
ปัจจุบันการดำ�เนินงานสามารถให้บริการกับลูกค้าแล้ว 3 ส่วนด้วยกัน คือ
1. การตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา
2. การตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามในม้าแข่ง
3. การตรวจหาสารในตัวอย่างทั่วไป
ทั้งนี้ ยังขาดส่วนการตรวจหาสารเสพติดในคนงาน ซึ่งจะมีการดำ�เนินงานต่อไป
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คะแนนเต็ม 5
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4.72

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะ
ด้าน ICT เพื่อความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21
สำ � หรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สำ � นั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (MUICTSkills for OP)

เพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้บุคลากร
ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ ข้ ม ข้ น ร่ ว มกั บ การฝึ ก ฝนที่
เพิ่มพูนทักษะระดับมาตรฐานสากล ผนวกกับการทดสอบระดับ
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล ด้วยชุด
ข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) และฝึกฝนด้วยชุด
ทดลองสอบ Certiprep Practice Test

วัตถุประสงค์
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยี
1. ขับเคลื่อนการสร้างมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้
การปฏิบตั งิ าน และการดำ�เนินชีวติ อย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นพืน้ ฐาน (ICT-based
University) โดยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลให้
มีความรู้ (IT Literacy) และสมรรถนะ (IT Competency)
ดังนั้น ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และการสื่อสารมีความจำ�เป็นต่อการสื่อสาร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เมล์ ไลน์ สื่อการนำ�เสนอและการจัดทำ�รายงาน (Communi- 2. สร้างมาตรฐานระดับความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT โดย
ใช้มาตรฐานสากลของ MOS โดยมีคะแนนเต็ม1000 คะแนน
cation Skill) และการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยโปรแกรมการทำ � งานและ
หากมีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์สากลโลก 700 คะแนนจะได้รับ
คำ � นวณเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วัน (Problem
ใบรับรองความสามารถตามมาตรฐานโลก หากมีระดับคะแนน
Solving Skill) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็น ดังนั้น เพื่อเตรียม
ความคาดหวัง 500 คะแนน จะได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน
ก้าวสู่การเป็น World Class University และร่วมขับเคลื่อน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน (ICT-based 3. สร้างแรงจูงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ
University) คณะ ICT จึ ง มี บ ทบาทในการร่ ว มพั ฒ นา
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านการรับรองจาก
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลให้ มี ส มรรถนะพื้ น ฐานด้ า น
มหาวิ
ทยาลัยและองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เพิ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Competency) โดยยกระดับความ
คุณค่าต่อการทำ�งานและการดำ�เนินชีวิตในอนาคตต่อไป
รู้ความสามารถในการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับ 4. มีขอ้ มูลสถิตเิ พือ่ ชีว้ ดั สมรรถนะด้าน ICT พืน้ ฐานของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเทียบเคียงกับสากล
ตามมาตรฐานสากล
คณะ ICT โดยการดำ�เนินการของศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมและ
สอบวั ด ระดั บ ความรู ้ แ ละความเชี ่ ย วชาญทางด้ า น ICT ตาม
มาตรฐานสากล ได้จดั หลักสูตร ICT Literacy and Competency
for Staff หรือความรู้และสมรรถนะด้าน ICT สำ�หรับ บุคลากร
สายสนับสนุน สำ�นักงานอธิการบดี

ในอนาคตคณะ ICT จะส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ก าร ยกระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
อบรมหลักสูตร ICT Literacy and Competency for Staff Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับ
ขยายไปสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยในกลุ่มหรือส่วนงานอื่น เพื่อ ตามมาตรฐานสากลทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

การดำ�เนินงานที่ผ่านมา
มี ผู้ เ ข้ า อบรมใน 3 Application คื อ Microsoft
PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel จำ�นวน
80 คน ซึ่งสรุปผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตาม Application ดังนี้
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ความกลมกลืน

ในความหลากหลาย
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HARMONY IN DIVERSITY
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โครงการสำ�นักงานสีเขียว
มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการจัดการ
องค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่สำ�นักงานสี
เขียว (Green office)
เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการ
สำ�นักงานสีเขียว ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ในอาคารสำ�นักงานอธิการบดี
ดังต่อไปนี้
1. ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ
ในการเป็นสำ�นักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
2. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ� และทรัพยากรต่างๆ
ของสำ�นักงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกันการปล่อย
ขยะของเสียและมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทำ�งาน
5. รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรม
ในการดำ�เนินงานภายในสำ�นักงาน
6. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรนักศึกษา และเผยแพร่
ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่น ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของสำ�นักงาน
7. ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโครงการสำ�นักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุง
นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อาคารสีเขียวอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามการบรรลุผล
สำ�เร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี

ตรวจเยี่ยม กิจกรรม 5ส.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย พร้อม
ทีมคณะกรรมการโครงการสำ�นักงานสีเขียว เดินตรวจเยี่ยม
ทุกหน่วยงานในสำ�นักงานอธิการบดี พร้อมให้ข้อมูลแนะนำ�การ
ทำ�กิจกรรม 5ส. แก่เจ้าหน้าที่ีเพื่อร่วมการเป็น Green Office
ของสำ�นักงานอธิการบดี
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รณรงค์การคัดแยกขยะตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office)
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ง
แวดล้อม ได้จัดทำ�ถังคัดแยกขยะ Housing มอบ
ให้แก่หน่วยงานภายในสังกัดสำ�นักงานอธิการบดี
หน่วยงานละ 1 ชุด เพื่อให้หน่วยงานร่วมกัน
ส่งเสริมสร้างจิตสำ�นึกในการคัดแยกแขยะ และให้
เกิดประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะคัดแยก ซึ่งเป็นส่วน
หนีง่ ในการรณรงค์ก ารคัด แยกขยะตามนโยบายมหาวิ ทยาลั ย
สีเขียว (Green Office) ของสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่ง

“

ถังขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ เครื่องดื่ม ขยะทั่วไป
กระป๋อง และ ขวดพลาสติก
เพื่อสามารถนำ�ขยะกลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล และถือเป็นการช่วย
ลดปริมาณขยะ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดทำ�ถังแยก
ขยะเพื่อนำ�ไปวางบริการในอาคารสำ�นักงานอธิการบดี
พิธีมอบถังคัดแยกขยะ HOUSING
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”

ผลงานโดดเด่น
วิทยาลัยนานาชาติ

ผลการดำ�เนินงานด้าน ECO Index ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประกอบ
ไปด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โครงการพลังงานสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้
น้ำ�มันเชื้อเพลิง โดยจัดเตรียมจักรยานส่วนกลางจำ�นวน 20 คัน
เพื่อการติดต่อระหว่างหน่วยงานหรืออาคารภายในมหาวิทยาลัย
มหิดล ซึง่ ให้บริการสำ�หรับพนักงานและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
เท่านั้น
กลุมผูใช

ปงบประมาณ 2556 (ครั�ง)

ปงบประมาณ 2557 (ครั�ง)

พนักงาน

97

1,753

นักศึกษา

201

2,793

รวม

298

4,546

โครงการ Refill Reduce Reuse มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์
ลดการใช้แก้วกระดาษ/พลาสติก โดยการนำ�แก้วน้ำ�ส่วนตัวมาใช้
ในที่ทำ�งาน
รานคา

ปงบประมาณ 2556 (แกว)

ปงบประมาณ 2557 (แกว)

รานอินทนิล

120

1,620

ราน Get A

84

311

ราน Smoothies

30

143

รวม

234

2,074

โครงการ Reuse แล้ ว Reuse อี ก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกกระดาษหน้าเดียวและกระดาษสองหน้า
พร้อมทั้งจัดทำ�กล่องเพื่อแยกกระดาษตั้งไว้ตามหน่วยงานต่างๆ
เพื่อลดการใช้กระดาษ
ปงบประมาณ 2556 (บาท)
จำนวนกระดาษที่ขายได
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2,129
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ปงบประมาณ 2557 (บาท)
3,511

15

การบริ
ห
าร
จัดการเพื่อความยั่งยืน
MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY
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การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการความรู้

การขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ไ ปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่
กำ�หนดไว้นั้น การบริหารจัดการเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำ�คัญการจัดการ
ความรู้และดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยจึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืน เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ�ระบบคุณภาพเข้ามา
กำ�กับการบริหารจัดการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และพัฒนาเป็น
ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University
Quality Development: MUQD) ในปี พ.ศ. 2548 ดำ�เนิน
การต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้นำ�เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มา
ใช้ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพมหาวิท ยาลัย โดยมีเป้าหมายการ
ตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ครบทุกส่วนงานใน
ปีงบประมาณ 2558 โดยในปีงบประมาณ 2557 มีส่วนงาน
รับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จำ�นวน 22 ส่วนงาน โดย
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการนำ�เกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ
ดังรูปที่ 1
และมีผลการประเมินส่วนงาน (รูปที่ 2) มีส่วนงาน
ที่มีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นเป็นระยะ โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้า
หมายให้ส่วนงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับ Progressing
จำ�นวน 2, 6 และ 3 ส่วนงานในปี 2554 2555 และ 2556 ตาม
ลำ�ดับ ทั้งนี้ผลในปี 2556 มีส่วนงานที่มีระดับ “Maturing”
2 ส่วนงาน ระดับ “Progressing” 2 ส่วนงาน ซึ่งสูงกว่าเป้า
หมายที่ตั้งไว้ และในปี 2557-2558 จะมีอีก 16 ส่วนงานเข้า
รับการประเมิน ซึ่งจะทำ�ให้ EdPEx ถูกนำ�มาสู่การปฏิบัติทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทย

เพื่ อ การก้ า วสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ที่
สำ�คัญคือ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ด้วย
การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2557
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด งานมหกรรมคุ ณ ภาพขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกของ
มหาวิทยาลัย โดยให้มีการนำ�เสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ 4
ประเภท ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น: Initial Quality
Development (IQD) 2) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง:
Continuous Quality Improvement (CQI) 3) การพัฒนา
งานประจำ�สู่งานวิจัย: Routine to Research (R2R) และ
4) นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ: Innovation Quality
Development (InQD)

จำ�นวนส่วนงาน

รูปที่ 1 กระบวนการนำ�เกณฑ์ EdPEx สู่การปฎิบัติ

รูปที่ 2 ผลการประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างปี 2554-2556
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ผลงานโดดเด่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกหนี้
ค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกหนี้ในการ

เรี ย กเก็ บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
เกิดสภาพคล่อง ซึ่งการจัดเก็บลูกหนี้ให้รวดเร็ว
ขึ้น ภายในกำ�หนดเวลา ทำ�ให้คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลสามารถนำ� เงินสดเข้ามาบริหาร
จัดการได้อย่างรวดเร็ว

การจั ด เก็ บหนี้ แ ละวางระบบการติ ด ตามหนี้ ที่ ดี จะทำ � ให้ ค ณะฯ
ลดความสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และมี วิ ธี ก ารจั ด การกั บ ลู ก หนี้ ที่
อาจกลายเป็นหนี้สูญได้อย่างเป็นระบบรวมถึงการรายงานยอด
หนี้ค้างชำ�ระมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดปั ญ หาการเกิ ด หนี้ สู ญ จึ ง ต้ อ งมี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกหนี้และมีระบบการติดตามและ
เร่งรัดหนี้สินที่ดี อีกทั้งการตรวจสอบยอดลูกหนี้ที่ไม่ถูกต้อง
จะนำ�ไปสู่การปรับปรุงรายการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนมาก
ขึ้น และนำ�เสนอรายงานยอดลูกหนี้ค้างชำ�ระที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ต่อผู้บริหารได้ พร้อมทั้งมีการทบทวนเกี่ยวกับการ
ให้เครดิตค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดปัญหาลูก
หนี้ไม่ชำ�ระเงินภายในเวลาที่กำ�หนด
ปีงบประมาณ 2557 สิ้นสุดโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และนำ�
โครงการดังกล่าวมาทำ�เป็นงานประจำ�ของหน่วยงาน สำ�หรับใน
ปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายการคลังต่อยอดโครงการเดิมโดยการ
จัดตั้งโครงการลดความเสี่ยง เลี่ยงหนี้สูญ
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จากการดำ � เนิ น งาน โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
วางแผนงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2556 -2557 นั้น ได้มกี ารพัฒนา
กระบวนการการวางแผนงบประมาณเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์
ของคณะฯ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามยื ด หยุ่ น
การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ ซึ่งได้มีการจัดทำ�ข้อมูลเพื่อ
รวมทั้ ง การมี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของคณะฯที่ มี รายงานผลการดำ�เนินงานด้านงบประมาณ ด้านผลผลิต อย่าง
ประสิทธิภาพ กำ�กับ ดูแล และติดตามโครงการของคณะฯ ในด้าน สม่ำ�เสมอ และมีรายงานเพื่อการวิเคราะห์ตัดสินใจสำ�หรับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ
นโยบาย แผนงาน และแผนงบประมาณ

เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาของคณะฯ เน้นงบ
ประมาณที่แสดงถึงความรับผิดชอบ กระบวนการ
มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี (RAMA
Healthy Farm)
โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี เป็นโครงการที่
ดำ�เนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว โดย
ร่วมมือกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการได้วางระบบพื้นที่เข้าสู่ระบบฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย
มีสัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าว ผักกับพืชยืนต้น น้ำ� และส่วนต้อนรับ
ในสัดส่วน 3 : 3 : 3 : 1 ครอบคลุมทุกพื้นที่ และปรับสภาพ
ดิ น เคมี เ ป็ น เกษตรอิ น ทรี ย์ รวมทั้ ง วางระบบทางกายภาพพื้ น
ฐาน โดยการก่อสร้างถนนส่วนหน้าและบริเวณรอบๆ โครงการ
ติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ถาวร และวางระบบน้ำ � ใช้ ร ดผลผลิ ต (สปริ ง
เกอร์ ) ตลอดแนวพื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก นอกจากนี้ มี ก ารสร้ า ง
สัม พัน ธ์กับชุม ชนในพื้น ที่ใกล้ เคี ย ง ให้ เกิ ดทั ศนคติ ใหม่ ในการ
ทำ�เกษตรโดยไม่ต้องใช้สารเคมี โดยได้คัดเลือกประชาชนจาก
พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งและต่ า งพื้ น ที่ เ ข้ า มาร่ ว มงานด้ ว ยจำ � นวน 8 คน
ส่วนผลผลิตพืชและผักคละชนิดที่ปลูกได้เฉลี่ยรวม 4,140.6
กิโลกรัม รวมทั้งข้าว (หอมนิลและสินเหล็ก) จากแปลงทดลอง
จำ � นวน 120 กิ โ ลกรั ม ถู ก จั ด ส่ ง มาปรุ ง อาหารให้ กั บ ผู้ ป่ ว ย
และบุ ค ลากรของโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ อาหารที่
ปราศจากสารเคมี

เพื่อพัฒนาและทดลองโมเดลการดำ�เนินการต้นแบบระบบอาหาร
สุ ข ภาพและเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ระดั บ องค์ ก ร บนที่ ดิ น บริ จ าค
30 ไร่ เพื่ อ สร้ า งแหล่ ง ผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละไม้ ยื น ต้ น ให้
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ สำ � คั ญ ของคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้
เคี ย ง รวมถึ ง พั ฒ นาต้ น แบบกิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ ร องรั บ กลุ่ ม
บุ ค ลากรเกษี ย ณของคณะฯ และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ให้
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำ�เนินการสาธารณประโยชน์ได้อย่างมี การดำ�เนินการในอนาคต
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยดำ�เนินการปลูกพืช ผัก ไม้ผล รวม 1. ทดลองและพัฒนาโมเดลการดำ�เนินการต้นแบบระบบอาหาร
ทั้งทำ�นาข้าวและไม้ยืนต้นโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
สุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร (Organizaกับสิ่งแวดล้อมผ่านการปนเปื้อนในดินและน้ำ�ของระบบนิเวศน์
tion-supported Agriculture System) ที่ครบวงจรใน
เนื่องจากการสะสมของสารเคมี เป็นสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานาน
ระดับองค์กร ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและระบบตลาด
ในการกำ � จั ด ให้ ห มดไป นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การจั ด ระบบอาหาร 2. สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ และไม้ยืนต้น ให้เป็นแหล่ง
ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลัก
เรียนรู้ที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไปในเขต
ที่ สำ � คั ญ ของคณะฯ รวมถึ ง สามารถเป็ น ต้ น แบบในการดำ � เนิ น
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง
งานแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงขยายผลผ่าน 3. พัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม ที่รองรับกลุ่มบุคลากร
ช่องทางต่างๆ ของภาคีเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันเป็นนโยบาย
เกษียณขององค์กร ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำ�เนินการ
สาธารณะที่จำ�เป็นต่อไป
สาธารณประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังความรู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
จากข้อกำ�หนดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตราที่ 11 กำ�หนดให้ส่วนราชการ
มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาความรู้ ในส่ ว นราชการเพื่ อให้ มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำ�เสมอ
และจากผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อปี 2552 คณะยังไม่มีระบบกลไก
การจัดการองค์ ค วามรู้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ก้ า วไปสู่อ งค์กรแห่ง การ
เรียนรู้ และให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ใน
ปีงบประมาณ 2555 คณะจึงเริ่มจัดทำ�โปรแกรมฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านสาธารณสุขขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ด้านสาธารณสุขของบุคลากร สนับสนุนการจัดการความรู้และ
สร้างบรรยากาศการเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรภายในคณะ ช่ ว ย
ให้ผู้สนใจทั้งภายใน และภายนอกคณะเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ถูก
ต้อง ใช้ง่ายและรวดเร็ ว และสร้ า งภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะใน
ฐานะที่เป็น “คณะสาธารณสุขศาสตร์ด้านวิชาการ” ที่ให้บริการ
ความรู้ / วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ องอย่ า งถู กต้ อง ทั นเหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง
คณะพัฒนาโปรแกรมมาเป็นระยะๆ และทดลองใช้หลายครั้ง ใน
ปี ง บประมาณ 2556 มี ปรั บแก้ ไ ขโปรแกรมจนเป็ น ที่ น่ า พอใจ
คณะจึงจัดอบรมให้ผู้รับผิดชอบจากภาควิชา และหน่วยงานใน
สำ�นักงานคณบดีบนั ทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำ�งานเพื่อกำ�หนดแนวทาง
และสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีโครงการ “พัฒนา
ระบบการจัดการความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล” เพื่อนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน
และพัฒนากระบวนการในการสรรหา ถ่ายทอดและแบ่งปันไปยัง
บุคลากรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ตามที่ปีงบประมาณ 2556 คณะพัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข
ของบุคลากรนั้น และคณะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของภาค
วิชาและหน่วยงานนำ�ข้อมูลด้านการศึกษา งานวิจัย งานบริหาร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขเข้าระบบคลังข้อมูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PHKlb) ต่อมาปีงบประมาณ 2557
ภาควิชา/หน่วยงานนำ�ข้อมูลความรู้เข้าระบบคลังความรู้คณะ
สาธารณสุชศาสตร์ (PHKlb) จำ�นวนทั้งหมด 1,306 เรื่อง จาก
เดิมจำ�นวน 845 เรื่อง เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ง บประมาณ
2556 ที่ผ่านมา จำ�นวนความรู้เพิ่มขึ้น 461 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 54.56 และในช่วงแรกคณะสร้างแรงจูงใจในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภายในหน่วยงานด้วยการให้รางวัลสำ�หรับผู้ที่นำ�
ข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลฯมากที่สุด จำ�นวน 3 อันดับแรก เพื่อ
เป็นขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 ภาค
วิชาระบาดวิทยา มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด จำ�นวน 300 เรื่อง
รองลงมา ได้แก่ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จำ�นวน 289
เรื่อง และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จำ�นวน 206 เรื่อง
และที่สำ�คัญที่สุดคือ ในปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้าชมเว็บไซด์
จำ�นวน 65,411 ครั้ง, จำ�นวนการล๊อกอินของสมาชิก จำ�นวน
307 ครั้ง และจำ�นวนการดาวน์โหลดข้อมูล จำ�นวน 2,254
ครั้ง รวมทั้งจำ�นวนครั้งของการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน
1,965 ครั้ง ข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดคือ ข้อมูล
ประเภทวิจัย จำ�นวน 6 เรื่อง (78 ครั้ง) และข้อมูลประเภทการ
ศึกษา จำ�นวน 3 เรื่อง (33 ครั้ง) รายละเอียดดังตารางแสดง
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จำ�นวนข้อมูลที่นำ�เข้าระบบคลังความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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และในปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้าใช้ระบบฐาน
ข้อมูลคลังความรู้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำ�แนก
ตามประเภทการใช้งาน ตลอดจนการนำ�ข้อมูล
ไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยมี ก ารดาวน์ โ หลดมากที่ สุ ด
สรุปได้ ดังนี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
ความรู้ ICT Master from 7 Wonders
to 7 Winners 2014 ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องของการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM) โดยมุ่ง
พัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมหรือพฤติกรรมการ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้

ผลงานที่โดดเด่นในฝ่ายของตนเอง ทั้งในด้านกระบวนการที่ ดี ขึ้ น
ด้านผลลัพธ์ของการดำ�เนินงานที่ดีขึ้น และบางฝ่ายงานสามารถ
สร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อองค์กร
คณะฯ จึงได้จัดการพื้นที่ หรือเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียรู้ ในรูปแบบของการประชุมวิชาการภายในคณะ “ICT ร่วม
แบ่งปัน..เรื่องเล็กๆ มหัศจรรย์สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ (ICT Share
together from 7 Wonders to 7 Winners)” โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้มีความ
รู้ด้านการจัดการความรู้ สามารถยกระดับผลการดำ�เนินงานจาก
งานประจำ�สู่งานวิจัย และ

“

เพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงาน
ที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ

คณะฯ ได้ขบั เคลือ่ นการจัดการความรู้ สูก่ ารเรียนรู้ (OL-Organization Learning) ด้วยการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (IL-Individual Learning) เพื่อบุคลากรมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามกรอบ
ICT-KSA 3 กระบวนการคือ
1. R2L การสอดแทรกการเรียนรู้ในงานประจำ�
2. A2S เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
หัวข้อมุ่งเน้นการพัฒนา Individual Learning ให้มีทัศนคติที่ดี
และปลูกฝังค่านิยมประจำ�คณะ
จากการจั ด โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การ
3. C2I คือ การร่วมกันหาคำ�ตอบในประเด็นท้าทายหรือ
ความรู้ โดยการจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้กรอบแนวคิด
ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาคำ�ตอบหรือนวัตกรรม
“ICT Master from 7 Wonders to 7 Winners”
และด้วยกระบวนการดังกล่าว ประกอบกับการปฏิบัติงานตลอด
ปีงบประมาณ 2557 ทำ�ให้บุคลากรของคณะ ICT ได้สร้างสรรค์

”

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็น แหล่ ง รวบรวมองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
สาธารณสุ ข ของคณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ที่สามารถสืบค้นข้อมูลหรือใช้ไปอ้างอิงได้ใน
งานด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและงานบริหาร
เพื่อบริการวิชาการให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามา
เป็นสมาชิกและดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หากสนใจสามารถติดตามได้ที่
http://ns2.ph.mahidol.ac.th/phklb/home/register
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ผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำ�นวน 22 ผลงาน ได้รับรางวัล
คณะฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการ
1 ผลงาน ได้ แ ก่ รางวั ล ชมเชย “ระบบโทรศั พ ท์ เ ครื อ ข่ า ย
ความรู้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมค่านิยมของคณะ ICT ในด้าน Blogger
อินเทอร์เน็ต (IP-PBX for ICT Office) โดยนายพิเชษฐ์
(ขีดเขียนเยี่ยงผู้ถ่ายทอด) เพื่อเป็นการยกระดับผลการดำ�เนิน
สุขคล้าย งานวิศวกรรมและกายภาพ
งานจากงานประจำ�สู่งานวิจัย ด้วยการประชุมวิชาการนำ�เสนอ
หมายเหตุ: ได้รบั รางวัลในประเภทนวัตกรรมในการพัฒนา
ผลงานในรูปแบบ Poster และ Oral Presentation อันจะนำ�ไป
คุณภาพ (Innovation in Quality Development – InQD)
สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงาน ที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัต ิงาน
ทีเ่ ป็นเลิศ โดยในครัง้ นีม้ ีผลงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำ�นวน 40 ผลงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะ
และได้รบั คัดเลือกขึน้ นำ�เสนอผลงาน Oral Presentation จำ�นวน
17 ผลงาน โดยคณะกรรมการการตัดสินได้ทำ�การประชุมและ ดำ�เนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้โดย
ประมวลผลคะแนนนำ�เสนอ และทำ�การประกาศผลและมอบรางวัล การจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้กรอบแนวคิด “ICT Master
Dean’s 7 Winner Awards แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือกในประเภทต่างๆ from 7 Wonders to 7 Winners” ขึน้ ต่อเนือ่ งในปีงบประมาณ
2558 โดยจะผลักดัน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับผลการดำ�เนินงาน
จากความสำ�เร็จในการจัดโครงการฯ ดังกล่าว คณะฯ ได้ส่งผล
งานของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นจำ�นวน จากงานประจำ�สู่งานวิจัย ด้วยการประชุมวิชาการนำ�เสนอผลงาน
ในรูปแบบ Poster และ Oral Presentation อันจะนำ�ไปสู่การ
2 กิจกรรม ได้แก่
แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ มสายงาน ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ
1. Mahidol R2R Expo’14 วันที่ 22 กันยายน 2557 ส่ง
ต่อไป
ผลงานเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย จำ�นวน 21 ผลงาน
ได้รับรางวัล 2 ผลงาน ได้แก่
รองชนะเลิศอันดับ 1: โครงการคิดก่อนทิ้ง ของงาน
วิศวกรรมและกายภาพ โดยนายกนก แก้วเทศ / นายพึ่งศักดิ์
จงแจ่ม / นายสมศักดิ์ ธนาศรี / นายอรรณพ สถิรปัญญา
รองคณบดีฝา่ ยวิศวกรรมและกายภาพ (ทีป่ รึกษา)
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2: โครงการยื ด น้ำ� ใส่ ใ นบ่ อ น้ำ� พุ
ของงานวิศวกรรมและกายภาพ โดยนายกนก แก้ ว เทศ /
นายพึง่ ศักดิ์ จงแจ่ม / นายสมศักดิ์ ธนาศรี / นายอรรณพ
สถิ ร ปั ญ ญา รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ศ วกรรมและกายภาพ
(ทีป่ รึกษา)
หมายเหตุ: ได้รบั รางวัลในสาขาการลดภาวะและผลกระทบที่จะ
เกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม (ECO)
2. งานปัญญามหิ ด ล คุ ณ ภาพคน คุ ณ ภาพงาน Mahidol
Quality Fair 2014 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะฯ ส่ง
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16

สร้างความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
HUMAN RESOURCE EXCELLENCE
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ในการบริหารงานเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดำ � เนิ น
งานเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก โดยได้ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ท่ี 9
ซึง่ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั การดำ�เนินการหลัก 4 ด้าน ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ร้อยละของอาจารย์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า		
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 9.2 ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรองศาสตราจารย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ตัวชี้วัดที่ 9.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
เลื่อนตำ�แหน่งสูงขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
ตัวชี้วัดที่ 9.4 คะแนนเฉลี่ย Happiness 7 ใน 10 คะแนน
เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและแผน
ยุทธศาสตร์ที่กำ�หนดไว้ มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้มีทุนพัฒนา
อาจารย์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต่ อ ปี โดยในปี ง บประมาณ 2557 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส นั บ สนุ น
ทุนการศึกษา ซึ่งมีผู้ได้รับทุน จำ�นวน 8 ราย เพื่อไปศึกษาต่อ
ยังสถาบันการศึก ษาชั ้ น นำ � ทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ อาทิ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ สิงคโปร์ ไต้หวันและสวีเดน
เป็นต้น ซึ่งการดำ�เนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุตวั ชีว้ ดั ที่ 9.1 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปริญญาเอก ร้อยละ 80.58
(เป้าหมายร้อยละ 80 ในปี 2560)
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“

มหาวิ ท ยาลั ย มี บ ุ ค ลากร
“ สายวิ
ช าการที่ มี คุ ณ วุ ฒิ

นอกจากการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว
มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได้ ดำ � เนิ น โครงการ Talent
Management และ Research Reward ซึ่ง
เป็นโครงการปรับค่าตอบแทนของบุคลากรสาย
วิชาการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
สายวิชาการที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่และที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมให้ได้
รั บ ค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�
อื่นๆ พร้อมสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสามารถนำ�
ผลงานนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ของบุ ค ลากร
สายวิชาการ โดยมุง่ เป้าหมายไปยังการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ด้านยุทธศาสตร์ส ร้ า งความเป็ น เลิ ศ ทางการวิ จั ย ในระดั บ ชาติ
และนานาชาติ และสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ที่ 9.2 ร้อยละของศาสตราจารย์รวมกับรอง
ศาสตราจารย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
มี บุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ศาสตราจารย์ แ ละรอง
ศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 25.04 (เป้าหมายร้อยละ 35 ในปี
2560)
การสร้างโอกาสในความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำ�คัญเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนเป็นทรัพยากรที่เป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงได้สนับสนุนให้บคุ ลากร
สายสนับสนุนได้มีความก้าวหน้า โดยได้กำ�หนดแผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 9.3 โดยมีโครงการที่หลากหลายภาย
ใต้แผนปฏิบัติการบันได 7 ขั้น เพื่อก้าวสู่ตำ�แหน่งสูงขึ้นของสาย
สนับสนุน ดังภาพ

จากการดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ มี บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนเสนอขอตำ�แหน่งสูงขึ้น 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.52
ของผู้เข้าร่วมโครงการ R2R Workshop โดยมหาวิทยาลัยมี
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับตำ�แหน่งสูงขึ้นภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมร้อยละ 8.30 (เป้าหมายร้อยละ 30 ในปี 2560)
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นอกเหนือจากการสร้างโอกาสในความก้าวหน้า
ในสายอาชี พ ให้ ก ั บ บุ ค ลากรทุ ก สายงานแล้ ว
มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยกำ�หนดให้มีการสำ�รวจความสุขของบุคลากร
มหาวิทยาลัยตามแนวทาง Happy 8 และ

“

ได้ร่วมกับสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมในการ
พัฒนาเครือ่ งมือวัดความสุข
HAPPINOMETER

”

เพือ่ วัดระดับความสุขของบุคลากรในมิตติ า่ งๆ และจัดตัง้ คณะทำ�งาน
“นั ก สร้ า งสุ ข ” ของแต่ ล ะส่ ว นงานเพื่ อ ดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
เสริมสร้างความสุขตามกระบวนการ MAPHR ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทำ�งานอย่างมีความสุข และก่อให้เกิด
เป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ผลการ
สำ�รวจจากผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งสิ้น 12,373 ราย พบว่าบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกมิติเมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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จากการสำ � รวจในปี ง บประมาณ 2556 พบว่ า
ความสุขในภาพรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มีภาพรวมความสุขที่ 5.82/10 คะแนนและใน

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 มีภาพรวมความสุขเพิ่ม
ขึ้นมาที่ 6.24/10 คะแนน

ซึ่งเป็นผลมาจากการระดมสมองของนักสร้างสุขจาก
ส่วนงานต่างๆ ที่วิเคราะห์ความสุขและจัดกิจกรรมให้ตอบสนอง
ต่อการสร้างความสุขในมิติต่างๆ จนทำ�ให้ภาพรวมความสุขของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตาม Training Roadmap รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นส่วนสำ�คัญในการผลักดัน
มหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่การเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ตลอดจน
การสร้างและพัฒนานักบริหารยุคใหม่ให้มที ศั นคติ ทักษะ ความรู้
จริยธรรมและวุฒภิ าวะทางอารมณ์ และพร้อมทีจ่ ะเป็นผู้บริหารที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการจัดโครงการฝึกอบรม
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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นอกจาการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการฝึกอบรม
แล้ว มหาวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
ตำ�แหน่ง (Functional Competency) ของบุคลากร
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจนครบทุกตำ�แหน่ง
ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสมรรถนะทีต่ รงกับสมรรถนะของ
บุคลากรและสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ
มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน นำ�ความรู้สร้างประโยชน์สุขสู่มวล
มนุษยชาติ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สู่ ก ารเป็ น ผู้ นำ � ทางปั ญ ญาของสั ง คมให้ ส มกั บ ปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”

จำ�นวนบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำ�แนกตามประเภท

33,537

33,537
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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จากการดำ�เนินงานตามกิจกรรมทำ�ให้บุคลากร มีคะแนนความสุขในภาพรวมเพิ่มขึ้น ดังแสดงผลตามตาราง

ผลงานโดดเด่น
หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
โครงการความรู้สร้างสุข (Happy with
Knowledge)
หอสมุดและคลังความรู้ฯ มีนโยบายในการสร้าง
บรรยากาศการทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการสร้างความสุขในส่วน
งาน (Happy Workplace) ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งกำ�หนดคะแนนความสุขไว้ที่ 7.0 ในปี 2560
เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว หอสมุดฯ จึงได้จัดทำ�โครงการ
“ความรู้สร้างสุข Happy with knowledge”

“

เพื่อเสริมสร้างความ
ผ่อนคลาย และ ความสงบ
ในจิตใจ

คณะทำ�งานความรู้สร้างสุข ของหอสมุดและคลังความ
รู้ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่ายนักสร้างสุขของมหาวิทยาลัย
และ สสส. เพื่อดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ ส่งเสริมให้ทุกกิจกรรม
ร่วมเป็นเครือข่ายการดำ�เนินงานทั้งในมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดย
รอบ และสร้างรายได้จากกิจกรรมเพื่อให้ดำ�เนินการได้อย่างยั่งยืน
ตลอดจนส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างบุคลากรหอสมุด
และผู้รับบริการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติงาน

”

เพื่อพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณของบุคลากร โดยมุ่งให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์ มีความสามัคคี
และมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปลูกฝังค่านิยมหลัก
องค์กรในเรื่องจริยธรรมขององค์กร และสร้างสำ�นึกด้านจิตอาสา
โครงการความรู้สร้างสุข ดำ�เนินงานโดยคณะทำ�งาน 3
คณะทำ�งาน จัดกิจกรรมตามแผนงาน ดังนี้
1. กิจกรรม Format จิต Delete อารมณ์
2. กิจกรรม Happy Tips: Happy Talk
3. กิจกรรม Happy D.I.Y ทำ�ง่าย ใช้ได้จริง
4. กิจกรรมพัฒนาศิลปะ
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สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
เพื่อให้บุคลากรทุกคนของแต่ละมหาวิทยาลัย วัดความสุขของ
ตนเอง ด้วย HAPPINOMETER ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
แต่ละมหาวิทยาลัย การสำ�รวจนี้จะดำ�เนินการ 2 รอบ ระหว่าง
ปี 2556 – 2558 ปัจจุบัน มี 8 มหาวิทยาลัย วัดความสุขแบบ
ออนไลน์ไปแล้ว เนื่องจากยังเป็นการวัดความสุขในปีแรก ดังนั้น
ภายใต้โครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัย หากจะให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลการสำ � รวจความสุข จะต้อง
แห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มองค์กร ดำ�เนินการวัดความสุขในรอบที่สอง ซึ่งจะดำ�เนินการในปี 2558
Mahidol Happy Model การจัดประชุมถอดบทเรียน
สุขภาวะในประเภทมหาวิทยาลัยทุกภาคทั่วประเทศ ในปี 2559
นั
บ
เป็
น
ภารกิ
จสำ�คัญภารกิจหนึ่งที่
เครื่องมือในการดำ�เนินการจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
1) เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER)
2) หลักสูตร R2H และ 3) หลักสูตร M&E2HO
โดยมีวัตถุประสงค์ของการแผนงานฯ คือ
1. เพื่อบูรณาการบริหารจัดการความสุข ระหว่าง 8 ภาคี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขระหว่างปี 2556–
2559
2. เพื่อสำ�รวจความสุขใน 8 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุขระหว่างปี 2556 -2558
3. เพื่อสร้างนักสร้างสุของค์กร
4. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ ระหว่างปี
ได้เป็นมหาวิทยาลัยความสุขต้นแบบ เพือ่ ผลประโยชน์ของบุคลากร
2556 – 2559
5. เพื่อขยายผล “ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมีความสุขทั้งในการดำ�เนินชีวิตและ
การทำ�งาน ผลการจัดประชุม ได้องค์กรสุขภาวะต้นแบบประเภท
ไปยังมหาวิทยาลัยใกล้เคียงในพื้นที่เดียวกัน จำ�นวน 8
มหาวิทยาลัย “Mahidol Happy Model” ซึ่งจะมีการดำ�เนินการ
มหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2558 – 2559
ในเดือนมกราคม 2558
การจัดทำ�บันทึกความเข้าใจ MOU แผนงานการบูรณา
การดำ�เนินงานที่ผ่านมา
การสำ�รวจความสุขใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER การมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย
ผ่านระบบ Online-base โดยทางทีมงานของ NECTEC เป็นผู้ ระหว่างอธิการบดีใน 8 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
สร้างระบบ Online-base ดั ง กล่ า วให้แก่แต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
กิจกรรมที่มีการทำ�ต่อเนื่อง คือ ประชุมระหว่างคณะ
นักวิจัยโครงการฯ ทำ�การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดปี
ทัง้ ทางเว็บไซต์ เฟซบุค๊ จดหมายความสุข และไลน์กลุม่ และกิจกรรม
ที่จะมีการดำ�เนินการในปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558
เป็ น ต้ น ไป คื อ การจั ด ประชุ ม ถอดบทเรี ย น ค้ น หาต้ น แบบ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข การจัดประชุคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการฯ การขยายภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยความสุขในแต่ละ
ภาค และการสำ�รวจความสุขในรอบที่สอง ประจำ�ปี 2558

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่ ว มกั บ สำ� นั ก งาน
กองทุ นสนั บสนุน การสร้า งเสริม สุขภาพ (สสส.)
ดำ�เนิน “แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย”

“

มีเป้าหมายที่จะทำ�ให้
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นบุคลากรที่ทำ�งานอย่าง
มีความสุข

”
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งบประมาณ
BUDGET
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ตารางแสดงการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557
(จำ�แนกตามหมวดรายจ่าย)

กราฟแสดงจำ�นวนงบประมาณโดยรวม จำ�แนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2557
หน่วย : ล้านบาท

งบบุคลากร

188 | รายงานประจำ�ปี 2557

เงินอุดหนุน

งบลงทุน

งบดำ�เนินการ
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รายจ่ายอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

18

ที่ตั้ง
LOCATION
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มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตกาญจนบุรี

272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์: 02-354-0999

199 หมู่ 9 ตำ�บลลุม่ สุม่ อำ�เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
หมายเลขโทรศัพท์: 034-585-058-75

ศาลายา

วิทยาเขตนครสวรรค์

999 ถนนพุทธมณฆล สาย 4 ตำ�บลศาลายา
อำ�เภอพุทธมณฆล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์: 02-849-6000
โทรสาร: 02-800-2909

402/1 หมู่ 5 ตำ�บลเขาทอง อำ�เภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 60130
หมายเลขโทรศัพท์: 088-278-6883

วิทยาเขตอำ�นาจเจริญ
259 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำ�บลโนนหนามแท่ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000
หมายเลขโทรศัพท์: 045-523-211

www.mahidol.ac.th
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รายนาม
คณะกรรมการ
COMMITTEE
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คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2557
มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแบบรูปเล่ม
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
เลขานุการ
ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิตเกษม ตันสกุล
นายชนภัทร แสนธิจักร์
นายธนากร ยุทธพลนาวี

กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นรชัย นันทกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย
ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานวิจัย
ผู้อำ�นวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการกองบริหารการศึกษา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

60%

จัดพิมพ์โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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