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ความส�ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน�ำความรู้ ไปประยุกต์ ใช้
เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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สารจากอธิการบดี
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
มหาวิทยาลัยมหิดลด�ำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน
ทั้งการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
การน�ำระบบมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้มีผลการด�ำเนิน
งานที่เป็นมาตรฐานระดับสากล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ ตลอดจนมุง่ เน้นการพัฒนาทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจของชาวมหิดลที่ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทท�ำงานเพื่อให้ได้
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลสากลเป็นจ�ำนวน
สูงสุดของประเทศในทุกสาขา นอกจากนี้ อาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยผลิตผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
เป็นจ�ำนวนมาก
บุคลากร นักศึกษา และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน จะยังคงยึดมั่นและ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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สัญลักษณ์ ค�ำขวัญ
และปรัชญา
Emblem Motto and Philosophy
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วัฒนธรรมองค์กร
M

astery เป็นนายแห่งตน เชี่ยวชาญฝึกฝน

A

ltruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H

armony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I

ntegrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D

etermination แน่วแน่ทำ� กล้าตัดสินใจ

O

riginality สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L

eadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ�

รายงานประจำ�ปี 2558

ตรามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2512

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย “สีน�้ำเงิน”

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศในขณะนั้น)
พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512

คำ�ขวัญ

อตฺตานํ อุปมํ กเร
พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน

ปรัชญา

ความส�ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน�ำความรู้ ไปประยุกต์ ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
“ต้นกันภัยมหิดล”

มหาวิทยาลัยมหิดล
มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงวินิจฉัยให้ต้นกันภัยมหิดล
เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542
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ยุทธศาสตร์

1 (Research and Academic Excellence)

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและวิชาการ

สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Transformative Education)

2
3 (Healthcare and Services Excellence)

สร้างความเป็นเลิศในบริการสุขภาพและบริการวิชาการ

สร้างความเป็นสากล

(Internationalization)

4
5 (Social Engagement)

พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นพื้นฐาน
(ICT-based University)

6
7 (Harmony in Diversity)

ความกลมกลืนในความหลากหลาย

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
(Management for Sustainability)

8
9 (Human Resource Excellence)

สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
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ประวัติมหาวิทยาลั
ย
History

2

17
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กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการได้ประกาศเปิดและ
ตั้งชื่อโรงเรียนแพทย์ว่า “โรงเรียนแพทยากร”

พ.ศ. 2436
1 พฤษภาคม

พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า

“โรงศิริราชพยาบาล”

พ.ศ. 2431
25 ธันวาคม
พ.ศ. 2432
มีนาคม
พ.ศ. 2431
26 เมษายน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด� ำ เนิ น มาทรงเปิ ด
โรงพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น

พ.ศ. 2443
3 มกราคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชด�ำเนินเปิดตึกโรงเรียนแพทยากร
และพระราชทานนามใหม่ว่า
“โรงเรียนราชแพทยาลัย”

รายงานประจำ�ปี2558
2558
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รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าเป็นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า
“คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สังกัด
กรมมหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
“คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล”

พ.ศ. 2460
6 เมษายน

19

โอนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 พ.ศ. 2515
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
มีพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 145
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และมหาวิทยาลัยศิลปากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2515
ไปสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502
1 ตุลาคม
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนที่ 85
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2502)

พ.ศ. 2502
3 กันยายน
พ.ศ. 2486
2 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2512
21 กุมภาพันธ์

สถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้อยู่ในสังกัด
กระทรวงการสาธารณสุข (ชื่อในขณะนั้น)
โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2486 ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบคณะดังนี้
- คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
อัญเชิญพระนามแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัยแทน
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2 มีนาคม ใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยมหิดล”
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 17
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512
และทรงมีพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะ
นั้นที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบโดยเพิ่มขอบเขตสาขาวิชาการ
ให้กว้างขวางนอกเหนือสาขาแพทยศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ยึดถือเป็นนโยบายและด�ำเนินงานเพื่อจะสนองพระราชประสงค์
สืบเนื่องมาโดยตลอด
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ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไปสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119
ตอนที่ 99 ก วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545)

พ.ศ. 2545
3 ตุลาคม
พ.ศ. 2530
12 พฤศจิกายน
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การบริหารการศึกษามีความคล่องตัว
และเหมาะสมกับสภาพการณ์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 229
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530)

พ.ศ. 2550
17 ตุลาคม
เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ฐานะเป็นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และเป็น
นิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 68 ก วันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ. 2550)
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ผู้บริหารมหาวิ
ท
ยาลั
ย
University Administrators

3
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รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ผู้บัญชาการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พระอัพภันตราพาธพิศาล				
(กำ�จร พลางกรู)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์				
(เฉลิม พรมมาส)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท				
(พิณ เมืองแมน)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง					
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์					

พ.ศ.
2485-2488
2488-2500
2500-2501
2501-2507
2507-2512

มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสภามหาวิทยาลัย

จอมพลถนอม กิตติขจร						
พลตรีสิริ สิิริโยธิน		
					
ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์					
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน				
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง				
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช					

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

อธิการบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์					
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ			
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี			
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ			
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ			
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน					
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร				

2512-2514
2514-2522
2522-2534
2534-2538
2538-2542
2542-2550
2550-2554
2554-2557
2558-ปัจจุบัน
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์		
(เริ่ม 16 กันยายน 2558)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา			
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
ดร.โชค บูลกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด				
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร			
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล					
นายมีชัย วีระไวทยะ						
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์					

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
(ลาออก 31 ธันวาคม 2557)			
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร			
(เริ่ม 1 มกราคม 2558)
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา			
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช			
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล			
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
(ลาออก 15 มกราคม 2558)		
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์			
(เริ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2558)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
(ลาออก 22 มกราคม 2558)		
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา			
(เริ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2558)
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล 			
(หมดวาระ 30 กรกฎาคม 2558)
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์			
(เริ่ม 13 สิงหาคม 2558)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ�
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธิต โหตระกิตย์			
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
(ลาออก 1 มกราคม 2558)				
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ		
(เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2558)
		

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ�
ดร.สถาพร สาธุการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ สิทธิอ�ำนวย
(ลาออก 31 ธันวาคม 2557)			
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์			
(เริ่ม 1 มกราคม 2558)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน			
(เริ่ม 1 มกราคม 2558)
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 31 ธันวาคม 2557)

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

รองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ
สิทธิอ�ำนวย

รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน

รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและสินทรัพย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต
ศิลธรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ
โชคธนะศิริ

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช
แย้มวงษ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ
นาฑีสุวรรณ
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รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์
ผลิตผลการพิมพ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา

ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก
แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว

รองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์
อังกานนท์

รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง

29

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต
จิรจริยาเวช

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ก�ำลัง
ชุมพลบัญชร
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ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ�ำรัส		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นายแพทย์ภูวัต จารุก�ำเนิดกนก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
อาจารย์อ�ำนาจ เจรีรัตน์

รายงานประจำ�ปี 2558
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(มกราคม 2558 - กันยายน 2558)

อธิการบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

รองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง
มไหสวริยะ

รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
พรรัชนี แสวงกิจ

รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์
สมประกิจ

รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ นายแพทย์โยเซฟ
ซื่อเพียรธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย
มูลพฤกษ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์
ไชยโรจน์
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รองอธิการบดี
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร
จามรดุสิต

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา
สุนทรานันท์

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร
สมภพ ประธานธุรารักษ์

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำ�นาจเจริญ ฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี
นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
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ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  อมรวัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  อารยะธนิตกุล		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา จ�ำปีรัตน์
		
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์  โอประเสริฐสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นางศิริลักษณ์  เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ระพี  บุญเปลื้อง
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คณบดี/ผู้อำ�นวยการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร			
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา			
(เริ่ม 22 มกราคม 2558)
คณะสาธารณสุขศาสตร์				
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณะเทคนิคการแพทย์		
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล 			
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา			
(เริ่ม 31 กรกฎาคม 2558)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน			
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ		
คณะวิทยาศาสตร์				
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข			
บัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ			
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์			
(เริ่ม 19 มีนาคม 2558)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์			
คณะทันตแพทยศาสตร์				
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
คณะเภสัชศาสตร์			
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์		
รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ
คณะพยาบาลศาสตร์				
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค�ำ ติลกสกุลชัย			
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล			
(เริ่ม 16 สิงหาคม 2558)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล			
คณะวิศวกรรมศาสตร์				
อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา				
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์			
(เริ่ม 27 กรกฎาคม 2558)
คณะสัตวแพทยศาสตร์		
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
คณะกายภาพบ�ำบัด
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
วิทยาลัยราชสุดา				
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา		
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา
วิทยาลัยนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
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 ศรีจ�ำปา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ			
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้		
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์			
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ				
(รักษาการ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558)
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ		
นางกาญจนา เข่งคุ้ม				
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล		
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
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สำ�นักงานอธิการบดี
กองบริหารงานทั่วไป
นางรุจิรารัตน์ บรรจง				
กองคลัง 		
นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
กองทรัพยากรบุคคล 		
นางจริยา ปัญญา
กองกิจการนักศึกษา
นางสาวพัชรา เดชโฮม
นางกิรติ สอนคุ้ม
(เริ่ม 16 มีนาคม 2558)						
กองบริหารการศึกษา
ดร.สมชาติ พนาเกษม
กองแผนงาน			
นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
กองบริหารงานวิจัย
นางรัตนา เพ็ชรอุไร
กองวิเทศสัมพันธ์
นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
กองกฎหมาย			
นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ		
กองพัฒนาคุณภาพ
นางอรัญญา ภู่สันติพงษ์			
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
นายมาโนชญ์ เหล็กด�ำรง
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ		
นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
(รักษาการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา		
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง			
นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์
(รักษาการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557)			
ศูนย์บริหารสินทรัพย์		
นายมงคล เลิศศรีสุริยะ									
ศูนย์ตรวจสอบภายใน 		
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์					
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ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
อาจารย์ ดร.เอกพันธ์ ปิณฑวณิช
(รักษาการ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา
(ลาออก 30 มิถุนายน 2558)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง
(ลาออก 31 ธันวาคม 2557)							
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
(ลาออก 31 ธันวาคม 2557)			
นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ 						
(เริ่ม 1 มกราคม 2558)
สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์
(ลาออก 1 เมษายน 2558)
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน
โครงการจัดตั้งศูนย์เสริงสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
นายแพทย์อัมพร อิทธิระวิวงศ์
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล

สภามหาวิทยาลัยมหิดล
(นายกสภามหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

สภาคณาจารย์

ส�ำนักงานอธิการบดี

(หัวหน้าส�ำนักงานอธิการบดี / ผู้อ�ำนวยการ)
- กองกฎหมาย
- กองกายภาพและสิ่งแวดลอม
- กองกิจการนักศึกษา
- กองคลัง
- กองทรัพยากรบุคคล
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองบริหารการศึกษา
- กองบริหารงานทั่วไป
- กองบริหารงานวิจัย
- กองแผนงาน
- กองพัฒนาคุณภาพ
- กองวิเทศสัมพันธ

- ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
- ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง
- ศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
- ศูนยบริหารสินทรัพย
- ศูนยพัฒนาปญญาคม
- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
- ศูนย์ตรวจสอบภายใน
- ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา
- โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
- โครงการจัดตั้งศูนย์เสริงสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ
จากนวัตกรรม
- ศูนย์บริการสนับสนุนส�ำหรับนักศึกษาพิการ

คณะ / วิทยาเขต / ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต / คณบดี / ผู้อ�ำนวยการ)

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
- สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
- สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
- วิทยาลัยการจัดการ
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- วิทยาเขตกาญจนบุรี
- บัณฑิตวิทยาลัย

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะกายภาพบ�ำบัด
- สถาบันโภชนาการ
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยราชสุดา
- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย

สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย
(ผู้อำ�นวยการ)
สำ�นักงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจำ�มหาวิทยาลัย

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
(ผู้อ�ำนวยการ)

- ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา
- ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ
- วิทยาลัยศาสนศึกษา

กลุ่มภารกิจ

(ผู้อำ� นวยการ)
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
- ศูนยความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
- กลุ่มภารกิจการฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้าน
สุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย
- กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล
- กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล
- กลุ่มภารกิจด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ
- กลุ่มภารกิจการป้องกันและแก้ ไขปัญหาแม่วัยรุ่น
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ผลงานดีเด่นของบุคลากร
และนักศึกษา
Outstanding Staff, Students and
Faculties Institues and Colleges
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ระดับนานาชาติ
ประเภทการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : “The Donnell D. Etzwiler International
Scholars Award 2015”
ผู้ ให้รางวัล : WHO Collaborating Center at the International Diabetes
Center (IDC) at Park Nicollet
2. ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Special Prize (On stage) จากผลงาน กระบวนการ
สังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต�ำ่ ด้วยการท�ำแห้งที่ความดันบรรยากาศ
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : KEPCO Leading - edge Prize จากผลงาน
กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต�่ำด้วยการท�ำแห้งที่ความดัน
บรรยากาศ
ผู้ ให้รางวัล : INDONESIAN INVENTION AND INNOVATION
PROMOTION ASSOCIATION (INNOPA)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัล Young Scientist Award
ผู้ ให้รางวัล : การประชุมวิชาการนานาชาติ SAADC 2015
4. ดร.นรินทร์ บุญตานนท์, นางสาวสวรรยา พรหมดวง,
นางสาวณัฐสุดา ค�ำปา, นางสาวสุภาวดี ฤกษ์อินทรีย์,
นายทินกร ศุภประเสริฐ
อาจารย์และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Semi-Grand Seoul International Invention Fair
(SIIF 2014) และ Special Award Seoul International Invention Fair
(SIIF 2014) จากผลงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง
ผู้ ให้รางวัล : Korea Invention Promotion Association : KIPA
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : CAI Award Prize of Chaina Delegation of the
Exhibition จากผลงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง
ผู้ ให้รางวัล : The Swiss Federal Government of the State, the City of
Geneva และ The World Intellectual Property Organization (WIPO)

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณจอมจักร จันทรสกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Research Professor
ผู้ ให้รางวัล : International Biographical Centre, Cambridge England
6. นางสาวอัสมา อามิง
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัล Certificate of Merit (Student) for The
2015 IAENG International Conference on Engineering Physics
ในหัวข้อเรื่อง Design of Channel Filter based on Asymmetric OneDimensional Defective Photonic Crystal for Broadband Responses
ผู้ ให้รางวัล : The 2015 IAENG International Conference on Engineering
Physics
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์,
นางสาวจณิสตา สื่อสกุล, นางสาววริษฐา ยิ้มแต้, นายอธิชาติ ธนสิริอุดม
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The ICT-ISPC 2015
ผู้ ให้รางวัล : Tokyo University of Agriculture and Technology
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ประเภทบุคคล
1. อาจารย์ นายแพทย์อาคม นงนุช
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Young investigator award
ผู้ ให้รางวัล : การประชุมวิชาการ International society of hemodialysis
ประจ�ำปี 2558 ประเทศมาเลเซีย
2. นางโสภา หลิ่วโรจน์ทรัพย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และทีมงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : GOLD AWARD จากผลงาน “การรับรองมาตรฐาน
CSSD SDMC ระดับประเทศสู่สากล” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ผู้ ให้รางวัล : การแข่งขัน APSIC CSSD CENTER OF EXCELLENCE
AWARD 2013-2014 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
3. ดร.ปานน�ำ้ ทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : FIRST PLACE AWARD
ผู้ ให้รางวัล : The royal academy engineering

4. นางสาวส้มแป้น ศรีหนูข�ำ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : 2014/2015 SEAMEO service award
ผู้ ให้รางวัล : 48 TH SEAMEO COUNCIL CONFERENCE
5. อาจารย์ เฉลิมพล ศรีทอง
วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลประกาศเกียรติยศ ASEAN AWARDS 2015
ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้ ให้รางวัล : สภาเครือข่ายอาเซียน - ประเทศไทย
6. นางสาวภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Young Scientist Award 2015 ระดับภูมิภาคเอเซีย
และโอเชเนีย
ผู้ ให้รางวัล : The Federation of the Asian and Oceania Physiological
Societies (FAOPS) 2015
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ระดับชาติ
ประเภทการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
1. อาจารย์ นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Best Basic Science Research จากผลงานวิจัย
เรื่อง “Feasibility of using mesenchymal stem cell for bone
regeneration”
ผู้ ให้รางวัล : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : งานวิจัย เรื่องความคุ้มค่าของการใช้ยา Trastuzumab
ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
ผู้ ให้รางวัล : คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย ได้บรรจุ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3. นายแพทย์ชินเขต เกษสุวรรณ และ นายแพทย์จิระชัย ธิมาชัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวด Urological
Resident Contest
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย
4. นายแพทย์พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิช
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ Resident research award
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Switching lopinavir/ritonavir to atazanavir/
ritonavir versus adding atorvastatin in HIV-infected patients
receiving second-line antiretroviral therapy with
hypercholesterolemia: A randomized controlled trial”
ผู้ ให้รางวัล : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
5. แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนไหวตา
ผิดปกติใน Spinocerebellar ataxias 1 และ 3 ในคนไทย (Eye movement
abnormalities in Spinocerebellar ataxias 1 and 3 in Thai patients)”
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลดีเด่น Endocrine society endocrinology
award จากผลงานวิจัย เรื่อง “An Open-label randomized controlled
study comparing the effects of calcitriol and ergocalciferol on
albuminuria in diabetic kidney disease”
ผู้ ให้รางวัล : การประชุมวิชาการ 26th Annual Meeting The Endocrine
Society of Thailand
7. นายแพทย์ปณิธาน ตันติยาทร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจยั ของแพทย์ประจ�ำบ้าน
จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการฉีดยาชาเข้าบริเวณพื้นที่ใต้กระดูก
อะโครเมี่ยน (Subacromial lidocaine injection) จะสามารถช่วยเพิ่มความ
แม่นย�ำในการวินิจฉัยโรคในกลุ่มอาการความผิดปกติของเส้นเอ็นหมุนรอบข้อไหล่
(Rotator cuff syndrome) ได้หรือไม่
ผู้ ให้รางวัล : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
8. งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลนวัตกรรม
บริการที่เป็นเลิศ (ระดับดีเด่น) ผลงาน “รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะเพื่อ
ป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง”
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
9. ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลนวัตกรรม
การบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดีเด่น) ผลงาน “ชุดสวนสารทับรังสีสำ� หรับการ
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องส่วนล่างและช่องท้องทัง้ หมด”
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
10. ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ ไพบูลย์ และคณะท�ำงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลสิง่ ประดิษฐ์ (ระดับดี) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ�ำปี 2558 เรือ่ ง โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวติ แบบทักษะสุขภาพเด็กวัยเรียน
ผู้ ให้รางวัล : สภาวิจัยแห่งชาติ
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11. นางณิชา ปิยสุนทราวงษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์
นวัตกรรมดีเด่น
ผู้ ให้รางวัล : ที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.)
12. นางสมปอง ไตรศิลป์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการ รางวัลนักคิดสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ ประจ�ำปี 2558 ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิ
อัจฉริยะ”
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13. นางจริยา เลาหวิช
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น เรื่อง
“ผลงานอุปกรณ์กนั กัด กล้องส่องหลอดลม (Rama – Chest Mouthpiece)”
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
14. ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2558 ระดับดี (สาขาเคมี
และเภสัช) จากผลงานซิลิกาแอโรเจล-วัสดุส�ำหรับอนาคต
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
15. นายแพทย์ฐิติ ภัทรธีรานนทร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ความสอดคล้องของการประเมินสารน�้ำในผู้ป่วยฉุกเฉิน
โดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช โดยแพทย์
ฉุกเฉินและหทัยแพทย์/รางวัล Thai Association of Emergency
Medicine ประเภท Best scientific awards
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

16. ศาตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557 ระดับดี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานการพัฒนาชุดการตรวจพิสูจน์บุคคล
ด้วยดีเอ็นเอแบบ SNP set เพื่อใช้ในตัวอย่างตรวจที่เสื่อมสลายโดยมีความ
จ�ำเพาะต่อการตรวจพิสูจน์บุคคลประชากรไทย
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพินภัทร ไตรภัทร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCOThailand
Award) ประจ�ำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง
การศึกษาความปลอดภัยของยาหอมนวโกฐซึ่งมีไคร้เครือผสมอยูในหนูวิสตาร์
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
18. เอื้องพร พิทักษ์สังข์, นิพนธ์ จิรภาไพศาล, เดือนเพ็ญ กลกิจ,
เรวดี สุราทะโก, กรรณิการ์ ค�ำเตียม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ
ในงาน R2R Forum 2558 จากมหกรรมงานแลกเปลีย่ นเรียนรู้ R2R Forum สู่
ปีที่ 8 R2R to Transformation จากผลงานการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บ
ปวดในผูป้ ว่ ยโรคตากระตุกทีฉ่ ดี โบทูลนิ มุ ท็อกชินชนิดเอ
ผู้ ให้รางวัล : โครงการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือ
ข่าย R2R
19. จารุวรรณ คงตระกูล, อรุณรุ่ง สาธุเสน, วิริยะ ชื่นจิตร์, นพเก้า ชนะภัย,
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนัย ลีวันแสงทอง, รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ ไชยยงค์ นวลยง และคณะงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานบริการระดับตติยภูมิ
ในงาน R2R Forum 2558 จากมหกรรมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R Forum
สู่ปีที่ 8 R2R to Transformation จากผลงานการใช้เชิงปฏิบัติแผ่นทดสอบ
Grade of hematuria ต่อการอุดตันของสายสวนปัสสาวะ ขณะได้รับการ
ชะล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง (CBI) ในผู้ป่วยหลังส่องกล้องผ่าตัด
ต่อมลูกหมาก (TUR-P) ในโรงพยาบาลศิริราช
ผู้ ให้รางวัล : โครงการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือ
ข่าย R2R
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัชวรรณ จิระติวานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Development of a Crisis Team Management
Train the Trainer Course using High Fidelity Simulation in
Thailand น�ำเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ ให้รางวัล : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21. อาจารย์ นายแพทย์ศักดา สถิรเรืองชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Medical Student’s and Interns’s Attitudes
toward Medical Ethics Education in Thail Medical School
น�ำเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ ให้รางวัล : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22. นางพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ในงาน R2R Forum 2558 จากมหกรรมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R Forum
สู่ปีที่ 8 R2R to Transformation จากผลงานอุปกรณ์เตือนก่อนลงจากเตียง
“ลุก Alarm”
ผู้ ให้รางวัล : โครงการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัยระดับประเทศ
และภาคีเครือข่าย R2R

23. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภีนันท์ อันเชิญ,
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ�ำปี 2557
เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
24. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ผู้ ให้รางวัล : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 3 (HERP CONGRESS III) จากส�ำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
25. ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัล Outstanding Abstract Award ประจ�ำปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : การประชุม The 10th International Symposium of The
Protein Society of Thailand จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
26. นางสาวกันตา ปรานวีระไพบูลย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลศาสตราจารย์ นายแพทย์วิเชียร ดิลกสัมพันธ์
เรื่อง Effect of the extracts from the sea cucumber, Holothuria
scabra, on wound healing processes: the in vitro assays
ผู้ ให้รางวัล : การประชุมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
27. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร
คณะเภสัชศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2557
งานวิจัย คุณค่าผลไม้ไทย
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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28. รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจ�ำปี 2558 ประเภท
การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เรื่อง “ชุดตรวจสอบสารปรอทส�ำหรับผลิตภัณฑ์ฟอกผิวขาว”
ผู้ ให้รางวัล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธกิ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปี 2558 (ระดับดี)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย เรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบ
กระเป๋าหิ้วที่ใช้การตรวจจับเชิงแสง
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
30. อาจารย์ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์
คณะเทคนิคการแพทย์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจ�ำปี 2558 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานเรื่อง
จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้ในการตรวจจับเชิงแสง
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
31. อาจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์
คณะเทคนิคการแพทย์
ผลงานที่ได้รับรางวัล : ผลงานวิจัยเด่น ประจ�ำปี 2557 จากผลงานเรื่อง
การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์สารโลหะ
และสารบ่งชี้ทางชีวภาพแบบรู้ผลเร็ว
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
32. อาจารย์ ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นายเอกวุฒิ สุวานิโช,
นางสาวปาณณพัฒน์ แสงเป่า, นายศิวกร พงษ์ชาญเดช
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลชนะเลิศ Microsoft Imagine Cup Thailand
2015
ผู้ ให้รางวัล : บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ�ำกัด
33. อาจารย์ ดร.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นางสาวดลชนก แก้วปรีดาเชษฐ์,
นางสาวอรชุลี วิพลธนะรัตน์, นายคริษฐ์ เพ็ชรรัตน์
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Microsoft Imagine Cup
Thailand 2015
ผู้ ให้รางวัล : บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ�ำกัด
34. Professor Peter Haddawy, นางสาวแพร จักรรัตน์พาหุ,
นางสาวภาณุมาศ กาญจนกิจสกุล, นางสาวศิรวรัตถ์ แสงเป่า
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัล VIP Popular Vote สาขา World Citizen
Microsoft Imagine Cup Thailand 2015
ผู้ ให้รางวัล : บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ�ำกัด

35. อาจารย์ ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์,
นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ ไพศาล, นายณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา,
นายภาคภูมิ ข�ำทวีพรหม
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัล VIP Popular Vote สาขา Game Microsoft
Imagine Cup Thailand 2015
ผู้ ให้รางวัล : บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ�ำกัด
36. อาจารย์ธีรภัทร ปัจฉิมะกุล, นายกันตภณ เก็งทอง,
นายกิตติภณ แต้เกษม, นางสาวศิริวรรณ ตุนมรรยาท
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 National Software
Contest 2015 (ครั้งที่ 17)
ผู้ ให้รางวัล : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
37. ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา, นางสาวกานต์ธิดา พฤทธิ์ ไกรวัฒน์,
นายธนพล รัตนพิเชษฐกุล, นางสาวอรวี สมิติผล
อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ (Runner Up) Thailand ICT
Award 2015 (Ticta)
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
38. นายสรณัฐ มิตรภานนท์, นายภวิศ จึงกิจประสาน, นายศิวชั พฤกษาปัญญา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ Malware Analysis Competition (MAC)
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
39. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
สถาบันโภชนาการ
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : ผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
40. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
สถาบันโภชนาการ
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : Young Scientist Award (Ajinomoto Award) จากผลงาน
เรือ่ ง The Outstanding Nutrition Research for Thai Society Development
ผู้ ให้รางวัล : มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
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ประเภทบุคคล
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลแพทย์ดีเด่น ปี 2557
ผู้ ให้รางวัล : แพทยสภา
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลครูแพทย์ดีเด่นแห่งชาติ
ผู้ ให้รางวัล : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขาครูแพทย์
ปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล
ปี 2557
ผู้ ให้รางวัล : สภาการพยาบาล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล
ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล ปี 2557
ผู้ ให้รางวัล : สภาการพยาบาล
6. คุณอรวรรณ พิชิตไชพิทักษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ประจำ�ปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
7. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
8. แพทย์หญิงอรอนงค์ ชนะจรัญวิทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ประจำ�ปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น ผู้น�ำในการพัฒนา
วิชาชีพ ประจ�ำปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลบัวทอง บุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขาผู้บริหาร
การศึกษาดีเด่น
ผู้ ให้รางวัล : โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน (กองทุนพัฒนาการศึกษาชาติ)
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอรุณี ทรัพย์เจริญ, ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงกฤษณา เพ็งสา, รองศาสตราจารย์ นายแพททย์ชูเกียรติ
สิริวิชยกุล, รองศาสตราจารย์ นายแพททย์พรเทพ จันทวานิช,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพททย์เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลโล่เกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตเสน)
ประเภทระบาดวิทยาดีเด่น เรื่อง “การศึกษาระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกเด็งกี่
ในเด็ก จังหวัดราชบุรี เพื่อการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเด็งกี่ที่ 2549-2554”
ผู้ ให้รางวัล : งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
11. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช และ อาจารย์ ดร.ศรัณญา
เบญจกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : นักวิจัยดีเด่นด้านควบคุมยาสูบ
ผู้ ให้รางวัล : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
12. นายสิทธิวุฒิ จตุรเมธานนท์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : นักศึกษาที่เป็นผู้น�ำสูงสุดขององค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยระดับชาติ
ผู้ ให้รางวัล : เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
13. แพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : World No Tobacco Day Award 2015
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
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14. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 ประจ�ำปี
พ.ศ. 2557 ประเภทบุคคล
ผู้ ให้รางวัล : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พนม เกตุมาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา อาจารย์แพทย์ที่
เป็นแบบอย่างดีเด่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ ให้รางวัล : แพทยสมาคม
16. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ผู้ ให้รางวัล : สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน
17. นายภูวณัฏฐ์ สาคารสกลพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจ�ำปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
18. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : โล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส ประจ�ำปี 2557
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
19. ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มค�ำขวัญ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์
ดีเด่น ประจ�ำปี 2558
ผู้ ให้รางวัล : มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
20. ทันตแพทย์กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลที่ 1 ในโครงการประกวด Periodontal surgery
Awards
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
21. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : ได้รับพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประจ�ำปี 2557
รางวัลพระราชทาน : จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22. ศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : ได้รับโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
23. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : ได้รับโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
24. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : ได้รับโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และทุนส่งเสริม
กลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สาขาสรีรวิทยา
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
25. ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลสตรีไทยดีเด่น 2558
ผู้ ให้รางวัล : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลสาขาเกียรติยศ คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 6
ผู้ ให้รางวัล : บริษัท ทีวีบูรพา จ�ำกัด
26. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ ใจ ใจเย็น
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ�ำปี 2558
สาขาชีวเคมี
ผู้ ให้รางวัล : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
27. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ ได้รับรางวัล : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
28. ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลผู้สมควร ให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจ�ำปี
2557 ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง Searching and development of bacterial
strains for industrial commercial application in Thailand
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
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29. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจ�ำปี 2558
จากผลงาน “การสังเคราะห์โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ”
ผู้ ให้รางวัล : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

35. อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลธัญญรักษ์อวอร์ด ประจ�ำปี 2558 ด้านวิชาการ
บ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประเภทยอดเยี่ยม
ผู้ ให้รางวัล : กระทรวงสาธารณสุข

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัล Polymer Society of Thailand (PST)
Rising Star 2015
ผู้ ให้รางวัล : สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

36. นายวีระพล ปานพลอย
นักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
เขตภาคกลาง ประจ�ำปีการศึกษา 2557
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

31. ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2558 (สาขาการ
ศึกษา) รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “ระบบการเรียนรู้ค�ำศัพท์
ภาษาต่างประเทศ”
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

37. นายปริวัตร ส่างหญ้านาง
นักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจ�ำปี
2557 สาขาเยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ
ผู้ ให้รางวัล : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

32. ดร.วันทนีย์ วิริยสิทธาวัฒน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
ประจ�ำปี 2558 จากผลงานเรื่อง “กรอบการท�ำงานส�ำหรับการสื่อสารที่เชื่อถือ
ได้และ มีประสิทธิภาพในเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ”
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
33. ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
ประจ�ำปี 2558 จากผลงานเรื่อง “การจดจ�ำรูปแบบการเดินของคนเพื่อใช้แยก
อัตลักษณ์ตัวบุคคลโดยอัตโนมัติผ่านกล้องวิดีโอหรือกล้องวงจรปิด โดยมี
คุณสมบัติที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขต่างๆ ของการเดิน”
ผู้ ให้รางวัล : ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณะศิลปศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั รางวัล : รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจ�ำปีพุทธศักราช 2557
ผู้ ให้รางวัล : คุรุสภา
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สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
และวิชาการ
Research and Academic Excellence

5
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มหาวิทยาลัยมหิดลก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก ก�ำหนดพันธกิจ (Mission) สร้างความเป็นเลิศทาง
ด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพืน้ ฐานของคุณธรรมเพือ่ สังคม
ไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ตอบสนอง Global Goal ที่กล่าวถึง
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลือก SDGs 3 ประการ (จากเป้าหมายหลัก 17 ประการ
ซึ่งได้ถูกเสนอในการประชุม United Nation RIO+20 โดยจะด�ำเนินการให้ได้
ภายในปี ค.ศ. 2030)
มหาวิทยาลัยมหิดลก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ (Strategic Functional Framework) โดยมีการด�ำเนินงานใน Core Business ของมหาวิทยาลัย
3 ประการ คือ ต้องมีงานวิจยั เป็นตัวผลักดัน สนับสนุนการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการในบริบทของการบริหารด้วยค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
(Mahidol Core Value) โดยต้องค�ำนึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และผลิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นคนดี
มีปัญญา น�ำพาสุข

งบประมาณการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับงบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินจากแหล่งทุน
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีมีโครงการวิจัยได้รับทุน
อุดหนุนการวิจัยเฉลี่ยรวมประมาณมากกว่า 1,750 โครงการต่อปี ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนการวิจยั แต่ละปี ดังปรากฏในภาพที่ 1 (ณ วันที่ 9 ธันวาคม
2015)

รายงานประจำ�ปี 2558

แหล่งเงินทุนวิจัยปี 2011-2015
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2015)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

จำ�นวนเงิน

(ล้านบาท)

เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย

2011

2012

2013

132,213,800
87,138,338

129,599,800
102,412,311

129,509,300
97,272,260

2014

2015

176,676,600 182,676,600
96,133,113 119,997,799

(ภาพที่ 1 เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2011-2015)
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จำ�นวนเงิน

(ล้านบาท)
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0

2011

2012

2013

ทุนภายนอกในประเทศจากภาคเอกชน

381,275,822
54,719,537

162,031,698
99,156,470

88,088,390
138,359,047

123,828,121
50,836,776

96,676,955
352,524,564

ทุนภายนอกในประเทศอื่นๆ

775,606,824

738,433,846

1,041,043,075

861,797,562

951,291,708

ทุนภายนอกจากต่างประเทศ

163,282,025

224,338,683

211,965,444

199,605,195

229,098,969

ทุนภายนอกในประเทศจากภาครัฐ

2014

2015

(ภาพที่ 2 เงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกในประเทศ และต่างประเทศ ปี 2011-2015)
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ในปี 2558 ได้มีการรวมตัวของกลุ่มมหาวิทยาลัย 7 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่า
เทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเอางานวิจัยที่เอาโจทย์วิจัยที่มีความส�ำคัญ
ต่อประเทศ ภูมิภาคและของโลกเป็นตัวตั้ง ได้แก่ งานวิจัยด้านพลังงาน งาน
วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ งานวิจัยด้านอาหาร
และน�้ำ งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ งานวิจัยด้านสุขภาพ และงานวิจัยด้าน
การศึกษาทางภูมิภาคอาเซียน ด้วยความมุ่งมั่นว่างานวิจัยดังกล่าวจะตอบ

สนอง และมีแนวทางแก้ไขกับสังคมในอนาคต และจะเป็นศูนย์กลางการสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน แบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) คือ 1) พลังงาน 2) อาหาร
และน�้ำ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) วัสดุ 5) สุขภาพ และ
6) อาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานแกนน�ำในกลุ่มสุขภาพ
นอกเหนือจากความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีการสร้าง
เครือข่ายงานวิจัยความร่วมมือกันในระดับนานาชาติทั่วโลกเกือบร้อยละ 50
ของผลงานวิจัย (43.5%) รองลงมาเป็นระดับสถาบัน ร้อยละ 33.7

3.3%

Single authorship (no collaboration)

43.5%

International collaboration

33.7%

Only institutional collaboration

19.4%

Only national collaboration

(ภาพที่ 3 สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ที่มีความร่วมมือกัน 2010-2015)
(www.scival.com ณ วันที่ 12 ม.ค. 2015)
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ส่งผลให้มีผลผลิตงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 3,000 บทความในปี 2557-2558
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลสากล
Web of Science, PubMed, Medline Ovid, IEEE, World Scientific, HighWire,
AFS Journal On-line, Science Direct, Electronic Journal Online, Academic
Search Premier, Scopus, EBSCO เป็นจ�ำนวนสูงสุดของประเทศในทุกสาขา โดย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจากทุกสถาบันในประเทศไทยมากกว่าครึ่งมาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ในรอบปี ค.ศ. 2015 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลสากลมากถึง 1,948 เรื่อง (ณ วันที่ 13 ม.ค.2016)

ผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูลสากล

1,457

2008

2,201

2,101

2010

2011

1,768

2009

2,450

2,356

2,548
1,948

2012

2013

2014

2015

(ภาพที่ 4 ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล)

และจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน ASEAN ปี2011-2015 โดย Quacquarelli
Symonds Ranking – QS ASEAN Ranking 2015 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัด
อันดับ 1 ของประเทศ

ASEAN Rank 2015

Institute

Thai
Rank

2011

2012

2013

2014

2015

MU
CU
CMU
TU
KU
KKU
KMUTT
PSU
BUU
SWU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

44
53
99
143
171-180
171-180
171-180
191-200
251-300
251-300

40
48
92
134
151-160
171-180
181-190
142
201-250
251-300

42
48
98
107
171-180
161-170
161-170
146
191-200
251-300

38
43
91
110
191-200
122
161-170
145
191-200
251-300

34
47
67
88
120
114
181-190
95
181-190
201

(ตารางที่ 1 QS Thai & Asian Ranking 2015)
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ผลงานวิจัยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ในการอ้างอิงทางวิชาการเป็นจ�ำนวนมากในฐานข้อมูลสากล

2009

2010

2011

28,225
33,831

24,626
29,695

21,725
25,861

2008

18,294
21,196

14,711
17,272

Scopus

2013

2012

2014

27,759
32,721

ISI

31,344
37,181

จ�ำนวนการอ้างอิงฐานข้อมูล ISI & Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2016)

12,162
14,259

62

2015

(ภาพที่ 5 จ�ำนวนการอ้างอิงฐานข้อมูล ISI & Scopus)

จ�ำนวนสัดส่วนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2010-2015 ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ
(ข้อมูลจาก: www.scival.com ณ วันที่ 11 มกราคม 2016)

13.6%
Other

2.7%

Computer Science

2.2%

Physics and Astronomy
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Chemistry
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Social Sciences
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Materials Science
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Engineering
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Toxicology and Pharmaceutics

Agricultural and Biological Science
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Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
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Medicine
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Immunology and Microbiology

(ภาพที่ 6 จ�ำนวนสัดส่วนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2010-2015 ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ )
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ค่า Field-Weighted Citation Impact 2010-2015
(ข้อมูลจาก: www.scival.com ณ วันที่ 11 มกราคม 2016)
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(ภาพที่ 7 ค่า Field-Weighted Citation Impact 2010-2015)

จากผลด�ำเนินการงานวิจัยที่ผ่านมาจนถึงปี 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลได้มี
การติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เห็นโอกาส
ในการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยอย่างก้าวกระโดด ได้จัดสัมมนาระดมความคิดร่วมกัน
ทั้งกลุ่มผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มรองคณบดีที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย
กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มนักวิจัยจากทุกส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็นจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก�ำหนดทิศทางการวิจัย
จัดท�ำ “ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2559-2573” เพื่อ
ให้ทราบโดยทั่วกัน และเป็นการสื่อสารไปสู่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มี
การน�ำไปสู่การท�ำงานที่เชื่อมโยงกัน และสามารถประเมินผลการด�ำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดที่
ก�ำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและมีการขับเคลื่อนในการวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผลเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา (Plan Do Check Act: PDCA) อย่างต่อเนือ่ ง
จนน�ำไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลงานวิจัยโดดเด่น

สมุนไพรส�ำหรับสตรีวัยหมดระดู
ว่านชักมดลูก : จากภูมิปัญญาสู่สากล

ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงภาวีณี ปิยะจตุรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์

ความแก่ชราเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชิวิต ซึ่งมาพร้อม
กับความเสือ่ มถอยในการท�ำงานของอวัยวะทัว่ ร่างกาย และโรคเรือ้ รังต่างๆ ตามอายุทมี่ ากขึน้
ถึงแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือจะหยุดยั้งความชราลงไม่ได้ก็ตาม แต่ผู้ชราส่วนใหญ่มักจะแสวงหา
วิธีการต่างๆ มาใช้ในการชะลอความชราลงได้ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพร ท�ำให้ในการด�ำเนิน
ชีวิตในวัยชรามีความสุข มีสุขภาวะที่ดี ว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นิยมน�ำมาใช้ท�ำ
เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ใช้ในสตรีวัยสูงอายุ
ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa) เป็นพืชวงศ์ขิง เป็นสมุนไพรไทยที่นำ� มาใช้
ในการรักษาโรคสตรีต่างๆ ตามภูมิปัญญาไทย จากโครงการวิจัยบูรณาการว่านชักมดลูก
ที่ท�ำอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ได้ข้อมูลการศึกษาในมิติต่างๆ ตั้งแต่สายพันธุ์พืช สารออกฤทธิ์
การออกฤทธิ์แบบฮอร์โมนเอสโตรเจน และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ในการชะลอการเสื่อมของ
วัยชรา ว่านชักมดลูกนับเป็นสมุนไพรที่มีข้อมูลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระดับสากลที่
ครอบ คลุมทุกมิติ เป็นทีย่ อมรับและพร้อมใช้เป็นแนวทางในการท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ มี าตรฐาน
มีความปลอดภัย และปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากว่านชักมดลูกได้รับความนิยมสูงในสตรีวัยหมด
ประจ�ำเดือน เป็นผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ายกันทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยนี้นับเป็นประเด็น
ความส�ำเร็จที่สำ� คัญที่จะท�ำให้ประชาชนคนไทย สตรีวัยหมดประจ�ำเดีอนมีสมุนไพรที่เชื่อถือได้
มาใช้เสริมสุขภาพ ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติประจ�ำปี 2557 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558
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สารออกฤทธิ์ปกป้องการสูญเสียมวลกระดูก
หลังรังไข่หยุดทำ�งานในหนู

ลักษณะต้น ใบ ดอกและหัวใต้ดินว่านชักมดลูก
(Curcuma comosa Roxb.)

แสดงถึงสารส�ำคัญออกฤทธิ์ ได้ในระดับโมเลกุล โดยจับกับตัวรับของฮอร์โมนเอสโตรเจน
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การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์
ด้วยเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คิม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

(รูปที่ 1 เซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง )

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถูกปลดปล่อยปริมาณมากใน
บรรยากาศของโลกและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี หลายภาคส่วนพยายามแก้
ปัญหาด้วยการบ�ำบัดหรือลดการปลดปล่อย งานวิจัยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วยการน�ำ CO2 มาใช้ประโยชน์ โดยเปลี่ยนรูปไปเป็นก๊าซ
สังเคราะห์ (Syngas) ได้แก่ ไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนนอกไซด์ (H2 and
CO) ที่สามารถใช้เป็นพลังงานหรือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีส�ำคัญ
อีกหลายตัวในอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการทางเคมีไฟฟ้าผ่านเซลล์อิเล็ก
โตรไลสิสแบบออกไซด์ของแข็ง (แสดงดังรูปที่ 1) ข้อดีของกระบวนการคือ
สามารถควบคุมการผลิตสารผลิตภัณฑ์ ได้โดยควบคุมปริมาณไฟฟ้าเป็นหลัก
อีกทั้งการท�ำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงท�ำให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ
ลดลง โดยสามารถใช้พลังงานความร้อนทดแทนพลังงานไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ เซลล์
ที่ใช้ในเทคโนโลยีนี้ มักประสบปัญหาการขึ้นรูปยาก และไม่มีความเสถียรทาง
เคมี ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเซลล์ ความท้าทายดังกล่าว
จึงถูกน�ำมาเป็นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบ
ออกไซด์ของแข็งที่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่นานขึ้น และศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการขึ้นรูปเซลล์ดังกล่าว แนวคิดของงานวิจัยแบ่งตามชนิดของ
เซลล์อิเล็กโตรไลซิสเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ประเภทวัสดุตัวน�ำออกซิเจนไอออน
(O2- SOEC) และประเภทวัสดุตัวน�ำโปรตอน (H+ SOEC) (แสดงดังรูปที่ 2)

(รูปที่ 2 ผลงานวิจัยแบ่งตามประเภทวัสดุตัวนำ�)

ความส�ำเร็จของงานวิจัยนี้จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยก๊าซ
CO2 และได้ไฮโดรเจนและก๊าซสังเคราะห์เป็นผลผลิต ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว
ยังสามารถน�ำไปเป็นต้นทางการผลิตสารเคมีส�ำคัญที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้อย่างหลากหลาย แนวทางการวิจัยเชิงลึกและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องถูกน�ำเสนอในรูป
ผลงานตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละช่วยสร้างเครือข่ายวิจยั ส�ำหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยต่อไป
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การศึกษาความปลอดภัยของยาหอมนวโกฐ
ซึ่งมีไคร้เครือผสมอยู่ในหนูวิสตาร์
รายงานในต่างประเทศพบว่า พืชในสกุล Aristolochia ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับไคร้
เครือ ท�ำให้เกิดความผิดปกติตอ่ การท�ำงานของไตได้ เป็นเหตุให้มกี ารถอนไคร้เครือออกจาก
ต�ำรับยาสมุนไพรต่างๆ ในประเทศไทย ทัง้ ทีย่ งั ไม่มขี อ้ มูลแน่ชดั ว่าไคร้เครือสปีชสี่ แ์ ละขนาดทีใ่ ช้
ในประเทศไทยนัน้ จะท�ำให้เกิดความเป็นพิษต่อไตได้หรือไม่ การตัดไคร้เครือออกจากสมุนไพร
หลายต�ำรับท�ำให้ส่วนประกอบของต�ำรับยานั้นๆ เปลี่ยนไป และอาจส่งผลต่อสรรพคุณของ
ยาต�ำรับยานั้นๆ อีกด้วย การทดสอบว่าไคร้เครือหรือสมุนไพรต�ำรับที่มีไคร้เครือเป็นส่วน
ประกอบนั้น มีความปลอดภัยต่อการท�ำงานของไตหรือไม่ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และการตอบ
ค�ำถามนี้ได้ จ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาในสัตว์ วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อศึกษาความเป็นพิษต่อ
ไตของไคร้เครือและต�ำรับยาอายุรเวทศิริราชหอมนวโกฐในหนูวิสตาร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพินภัทร ไตรภัทร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(ภาพยูเรียในซีรั่มของหนู หลังได้รับยาเป็นเวลา 7 14 และ 21 วัน)

ผลการศึกษาพบว่า การให้สมุนไพรไคร้เครือ หรือสมุนไพรต�ำรับ
หอมนวโกฐ ในขนาดที่เทียบเท่ากับขนาดยาที่ใช้ในคน เป็นเวลา 21 วัน ไม่
พบความผิดปกติของการท�ำงานของไต ในขณะที่พบความผิดปกติดังกล่าว
ในหนูที่ได้รับสารมาตรฐาน aristolochic acid ที่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุ
ให้ไตผิดปกติ นอกจากนี้ ยังไม่พบว่าท�ำให้การท�ำลายอวัยวะที่เกิดจากแอล
พีเอสแย่ลงด้วย งานวิจัยนี้ยังเป็นงานแรกที่ท�ำการวิเคราะห์ปริมาณสารใน
ต�ำรับ และพบว่าสมุนไพรในขนาดเทียบเท่ากับที่ใช้ในคนนั้น มีปริมาณ aristolochic acid อยู่น้อยมาก และน้อยกว่าปริมาณที่รายงานว่าพบความเป็น
พิษหลายเท่า โดยในผงยาจากรากแห้งของไคร้เครือสปีชี่ส์ Aristolochia
tagala cham. 100 กรัมนั้น มีปริมาณสาร aristolochic acid อยู่เพียง
0.24 กรัมเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงได้เพิ่มองค์ความรู้ทั้งด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสมุนไพรไคร้เครือและต�ำรับยาสมุนไพรหอมนวโกฐ ซึง่ เป็นต�ำรับ
หนึ่งในหลายต�ำรับที่มีสมุนไพรไคร้เครือเป็นส่วนประกอบ จึงเป็นประโยชน์
ต่องานวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในการใช้สมุนไพร

(ภาพยูเรียในซีรั่มของหนู หลังได้รับยาเป็นเวลา 21 วัน
และได้รับการเหนี่ยวนำ�ด้วยแอลพีเอส)

ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยนี้ด�ำเนินการภายใต้การตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการ Three Rs
(Russell WMS, Burch RL. Replacement, Reduction, and
Refinement. In: The Principles of Humane Experimental Technique;
1959.) จึงเป็นงานวิจัยที่ได้รับ “รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO
Thailand Award) ประจ�ำปี 2558 ส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์”
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการ
ด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) และบริษัท ไบโอ
ลาสโก้ ประเทศไทย จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมเป็น
ผู้มอบรางวัล
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การสังเคราะห์แบบอสมมาตรของสารประเภทเซโคลิกแนนที่สกัด
ได้จากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์
คณะวิทยาศาสตร์

OMe

ข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารอินทรีย์บริสุทธิ์ที่สกัดได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น รา พืช และสมุนไพรนั้น มีความส�ำคัญมากต่องานวิจัยด้านเคมีเภสัชที่
จะน�ำสารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ด้านเคมีทางยาหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เนื่องจาก
สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างสามมิติที่แตกต่างกันจะมีอันตรกิริยา (interaction) กับระบบตัวรับ
(receptor) ในสิ่งมีชีวิตต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกันด้วย
วิธีการที่จะท�ำให้ทราบข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารอินทรีย์นั้นมีหลายวิธี รวมทั้ง
การใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโกปีและการสังเคราะห์แบบอสมมาตรทีเ่ รียกว่า total synthesis การ
สังเคราะห์แบบอสมมาตรของสารอินทรียเ์ ป็นกระบวนการทางเคมีทสี่ �ำคัญ โดยจะเริม่ จากสารตัง้ ต้น
ที่หาซื้อได้ แล้วใช้ปฏิกิริยาเคมีที่ผู้วิจัยออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมาสร้างพันธะต่างๆ เพื่อให้ได้สาร
อินทรีย์ที่เป็นสารเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะท�ำให้ทราบข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารอินทรีย์ที่มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพแล้ว ในกรณีที่สารบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากธรรมชาติมีปริมาณน้อย การสังเคราะห์
แบบอสมมาตรจะช่วยให้ได้สารในปริมาณที่มากขึ้นและเพียงพอส�ำหรับการวิจัยในเชิงลึกและการ
พัฒนาเป็นยาเคมีบำ� บัดที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมยาต่อไป

OMe

O

MeO

O

MeO

O

O

MeO

MeO

OMe

MeO

โครงสร้างทางเคมีของสาร
(+)-Peperomin C

OMe

MeO

OMe

OMe

โครงสร้างสามมิติของสาร
โครงสร้างทางเคมีของสาร
โครงสร้างสามมิตขิ องสาร
(+)-Peperomin C
(-)-2,6-Didehydropeperomin C (-)-2,6-Didehydropeperomin C

ผลส�ำเร็จที่ได้จากงานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์แบบอสมมาตรของ
สารประเภทเซโคลิกแนนที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
คือ นอกจากจะทราบข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารธรรมชาติประเภทเซโค
ลิกแนน คือ (+)-Peperomin C แล้ว ยังได้สารอนุพนั ธ์ทไี่ ด้จากการสังเคราะห์
คือ (-)-2,6-Didehydropeperomin C และ (-)-2-epi-Peperomin C ซึ่ง
สามารถน�ำไปใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมี

ที่เปลี่ยนแปลงกับฤทธิ์ทางชีวภาพที่อาจจะดีขึ้นได้ นอกจากนี้แล้ว ยังได้
องค์ความรู้ใหม่ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ได้แก่
Tetrahedron (Elsevier) และ Organic and Biomolecular Chemistry
(RSC) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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พลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

การศึกษาพลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทด�ำ
มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมไทยในมิติของการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ คติชนวิทยา
มานุษยวิทยาดนดรี การเรียนรู้เชิงปริวรรต และการฟื้นฟูอัตลักษณชาติพันธุ์ โดยเชื่อมโยงกับ
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นในตระกูลภาษาไทที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน คือกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นที่เยาวชนผู้ที่จะสืบทอดภาษาและวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทด�ำอพยพมาจากเมืองแถงซึง่ เป็นบริเวณทีเ่ คยอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของเมืองหลวงพระบาง ปัจจุบนั เมืองแถงคือเมืองเดียนเบียนฟูตงั้ อยูใ่ นบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทด�ำได้อพยพ
เข้ามาในประเทศไทยในฐานะเชลยศึก และอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยตัง้ แต่นนั้ มา ชาวไทด�ำกลุม่ แรกตัง้
บ้านเรือนอยู่ที่อำ� เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาชาวไทด�ำได้อพยพโยกย้ายไปยังบริเวณอื่นๆ
ในปัจจุบันชาวไทด�ำอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่น เพชรบุรี
ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังพบชาวไท
ด�ำอาศัยอยูใ่ นจังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เช่น พิษณุโลก สุโขทัย
พิจติ ร ก�ำแพงเพชร ชัยนาท ลพบุรี และยังพบในจังหวัดเลยซึง่ อยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก
ด้วย

การสังเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องของโครงการวิจยั ย่อยจ�ำนวน 4 เรือ่ ง และบทความ
ปริทัศน์ จ�ำนวน 1 เรื่อง ผลการสังเคราะห์ทำ� ให้พบการศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
คติชนวิทยา มานุษยวิทยาดนดรี การเรียนรู้เชิงปริวรรต และการฟื้นฟูอัตลักษณชาติพันธุ์ ที่ผ่าน
มา และพบแนวทางการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมทีย่ งั่ ยืนและสามารถน�ำเสนออัตลักษณ์ทแี่ ท้จริง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อคนภายนอกชุมชน
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สุขภาพพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศาสตราจารย์รุจา ภู่ ไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ก) พัฒนารูปแบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนในเขตเมืองและชนบท เน้นบทบาทขององค์กรส่วนท้องถิน่ ,
ข) พัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการคัดกรองภาวะไตวายระยะเริ่ม
แรก (FEMg) และรูปแบบการป้องกันรักษาในชุมชน และ ค) การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน แบ่งเป็นโครงการย่อย คือ
1. การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนเมืองและ
ชนบท น�ำกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3 ด้าน เน้นการเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้เกิดภาวะสุขภาพพอเพียง ด�ำเนินการในพื้นที่ ใน
เขตเมือง 1 แห่งและเขตชนบท 1 แห่ง และมีกรณีตวั อย่างการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเสือ่ ม
สภาพของไตในชุมชนชนบทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการคัดกรองไตแนวใหม่ จากการตรวจ
ห้องปฏิบัติการของค่าแมกนีเซี่ยม (Fractional Excretion of Magnesium หรือ FEMg) โดย
เมื่อน�ำรูปแบบที่พัฒนาเพื่อป้องกันภาวะไตวายลดค่าใช้จ่ายในอนาคตมาอบรม พบว่ากลุ่มที่รับ
การอบรมมีการท�ำงานของไต (ค่าFEMg) ดีขนึ้ อย่างชัดเจนเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การ
อบรมในการติดตามผลระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน สรุปได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น�ำมาประยุกต์ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยพิจารณาตามบริบทของพื้นที่ที่ประยุกต์ใช้

2. การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลผู้ป่วยเรือ้ รัง
ในชุมชน สถานการณ์ปญ
ั หาการจัดการโรคเรือ้ รังในชุมชนพบว่า ขาดการออก
ก�ำลังกายทีป่ ลอดภัยเพียงพอ การใช้ยาไม่เหมาะสม ขาดระบบขนส่งทีเ่ หมาะสม ขาด
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพมีความซ�ำ้ ซ้อน มีโอกาสเกิดปัญหา
โภชนาการและปัญหาสุขภาพจิต นอกจากนี้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชนชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ระดับด้วย “รูปแบบ
เข็มทิศพิชิตโรคเรื้อรัง” คือ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วย

3 โครงการ คือ 1) การจัดการโรคเรื้อรังระดับบุคคลด้วยโครงการจักรยาน
เพื่อสุขภาพ 2) การจัดการโรคเรื้อรังระดับครอบครัวด้วยโครงการสื่อสาร
เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแก่อาสาสมัครหมู่บ้าน และ 3) การ
จัดการโรคเรือ้ รังระดับชุมชนด้วยโครงการอาหารปลอดภัย ผลการศึกษาครัง้
นี้ก่อให้เกิดความเข้าใจการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
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การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยหลักการของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
งานวิจัยการประยุกต์ ใช้หลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส�ำหรับภาค
อุตสาหกรรม เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเกิด
ความตระหนักและน�ำแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้ประกอบการบริหารธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้
เกิดกลไกการขับเคลือ่ นเชิงนโยบายของภาคอุตสาหกรรมสูก่ ารพัฒนาภายใต้บริบทของการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างมิตเิ ศรษฐกิจและมิตสิ งิ่ แวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้หลักการของประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และท�ำการศึกษาน�ำร่องกับอุตสาหกรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
โดยสามารถสร้างให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่
1. ข้อมูลสถานะประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจทั้งในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม ระดับ
นิคมอุตสาหกรรม และระดับเมือง ของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดระยองที่สามารถน�ำไปใช้
ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในนิคม
อุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

2. เครื่องมือและแนวทางการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม ได้แก่ ตัวชี้วัดส�ำหรับใช้ในการวัดสมรรถนะ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม และรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผ่านเวทีกลางที่เรียกว่า
“Eco-Forum” โดยเครื่องมือและแนวทางดังกล่าวได้ถูกน�ำไปใช้เป็นต้นแบบ
ในการจัดท�ำข้อก�ำหนดคุณลักษณะมาตรฐาน และเกณฑ์ชวี้ ดั ของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึง่ เป็นนโยบายทีส่ ำ� คัญของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม

เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศรวมถึงการจัดท�ำแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะ
5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 11 จังหวัด
น�ำร่อง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ กนอ.
นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยังได้ขยายวงไปสู่ระดับโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนในกลุ่มสมาชิกอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และสอดคล้องกับ
นโยบายการก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ในภาพรวม และได้รับรางวัล
ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยได้ถูกน�ำไปใช้ผลักดันเชิงนโยบาย ผลงานวิจัยเด่นปี 2557 ด้านเชิงนโยบาย จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการ วิจัย (สกว.) ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าสู่การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปี 2557 ได้มี
การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมน�ำร่อง 15 แห่ง และทั้งหมดภายในปี 2562
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วัสดุเพื่อเทคโนโลยีสีเขียว

L Oreal Thailand For Women in Science Fellowship
for Materials Science Research in 2015
Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2015
งานวิจัยหลักมุ่งพัฒนาการออกแบบวิธีควบคุมโครงสร้างวัสดุเพื่อพัฒนาวิธีการ
สังเคราะห์วัสดุให้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการประยุกต์ ใช้งาน น�ำไปสู่เทคโนโลยีการสังเคราะห์
วัสดุเพื่อเทคโนโลยีสีเขียว ได้แก่ วัสดุเร่งปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพและงานด้านสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงวัสดุดูดซับเพื่อบ�ำบัดและก�ำจัดมลพิษทางน�้ำและทางอากาศประสิทธิภาพสูง
ประหยัดพลังงาน ใช้งานง่ายและมีต้นทุนต�่ำ เนื่องจากสามารถบ�ำบัดมลพิษรวดเร็ว น�ำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ สะดวกต่อการใช้งานภายใต้อุณหภูมิห้องและบรรยากาศปกติ ซึ่งจะสามารถลดการน�ำ
เข้าและการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการขับเคลื่อนของประเทศและเตรียมความ
พร้อมของประเทศต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ
หน่วยวิจัยพลังงานยั่งยืนและวัสดุสีเขียว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนา :
• วัสดุเร่งปฏิกิริยาต้นทุนต�่ำจากของเหลือทิ้งชีวมวลเพื่อการ
• การออกแบบสภาพเคมีบนผิวเฉพาะของวัสดุดูดซับเพื่อ สังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุบ�ำบัดมลพิษโลหะหนักปนเปื้อนในน�ำ้
• การควบคุมโครงสร้างของวัสดุกึ่งตัวน�ำซิงค์ออกไซด์นานา
• การควบคุมความความบกพร่องทางโครงสร้างของวัสดุเร่ง แบบแท่ง และพัฒนาต่อเป็นระบบตรวจวัดก๊าซอันตรายให้มีประสิทธิภาพสูง
ปฏิกิริยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการบ�ำบัดมลพิษกากเคมีอินทรีย์ในน�้ำ (สีย้อม เมือ่ ตรวจวัดที่อุณหภูมิห้อง
และฟีนอล) และการบ�ำบัดมลพิษสารอินทรีย์ระเหยง่าย (แก๊ส NOX, BTEX)
เพื่อให้สามารถบ�ำบัดมลพิษมีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาวะปกติ
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ซิลิกาแอโรเจล - วัสดุส�ำหรับอนาคต

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ซิลิกาแอโรเจลเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่อง
ของการเป็นวัสดุของแข็งที่มีความหนาแน่นต�่ำ สังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกโดยศาสตราจารย์
Samuel Stephens Kistler ในปี ค.ศ. 1931 ซึ่งส่วนใหญ่ในอดีตจะถูกใช้เฉพาะในงานวิจัยทาง
ด้านอวกาศขององค์การนาซา (NASA) ซิลิกาแอโรเจล เป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูง มีลักษณะคล้าย
ฟองน�้ำ โดยภายในโครงสร้างประกอบด้วยอากาศมากกว่า 90% ซิลิกาแอโรเจลมีคุณสมบัติ
พิเศษหลายอย่าง เช่น เป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง พื้นที่ผิวสูง น�้ำหนักเบา ไม่ชอบ
น�ำ้ และสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ เป็นต้น จากการที่ซิลิกาแอโรเจลมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
จึงท�ำให้ซิลิกาแอโรเจลเป็นวัสดุที่ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ซิลิกาแอ
โรเจลนอกจากจะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียงแล้ว ยังสามารถประยุกต์ ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้อีก เช่น ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส�ำอาง สารก�ำจัดแมลง และ
ชุดดับเพลิง เป็นต้น จะเห็นว่าซิลิกาแอโรเจลสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลาก
หลาย แต่เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความยุ่งยาก ซับซ้อนและจ�ำเป็นต้องใช้อุณหภูมิและความ
ดันสูงในการสังเคราะห์ ท�ำให้ซิลิกาแอโรเจลมีราคาขายค่อนข้างสูงมาก โดยปัจจุบันราคาขาย
ซิลิกาแอโรเจลประมาณ 100 USD ต่อกิโลกรัม หรือ ประมาณ 3,500 บาท ต่อกิโลกรม ซึ่งถือว่า
มีราคาแพงมาก ท�ำให้ซิลิกาแอโรเจลมีการใช้งานอยู่เฉพาะในบางกลุ่มอุตหสาหกรรมเท่านั้น

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ประจ�ำสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ได้มีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลที่สามารถท�ำได้ง่าย
และใช้สารตั้งต้นราคาถูก ท�ำให้สามารถที่จะผลิตซิลิกาแอโรเจลได้ในราคาที่
ไม่แพงมากนัก กระบวนการสังเคราะห์ดังกล่าวได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไว้แล้ว
(เลขที่ค�ำขอสิทธิบัตร 1301006263) โครงการวิจัยนี้ได้รับรางวัลระดับชาติ
ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปี 2558
และรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล Special Prize จาก “Indonesian
Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)”
ประเทศอินโดนีเซีย และรางวัล KEPCO leading – edge prize จาก “Korea
Electric Power Corporation (KEPCO)” ประเทศเกาหลี

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความร่วมมือกับภาคธุรกิจจ�ำนวน 3 บริษัท ได้แก่
บริษัท สมาร์ทเวท จ�ำกัด, บริษัท โกเวนเจอร์ จ�ำกัด และบริษัท ฑีเลี่ยมจัดตั้ง
โรงงานต้นแบบการผลิตซิลิกาแอโรเจล เพื่อทดสอบการผลิตและน�ำซิลิกา
แอโรเจลที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และปัจจุบันบริษัทฑี
เลี่ยมได้ขออนุญาตใช้สิทธิกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ในการน�ำกระบวนการ
ผลิตซิลิกาแอโรเจลดังกล่าวไปท�ำการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
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โครงการ Talent Mobility
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในภาคเอกชนมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ถึงแม้จะมีการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในภาคเอกชน แต่มีปัญหาที่ส�ำคัญคือการ
ขาดแคลนบุคลากรในการท�ำงานด้านวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน จาก
ข้อมูลของนักวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2554 พบว่า 72% ของจ�ำนวนนักวิจัย
ในประเทศนั้น ท�ำงานอยู่ในสถาบันวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย มีเพียง
28% ของนักวิจัยที่ทำ� งานในภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรม
ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รัฐบาลจึงได้ให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา และจัดท�ำนโยบาย
โครงการ Talent Mobility ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการเคลื่อนย้ายบุคลากร
วิจัยจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยอนุญาตให้บุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของรัฐ สามารถไปปฏิบัติงานประจ�ำเป็นการชั่วคราวในภาค
อุตสาหกรรม โดยไม่มีข้อก�ำจัดเดิมของราชการในเรื่องการปฏิบัติงานในภาค
เอกชน นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility สามารถน�ำเวลาปฏิบัติ
งานไปนับเป็นอายุราชการหรืออายุงาน รวมถึงเวลาชดใช้ทุนได้ นอกจาก
นี้ยังสามารถน�ำผลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการมาเป็นผลงาน
ในการขอต�ำแหน่งทางวิชาการหรือต�ำแหน่งงานอื่นๆ ตามข้อก�ำหนดของ
สถาบันต้นสังกัด

หน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการ Talent Mobility
สนับสนุนค่าตอบแทนแก่อาจารย์
นักวิจัย นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการสุขภาพและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน Talent Mobility
Strengthening Unit (TMSU) ขึ้น ภายใต้การก�ำกับดูแลของกองบริหาร
งานวิจัย ส�ำนักงานอธิการบดี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลักของ TMSU คือการสนับสนุนการท�ำงานร่วมกันของ
ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยภายใต้ข้อก�ำหนดในประกาศโครงการ Talent
Mobility ของมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานนี้ท�ำหน้าที่ช่วยเหลืออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ในการค้นหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการในการจัดท�ำโครงการ Talent
Mobility นอกจากนีห้ น่วยงาน TMSU ยังท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ ให้ขอ้ มูล
โจทย์ปญ
ั หาทางเทคนิค และงานวิจยั พัฒนา ให้ผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งการหาผู้
เชีย่ วชาญแก่ชมุ ชนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ให้กับโครงการ Talent Mobility ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักการของโครงการ Talent Mobility
และการท�ำงานของหน่วยงาน TMSU แสดงไว้ในรูป

สนับสนุนเงินชดเชยที่ให้แก่่มหาวิทยาลัย
(สำ�หรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้น)

ประสานงานการขอทุนสนับสนุน

สนับสนุน
ช่วยเหลือ

สนับสนุนช่วยเหลือ

TMSU
อาจารย์ นักวิจัย

ผู้ประกอบการให้ค่าชดเชย
แก่มหาวิทยาลัย

ผู้ประกอบการ
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
รัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับ
เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยในภาครัฐออกไปทำ�งานวิจัย
พัฒนาให้กับภาคเอกชน

ลักษณะงานตามข้อกำ�หนดของ
Talent Mobility Program
1. งานวิจัยและพัฒนา
2. งานแก้ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรม
3. งานวิเคราะห์และสร้างระบบมาตรฐาน
4. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
ผู้ประกอบการที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา

รัฐบาล
(หลักการของโครงการ Talent Mobility และการทำ�งานของหน่วยงาน TMSU)
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สร้างการศึกษา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
Transformative Education
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ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 32,675 คน
และมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 7,743 คน

ระดับการศึกษา

จ�ำนวนนักศึกษา (คน)

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา (คน)

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก

30,274
737
20,138
51
6,797
476
2,075

6,671
523
3,981
39
1,515
432
181

หลักสูตรในก�ำกับสภาวิชาชีพ
แพทย์ประจ�ำบ้าน
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
แพทย์เฟลโลว
ทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน/เฉพาะทาง
พยาบาลเฉพาะทาง

2,401
1,434
383
53
147

1,072
397
193
52
39

384

391

รวมทั้งสิ้น

32,675

7,743

1
21

2
5

230

56

110

44

8
12

321

หลักสูตรในก�ำกับสภาวิชาชีพ

แพทย์ประจ�ำบ้าน

แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด

ทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน/เฉพาะทาง
พยาบาลเฉพาะทาง

รวม

แพทย์เฟลโลว์

ปริญญาเอก

94

1
-

23

3

9

36

4
27

2
51

ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

5

4
27

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

58

91

38

-

-

-

-

-

2

1
17

18

38

84

-

-

-

-

-

33

38

13

84

นานาชาติ

ไทย

ไทย

นานาชาติ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

43

-

-

-

-

-

8

24

1
10

43

ไทย

34

-

-

-

-

8
-

13

13

34

นานาชาติ

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

หลักสูตรทั้งหมด

402

8
12

44

110

56

230

2
15

3
92

5
55

172

ไทย

212

1
-

23

3

9

66

1
62

4
78

31

176

นานาชาติ

รวมทุกสาขา

614

9
12

67

113

65

266

3
77

7
170

5
86

348

รวม

1
207

397

23

3

9

66

61

4
75

31

171

นานาชาติ

8
12

44

110

56

230

2
15

1
89

5
55

167

ไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรทั้งหมด จ�ำนวน 614 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรไทย จ�ำนวน 402 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 212 หลักสูตร
และในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ�ำนวน 604 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรไทย จ�ำนวน 397 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 207 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

604

9
12

67

113

65

266

2
76

5
164

5
86

338

รวม
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เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (21st Century) สถานการณ์โลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถตามศตวรรษที่ 21 (21st Century
Skill) เพื่อให้บัณฑิตสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลก
(World Class University) จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็น Transformative Education (การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
โดยการจัดหลักสูตรต่างๆ จะไม่สอนเฉพาะความรู้ทั่วไปหรือความรู้ทางวิชาชีพเท่านั้น แต่จะ
ปลูกฝังค่านิยม (MAHIDOL Core Values) จิตส�ำนึกทีด่ แี ละสมรรถนะ (Competency) ต่างๆ
รวมถึงทักษะ 21st Century Skill ให้กบั นักศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ หล่อหลอมให้นกั ศึกษาเป็น
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย “เป็นคนดี มีปญ
ั ญา น�ำพาสุข” นอกจาก
จะมีความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ยังสามารถเป็นผู้นำ� การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่ง
ส่งผลให้ตนเอง สังคมและประเทศดีขนึ้ มหาวิทยาลัยด�ำเนินการเพือ่ ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
ศึกษาเพือ่ การเปลีย่ นแปลง (Transformative Education) โดยด�ำเนินกิจกรรมหลักใน 3 ส่วน
ส�ำคัญ คือ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และ การพัฒนาอาจารย์ ซึ่งมี
กิจกรรมส�ำคัญต่างๆ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2558

การพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยน�ำรูปแบบ Triple T Model ซึ่งประกอบไป
ด้วย Teacher Transform, Technology Transform และ Teaching
Transform มาใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียน
รู้แบบเปิด (Global Open Access Learning – University) พร้อมทั้งน�ำ
เทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learning ได้แก่ Distance Learning, Online
Curriculum, Mobile Learning, Online Learning และ Online Course
มาพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา (MOOCs)
มหาวิทยาลัยเริ่มน�ำแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOCs) มาใช้ โดยจัดให้มีการอบรมเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน
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การพัฒนาหลักสูตร
นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
มาตรฐานระดับสากล มหาวิทยาลัยได้น�ำเกณฑ์คุณภาพต่างๆ มาพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพ WFME (World Federation for
Medical Education) เกณฑ์คุณภาพ ISPO (International Society for
Prosthetics and Orthotics) และเกณฑ์ AUN-QA (Asian University
Network Quality Assurance) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ในขณะ
นี้มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก AUN-QA แล้วทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรนานาชาติ)
3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
5) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรนานาชาติ)

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) [Master of
Science Program in Computer Science (International
Program – Special Program)] คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร่วมกับ Faculty of Engineering Science,
University College London (UCL)
5) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
[Master of Management Program (International
Program)] เฉพาะวิ ช าเอกการจั ด การทั่ ว ไป ร่ ว มกั บ
Toulouse University, France
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Double Degree) จ�ำนวน 4 หลักสูตร
คือ
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย) ร่วมกับ
Curtin University, Australia
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวการแพทย์) ร่วมกับ
University of Sussex , United Kingdom
3) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
ร่วมกับ State university of New York , College of
Environmental Science and Forestry
4) วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์อุตสาหการ) ร่วมกับ
Curtin University, Australia

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Double
Degree Program (หลักสูตร 2 ปริญญา) และ Joint Degree Program
ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Double Degree) จ�ำนวน 5
หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) [Doctor of Philosophy Program
in Biopharmaceutical Sciences (International Program)]
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ University of Groningen,
The Netherlands
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(หลักสูตรนานาชาติ) [Doctor of Philosophy Program
in Sports Science (International Program)] วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร่วมกับ Liverpool
John Moores University, UK.
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
(หลักสูตรนานาชาติ) [Master of Science Program in
Implant Dentistry (International Program)] คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ International Medical College
(IMC) Westphalia Wilhelms, Munster, Germany

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Joint Degree) จ�ำนวน 2 หลักสูตร
คือ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ)
[Master of Arts Program in Human Rights and
Democratisation (International Program)] โครงการ
จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ The
University of Sydney, Australia, Gadjah Mada
University, Indonesia, Purbanchal University,
Nepal และ The University of Colombo, Sri Lanka
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิง
ประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) [Master of Arts
Program in Population and Social Gerontology
(International Program)] สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม ร่วมกับ Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา)
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การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2557
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 495 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจ�ำปีการศึกษา 2557 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งเป็นการเทิดทูน
พระเกียรติคุณในพระองค์ และเพิ่มพูนชื่อเสียงแห่งวิทยาลัยราชสุดา
ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สร้อยพระนามาภิไธยอันเป็นมงคลนาม
นั้นสืบชั่วกาลนาน

ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยราชสุดาได้เปิดหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) และ
ได้รับนักศึกษารุ่นแรกจ�ำนวน 11 คน โดยมีนักศึกษาไทย จ�ำนวน 9 คน
และนักศึกษาต่างชาติจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จ�ำนวน 2 คน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับ
คนพิการ เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติแก่คนพิการทุก
ประเภท
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 และ 2557
ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน WFME

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นหนึ่งในห้าสถาบันน�ำร่องในการเข้า
รับการประเมินสถาบันการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 6-10 ตุลาคม
2556 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 ได้ผ่านการประเมินและรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล Basic Medical WFME Global Standards for quality
improvement, The 2012 Revision เป็นเวลา 5 ปี (14 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2563)
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โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ในปีการศึกษา 2557 สกอ. ได้ก�ำหนดกรอบการประกันคุณภาพ
ใหม่ มีการประเมินคุณภาพ 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยมีความเชื่อว่าหลักสูตรที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพดีเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในรอบนี้ สกอ. ให้อิสระกับ
มหาวิทยาลัยที่จะเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. ของสถาบัน
เอง หรือระบบอื่นๆ ที่เป็นสากล ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (AUN-QA) ซึ่งเป็นหลักประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร การได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA นอกจากเป็นการ
ประกันคุณภาพให้เป็นทีย่ อมรับ ยังส่งผลดีตอ่ นักศึกษาในการโอนย้ายทีเ่ รียน
หรือเลือกลงเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกันคุณภาพเดียวกัน
ได้ และความทัดเทียมในมาตรฐานการศึกษากับนานาชาติ สามารถรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA
2. จัดประชุม และวางแนวทางการด�ำเนินการร่วมกัน
3. จัดอบรม และจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
4. ส่งประธานหลักสูตร และรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการในโครงการของกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
จนสามารถจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง และการรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
5. ส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับข้อเสนอแนะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report, SAR) จ�ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-มหาบัณฑิต
เพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (ส.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เพื่อรับการประเมิน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2558-2562 ดังนั้นในปี จากผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย
การศึกษา 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(ส.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ) ส�ำหรับปีการศึกษา 2559 และอีกจ�ำนวน 5
หลักสูตร ส�ำหรับปีการศึกษา 2560 ส่วนหลักสูตรอื่นๆ จะได้ด�ำเนินการต่อ
ไปในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนครบ 23 หลักสูตร โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการ
ดังนี้
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พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “ สิรินธรทันตพิพิธภัณฑ์”

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธภัณฑ์”
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ศึกษาส�ำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียน
รู้ ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องของประวัติทางทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มใน
ทวีปเอเชีย การน�ำความรู้ด้านทันตกรรมจากอารยธรรมตะวันตกสู่สยาม
ประเทศจากอดีตสู่ปัจจุบัน
การก่อก�ำเนิดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแห่ง
แรกในเอเชีย ที่เป็นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์
ผ่านระบบเทคโนโลยีเน้นปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้เกิด
การสื่อสารความรู้และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าเยี่ยมชม
“สิรินธรทันตพิพิธภัณฑ์” ตั้งอยู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 620 ตารางเมตร
ภายในแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 โซน

ZONE 1 : พื้นที่อเนกประสงค์จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มพระ
บารมีจักรีวงศ์ เป็นโถงต้อนรับและจุดเริ่มต้นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และ
หอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธภัณฑ์” จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่ม
พระบารมีจักรีวงศ์ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศนุวงศ์ที่ทรงมีต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ZONE 2 : ทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเชีย เป็น
ห้องที่น�ำเสนอเรื่องราวและจัดแสดงศาสตร์ด้านทันตแพทย์ยุคแรกเริ่มใน
ทวีปเอเชีย น�ำเสนอตามล�ำดับช่วงเวลา โดยใช้ภาพประกอบค�ำบรรยาย
การจัดแสดงสมุนไพรในขวดโหล การจ�ำลองใบหน้าสตรีสมัยรัตนโกสินทร์
ใส่ฟันปลอมที่ท�ำมาจากกะลามะพร้าว การเล่าเรื่องโดยมิชันนารีที่น�ำ
ความรู้ด้านทันตกรรมจากตะวันตกสู่สยามประเทศ การจ�ำลองร้านช่าง
ท�ำฟันและบรรยากาศถนนเจริญกรุงสมัยรัชกาลที่ 5

ZONE 3 : คณะทันตแพทยศาสตร์อดีตสู่ปัจจุบันน�ำเสนอ
วีดิทัศน์ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน จัดท�ำเป็น
นิทรรศการภาพประกอบพร้อมค�ำบรรยายภารกิจความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติและสังคม
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ZONE 4 : หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นห้องที่จัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยการจ�ำลองบรรยากาศและจัดแสดงสิ่งของเครื่อง
ใช้ในการออกปฏิบัติในพื้นที่ ผ่านสื่อระบบ 3 มิติ VDO magic vision

ZONE 5 : ห้องทันตสุขภาพส�ำหรับทุกคน น�ำเสนอความ
รู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และฟัน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
วัยสูงอายุ การจัดแสดงความรู้และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแสดงในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
การแสดงความสัมพันธ์ของฟันและระบบต่างๆ ของร่างกายผ่านหุ่นจ�ำลอง
Animation พร้อมสนุกสนานกับเกม และร่วมถ่ายภาพกับฟันยักษ์ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย
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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส�ำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้และเสริมทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาบัณฑิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลายุคสมัย เข้าใจความเป็นมา ความแตกต่าง
และจุดเด่นจุดด้อยของชุมชน สังคมและประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์สังเคราะห์เหตุปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคมต่อ
ไป มหาวิทยาลัยสนับสนุน และผลักดันให้องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัย
และเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย เห็นความส�ำคัญของการ
พัฒนานักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมส�ำคัญในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

การจัดโครงการมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
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เดินสู่ความดี พุทธมณฑล

ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (Mahidol Core Values)

ภาพจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครอง

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 (1st National Conference on Volunteerism)
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กิจกรรม THE PILGREENS PROJECT
(รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไปตูลูสฝรั่งเศส 120 วัน ผ่าน 16 ประเทศ รวมระยะทาง 20,000 กิโลเมตร)

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National University of Malaysia

การพัฒนาอาจารย์
เพือ่ ส่งเสริมให้อาจารย์มคี วามรูค้ วามสามารถ มีศกั ยภาพในด้าน
การสอนทีก่ อ่ ให้เกิดการบูรณาการอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาอาจารย์ดา้ นการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของ Hard
Skills และ Soft Skills

โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกได้อย่างถูกต้อง และสามารถน�ำความรูเ้ กีย่ ว
กับการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกไประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนเอง โดย
โครงการนี้จัดขั้นระหว่างวันที่ 5-30 มกราคม 2558

โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยคัดเลือกกลุม่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์ทบี่ รรจุ
ไม่เกิน 3 ปี และยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศักยภาพอาจารย์ขั้นพื้น
ฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมศักยภาพความเป็นอาจารย์ที่จัดโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัย
มหิดล ได้มีการจัดอบรม จ�ำนวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558 มีอาจารย์จากส่วนงาน
ต่างๆ เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 คน จาก 15 ส่วนงาน
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์จากส่วนงาน
ต่าง ๆ เข้าอบรมทั้งสิ้น 44 คน จาก 16 ส่วนงาน
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สร้างความเป็นเลิศในบริการ
สุขภาพและบริการวิชาการ
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รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 23 ประจ�ำปี 2557

รางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ลเป็ น รางวั ล ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ
ญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบ
ศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการ
พระราชสมภพ ณ วันที่ 1 มกราคม 2535 ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือ
องค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการ
แพทย์ จ�ำนวน 1 รางวัล และด้านการสาธารณสุข จ�ำนวน 1 รางวัล ซึง่ รางวัล
ประกอบไปด้วย เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000
เหรียญสหรัฐ เป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยมีสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณา
ตัดสินผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขั้น
สุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด 59 ราย
จาก 25 ประเทศ โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์เกียรติคุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบุคคลแรกที่
ค้นพบยาลดไขมัน ที่ชื่อว่าคอมแพคติน (compactin) (แรกชื่อ ML-236 B)
ซึ่งเป็นต้นแบบของยากลุ่มสแตติน โดยแยกได้จากเชื้อราเพนนิซิเลียม
ซิตรินุ่ม (penicillium citrinum) ในปี พ.ศ.2519

ศาสตราจารย์ ดร.อากิระ เอ็นโด
ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์
ศาสตราจารย์ ดร.อากิระ เอ็นโด (Professor Akira Endo)
จากประเทศญี่ปุ่น ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทห้องปฏิบัติการ
วิจัยไบโอฟาร์ม กรุงโตเกียว
การค้นพบดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งส�ำคัญในการ
ป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงโรคหลอดเลือดที่ส�ำคัญชนิด
อื่นด้วย การค้นพบยาลดไขมันของ ศาสตราจารย์ ดร.อากิระ เอ็นโด ท�ำให้
เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเดิมที่เคยเชื่อว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่
ป้องกันไม่ได้มาสู่โรคที่ป้องกันได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของยาลดไขมันจนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันถึง 7 ชนิด ตัวยากลุ่มสแต
ตินส่งผลให้อบุ ตั กิ ารณ์การเกิดโรค และการเสียชีวติ จากหัวใจและหลอดเลือด
ลดลงอย่างมากในปัจจุบนั เป็นประโยชน์ตอ่ มวลมนุษยชาติ ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยนับ
ร้อยล้านคนทั่วโลก
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน
(Dr. Donald A. Henderson, M.D.) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราภิชาน ศูนย์ความมั่นคงด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยา
ลัยพิตต์สเบิร์ก, คณบดีเกียรติคุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นำ�ของโครงการที่ทำ�การ
กวาดล้างโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษได้สำ�เร็จ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงชนิด
แรกและชนิดเดียวที่สามารถกวาดล้างให้หมดไปจากโลกได้ ระหว่างปี พ.ศ.
2509 – 2520 ขณะดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าคณะแพทย์ในโครงการกวาดล้าง
โรคไข้ทรพิษขององค์การอนามัยโลก ศาสตราจารย์นายแพทย์โดนัลด์ เอ.
เฮนเดอร์สัน ได้มีบทบาทสำ�คัญในการประสานงานกับหน่วยงานทั่วโลกใน
การรณรงค์กวาดล้างโรคไข้ทรพิษ โดยการให้วัคซีนแก่ประชากรทุกกลุ่มใน
ลักษณะที่เรียกว่า mass vaccination และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
จนประสบความสำ�เร็จ โดยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ทรพิษรายสุดท้ายจาก

ประเทศโซมาเลีย ในปี พ.ศ. 2520 และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรค
ไข้ทรพิษถูกกวาดล้างหมดสิ้นไปจากโลก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
นับเป็นการช่วยชีวิตประชากรโลกจำ�นวนหลายร้อยล้านคนและยังเป็นแบบ
อย่างของการพัฒนาแนวทางกวาดล้างโรคติดต่อร้ายแรงอืน่ ๆ ในปัจจุบนั ด้วย
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทน
พระองค์ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2557 ในวันพุธ
ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวังด้วย
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล โดยมีส่วนงานที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้

มาตรฐานระดับนานาชาติ
ลำ�ดับที่
1

ส่วนงาน

มาตรฐานคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด, ภาควิชาปรสิตวิทยา, ภาค
วิชาพยาธิวทิ ยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวิทยาภูมคิ มุ้ กัน,
ภาควิชาพยาธิวทิ ยาคลินกิ , ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ภาควิชา - ISO 15189 / ISO 15190
ตจวิทยา, ภาควิชาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา, ภาควิชาอายุรศาสตร์,
สถานส่งเสริมการวิจยั , ศูนย์พษิ วิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา, งานอุปกรณ์การ
- ISO/IEC 17025
แพทย์

2

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

- ISO 22870

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

- JCI
- ISO 27001
- ISO 27799

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฝ่ายสารสนเทศ
ศูนย์ฮีโมฟีเลีย

ภาควิชาพยาธิวิทยา

- ISO 20000 (มาตรฐานงานบริการด้าน IT
ส�ำหรับองค์กรในโลกยุคดิจิตอล)
- CMMI V1.3 for Development-Maturity Level 3
- การรับรองจาก World Federation of Hemophilia ให้
International Hemophilia Training Center - Bangkok
- ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma
Verification จาก สถาบัน Westgard QC
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มาตรฐานการทดสอบ Lipid profile (Cholesterol,
Triglyceride และ HDL-cholesterol) จาก Centers
for disease control and prevention (CDC)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน Level 1 Laboratory Certification

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา

- ISO 15189

หน่วยนิติเวช ภาควิชาพยาธิวิทยา

- ISO 17025

งานบริการผ้า, งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, งานเวชภัณฑ์ทางการ
แพทย์, ฝ่ า ยเภสั ช กรรม, งานเวชระเบี ย น, งานอุปกรณ์การ - ISO 9001 : 2008
แพทย์, งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
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ลำ�ดับที่
3

4

5

ส่วนงาน

มาตรฐานคุณภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลทันตกรรม

- ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2

ห้องปฏิบัติการวิจัย

- ISO/IEC17025 : 2005

งานบริการวิชาการและวิจัย/ส�ำนักงานวิจัย

- ISO 9001 : 2008

คณะเภสัชศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

- ISO/IEC 17025 : 2005

งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา

- ISO 9001 : 2008

คณะสัตวแพทยศาสตร์
- การรับรองระดับนานาชาติให้เป็น “FAO Reference Center
For Research on Zoonotic And Wildlife Diseases in
Animal Health” ด้านโรคสัตว์ป่า (wildlife diseases)

6

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- Certificate of Recommendation of Management of
Malaria Training Course from WHO Mekong
Malaria Programme
- Certificate of Recommendation of Management of
Malaria Training Course from SEAMEO TROPMED/
Network
- Certificate of Distinction of Management of Malaria
Training Course from SEAMEO TROPMED/Network
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ได้รับการทบทวน
ยืนยันจาก WHO/TDP ตามมาตรฐานการปฏิบัติ (SOP)
มาตรฐานสากล (Helsinki) และ SIDCER/FERCAP
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
มอบกิตติกรรมประกาศ บันได ขั้นที่ 3 HA 3

7

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ส�ำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ISO 9001 : 2008
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ลำ�ดับที่
8

ส่วนงาน

มาตรฐานคุณภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
- World Health Organization Collaborating Center for
Nursing and Midwifery Development (WHO CC)

9

คณะเทคนิคการแพทย์
ห้องปฏิบัติการสถานเวชศาสตร์ชันสูตร, ห้องปฏิบัติการศูนย์ - ISO 15189 : 2003
เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
- ISO 15190 : 2007

10

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

11

12

- ISO 14001 : 2004
- ISO/IEC 17025 : 2005

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานสารสนเทศและระบบ

- ISO 29110

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานสากล โดย Certiport

สถาบันโภชนาการ
- ISO/IEC 17025:2005

13

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
- OHSAS 18001 : 2007
- ISO/IEC 17025 : 2005
- ISO 9001 : 2008
- Association for Assessment and Accreditation
of laboratory Animal Care (AAALAC) International

14

โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
- Accreditation for School (Grade 10 -12) through 2017
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มาตรฐานระดับชาติ
ลำ�ดับที่
1

ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา

2

- การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
- การรับรองคุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
(Certified Primary Stroke Center)
- ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการตรวจวินิจฉัยตามเกณฑ์และ
ข้อก�ำหนดของโครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์
วิทยานรีเวช
- ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้อง
ปฏิบัติการ

คณะเภสัชศาสตร์์
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

3

มาตรฐานคุณภาพ

- ได้รับเกียรติบัตร ร้านยาคุณภาพ จากสภาเภสัชกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์
- การรับรองการปฏิบัติงานด้านชีวนิรภัย ให้เป็นหน่วยงาน
ต้นแบบของการพัฒนาด้านชีวนิรภัย หรือ
“Thailand BioRisk Management Champion”

4

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- Certificate of Completion This is to certify that
Nutrition and Dietetics Division, Hospital for
Tropical Diseases, Mahidol University has carried
out and implemented
- ใบรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์
จากสภาพยาบาล
- ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการ
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
แพทย์โดยสภาเทคนิคการแพทย์
- ได้รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
หน่วยโรคไต
ไตเทียม โดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการ
รักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต)
- ได้รับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจากส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวินจิ ฉัยโรค สาขาเคมีคลินกิ สาขาโลหิต
ห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยา สาชาจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ สาขาธนาคารเลือด
กระทรวงสาธารณสุข
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ลำ�ดับที่
5

ส่วนงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

6

มาตรฐานคุณภาพ
- การจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ตามแนวทางการประชุมสีเขียว
(Green Meeting) ในองค์กร

คณะพยาบาลศาสตร์
- สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 5 ปีการ
ศึกษา (ปีการศึกษา 2555 – 2559) จาก สภาการพยาบาล
- สถาบันหลักจัดการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555 - 2559)
จาก สภาการพยาบาล

7

คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยสัตว์ทดลอง

8

- ใบรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)

สถาบันโภชนาการ
- โรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด
ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร (น�้ำบริโภค)
- ได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง)

9

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- เกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste)
- มาตรฐานโรงอาหารกระทรวงสาธารณสุข ระดับดีมาก
ประจ�ำปี 2558 จากส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
- เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ตามโครงการพัฒนา
ส้วมสาธารณะ จังหวัดนครปฐม ประจ�ำปี 2558

10

คณะศิลปศาสตร์
- หนังสืออนุญาตเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) ของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
- หนังสืออนุญาตเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการฝึก
อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ) - เฉพาะพื้นที่จังหวัด
นครปฐมของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานประจำ�ปี 2558

การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ในปี 2558 มี ก ารแจ้ ง ขอรั บ ความคุ ้ มครองในตัวค�ำขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ�ำนวนทั้งสิ้น 65 เรื่อง และสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ด�ำเนินการยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรไป
แล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 21 เรื่อง และอนุสิทธิบัตรจ�ำนวน 25 เรื่อง และในปี 2558 นี้
มีสิทธิบัตรที่ ได้รับการจดทะเบียนแล้ว (granted) จ�ำนวน 2 เรื่อง อนุสิทธิ
บัตรที่ ได้รับการจดทะเบียนแล้วจ�ำนวน 15 เรื่อง
ในส่ ว นของงานด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ มี ก ารยื่ น จดแจ้ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการรับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น
จ�ำนวน 141 เรื่อง

การด�ำเนินการด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ
การยื่นค�ำขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
มหิดล ผ่ า นสถาบั น วิ วั ฒ น์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล มีแนวคิดทีเ่ ปลี่ยนไปจากเดิ ม กล่ า วคื อ จะไม่ เ น้ น ปริมาณของการ
ยื่นจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่จะเน้นที่
คุณภาพของการจัดท�ำค�ำขอ เพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้ ในวง
กว้างและลดปริมาณการตีกลับให้แก้ไขโดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของส�ำนัก
สิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะท�ำให้ช่วยลด
ระยะเวลาการพิจารณาของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ส่งผลให้ได้รับการอนุมัติ
ให้จดทะเบียนจากส�ำนักสิทธิบัตรในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
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การน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ในปี 2558 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าสู่กระบวนการต่อย
อดเชิงพาณิชย์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 19 รายการ ในจ�ำนวนนี้ ได้ทำ� สัญญาอนุญาต
ให้ใช้สทิ ธิแ์ ล้วจ�ำนวน 5 รายการ มูลค่าตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ เป็นเงิน
ประมาณ 9 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทนที่เป็นรายรับจริงจากการน�ำผลงาน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีมลู ค่าทัง้ สิน้ 4.894 ล้านบาท

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 จะพบว่าผลงานที่
น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีความหลากหลายมากขึ้น มีรูปแบบการสร้าง
ความร่วมมือและการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณชิยท์ หี่ ลากหลายและชัดเจน ซึง่
จะท�ำให้เกิดผลตอบแทนจากการน�ำผลงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานภาพ

Cases

อนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว (Licensed)
อยู่ระหว่างการเจรจา (Negotiation)

5
9

สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีฯ เป็นตัวแทนจำ�หน่าย

5

รวม

19

ในปีถดั ไป จะมีการผลักดันผลงานส�ำคัญไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ในหลากหลายศาสตร์ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ (สาร silica aerogel),
แพทยศาสตร์ (การผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้), วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจดจ�ำ
ส�ำหรับคนพิการทางสายตา) โดยเป็นการใช้ประโยชน์ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และภาคสังคม
การผลักดันผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะสร้างความร่วม
มือกับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัทในเครือ SCG, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น,
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัทในเครือเบทาโกร เป็นต้น โดยเสริมสร้าง
ให้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

นอกจากนี้จะมีการผลักดันให้เกิดการพัฒนา SMEs ให้สามารถ
น�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้าง
ความร่วมมือภาคสังคม โดยการผลักดันในรูปแบบ Social Enterprise เพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ในส่วนของระดับนานาชาติ จะมีความร่วมมือในการนำผล
งานทรัพย์สินทางปัญญา กับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World
Intellectual Property Organization : WIPO) โดยให้ความส�ำคัญกับ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาโรคติดเชื้อและ
โรคระบาด เช่น อีโบลา และเด็งกี่ไวรัส เพื่อผลักดันผลงานดังกล่าวออกใช้
ประโยชน์ในระดับนานาชาติต่อไป

การให้บริการเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ
ในปี 2558 โครงการบริการวิชาการที่ด�ำเนินการผ่านสถาบัน ทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial Agreement : CTA) มีการด�ำเนินการใน
วิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ปี 2558 จ�ำนวน 71 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 384.54 ล้านบาท
305 โครงการ โดยมีมูลค่ารวม 587 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน
นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการด�ำเนินการพิจารณาข้อตกลงการ
45 โครงการ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นรวม 200 ล้านบาท ในส่วนของการให้บริการ ส่งตัวอย่างทางชีวภาพต่างๆ (Material Transfer Agreement : MTA)
ประเภท

จำ�นวน (โครงการ)

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

บริการวิชาการ
Clinical Trial Agreement (CTA)

305
71

587
384.54

Material Transfer Agreement (MTA)

84

N/A

460

971.54

รวม
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การบริการด้านการรักษาพยาบาล
ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ�ำนวนเตียงทั้งหมด 3,638 เตียง โดยให้บริการรักษา
ผู้ป่วย จ�ำนวน 6,097,698 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก จ�ำนวน 5,951,797 ราย และผู้ป่วยใน จ�ำนวน 145,901 ราย
มียูนิตทันตกรรม จ�ำนวน 772 ยูนิต ให้บริการด้านทันตกรรม จ�ำนวน 724,684 ราย และให้บริการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ จ�ำนวน 20,027,994 ราย โดยจ�ำแนกตามส่วนงาน ดังนี้

การให้บริการ
ส่วนงาน

เตียง

ผู้ป่วยนอก
(ราย)

ผู้ป่วยใน
(ราย)

ยูนิต
ทันตกรรม

ทันตกรรม
(ราย)

ห้อง
ปฏิบัติการ

2,322

3,358,129

94,177

24

34,717

9,521,778

- ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

2,111
211
1,166
853
226
87

3,034,872
323,257
1,965,995
517,403
1,408,988
39,604

82,458
11,719
48,234
32,847
12,124
3,263

22
2
26
16
10
-

34,386
331
42,451
26,157
16,294
-

9,401,873
119,905
9,231,427
4,372,692
4,797,683
61,052

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะกายภาพบ�ำบัด
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

106
44
-

78,342
391,177
158,154
-

2,155
1,335
-

123
599
-

154,406
493,110
-

199,736
372,711
606,117
96,225

3,638

5,951,797

145,901

772

724,684

20,027,994

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

รวมทั้งสิ้น
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การบริการด้านการรักษาสัตว์ ในปีงบประมาณ 2558 มีสัตว์เข้ารับการ
รักษาจ�ำนวนทั้งหมด 77,535 ตัว โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร จ�ำนวน
66,443 ตัว และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน จ�ำนวน 11,092 ตัว โดยมี
รายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาล/ประเภท
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
สัตว์ป่วยนอก

จำ�นวน (ตัว)
66,443
45,258

สัตว์ป่วยใน (Ward, CCU)

695

สัตว์ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

1,680

สัตว์ป่วยศัลยกรรม

3,390

สัตว์ป่วยในคลินิกเฉพาะทาง

15,420

โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

11,092

สัตว์เล็ก

6,064

สัตว์ปศุสัตว์

4,187

สัตว์ป่า

654

ม้า

171

สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

16

รวมทั้งสิ้น

77,535
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โครงการน�ำร่อง การสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนเขาทอง
จังหวัดนครสวรรค์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาทอง และส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครสวรรค์ จัดโครงการน�ำร่อง การสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าชุมชน
เขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ระยะแรก เพื่อกระตุ้นให้ท้องถิ่นสร้างเขตปลอด
โรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) จนสามารถเป็นพื้นที่ปลอดโรคเรบีส์ ภายในปี
พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) อีกทั้ง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคเรบีส์ ตลอดจน
ควบคุมประชากรของสุนขั และแมวในเขตพืน้ ทีข่ องวิทยาเขต และต�ำบลเขาทอง
จ�ำนวน 12 หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมท�ำหมันสุนัขและแมวเป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งด�ำเนินการโดยนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
และมีสัตวแพทย์และอาจารย์ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นักศึกษาจะได้มี
ประสบการณ์ในการท�ำหมันสุนัขและแมวเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน

จ�ำนวนสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการท�ำหมัน ในช่วงเดือนตุลาคม 2557
ถึง สิงหาคม 2558 มีดังนี้ สุนัขเพศผู้ จ�ำนวน 56 ตัว สุนัขเพศเมีย จ�ำนวน
46 ตัว แมวเพศผู้ จ�ำนวน 35 ตัว และแมวเพศเมีย จ�ำนวน 65 ตัว รวมเป็น
สัตว์เลี้ยงทั้งสิ้น 202 ตัว
โครงการนี้จะมีการด�ำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ในเรื่องของการป้องกันโรคเรบีส์ซึ่งเป็นโรคจากสัตว์สู่คน นอกจากนี้
นักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะได้มีประสบการณ์ในการท�ำหมันสุนัข
และแมวเพิ่มขึ้น
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โครงการตรวจสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา
(Thai Noninvasive Prenatal Test : Thai NIPT) หรือ ไทยนิพท์

ไทยนิพท์เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สาขาวิชาเวชศาสตร์
มารดาและปริทารกก�ำเนิด หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เพื่อพัฒนาวิธีในการตรวจและ
แปลผลตรวจ ซึง่ ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทีผ่ ลตรวจมีความแม่นย�ำสูง
ถึง 99% และเป็นวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์ ทีพ่ ฒ
ั นาขีดความสามารถในการ
ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลได้อย่างครบวงจรแห่งแรกในไทย
จากปัญหาเรื่องทารกพิการแต่ก�ำเนิด ซึ่งเกิดจากโครโมโซมผิด
ปกติ อาการที่พบบ่อยคือ โครโมโซม 21 หรือกลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งเป็นการ
ผิดปกติหลายระบบโดยเฉพาะด้านสติปัญญาที่ต�่ำกว่าปกติ หรือที่เรียกว่า
เด็กปัญญาอ่อน ส่วนใหญ่พบในกลุ่มแม่อายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ตั้งครรภ์ เพราะ
เมื่อไข่อายุมากขึ้นเวลาแบ่งเซลล์ของโครโมโซมก็จะมีความผิดปกติมากขึ้น
ฉะนั้น กลุ่มอาการดาวน์ต้องตรวจจากแม่ ถ้าแม่อายุมาก แพทย์ก็จะแนะน�ำ
ให้ตรวจคัดกรอง ซึ่งการตรวจคัดกรองในปัจจุบันจะเป็นการอัลตราซาวด์
ตรวจสารชีวเคมีเลือด ซึ่งเป็นการตรวจตามมาตรฐานต่างๆ เป็นการตรวจ
ทางอ้อม ไม่ได้เป็นการตรวจวินิจฉัย ความแม่นย�ำก็ไม่มาก แต่ถ้าจะให้ตรวจ
วินิจฉัยตรวจโครโมโซม และดีเอ็นเอ แล้วมีผลที่แม่นย�ำนั้นต้องตรวจเจาะน�้ำ
คร�่ำ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ติดเชื้อ คลอดก่อนก�ำหนด หรือถ้า
เจาะน�้ำคร�่ำไม่ดีอาจจะไปถูกอวัยวะของเด็กได้

ดังนั้น โครงการไทยนิพท์ จะเป็นการตรวจคัดกรองที่มีความ
แม่นย�ำสูงเทียบเคียงกับการตรวจวินิจฉัยอย่างการเจาะน�้ำคร�่ำ โดยเป็นการ
ตรวจหาสารทางพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอของทารกจากเลือดสตรีตั้งครรภ์
โดยอาศัยเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงล�้ำยุค มี
ความไว ความจ�ำเพาะ ความละเอียดและรวดเร็ว ท�ำให้สามารถตรวจหา
กลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์จากเลือดของมารดาด้วยความแม่นย�ำ
ร้อยละ 99 มีผลบวกลวงน้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งนับว่าดีที่สุดส�ำหรับการตรวจ
คัดกรองในปัจจุบัน แม้ว่าการตรวจวิธีนี้จะมีความแม่นย�ำสูงมาก แต่หาก
ผลออกมาว่ามีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะมีอาการดาวน์ ก็ต้องกลับไปใช้
วิธีเจาะน�้ำคร�่ำเพื่อตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกครั้ง แต่หากไม่พบ
ความเสี่ยง แม่ตั้งครรภ์ ก็ไม่ต้องเจ็บจากการถูกเจาะน�้ำคร�่ำ ไม่เสี่ยงต่อการ
แท้งลูก นอกจากนั้น การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลโครงการไทยนิพท์ ยัง
สามารถตรวจคัดกรองหาทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ ได้อีก
เช่น trisomy 13, trisomy18 ตลอดจนโครโมโซมเพศหญิง และเพศชายได้
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โครงการผลักดันการตรวจคัดกรองสารตะกั่วในเลือดของเด็กเขตอุตสาหกรรม
ให้เป็นนโยบายสุขภาพ
สารตะกั่วเป็นสารพิษมีผลในการท�ำลายเซลล์ประสาทในสมอง เม็ดเลือด
และไต โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จะมีการดูดซึมสารตะกั่วผ่านระบบทางเดิน
อาหารได้ดีกว่าผู้ใหญ่กว่า 5 เท่า และเป็นวัยที่สมองมีพัฒนาการเจริญเติบโตสูงสุด
ส่งผลให้สติปัญญาบกพร่องและก่อให้เกิดโรคสมาธิสั้นและพฤติกรรมก้าวร้าว แม้
ได้รับสารตะกั่วในปริมาณเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีระดับสารตะกั่วที่ปลอดภัยต่อ
ร่างกายมนุษย์ และองค์การอนามัยโลกยืนยันว่า ในแต่ละปีมีเด็กในประเทศที่มีรายได้
ปานกลางถึงรายได้ต�่ำ มีสติปัญญาบกพร่องเพราะพิษตะกั่วสูงถึง 600,000 คน

จากการส�ำรวจของหลายหน่วยงานพบว่าเด็กได้รับสารตะกั่วจากการปน
เปื้อนในสิ่งแวดล้อมหลายแหล่งเช่น การปนเปื้อนในสีที่มากับของเล่น สีทา
อาคารภายใน สีทาเครื่องเล่นสนาม และยังมาจากภาชนะใส่น�้ำดื่ม หม้อแกง
ท่อน�ำ้ ถ้วยชาม รวมทัง้ พบกรณีสารตะกัว่ เป็นพิษหมู่ (mass lead poisoning)
ในเด็กในเขตอุตสาหกรรม
ส�ำหรับกฎหมายในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎหมายที่
ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์สีต้องแสดงฉลากปริมาณสารตะกั่วที่ผสมในผลิตภัณฑ์
ประกาศใช้ ก็จะท�ำให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่ง
กฎหมายจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสคบ.
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศ โดยมีการก�ำหนดฉลากว่าสีกระป๋องไหนมี
สารตะกั่ว ให้ระบุไปว่ามีสารตะกั่วที่อาจจะมีอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ระบุปริมาณ
สารตะกั่วด้วย และระบุข้างกระป๋องว่ามีสารตะกั่วที่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และ
ไม่ควรเกินปริมาณ ต่อจากนั้นจะต้องมีการเยียวยาสถานที่ที่มีการทาสีก่อน
กฎหมายออก ตั้งแต่โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สนามเด็กเล่น ไปจนถึงบ้านเรือน
ของประชาชน
ในปี 2558 ทางศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ได้ด�ำเนินงานในโครงการ “การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของ
การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กอายุ 6-72 เดือน” โดยลงพื้นที่เจาะเลือดเพื่อหา
ค่าสารตะกั่วในเด็กช่วงอายุ 6-72 เดือน ของจังหวัดสมุทรสาคร ในพื้นที่เขต

อุตสาหกรรม เจาะเลือดเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล เด็ก
ที่มารับการตรวจสุขภาพในคลินิกเด็กดี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.), ส�ำรวจเพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยใช้แบบประเมินเครื่อง
เอ็กซเรย์หาค่าสารตะกั่ว ให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็ก
โดยมีหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการตรวจคัดกรองสารตะกั่ว
ในเลือดของเด็กเขตอุตสาหกรรมให้เป็นนโยบายสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์วิจัย
เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ส�ำนักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข, ส�ำนัก
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมพิษวิทยา, มูลนิธิบูรณะนิเวศ,
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย,
คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข, ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร, ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร, โรงพยาบาล
สมุทรสาคร
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การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA
การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า
(Advanced HA) เป็นการต่อยอดจากมาตรฐาน HA ที่คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล เคยได้รับการรับรองมาก่อน โดย สรพ. ได้ขยายเกณฑ์การ
ประเมินจากที่ก�ำหนดใน SPA, Patient Safety Goals (SIMPLE) และเพิ่ม
เติมข้อก�ำหนดทีเ่ ป็นสากลจากมาตรฐานต่างๆ เช่น JCI เพือ่ ให้สถานพยาบาล
ที่ต้องต่ออายุการรับรองคุณภาพ สามารถสมัครขอรับประเมินการรับรอง
คุณภาพด้วยเกณฑ์นี้ โรงพยาบาลศิริราชได้สมัครเข้ารับการประเมินในครั้ง
นี้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล ให้การรักษาและการ
บริการที่มีคุณภาพและความน่าไว้วางใจสูงตามมาตรฐานสากล จัดระบบ
การให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ : Healthcare and Service Excellence สร้าง
ความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เพื่อ
ต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation survey)
ครั้งที่ 4 ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งเเต่วันที่ 26 กันยายน
2557 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2560 ซึ่งบุคลากรศิริราชได้ร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานในการสนับสนุนคณะฯ ให้ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) และเป็น “โรงพยาบาลแห่ง
แรกของประเทศไทยที่ได้รับการเยี่ยมส�ำรวจ และผ่านการประเมินขั้นก้าวหน้า
(Advanced HA)”
วิธีการประเมินมี 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินการปฎิบัติตามมาตรฐาน (compliance) ซึ่งต้องได้คะแนนประเมินเกิน 50% สถานพยาบาลจะต้องประเมิน
มาตรฐานเป็นรายข้อ และสรุปผลเป็น NPM (N=not met, P=partially
met, M=met) กรรมการจาก สรพ. จึงจะเข้ามาตรวจเยี่ยมเพื่อยืนยันโดย
ศึกษาเอกสาร หลักฐานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลการด�ำเนินการตามระบบงานโดยผู้
เยี่ยมส�ำรวจ โดยการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และการสัมภาษณ์เพื่อดูผลลัพธ์
ของประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอน ระบบงานที่ก�ำหนดไว้ในตอนที่ 1-3 ตาม
เกณฑ์ HA
• ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร
• ตอนที่ 2 ระบบงานส�ำคัญ
• ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องได้คะแนน
ประเมินมากกว่า 3 (เต็ม 5) ตามแนวทาง EI3O (E=Evaluation,
I=Improvement, I=Integration, I=Innovation, O=Outcome)

โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
ขั้นก้าวหน้า Advanced Healthcare Accreditation Program

การบริหารองค์กร : ผู้บริหารองค์กรน�ำทีมพัฒนาโรงพยาบาล
สู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด โดยใช้ค่านิยมองค์กรที่ปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนา มีผู้น�ำระดับสูงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
และถ่ายทอดสูผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ กุ ระดับ ส่งผลให้เกิดพลังในการพัฒนาทัว่ ทัง้ องค์กร
• มีการน�ำนวัตกรรมการบริหารและการวิจัยมาเป็นเครื่องมือใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพันธกิจส�ำคญ คือ
ด้านการบริการทางการแพทย์ การศึกษา และการวิจัย ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาสู่ความเลิศในทุกด้าน และมุ่งสู่ระดับสากลในอนาคต
• น�ำแนวคิด Lean มาพัฒนาระบบบริการ มีระบบการประเมิน
จากองค์กรภายนอกและภายในระดับชาติ และน�ำผลการพัฒนามาปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาต่อเนื่อง
การบริหารเชิงกลยุทธ์ : การจัดท�ำกลยุทธ์และการวิเคราะห์
ข้อมูลรอบด้าน ครอบคลุม น�ำมาสู่การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล
การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน : มีการจัดทีมผู้ป่วยสัมพันธ์
ทีมจิตอาสา และปรับปรุงโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการแออัด
และลดระยะเวลาการรอคอย มีการจัดกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : องค์กรมีการก�ำหนด
ตัวชี้วัดที่ตรงประเด็นสามารถสะท้อนคุณภาพการด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคุลมทุกพันธกิจ มีการจัดการความรู้ และ R2R
อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2558

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : มีแผนทรัพยากรบุคคล (HR plan)
และการด�ำเนินงานเพื่อให้ได้ก�ำลังคนที่เพียงพอและมีสมรรถนะครอบคลุม
บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพในคณะฯ มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทีมกี ารใช้ KM และ R2R เพือ่ สร้างการเรียนรูร้ ะหว่างการบริการและการเรียน
การสอน พร้อมส�ำรวจความผูกพันองค์กรด้วยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง
(Emo-meter)
การจัดการกระบวนการ : มีการก�ำหนด core competency
ขององค์กรที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกพันธกิจ ออกแบบระบบงานตามความ
เชี่ยวชาญ และพัฒนา core competency อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบ
งานและกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ สร้างคุณค่าต่อผู้รับผลงานรอบด้าน
ทุกพันธกิจ รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลน�ำร่องศึกษาและด�ำเนินการจัดท�ำระบบ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
System) ที่มีการจัดระบบรองรับต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ อย่าง
ครอบคลุม และมีการฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนต่อเนื่องทุกปี
ระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล
• การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ : มีการ
เชื่อมโยง Patient Safety / RM / QA / CQI ในแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรที่
ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 3 ด้านของคณะฯ ผ่านกระบวนการการท�ำงานของทีม
คร่อมสายงาน และทีมน�ำเชิงระบบ มีการวางระบบบริหาร และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงรอบด้าน ก�ำหนด Patient Safety Goals ในแต่ละปี
• การก�ำกับดูแลด้านวิชาชีพ : ก�ำกับดูแลการบริหารทางการ
พยาบาล และองค์กรแพทย์ ส่งผลให้เกิดการบริการทางการแพทย์ที่ดี บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ
• สิง่ แวดล้อมในการดูแลผูป้ ว่ ย : โครงสร้างอาคารและสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพมีการบ�ำรุงรักษา และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความทัน
สมัย อบอุ่นเป็นมิตร และลดความแออัด มีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรับ
ต่อสภาวะฉุกเฉินต่างๆ ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าส�ำรอง ระบบประปา ระบบ
ส�ำรองแก๊สทางการแพทย์ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
• การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ : มีการออกแบบระบบป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ การเฝ้าระวังการติดเชื้อที่มีความส�ำคัญทางระบาด
วิทยา และมีการใช้ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
อย่างโดดเด่นในการบูรณาการระหว่างงาน IC กับ CQI และระบบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมีความพยายามในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่สำ� คัญ แม้
จะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของสถานที่
• ระบบเวชระเบียน : มีความสมบูรณ์ของระบบเวชระเบียนใน
ระดับสูง มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
• การจัดการด้านยา : มีการประเมิน และปรับปรุงระบบส�ำรอง
ยาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกลุ่มยาฉุกเฉิน ยาใช้เร่งด่วน และการบริหาร
ยา stat dose ครอบคลุมทุกหน่วยบริการผู้ป่วย
• การตรวจทดสอบประกอบการวินจิ ฉัยโรค และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
: ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีการจัดบริการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั หิ ลากหลาย ครอบคลุมการบริการทางคลินกิ มีการทบทวนความเหมาะ
สมคุ้มค่าของการส่งตรวจ ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นได้อย่างเป็น

รูปธรรม และมีระบบปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรรับรอง
ภายนอกครอบคลุมการตรวจส่วนใหญ่มากทีส่ ดุ ในประเทศ รวมทัง้ ระบบโลหิต
วิทยา และระบบการบริการรังสีวิทยา
• กระบวนการดูแลผู้ป่วย : การเข้าถึงและเข้ารับบริการ-การ
ประเมินผู้ป่วย-การวางแผน-การดูแลผู้ป่วย ในการให้บริการมีการปรับปรุง
เพื่อลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการที่ส�ำคัญ น�ำข้อมูลปัญหามาใช้ปรับ
การบริการผู้ป่วยในแต่ละปี ใช้ประโยชน์ ในการจัดการหรือขยายบริการเพื่อ
ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ เข้าถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน น�ำแนวคิด
Lean มาลดขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ
- การ investigation มีการส่งวินิจฉัยที่จ�ำเป็นอย่างเหมาะ
สมในเวลาที่เหมาะสม
- มีการวินิจฉัยโรคครอบคลุมปัญหาของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้
ป่วยที่มีปัญหาหลายสาขา
- มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัว
สามารถจัดการกับปัญหา/ความต้องการ และน�ำไปสู่การดูแลตนเองได้
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการผ่าตัด Spine
- มีการดูแลผู้ป่วยความเสี่ยงสูงและผู้ป่วยที่ต้องรับการท�ำ
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างรัดกุม มีระบบที่ดีในการตอบสนองเมื่อผู้ป่วย
มีอาการทรุดลง
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงรอบด้าน บูรณาการระบบบริหาร
ความเสี่ยงกับระบบงาน ทบทวน ติดตามผลลัพธ์ และน�ำข้อมูลปัญหาต่างๆ
มาท�ำการวิจัย R2R ส่งผลให้กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่น
ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
• การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว : มีการจัด
กลุ่มเสริมพลัง เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง มีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารด้วย DASH (Dietary Approaches to
Stop Hypertension) และโครงการเลิกบุหรี่ชีวีเป็นสุข เป็นต้น
• การดูแลต่อเนื่อง : หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยการพยาบาล
ต่อเนื่องมีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยให้แก่หน่วย
บริการที่เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประสาน
กับสถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน home health care refer ของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพฯ
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ระบบค้นหาและแสดงเวชระเบียนผู้ป่วย (Siriraj intelligent scan (Si - iScan))
ระบบค้นหาและแสดงเวชระเบียนผู้ป่วย (Siriraj intelligent
scan (Si - iScan)) เป็นระบบส�ำหรับค้นหาและแสดงเอกสารการตรวจผู้
ป่วยที่สแกนแล้วโดยเริ่มต้นจากเอกสารที่เก็บไว้ในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาระบบเวชระเบียนสแกน ทั้งนี้
เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการค้นแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดเวลาในการรอรับบริการของผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความพึงพอใจในการให้บริการผูป้ ว่ ย และสนับสนุนให้บคุ ลากรทางแพทย์
เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้ทันท่วงทีตามความจ�ำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถช่วย
สนับสนุนนโยบายผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บแฟ้มที่มีอย่างจ�ำกัด
ให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วยต่อไป
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการพัฒนาระบบเวชระเบียนสแกน

ทั้งนี้ในการด�ำเนินการพัฒนาระบบค้นหาและแสดงเวชระเบียนผู้ป่วย (Siriraj
intelligent scan (Si - iScan)) นั้น ได้ด�ำเนินตามภาพรวมของโครงการ
พัฒนาระบบเวชระเบียนสแกนตามภาพที่ 1
ระบบนี้สามารถช่วยลดขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยและลดเวลา
ในการรอคอยแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย เช่น จากเดิมที่ต้องรอแฟ้มเวชระเบียน
ผู้ป่วยมาที่หน่วยตรวจหรือหอผู้ป่วยก่อน จึงจะสามารถตรวจรักษาผู้ป่วย
ได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยมาลงทะเบียนตรวจ ณ หน่วยตรวจ ก็สามารถเข้า
รับการตรวจได้ทันที หรือกรณีฉุกเฉิน หน่วยงานต้นทางสามารถแจ้งข้อมูล
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์อ่านประวัติรายละเอียดการรักษาผู้ป่วย ก่อน
ผู้ป่วยมาถึง ส่งผลให้กระบวนการให้บริการผูป้ ่วยไม่จ�ำเป็นต้องมีขนั้ ตอนการ
ค้นแฟ้ม ผู้ป่วยไม่ต้องรอแฟ้ม ช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรในการให้
บริการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ลดเวลาในการตรวจของแพทย์ได้ประมาณ
30 นาทีต่อแพทย์ 1 ท่านต่อการตรวจในช่วงเวลาเปิดให้บริการ เพิ่มความพึง
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าจอการใช้งานระบบ Si-iScan
พอใจทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
นอกจากนี้ระบบยังเพิ่มเติมความสามารถด้วยคุณสมบัติโดย
การน�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น ประวัติการใช้ยา ประวัติการแพ้ยา ผลที่ ได้รับ
1. ระบบสามารถลดขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยและลดเวลาใน
Growth chart SiPAC ฯลฯ มาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่
บุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น โดยมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามความ การรอคอยแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
2. ระบบสามารถช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการ
จ�ำเป็นสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลและมาตรฐานด้านสารสนเทศ
แพทย์ ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย
ดังแสดงภาพหน้าจอตัวอย่างตามภาพที่ 2
3. ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจทั้งผู้ให้
บริการและผู้รับบริการ
4. ระบบสามารถช่วยสนับสนุนนโยบายผู้บริหารในการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ที่มีอย่างจำ�กัดให้เกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วยได้
ทั้งนี้ได้มีแผนขยายต่อยอดไปสู่การจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้
ป่วยใน และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งขยายความร่วม
มือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อให้การใช้งานและ
ให้บริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
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วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra (TPO))

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย
ในการดูแลของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วงทีพีโอมีพันธกิจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศในการสร้างแรงบันดาลใจ มอบความบันเทิง และให้ความรูแ้ ก่ผชู้ มซึง่ มีหลากหลาย ตัง้ แต่นกั เรียน
นักศึกษา ไปจนถึงชาวต่างชาติทพี่ ำ� นักอยูใ่ นประเทศไทย ผ่านการแสดงดนตรีซมิ โฟนิกซึง่ ช่วยสร้างแรง
บันดาลใจให้คนรุ่นหลังสืบทอดมรดกทางเสียงดนตรีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไป วงทีพีโอมุ่งมั่นใน
การสร้างชื่อเสียงทางด้านการแสดงดนตรีอันยอดเยี่ยมผ่านคอนเสิร์ตต่างๆ การบันทึกเสียง และการ
ร่วมมือกับศิลปินรับเชิญ อีกทั้งวาทยกรที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก
วงทีพีโอทุ่มเทในการแสดงดนตรีทุกรูปแบบและทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
บทเพลงคลาสสิกของทางตะวันตก ดนตรีเอเชีย และดนตรีพื้นเมืองของไทย
นอกจากนี้ วงทีพีโอยังได้รับหน้าที่ในการแสดงผลงานใหม่ๆ ของนักประพันธ์
เพลงที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและระดับชาติอีกด้วย
ภายใต้การควบคุมของวาทยกรหลักประจ�ำวงดุริยางค์ฟีล
ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย กุดนี อีมิลสัน (Gudni Emilsson) ผู้ยืนหยัด
และมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพดนตรีคลาสสิกให้ดีเลิศ การแสดงของวง
ดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยในแต่ละปีจะมีรายการแสดงมากกว่า
70 รอบการแสดง ซึ่งคัดสรรบทเพลงมาจากบทเพลงออร์เคสตร้ามากกว่า 3
ศตวรรษ รวมไปถึงบทเพลงของวงเชมเบอร์ บทเพลงร่วมสมัย และบทเพลงที่
ประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นพิเศษอีกด้วย
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยภาคภูมิใจที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล วงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือความเป็นนานาชาติ และมีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม สมาชิกวงดุรยิ างค์ฟลี ฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย จ�ำนวน
95 ท่าน มาจากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากผลงานการแสดงสด
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยยังได้ผลิตผลงานบันทึกเสียง ถึง 10
อัลบั้ม นอกจากนั้น วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยก็ยังมีโครงการ
ใหม่ๆ และความร่วมมือกับนานาประเทศในการผลิตผลงานบันทึกเสียง การ
จัดรายการแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยและต่างประเทศอีกมากมาย
ฤดูกาลประจ�ำปี พ.ศ. 2558 – 2559 หรือฤดูกาลที่ 11 ของวง
ดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยจะมีการแสดงมากกว่า 80 รายการต่อ
ปีทั้งรายการแสดงปกติและรายการพิเศษต่างๆ ตลอดการจัดคอนเสิร์ตตาม
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะความเป็นสากลให้เกิด
ขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับความสามารถให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 และสนองตอบความตื่นตัวของนานาประเทศ
ในการสร้างความเป็นสากล (Internationalization) ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นสากล โดยมีการด�ำเนินงานส�ำคัญในปี
นี้ คือการยกระดับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ไปสู่การเคลื่อนย้ายเชิง
วิชาการ (Academic Mobility and Academic Operational Exchange) ซึง่ ครอบคลุมการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการ ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเปิดประสบการณ์
ให้กบั นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการทัง้ ด้าน Hard Skills (การเรียนรูเ้ ชิงวิชาการ / วิชาชีพ) และด้าน
Soft Skills (การพัฒนาคุณลักษณะส�ำคัญที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานในศตวรรษที่ 21 คือ Flexibility /
Creativity / Independence / Problem Solving)
แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการสร้างภาพ
ลักษณ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดลใน 4 ด้าน กล่าวคือ
• Intercultural Agility and Integration
• Global and Multi-disciplinary Perspective
• Ethical and Social Responsibility to Global Community
• International Reference for Scientific Technological and Cultural Development

รายงานประจำ�ปี 2558

Intercultural Agility and Integration

Phase I – Student Mobility
International Reference for
Scientific Technological
and Cultural Development

Phase II – Academic Mobility + Academic
Operational Exchange
Phase III – Institutional
Globalization

Ethical and Social Responsibility
to Global Community

เพื่อให้การเคลื่อนย้ายข้างต้นเข้าถึงทุกส่วนงาน มีความ
รัดกุม มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การฝึกงาน และการเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนการเคลื่อนย้ายดัง
กล่าวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 โดยมีโครงการส�ำคัญต่อเนื่องและโครงการ
ใหม่ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้

Global and Multi-disciplinary
Perspective
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Academic Mobility and Academic Operational Exchange
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
การ “Macquarie University Cotutelle and Joint PhD Management
Workshop 2015” ระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2558 ณ Macquarie University
ประเทศออสเตรเลีย และน�ำเสนอประสบการณ์ ในหัวข้อ “Research Integrity and
Ethics Management in a Global Context” ในวันที่ 20 มกราคม 2558

โครงการ ASEAN Mobility Program
มหาวิทยาลัยได้จัดท�ำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับประเทศ
ในอาเซียน (ASEAN Mobility Program) ตั้งแต่ปี 2556 ผ่านการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา SHHU 116 Comparative Culture โดยนักศึกษาเดินทางไปศึกษาและ
เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ทั้งนี้ ในปี 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 46 คน ดังนี้
1. Universiti Kebansaan Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย (4 สัปดาห์)
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 19 คน
2. Gadjah Mada University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (2 สัปดาห์)
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 10 คน
3. Ateneo de Manila University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (2 สัปดาห์)
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 17 คน
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โครงการ Exploring Asian Traditional and Contemporary Food Cultures
in Asian Cities (EAT 2015)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Ewha Womans
University สาธารณรัฐเกาหลี และ Fukuoka Women’s
University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Exploring Asian
Traditional and Contemporary Food Cultures in
Asian Cities (EAT 2015) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร โภชนาการ และวัฒนธรรม
ของประเทศในทวีปเอเชีย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และช่วงที่ 2
ณ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมในปี 2558 นี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 คน

โครงการ Short-term Student Exchange Program 2015
กับ Kyushu University

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น มีความร่วมมือ
ในกิจกรรม Short-term Student Exchange Program ตั้งแต่ปี 2550 โดยส่งนักศึกษาจ�ำนวน
10 – 15 คน เดิ น ทางไปร่วมกิจ กรรมที่มหาวิทยาลัยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และ
มหาวิ ท ยาลั ย จะส่ ง อาจารย์ ไ ปสอนภาษาและวั ฒ นธรรมของตนเองให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาอี ก ฝ่ า ย
เป็นเวลา 5 วัน ก่อนเริ่มกิจกรรม ทั้งนี้ ในปี 2558 มีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 15 คน
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โครงการ Ageing Society Workshop in Thailand ร่วมกับ Miami University

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Miami University จัด “Workshop for Ageing in Thailand” ให้แก่คณะ
นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำ�นวน 16 คน และคณาจารย์ 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับประชากรสูงวัย ประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศไทย โครงการดังกล่าว
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557

โครงการ New Colombo Plan
ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนประเภท Scholarship Program เข้าศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยีสงิ่
แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ณ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ในฐานะ Visiting Student ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2558
(1 ภาคการศึกษา) นอกจากนี้ นายเดวิด โคลแมน ยังได้ลงทะเบียนเรียน
Thai Language Course ณ วิทยาลัยนานาชาติ อีกด้วย

New Colombo Plan เป็นทุนที่รัฐบาลออสเตรเลีย
ให้ กั บ ชาวออสเตรเลี ย ในการศึกษาและดูงานในประเทศ
เครือข่าย ในปีนี้ H.E. Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่ า งประเทศออสเตรเลี ย ได้ ป ระกาศผลการคัดเลือก
ปรากฏว่า มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 69 ทุน และหนึ่งเดียวในจ�ำนวนดัง
กล่าวทีม่ าศึกษาในประเทศไทยคือ Mr. David Coleman ผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Environment Systems,
University of Sydney (ขณะนี้ก�ำลังศึกษา Honour Degree
หรื อ การศึ ก ษาระดั บ หลั ง ปริ ญ ญาตรี )
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โครงการทุนสนับสนุนอาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ทนุ สนับสนุนอาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่าง
ประเทศ เดินทางมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหิดล
ได้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ ทำ�การวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน
ร่วมกับอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการกับอาจารย์อาคันตุกะ
นำ�ไปสู่การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการที่เข็มแข็งกับสถาบันการ
ศึกษาในต่างประเทศ สำ�หรับปี 2558 มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนอาคันตุกะหรือ
นักวิชาการชาวต่างประเทศ ทั้งสิ้น 13 ราย จากประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน และญี่ปุ่น

โครงการ Endeavor Scholarships and Fellowships
Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้การ
สนับสนุน เพื่อไปศึกษา ท�ำวิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยในปี 2558 มีบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)
จ�ำนวน 4 คน ได้แก่
อาจารย์ แพทย์หญิงปราณี เกษมศานติ์
ตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ� สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้รับทุนศึกษาดูงาน ณ Occupational Dermatology Research &
Education Centre, Skin and Cancer Foundation, Sydney
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
ตำ�แหน่ง รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
สังกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับทุนศึกษาดูงาน ณ University of Sydney
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ
ตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ� สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ได้รับทุนอบรมด้าน Flood Risk Management and Modeling
ณ University of Sydney
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ได้รับทุนศึกษาดูงาน ณ University of Technology Sydney
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โครงการทุน Mahidol – Liverpool Ph.D. Scholarship
มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินโครงการ Mahidol – Liverpool Ph.D. Scholarship
ร่วมกับ University of Liverpool สหราชอาณาจักร เพื่อคัดเลือกนักศึกษา
และบุคลากรที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์รับทุนศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก ณ University of Liverpool อย่างต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 6 ซึ่งในปี 2558 นางสาววรัญญา จันตะดุลย์ ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน
ศึกษาต่อในสาขา Neuroscience ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ University of
Liverpool ในเดือนมีนาคม 2559

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก�ำ หนดวิสัยทัศ น์ ในการพัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถาบันการ
ศึกษาชัน้ น�ำทางการพยาบาลระดับประเทศและนานาชาติ และได้กำ� หนดกลยุทธ์ในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพยาบาลของสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นประตูสู่การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพกับประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียนด้วยกันเอง รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างประเทศนอกภูมิภาค จึงมีการพัฒนาและส่งเสริมให้
อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาพยาบาลศาสตร์
ตลอดจนเกิดความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม สร้างเสริม
ประสบการณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษา
พยาบาลในต่างประเทศ ดังนี้
- PAPRSB Institute of Health Sciences, University of Brunei
Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Inbound นักศึกษา จ�ำนวน 7 คน)
- St. Luke’s College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น (Outbound นักศึกษา จ�ำนวน 2 คน)
- Malardalen University ประเทศสวีเดน
(Inbound นักศึกษา จ�ำนวน 2 คน, Outbound อาจารย์ จ�ำนวน 2 คน
นักศึกษา จ�ำนวน 4 คน)
- University Kebansaan ประเทศมาเลเซีย
(Outbound นักศึกษา จำ�นวน 4 คน)
- Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย
(Outbound นักศึกษา จำ�นวน 4 คน)
- Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์
(Outbound นักศึกษา จำ�นวน 4 คน)

อาจารย์ นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความ
รู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม และคณะฯ มีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเป็นสากลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ “การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(นอกสถานที่ตั้ง)
สําหรับนักศึกษาพยาบาลจาก Vietnam National University, Hanoi”

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการประสานงานจาก Vietnam
National University (VNU) กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการให้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลผู ้ ใ หญ่ ให้ กั บ พยาบาลวิ ช าชี พ ชาว
เวียดนาม โดยจัดการศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
เนื่องจากมีความขาดแคลนพยาบาลและสถานการณ์ทางการเงินของสถาบัน
ท�ำให้ไม่สามารถส่งพยาบาลมาเรียนที่ประเทศไทยได้
ในฐานะที่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันชั้นน�ำในการจัดการ
ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย และเป็น WHO Collaborating
Center for Nursing and Midwifery Development ซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักข้อหนึ่ง คือ การพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ประเทศใน
แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะฯ จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุน
โครงการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเป็นการแสดงศักยภาพของการเป็น
สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ชั้นน�ำในระดับนานาชาติ ในการนี้
คณะฯ จึงได้ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการใช้หลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปรับปรุง ปี
การศึกษา 2555 ฉบับภาษาไทย แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับพยาบาลกลุ่ม
นี้ ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยใช้หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ติ ามการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งก็ได้รับอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล และได้เริ่ม
เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ในปีการศึกษา 2557 มีจ�ำนวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรฯ จ�ำนวน 22 คน จากจ�ำนวนผู้สมัคร 40 คน ในปีการ
ศึกษาแรกมีนักศึกษาลาออก 1 คน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผลการด�ำเนิน
การในหนึ่งปีแรกประสบความส�ำเร็จอย่างมาก โดยนักศึกษาทุกคนสามารถ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยมีผลการสอบเป็น “ผ่าน” และในปัจจุบัน
(ปีการศึกษาที่สอง) ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งคาดว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ได้ภายในสอง
ปีการศึกษา และขณะนี้ก�ำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาของสองสถาบันถึงการ
เปิดรับนักศึกษารุ่นที่สอง
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่างคณะศิลปศาสตร์
และ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น

คณะศิลปศาสตร์ และ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น
ได้ร่วมมือกันจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นขึ้นระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม
2558 ซึ่งนับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันครั้งแรก วัตถุประสงค์ของโครงการ
นี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้น
โดยจัดให้มีการอบรมภาษาไทยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fukuoka Women’s
University เป็นเวลา 30 ชั่วโมง อีกทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อส่ง
เสริมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้สัมผัสถึงศิลปะ และสถาปัตยกรรมไทย เช่น วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรมหาวิหาร วิถีชีวิตความ
เป็นไทย เช่น ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม และตลาดน�้ำอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นยังได้เรียนรู้ส่วน
ประกอบ และกรรมวิธีการปรุงอาหารไทยซึ่งเน้นการใช้เครื่องเทศ ผัก และผลไม้เป็น
หลัก เช่น ส้มต�ำ และยังได้ฝึกการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยด้วย

รายงานประจำ�ปี
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Organizational Globalization
เป็นการเคลื่อนย้ายโดยการผสานทรัพยากรและองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มจุดเด่นและลด
จุดด้อย การเคลื่อนย้ายดังกล่าว มุ่งให้เกิดการเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการด� ำเนิน
งาน เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของสองฝ่าย ทั้งสายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน สายสนับสนุนในการ
ประสานงาน และนักศึกษาในการปรับตัวเข้ากับหลักสูตรและนักศึกษาต่างชาติ โครงการทีส่ ง่ เสริม Organizational
Globalization มีดังนี้

การลงนามรับทุนสนับสนุนจาก Swedish International
Development Agency (SIDA)

ASEAN University Network – Human Rights
Education (AUN – HRE) ซึ่งมีโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสั น ติ ศึ ก ษา ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ส� ำ นั ก งานเลขานุการ
(Secretariat) ร่วมกับ Southeast Asian Human Rights
Studies Network (SEAHRN) รั บ การสนั บ สนุ น จาก
Swedish International Development Agency (SIDA)
ในการด�ำเนินโครงการ Strengthening Human Rights
and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast
Asia (SHAPE-SEA) ระยะเวลา 3 ปี (2558 – 2560)

ในวงเงิ น 12,000,000 SEK หรื อ ประมาณ 50 ล้ า นบาท
โดยมีการลงนามในสัญญาโครงการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2558 กิจกรรมภายใต้โครงการครอบคลุมการส่งเสริมการ
ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในระดับมหาวิ ท ยาลั ย
การวิจัยร่วม การพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการและ
นักวิจยั รุน่ ใหม่ และการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยและจัดท�ำวารสาร
Human Rights and Peace in SEA Review ซึง่ จะเป็นวารสาร
ฉบับแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
และสันติภาพศึกษา
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เครือข่าย ASEAN University Network - Health Promotion Network (AUN – HPN)
ส�ำนักงานเลขาธิการ (Secretariat) ของเครือข่าย AUN - Health Promotion Network
(AUN - HPN) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้อ�ำนวยการศู น ย์ น โยบายและการจั ด การสุ ข ภาพ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นเลขาธิการ (Executive Director) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด�ำเนินกิจกรรมภายใต้เครือข่าย ได้แก่
- คณะกรรมการอ�ำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง
- คณะท�ำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนดประชุมปีละ 2 – 3 ครั้ง
- คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ก�ำหนดจัดประชุมปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่
1 มีก�ำหนดจัดในเดือนธันวาคม 2558

โครงการทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN
โครงการทุน Mahidol-Norway Capacity Building
Initiative for ASEAN เป็นทุนที่สถานทูตนอร์เวย์ประจ�ำประเทศไทย ร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดลมอบทุนการศึกษาแก่บุคลากรจากประเทศเมียนมาร์
และ 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ำนวน 100 ทุน ในสาขา Life Science & Health สาขา Social &
Population Science สาขา Human Rights & Peace Studies and
Disability Studies และ สาขา Environmental Science & Engineering
แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 40 ทุน และปริญญาโท 60 ทุน ในลักษณะ
Co-funding
โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับส่วนงานเดินทางไปคัดเลือกผู้สมัครรับทุน ณ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 /2558 จำ�นวน 80 คน

การจัดตั้งบริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำ�กัด (MCBC)
เป็นการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ CLEA
Japan Inc., Nomura Jimusho Inc., และ Nomura Siam Co., Ltd. โดย
ได้มีการจัดตั้งโรงเลี้ยงที่ทันสมัย อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บริการผลิต
สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสูงระดับ SPF เพื่อส่งมอบให้กับนักวิจัย และผู้ใช้งานทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
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โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษา
ในสหราชอาณาจักร ผ่านหลักสูตรการศึกษาร่วมและการศึกษาข้ามพรมแดน
ในช่วงปลายปี 2558 มหาวิทยาลัยได้หารือในเบื้องต้นร่วมกับ บริ ติ ช
เคานซิล ประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจั ก ร ผ่ า นหลั ก สู ตรการ
ศึกษาร่วมและการศึกษาข้ามพรมแดนหรือ Transnational Education - TNE
โดยเน้นให้เกิดหลักสูตรร่วมในรูปแบบ Twining program / Dual degree / Joint
award ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริติช เคานซิล ประเทศไทย และมหาวิทยาลัย
ต้นแบบของไทย 8 แห่ง โดยมีก�ำหนดจัด UK-Thailand President Forum ณ
กรุงลอนดอน ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2559

โครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร (Newton Fund)
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางด้านสังคมแก่ประเทศพันธมิตรโดยมุง่ เน้น
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โครงการมีระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ในช่วงมกราคม
2558-มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยได้สมัครขอรับทุนต่างๆ ภายใต้ Newton Fund ดังนี้
- Newton Fund: Newton Fund UK-China-Philippines-Thailand-Vietnam
Call for Collaborative Proposal in Rice Research
- Newton Fund: Professional Development Programme
- Newton Fund: UK-Thailand Joint Health Research Call
- Newton Fund: Institutional Links
- Newton Fund: Advanced Fellowship
- Newton Fund: Industry Academic Partnership Programme
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เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย (Research University Network, RUN)

เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย มุ่งประโยชน์
เพื่อมีแนวทางในการแก้ปัญหาสังคม โดยวิจัยใน 6 คลัสเตอร์ ได้แก่
พลังงาน อาหารและน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วัสดุ สุขภาพ และ
อาเซียน และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 Universiti Sains Malaysia ได้
เชิญมหาวิทยาลัยในเครือข่าย RUN เข้าร่วมประชุมระดมความคิด เพื่อการ
ท�ำงานร่วมกัน น�ำไปสู่ความร่วมมือด้านวิจัย ความร่วมมือวิชาการอื่นๆ

การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
โดยการติดต่อประสานงานรวบรวม วิ เ คราะห์ และจัดส่ง
ข้อมูลให้กับองค์กรผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ รวมถึง
ด�ำเนินการสืบค้นข้ อ มู ล ติ ด ตามข่ า วสาร ความเคลื่อนไหวของการ
จัดอันดับมหาวิ ท ยาลั ย และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ างๆ ที่ส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ ความโดดเด่นและความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ในปี 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั การจัดอันดับ ดังนี้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

thailand

Asia

World

หมายเหตุ

QS University Rankings

1

44

295

- เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติด
อันดับใน QS Graduate Employability
Rankings 2016
- อันดับที่ 51-100 ในสาขา Medicine และ
เป็นอันดับ 1 ในระดับประเทศ ใน QS World
University Rankings by Subjects 2015

Times Higher Education University Rankings (THE)

1

91

501-600

- เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติด
อันดับใน Times Higher Education BRICS
& Emerging Economies Ranking 2016

US News

1

-

529

- อันดับที่ 100 อันดับแรกของโลกในสาขา
Microbiology and Immunology

Higher Education Evaluation and Accreditation Council of
Taiwan (HEEACT)

-

-

477

- เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติด
อันดับใน The Performance Rankings of
Scientific Papers for World Universities
2015

รายงานประจำ�ปี 2558

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) หลักสูตร Doctoral Double
Degree Program ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะเภสัชศาสตร์ และ Graduate
School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.เนติ สุขสมบูรณ์
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สาธิต
พุทธิพพิ ฒ
ั น์ขจร หัวหน้าภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม และอาจารย์ เภสัชกรหญิง
ดร.วารี ลิมป์วกิ รานต์ ให้การต้อนรับ Prof. Toshihiko Toida จาก Graduate
School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญีป่ นุ่
เพือ่ หารือเรือ่ งการจัดท�ำหลักสูตร Double Degree Program

ร่วมกับ Chiba University เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 และ รองศาสตราจารย์
เภสัชกรหญิง ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อม
ด้วยคณาจารย์ผู้ แ ทนจาก Graduate School of Pharmaceutical
Sciences, Chiba University ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MoU) หลักสูตร Doctoral Double Degree Program ระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ และ Graduate School of Pharmaceutical
Sciences, Chiba University ประเทศญีป่ นุ่

โดยในการลงนามเพื่อจัดท�ำข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่
30 มกราคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
หลักสูตร Doctoral Double Degree Program ในสาขาปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต (เภสัชการ) และเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและการพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่ความเป็นนานาชาติอย่างยั่งยืน
ในอนาคต
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ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชิบะและวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยชิบะแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้จัดตั้งโครงการความร่วม
มือระหว่างประเทศกับวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ ‘Rising with Chiba
University’ โดยวางแผนก่อตั้งศูนย์การเรียนนานาชาติด้านศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ภายในวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการในปี 2559 นี้
เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2558 ศาสตราจารย์ Atsushi Nishida
รองประธานกรรมการ และนาย Hiroshi Sodeyama หัวหน้าฝ่ายการต่าง
ประเทศแห่งมหาวิทยาลัยชิบะ ได้เข้าพบ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง
ธนสุกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ และ
นางสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับโครงการข้างต้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากทางมหาวิทยาลัยชิบะนั้น
ก�ำลังริเริ่มการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์
รวมทั้ ง ต้ อ งการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แรกในประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ ก ่ อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
นานาชาติทมี่ ที งั้ ด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมอยูด่ ว้ ยกัน ด้วยเหตุนี้
จึงมีความยินดีให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเล็งเห็นประโยชน์ว่า
โครงการนี้น่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างความเป็นสากลให้กับวิทยาลัย
นานาชาติได้เป็นอย่างดี
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พันธกิจสัมพันSocial
ธ์กับEngagement
สังคม
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มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความส�ำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ม
จากการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ที่มีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกส่วนงานร่วมกันสร้างแนวทางความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและน�ำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมที่ด�ำเนินงานจะท�ำในรูปแบบของการ
บริการวิชาการ (Academic Service) และ งานอาสาสมัคร (Volunteering) ที่สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL Core Value) ที่เข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จากการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนารูปแบบและกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ขยายการ
มีส่วนร่วมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก มหาวิทยาลัยจึงได้น�ำแนวทาง University
Engagement มาปรับโดยก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ Social Engagement (พันธกิจสัมพันธ์กบั สังคม)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยกับทุกมิตขิ องพืน้ ที่
อย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงโครงการ ผ่านความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งน�ำมาบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
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การด�ำเนินโครงการที่มีลักษณะพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
- โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่อง: การบ่มเพาะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนคำ�ลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
- การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี:
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเพิ่มปริมาณต้นเอื้องดินถิ่นไทย
- โครงการเยาวชนไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์
- โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก
- โครงการฟิสิกส์เพื่อชุมชน
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์และการขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสำ�หรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอำ�นาจเจริญ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

สถาบันโภชนาการ
- การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้
สูงอายุ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์์
- การวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชจากท้องถิ่น
พื้นที่ศึกษา จังหวัดอำ�นาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี
- โครงการ Second Hand Envi-Shop (เพื่อผู้พิการที่ยากไร้)
- โครงการตลาดนัดสีเขียว
- EN-TURE RESPONSIBILITY
- การประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงในพื้นที่อ่าวรูปตัว ก ต่อพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อการวางแผนการเพาะปลูก
ที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- โครงการพัฒนาแบบจำ�ลองเพื่อทำ�นายอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ และทางเลือก
เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่อ่าวตัว ก
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โครงการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- การจัดการศึกษาแบบทวิ/พหุภาษา (ไทย-มลายู) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะสัตวแพทยศาสตร์
- โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัด
ในชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะกายภาพบ�ำบัด
- โรงเรียนการจัดการความสุข

วิทยาลัยนานาชาติ
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
- โครงการ i2COM ( ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีชุมชน)

คณะพยาบาลศาสตร์
- โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ สู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน : บริบทพื้นที่ตำ� บลมหาสวัสดิ์
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- การพัฒนาผู้นำ� ชุมชนในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยกลุ่มชนจากภาวะภัยพิบัติ
จังหวัดปราจีนบุรี
- การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบร่วมมือปฏิบัติการ : ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี 2558

โครงการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- โครงการเกมสมดุล... ชีวิตสมดุล จากเว็บไซต์ Healthy Gamer สู่โรงเรียน
- โครงการด้วยรักและห่วงใย ป้องกันภัยจากเอดส์
- โครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็น

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- โครงการฝึกพูดเด็กพิการบ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

คณะศิลปศาสตร์
- โครงการ “เล่าขานต�ำนานศาลายา”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- โครงการวิจัย ความเที่ยงธรรมและคุณภาพการศึกษาส�ำหรับนักเรียน บุตรหลาน แรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษา โรงเรียน
ในเขตปริมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
- การศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย
- การเตรียมการจัดการและรับมือภัยพิบัติสำ� หรับกลุ่มประชากรที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
- ตามรอยท้องวัยรุ่นและแม่วัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวจากอดีตถึงปัจจุบัน
- งานประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม
- การวิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ของบุคคล และการประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ
- การศึกษาการประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

วิทยาลัยการจัดการ
- การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนบ้านใหม่สันติแบบบูรณาการโดยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- โครงการจัดท�ำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการองค์ความรู้และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระ
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โครงการจัดพิมพ์ “หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ค�ำโคลง
พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
และทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ อธิบายขยายความพุทธสุภาษิต
นั้นๆ ทีละบทๆ พร้ อ มกั บ บอกที่ ม าจากคั มภีร์พระไตรปิฎกอย่างชัดเจน
พุทธศาสนสุภาษิต ค�ำโคลง บทพระราชนิพนธ์ทั้ง 46 บทเหล่านี้ มีประโยชน์
อย่างยิ่ง ท�ำให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือ ได้ข้อคิดอันจะ
น�ำไปใช้เป็นแนวทางด�ำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้อ่านระลึก
ถึงพระธรรมในพระไตรปิฎก ซึ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนา

เนื่องในวโรกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
วิ ท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษาจึงจัดพิมพ์หนังสือ “พุทธศาสนสุภาษิต ค� ำ โคลง”
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ในโอกาสอันเป็นมิง่ มงคลนี้ หนังสือ “พุทธ
ศาสนสุภาษิตค�ำโคลง” เป็นหนังสือรวมพุทธสุภาษิตส่วนหนึง่ จากคัมภีร์
พระไตรปิฎก จ�ำนวน 46 บท ซึ่งทรงคัดจากหนังสือพุทธศาสนสุ ภ าษิ ต ของ
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส

เนื้อหาในหนังสือง่ายต่อการอ่านท�ำความเข้าใจ เหมาะสมกับทุก
ช่วงวัย โดยจัดพิมพ์หนังสือจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,000 เล่ม น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
หนังสือแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งมอบให้
แก่ห้องสมุดสาธารณะ สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ทางศาสนาทั่วประเทศ

การสนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
โดยมีภาคีเครือข่ายด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวร่วมแถลงข่าว
ในครั้งนี้ อาทิเช่น สภามหาวิทยาลัยมหิดล ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย องค์การสภาเด็กและเยาวชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
(สสดย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
วิทยาลัยราชสุดา เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (ยทก.)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวยื่นจดหมาย
เปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี วิงวอนให้เร่งรัด
ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อปกป้องเด็กจากบุหรี่ โดย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดแถลงข่าวสนับสนุนร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

จากการขับเคลื่อนทางสังคมโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานหลักในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมสนับสนุน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว มีผลสรุปว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ
ผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ โดยเป็นการยกเลิก
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับเดิมทีใ่ ช้มานานกว่า 20 ปี ขณะที่สาระ
ส�ำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ฉบับใหม่ ประกอบด้วย ให้
ยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
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ปรั บ ปรุ ง นิ ย ามค� ำ ว่ า “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ” ให้ครอบคลุมไปถึง บารากู่ บา
รากู่ไฟฟ้าและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีการก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของผู้ที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แยกเป็นมวน และห้ามขายผ่านรูปแบบของพริตตี้รวมถึงห้ามขายในสถาน
ที่ต่างๆ เช่น วัด สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สวนสาธารณะ
นอกจากนี้ ห้ามการโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวด
และการแข่งขัน รวมทั้งห้ามโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังก�ำหนดห้ามไม่ให้ด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะ
ให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ ห รื อ การสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ต่ อ สั ง คม

(CSR) อีกด้วย ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
บันทึกเสียง และออกใบสั่ง รวมไปถึงเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น เช่น การสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ จากเดิมมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นมีโทษปรับไม่เกิน
5,000 บาท เป็นต้น

จากใจสู่ใจ คุณค่า ความสุข และพลังภายในที่แท้จริง : การพัฒนาความมั่นคงภายในของสตรีต้องขัง
ตามแนวทาง จิตตปัญญาศึกษา
การพัฒนาความมั่นคงภายในของสตรีต ้องขัง ตามแนวทาง
จิตตปัญญาศึกษา เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การจัดท�ำกรอบยุทธศาสตร์
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สตรี ที่ เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม ของส�ำนักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสตรี ต ้ อ งขั ง และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี
ความมั่นคงภายในบนวิถีของสุขภาวะเชิงจิตวิญญาณ อีกทั้งเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ต้นแบบแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสตรีต้องขัง เพื่อสื่อสารให้สังคมเกิดความตระหนักรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสตรีต้องขัง รวมถึงเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม การศึกษาสภาวะด้านใน
และการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในสตรีต้องขังที่ผ่านกระบวนการ และการศึกษา
ทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มีต่อสตรีต้องขัง ทั้งหมดนี้จะน�ำไปสู่การขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ ในเชิงระบบต่อไป ผลของการด�ำเนินโครงการชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
พื้นฐานในตัวสตรีต้องขังได้ โดยท�ำให้เกิดการขยับขยายโลกทัศน์ที่มีความ
กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือสามารถเห็นและเข้าใจความ
หมายของความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับคนรอบข้าง รวมถึงครอบครัวและ
คนที่ตนเองรักและผูกพัน อีกทั้งขยับสู่การเห็นถึงคุณค่าความหมายของการ
เป็นตัวของตัวเองอยูท่ า่ มกลางความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั สรรพสิง่ รอบตัวบน
ฐานของหลักการมีเหตุและผล และหลักการมีความรับผิดชอบในทุกการกระท�ำ
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นอกจากนี้ ยังเกิดทัศนคติที่ดีต่อการภาวนา มีเครื่องมือเพื่อ
กลับมาดูแลสติแ ละความมั่ น คงภายในของตนเองได้ และตระหนักรู้ต่อ
สภาวะในปัจจุบันขณะ น�ำไปสู่การยอมรับและเห็นหนทางที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เติบโตได้ต่อไป ปรากฏการณ์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของตั ว สตรี ต ้ อ งขั ง ที่ ป ระเมิ น ได้ ร ะหว่ า งการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ซึ่ง
ประกอบด้วย การมีสติรู้ตัว การมีสัมพันธภาพที่สร้างสรรค์กับคนรอบข้าง
การก้าวข้ามกรอบความคิดเดิม และการมีอิสรภาพและเข้าถึงคุณค่าภายใน
รวมถึงสอดคล้องกับทัศนคติของบุคคลภายนอกทีเ่ กิดขึน้ ต่อสตรีตอ้ งขังทีว่ า่
มนุษย์ทกุ คนไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดต่างมีคณ
ุ ค่าและศักยภาพภายในไม่
ต่างกัน และวิถีชีวิตในเรือนจำมิได้เป็นอุปสรรคในการบ่มเพาะสันติสุขและ

ความมั่นคงภายในให้บังเกิดขึ้น ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ เป็นกระบวนการที่มีคุณลักษณะครบทั้ง 14 ประการ
ด�ำเนินอยูบ่ นความต่อเนือ่ งยาวนานพอและเป็นขัน้ เป็นตอน ตัง้ แต่ขนั้ ปรับตัว
ขัน้ เปิดมุมมอง และขัน้ สร้างความมัน่ คงระยะยาว ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะต้องออกแบบ
ให้เหมาะสมกับวาระของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่วนตัวกระบวนกรเองก็จะต้องมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้อง และอยู่บนฐานความเชื่อพื้นฐานที่น้อมน�ำ
ต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณ

กิจกรรม Run for dog วิ่งเพื่อน้องหมา
การจัดกิจกรรม Run for Dog วิ่งเพื่อน้องหมา เป็นการรณรงค์
ให้ประชาชนให้ความส�ำคัญกับการออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ควบคู่ไปกับการสร้างความรักความผูกพันระหว่างเจ้าของและสุนัข อีก
ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสุนัขไร้บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการช่วย
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคอาหาร หรืออุปการะสุนัขไร้บ้าน ณ บ้านรักหมา
ศาลายา นอกจากนี้ กิจกรรม Run for Dog วิ่งเพื่อน้องหมา ยังถือเป็น
กิจกรรมที่จะกระตุ้นและช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในอนาคต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความตระหนักถึงปัญหาสุนัขไร้
บ้านที่ต้องได้รับการแก้ ไข จึงได้ด�ำเนินโครงการบ้านรักหมาศาลายาและ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขไร้บ้านในมหาวิ ท ยาลั ย และชุ ม ชนรอบ
มหาวิ ทยาลั ย มาเป็ น ระยะเวลากว่ า 8 ปี ซึ่งประสบความส�ำเร็จเป็นอย่าง
มาก ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพสัตว์แก่
สุนัขไร้บ้าน อันเป็นต้นแบบหลักที่ส�ำคัญ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขไร้บ้านของ
ประเทศ และได้ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ
นอกจากนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการสร้างพันธกิจสัมพันธ์กบั องค์กร
เอกชนในการประชาสัมพันธ์ หาบ้านใหม่ให้กับสุนัขไร้บ้านและการสนับสนุน
อาหารส�ำหรับสุนัขของโครงการบ้านรักหมาศาลายามาอย่างต่อเนื่อง
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การอบรม “อาสาสมัครสาว สาว ดูแลแม่ลูกวัยรุ่น”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ โครงการ ” มหิดล
โมเดล : ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น” ซึ่งประกอบไปด้วย
ภาคีเครือข่ายคณะ/สถาบันฯและชุมชน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ศาลายา จัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “อาสาสมัครสาว สาว ดูแลแม่ลูกวัยรุ่น”
โดยมีอาสาสมัครจากหมู่บ้าน หมู่ 3-6 ต�ำบลศาลายา เข้าร่วมทั้งหมด 27 คน
และมีการคัดเลือกหัวหน้าแกนน�ำจากกลุ่มอาสาสมัครทั้งหมด เพื่อนำทีม
ลงพื้นที่ 12 ชุมชน

ในการอบรมครั้งนี้ท�ำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการดูแลเฝ้าระวัง
กลุ่มหญิงวัยรุ่นในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี
มุ่งพัฒนาอาสาสมัครชุมชน เพื่อช่วยค้นหาและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ของ
วั ย รุ ่ น ในชุ ม ชน สอนทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ ให้กับเด็กสาว
ในชุมชน พร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือ แนะน�ำวัยรุ่นในชุมชนที่ตั้งครรภ์แล้วให้มี
สุขภาพและสุขภาวะที่สามารถดูแลบุตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง
ต้องการพัฒนาระบบการดูแลวัยรุ่นในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และตั้งเป้า
หมายลดจ�ำนวนของกลุ่มแม่วัยรุ่นในชุมชนให้ลดจ�ำนวนลง

เยาวชน : พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ
กลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย ด�ำเนินงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
แบบเกาะติดพื้นที่ และเกาะติดประเด็นมากว่า 20 ปี ก่อเกิดความ
งอกงามทั้งผู้คนที่เข้ามามีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม การ
เติบโตขององค์ความรู้ในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน
สร้างความเข้าใจ ร่วมพัฒนาไปกับชุมชนท้องถิ่น และเกิดการ
ต่อยอดขยายผล โครงการเยาวชน : พลั ง สร้ า งสรรค์วิถี
ไทยสูว่ ถิ ชี วี ติ สุขภาวะ เป็นหนทางการก้าวเดินทีช่ ดั เจนและมัน่ คง
ขึ้น จากการสะสมองค์ความรู้การสื่อสารสุขภาพ ก้าวข้ามมายัง
จินตนาการใหม่ของ “สุขภาพ” สู่ “สุขภาวะ”
ความหมายที่ลึกซึ้งและครอบคลุมความเข้มแข็งของผู้คนและ
ชุมชนในมิติต่างๆ บนฐานความรู้ว่า “ภาษาและวัฒนธรรม” นั้นเป็นรากฐาน
ของ “สุขภาวะ” โดยมุ่งสานต่อแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติไปยังเยาวชน
ผู้เป็นอนาคตของวันนี้
โครงการนี้มีลักษณะเป็นชุดโครงการ ประกอบด้วยงานวิจัย
3 เรื่อง ได้แก่ การจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคมอย่างสมดุล เยาวชนชายแดนเชื่อมสายสัมพันธ์ ไทย –
กัมพูชา และ สร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนผ่าน
วัฒนธรรมไทย ด�ำเนินงานระหว่าง ตุลาคม 2557 ถึง เมษายน 2559 รวม
ระยะเวลา 18 เดือน

งานวิจัย เรื่อง การจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้างมูลค่าและ
คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งสมดุ ล มุ่งพัฒนาเยาวชนให้สามารถจัดการ
วัฒนธรรมได้อย่างสมดุลระหว่างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมซึง่
เป็นการจัดการวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน ด�ำเนินงานร่วมกับเยาวชน 200
คน จาก 20 ชุมชน ใน 12 จังหวัด
งานวิจัย เรื่อง เยาวชนชายแดนเชื่อมสายสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนไทย-กัมพูชา ในด้านความรู้ ความเข้าใจ
และการมีทศั นคติทถี่ กู ต้องเกีย่ วกับประเทศเพือ่ นบ้านกัมพูชา เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนกัมพูชา และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
ชายแดนในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา มีเยาวชนเข้าร่วม 104
คน โดยด�ำเนินงานร่วมกับโรงเรียน ใน 7 อ�ำเภอ จังหวัดสุรินทร์
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งานวิจัย เรื่อง สร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็ก
และเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย มุ่งให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงวิถี
ปฏิบัติประชาธิปไตยในวั ฒ นธรรมไทย จากการวิ เ คราะห์ พ ฤติกรรม
ประชาธิปไตยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเพื่อสื่อสารความ
เป็นประชาธิปไตยที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่ใช้เป็นหลักในการด�ำรงชีวิต
ของเยาวชนสู่สาธารณะ มีเยาวชนเข้าร่วมงาน 400 คน จาก 76 โรงเรียน
ทั่วประเทศ
โครงการย่ อ ย 3 เรื่ อ ง ภายใต้ ชุ ด โครงการเยาวชนพลั ง
สร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะนี้มีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการน�ำ
พาสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ ในมิติการจัดการวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
สานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีความตระหนักในวิถีประชาธิปไตย
แบบไทย
งานได้ด�ำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน ตามแผนที่ก�ำหนดไว้โดยได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเยาวชน และภาคีเครือข่ายการท�ำงานในพื้นที่
อาทิ ผู้ปกครอง ผู้น�ำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน วัด องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ การท่องเที่ยวจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
รวมถึง เครือข่ายจากประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา โดยเฉพาะโรงเรียน (วิทยา
ลัยปัวะ) ได้ให้ความส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อก้าวข้ามความ
ขัดแย้งในทุกมิติ ทุกภาคส่วนได้เป็นกลไกส�ำคัญในการอ�ำนวยความสะดวก
พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งสังคมสุขภาวะ
จากการด�ำเนินงานเยาวชนเกิดการเรียนรู้และเกิดพลังในการ
สืบสานภูมิปัญญาด้านการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบทอด น�ำไปสู่การสร้างให้เกิดเป็นมูลค่าจากวัฒนธรรมของตน
ได้อย่างงดงามโดยยังคงคุณค่า และอัตลัก ษณ์ อ ย่ า งสมดุ ล ในวิ ถีชุมชน จะ
เห็นได้จากการด�ำเนินงานสร้างมูลค่าให้กบั วัฒนธรรมของ 13 ชุมชน จ�ำแนก
ลักษณะวัฒนธรรมที่น�ำมาเป็นกรณีศึกษาได้เป็น 2 ประเภท คือ การท่องเที่ยว
โดยชุมชน จ�ำนวน 4 ชุมชน และ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ อาหาร
เสื้อผ้า เครื่องบูชา เพลง เครื่องดนตรี ของที่ระลึก ลายผ้าจากจิตรกรรมฝา
ผนัง จ�ำนวน 9 ชุมชน ทั้งนี้ชุมชนได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาความรู้ การจัดการ
วัฒนธรรมแบบสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม
เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ
และการมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา โดยเฉพาะ
พื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ นักเรียนและอาจารย์ 141 ชีวิต จาก 41 โรงเรียน

ของ 8 อ�ำเภอ ในจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมกัมพูชา ทั้งจากการ
รับฟังการบรรยายในห้องอบรม และการสัมผัสจากการได้พบเห็น พูดคุย
กับชาวกัมพูชาด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนและครูเกิดทัศนคติเชิงบวกกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกิดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและกัมพูชา พร้อมทั้งเกิดเครือข่าย
ในรูปแบบต่างๆ เกิดการต่อยอดโครงการสานความสัมพันธ์ ไทยกับกัมพูชา
โดยเยาวชนในโรงเรียนกว่า 17 โครงการ เยาวชนกลายเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการเผยแพร่ความรู้และความคิดระหว่างกันเอง พร้อมทั้งสื่อสารสู่สังคม
ภายนอก
ในขณะเดี ย วกั น เยาวชนสามารถสร้ า งพลั ง แห่ ง การเรี ย นรู ้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาธิปไตยแบบไทย จนเกิดความเข้าใจว่า
ประชาธิปไตยไม่ใช่มีอยู่เฉพาะในสังคมตะวันตกและเป็นสิ่งใหม่ที่สังคมไทย
รับเข้ามาใช้โดยไม่มีพื้นฐานใดๆ เลย แต่เมื่อวิเคราะห์การด�ำเนินชีวิตของ
คนไทยและวัฒนธรรมไทย จะเห็นลักษณะของประชาธิปไตยที่เรามีอยู่แล้ว
เยาวชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ระบอบการเมืองที่
หมายถึง กิจกรรมการเลือกตั้ง การหาเสียงเท่านั้น แต่ประชาธิปไตยเป็นวิถี
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันทีท่ ำ� ให้คนอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสงบสุข ก่อเกิดการรวม
กลุ่มตามธรรมชาติของเยาวชนในแต่ละภูมิภาคที่มีความเข้าใจและต้องการ
เผยแพร่ความเข้าใจนี้สู่สังคม ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อ
วีดิทัศน์ ในการส่งเข้าประกวดกว่า 66 ทีม ทั่วประเทศ เกิดการตื่นตัวต่อความ
หมายและความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และการท�ำงานเป็น
ทีมน�ำไปสู่การเกิดสุขภาวะทางสังคมที่ดี
นอกจากผลที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายดังที่ได้
กล่าวแล้ว การด�ำเนินโครงการยังสร้างให้เกิดเครือข่ายทางสังคม อันได้แก่
เครือข่ายเยาวชนจัดการวัฒนธรรมอย่างสมดุล ของเยาวชน 20 ชุมชน ที่
เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ซึ่งสื่อสารถึงกันผ่านสังคมออนไลน์ ให้ก�ำลังใจ ค�ำ
แนะน�ำ และส่งต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงกัน เกิดเครือข่ายโรงเรียนทั้ง
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนฝั่งกัมพูชา เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม�่ำเสมอ ช่วยเหลือแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดเครือข่ายครูผู้สอนภาษากัมพูชา เกิดความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน โดยเฉพาะส�ำหรับโรงเรียนที่ยังไม่มีครูผู้
สอนภาษากัมพูชา
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งานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้ำ คู คลอง แห่งชาติ(คลองบางกอกน้อย)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ 42 ชุมชนเขตบางกอกน้อย กรมการ
ขนส่งทหารเรือ ส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จัดงาน
“วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้ำ คู คลอง แห่งชาติ (คลองบางกอกน้อย)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20
กันยายน 2558
วันที่ 19 กันยายน 2558 เป็นกิจกรรมการศึกษาเส้นทางทางบกและทางน�ำ้ เพื่อศึกษา
เส้นทางคลองบางกอกน้อย และปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่เน่าเสียและในส่วนที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว รวมถึงมีการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาเส้นทาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนระดับมัธยมในเขตบางกอกน้อย ตัวแทนจาก 42 ชุมชนเขตบางกอกน้อย ตัวแทนจากภาค
รัฐและเอกชน
วันที่ 20 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมพิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการ
ประกวดออกแบบโลโก้ มิสเตอร์นำ�้ ใส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “อดีต
ปัจจุบัน อนาคต คลองบางกอกน้อย” ซึ่งจะเป็นการบอกเล่าถึงกิจกรรมที่เคยร่วมด�ำเนินการ
พัฒนาคูคลองโดยการด�ำเนินการของวัดและชุมชน จนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เข้ามาร่วมด�ำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนา ณ ลานพลับพลาสยามินทราศิริ
ราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช
กิจกรรมในครัง้ นีส้ ง่ ผลให้ชาวชุมชน 42 ชุมชนเขตบางกอกน้อย และเยาวชนได้เห็น
ถึงปัญหาแม่นำ�้ คูคลอง รวมถึงได้ชว่ ยกันวิเคราะห์และวางแผนแม่บทในการฟืน้ ฟูและดูแลแม่นำ�้
คูคลองต่อไป ซึ่งทิศทางในอนาคตจะมีการวางแผนแม่บทในการฟื้นฟูและดูแลแม่น�้ำคูคลอง
(คลองบางกอกน้อย) ร่วมกับส�ำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เล่าขานต�ำนานศาลายา ครั้งที่ 9 ตอน “ร.ศ.160 ไขรหัสเสรีไทยที่ศาลายา”
โครงการ “เล่าขานต�ำนานศาลายา” เป็นโครงการต่อเนื่องที่
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ในปีงบประมาณ 2558 เป็นการจัด
โครงการเล่าขานต�ำนานศาลายา ครั้งที่ 9 ตอน “ร.ศ.160 ไขรหั ส ลั บ เสรี
ไทยที่ ศ าลายา” เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2558 เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี รวมถึ ง เผย
แพร่ แ ละพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชนศาลายา แลกเปลี่ ย น
ความรู้ทัศนคติต่างๆ โครงการนี้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแห่ว่าวของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และการประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อสัก
การะและขอพรจากศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตศาลายา การเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีความเกี่ยว
เนื่องกับประเทศไทยและอ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย
การจัดนิทรรศการ การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สังคมไทยสมัยจอมพล
ป.พิบูลสงคราม ในวรรณกรรมประวัติศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์
อิงอร สุพันธุ์วณิช อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และการเสวนาเรื่ อ ง “อักษะและสัมพันธมิตร กับชีวิต
ของเสรีไทยที่ศาลายา” ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจร
กุลกิจ, อาจารย์เทพ บุญตานนท์ และคุณประทุม สวัสดิ์น�ำ ซึ่งมีความรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์ การเสวนาได้กล่าวถึงชีวิตของขบวนการเสรีไทยที่
เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานอยู่ที่ประเทศไทยในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปรากฏว่ามีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวจีนโพ้น
ทะเลกระโดดร่มลงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมใน พ.ศ. 2487 เพื่อสืบหาข้อมูล
ของกองทัพญีป่ นุ่ และเสียสละชีวติ เพือ่ เสรีภาพของชาติไทย การแสดงละคร
เวทีเรือ่ ง “คูก่ รรม ‘พากษ์’ ใหม่” ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ก�ำกับการ
แสดงโดย อาจารย์ ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี ซึ่งดัดแปลงบทจากวรรณกรรม
เรือ่ ง “คูก่ รรม” ของทมยันตี และบทละคร “คือผู้อภิวัฒน์ 2475” ของค�ำรณ
คุณะดิลก และการมอบรางวัลเกียรติคุณ “ศาลายาสดุดี” ประจ�ำปีพุทธศักราช
2558 แก่คุณวลี สวดมาลัย ประธานกลุ่มคนรั กษ์ถิ่นบ้านวัดมะเกลือ

ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล ผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อส่วน
รวม อีกทั้งยังร่วมก่อตั้งกลุ่มคนรักษ์ถิ่นบ้านวัดมะเกลือและกลุ่มเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมผักตบชวาบ้านวัด
มะเกลือ เป็นต้น นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังได้มอบรางวัลการประกวด
ผลงานภาพวาดและเรียงความ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชนของ
ฉัน” แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย
จากการจัดโครงการเล่าขานต�ำนานศาลายามาอย่างต่อเนื่อง ท�ำ
ให้คณะฯ มีฐานข้อมูลท้องถิน่ ศาลายาเป็นจ�ำนวนมาก สามารถน�ำมาจัดพิมพ์
เป็นหนังสืออ้างอิงเชิงวิชาการ และสามารถให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้สนใจหรือนัก
วิชาการทีจ่ ะเข้ามาเก็บข้อมูลในพื้นที่ศาลายาได้ ตลอดจนพัฒนาเป็นรายวิชา
“พุทธมณฑลศึกษา” ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ โดยคณะ
ศิลปศาสตร์ยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะร่วมท�ำคุณประโยชน์ตา่ งๆ เพื่อ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และเพิ่มโอกาสในการรับฟัง การระดมความคิด หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโอกาสพัฒนาความร่วมมือไปยังเครือข่ายหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ชมรมเรารักษ์แม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม กลุ่ม
คนรักษ์ถิ่นบ้านวัดมะเกลือ ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนา หรือสร้างเวทีในการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเพือ่ หาทางออกในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ให้กบั ชุมชนท้อง
ถิ่น น�ำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
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มหิดลแชนแนล เป็นอีกช่องทางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่
ความรู้ และผลงานต่างๆ ผ่านสื่อในรูปแบบมีเดีย มีแนวคิดหลักของเนื้อหาเป็นรูป
แบบ “ความรู้ผสมผสานความบันเทิง” หรือ “An Edutainment Variety of Arts
& Sciences” โดยน�ำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ทัง้ ด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรมต่างๆ มาผลิตเป็นรายการทีเ่ ข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตามชม เผยแพร่ผา่ น
เคเบิลทีวแี ละสือ่ ออนไลน์เพือ่ ให้เข้าถึงประชาชนทัว่ ไปได้อย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์
มากที่สุด โดยเริ่มออกอากาศมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556

จ�ำนวนรายการและตอนที่ออกอากาศของมหิดลแชนแนลที่ ได้รับการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม 20 รายการ จ�ำนวน 861 ตอน
ลำ�ดับ

ชื่อรายการ

ความยาว
(นาที)

จำ�นวน
ตอน

จำ�นวน
ชั่วโมง

กลุ่มวิทยาศาสตร์
1

ศิริราช 360 องศา (ทุกเรื่องราวรอบรั้วศิริราช)

30

27

13.50

2

ศิริราช The Life (ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลตนเอง)

60

66

66

ศิริราช 360 องศา Healthy Friday
(วันสบายๆ ของวันศุกร์เพื่อสุขภาพในด้านโภชนาการและการออกก�ำลังกาย)
Healthy Friday (การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ กับการออก
ก�ำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสม ที่จะท�ำให้มีสุขภาพแข็งแรง)
Healty Fine Day (การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ กับการออก
ก�ำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสม ที่จะท�ำให้มีสุขภาพแข็งแรง)

30

12

6

30

40

20

30

22

11

6

ยาหมอบอก (ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องยา)

60

26

26

7

Animals Speak (เข้าใจการดูแลสัตว์ต่างๆ ให้มากขึ้น)

30

59

29.50

30

13

6.50

5

41

3.42

3
4
5

8
9

32 Service (การป้องกัน รักษา ซ่อม สร้าง ให้ “ร่างกาย” ทั้ง 32 กลับมา
”เคลื่อนไหวได้ดี” ดังเดิม และจ่ายยาเป็น “ท่ากายภาพบ�ำบัด”)
คลิป MU
(ไขข้อข้องใจในเรื่องราวที่น่าสนใจ ในกระแสที่ผู้คนส่วนใหญ่สงสัย หรือมักจะมี
ความเชื่อผิดๆ ให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมหิดล)

รายงานประจำ�ปี 2558

ลำ�ดับ

ชื่อรายการ

ความยาว
(นาที)

จำ�นวน
ตอน

จำ�นวน
ชั่วโมง

60

65

65

60

13

13

30

48

24

60

129

129

30

14

7

30

93

46.50

กลุ่มศิลปศาสตร์
10
11
12

คีตกาล (การน�ำเสนอกิจกรรมดีๆ ในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในวงการ
ดนตรี และเป็นประโยชน์ต่อสังคม)
Add Friends : ASEAN
(เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้ง 9 ประเทศอาเซียนจากผู้รู้จริง)
Click
(เคล็ดลับวิชาภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายและสร้างการจดจ�ำจากคริสโตเฟอร์ ไรท์)

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์
13
14

15

เล็กๆ เปลี่ยนโลก (การประชุม สัมมนา การอบรมที่เป็นประโยชน์ที่จะน�ำความ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม)
Change (ผลงานวิจัยของอาจารย์มหิดลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม)
DeScience
(ผลงานสร้างสรรค์ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะอย่างกลมกลืน)

กลุ่มนักเรียน & นักศึกษา
16

ฉายแวว (ผลงานวิจัยและหนังสั้นนักศึกษา)

30

85

42.50

17

Dream Catcher (เรียลลิตี้ชีวิตนักศึกษาในภาคปฏิบัติในกลุ่มสาขาที่น่าสนใจ)

30

13

6.50

18

MU Link (ให้ความรู้นักเรียนมัธยมปลายได้รู้จักคณะต่างๆ ในมหิดลมากขึ้น)

20

67

22.33

30

24

12

30

6

3

861

552.75

19
20

Nous Space
(พื้นที่ทางความคิดของคนรุ่นใหม่ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ
ไอเดียใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์)
Sci In
(การน�ำเรื่องราว ข่าวสารต่างๆ ที่น่าสนใจ มาเล่าในมุมของวิทยาศาสตร์ )

รวม
ช่องทางการรับชม

http://www.mahidolchannel.com

Social Media

Free TV และ Digital TV

Application App Store (iOS)
และ Google Play (Android)
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รายการของมหิดลแชนแนล ที่เผยแพร่ทาง Free TV และ Digital TV ในปี 2558
ช่องทาง

วันและเวลา
- เวลา 08.00 – 08.30 น.
- ทุกวันเสาร์
- เวลา 15.00 – 15.30 น.
- ทุกวันเสาร์
- เวลา 06.00 – 07.00 น.
- วันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26 ก.ย. 2558
- เวลา 16.00 – 16.30 น.
- วันพุธที่ 2, 9, 16, 23, 30 ก.ย. 2558
- เวลา 16.00 – 16.30 น.
- วันพฤหัสบดีที่ 3, 10, 17, 24 ก.ย. 2558
- เวลา 16.00 – 16.30 น.
- วันศุกร์ที่ 4, 11, 18, 25 ก.ย. 2558

รายการ

รายงานประจำ�ปี 2558

การวัดผลผู้ชมทาง Social Media (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ช่องทาง

การวัดผลการเข้าชม

Website

www.mahidolchannel.com

www.youtube.com/mahidolchannel

www.facebook.com/mahidolchannel
Application
บนมือถือ

จำ�นวน Rating
226,103 Users
657,412 Page Views
ผู้ติดตาม 120,287 คน
33,305,284 View
146,884 คน

ios

6,813 Unit

Android

4,776 Unit

การวัดผลผู้ชมทาง Free TV และ Digital TV (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2558)
ช่องทาง

ไทยพีบีเอส

ช่อง one

รายการ

ออกออากาศ

เวลา

จ�ำนวนผู้ชมเฉลี่ย
(คน)

Animals Speak

วันเสาร์

08.00-08.30 น.

300,000

32 Service

วันเสาร์

15.00-15.30 น.

219,000

Healthy Fine Day

วันเสาร์

06.00-07.00 น.

22,800

ศิริราช The Life

วันพฤหัสบดี

14.00-15.00 น.

33,000

Click

วันจันทร์ – วันอังคาร
(ม.ค. – มิ.ย. 58)

16.00-16.30 น.

35,000

DeScience

วันพุธ

16.00-16.30 น.

34,000

16.00-16.30 น.

53,000

16.00-16.30 น.

44,000

16.00-16.30 น.

42,000

Nous Space
Change
ฉายแวว

วันพฤหัสบดี
(เม.ย. – มิ.ย. 58)
วันพฤหัสบดี
(ก.ค. - ธ.ค. 58)
วันศุกร์
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หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนนำ�รายการไปเผยแพร่และไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์
ลำ�ดับ
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10

ชื่อผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
รายการ Animals Speak
แห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
Time Sharing (6:4 นาที)
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำ�กัด
1) รายการ Healthy Fine Day
(สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี)
2) รายการศิริราช The Life
บริษัท ไอแอนด์ไอ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด
สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) &
นำ�รายการ DeScience ไปเผยแพร่ความรู้ให้กบั เด็ก เยาวชนและผูท้ ส่ี นใจ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
1) รายการ ยาหมอบอก
บริษัท ไบรท์ ทีวี จำ�กัด (Bright TV)
2) รายการ DeScience
3) รายการ Animals Speak
นำ�รายการของมหิดลแชนแนลไปเป็นส่วนหนึ่งของคลังความรู้
สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำ�หรับเผยแพร่ภายในหน่วยงาน
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
ประกอบข่าวในรายการ “ลูกโลก” ทางช่องดิจิตัลทีวี MCOT Family
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด นำ�รายการ Clik ไปเผยแพร่ให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
Time Sharing
1) รายการ DeScience
สถานีโทรทัศน์ ช่อง One
2) รายการ Nous Space
3) รายการ ฉายแวว
นำ�รายการ “ศิริราช 360 องศา” ไปตัดต่อใหม่ เผยแพร่เฉพาะกิจร่วม
บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
แนะนำ�คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในงาน Dell Solutions Tour
(DELL)
2015
นำ�รายการของมหิดลแชนแนลไปเผยแพร่ผ่านโครงการ “การพัฒนา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อประโยชน์
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ)
ทางการศึกษาของไทย

11

รายการข่าว 3 มิติ

รายการ คลิป MU (ตอน Dust Explosion แป้งระเบิดเพลิง)

12

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง นำ�รายการของมหิดลแชนแนลไปเผยแพร่ในโครงการนำ�ร่องการขยาย
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง โอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบกิจการกระจาย
ชาติ (กสทช)
เสียงและกิจการโทรทัศน์สำ�หรับประชาชน (ศูนย์มีเดียชุมชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

ลำ�ดับ

13

14

ชื่อผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ

รายการ คลิป MU (ตอน ขวดน้ำ�พลาสติกทิ้งไว้ในรถ ดื่มได้หรือไม่
Mahidol Channel มีคำ�ตอบ)
1. เผยแพร่สำ�หรับการรับชมทางโทรทัศน์ที่จัดแสดงภายในบูธของ
บริษัทฯ ภายในงาน Thailand Industrial Expo
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน)
2. เผยแพร่สำ�หรับการรับชมทางโทรทัศน์ระหว่างการจัดกิจกรรม
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
3. เผยแพร่สำ�หรับการรับชมทางโทรทัศน์ระหว่างการจัดกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน
นำ�รายการของมหิดลแชนแนลไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
“Siriraj Channel”
1) รายการ ศิริราช 360 องศา
2) รายการ ศิริราช 360 องศา Healthy Friday
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3) รายการ ศิริราช The Life
4) รายการ Healthy Friday
5) รายการ Healthy Fine Day
6) รายการ คลิป MU
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สร้างมหาวิทยาลัย
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นพื้นฐาน
ICT-based University

10
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ
ให้บ รรลุ ผ ลส�ำเร็จ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ World Class University ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหิดลได้ด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารและ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแอพพลิเคชั่น ระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการให้
บริการด้านสารสนเทศต่างๆ ตาม “แผนแม่บทเพื่อการพัฒนางาน ICT
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ. 2556-2559 (Mahidol University
ICT Master Plan 2013-2016)” โดยมีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น
ในปี 2558 ดังนี้
ด้านการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร (MUC-Net)
1. การปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารส� ำ หรั บ หอพั ก
นักศึกษา จ�ำนวน 10 หอพัก โดยเพิ่ม Bandwidth หลักเป็น 10 Gbps
ปรั บ เปลี่ ย นระบบสายสั ญ ญาณเดิ ม ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านนานหลายปี
เพิ่มเส้นทาง Backup ในกรณีที่เส้นทาง Main ขัดข้องยังสามารถใช้
เส้นทางอื่นได้ ปรับเปลี่ยน Fiber Optic จาก Multi-Mode เป็น
Single-Mode ที่รองรับการส่งข้อมูลได้ดีกว่า เพิ่มจ�ำนวนจุดติดตั้งและ

ประสิทธิภาพอุปกรณ์ Access Point จ�ำนวน 224 ตัว ครอบคลุมทุก
พื้นที่การใช้งานของหอพักฯ รองรับกับอุปกรณ์แบบพกพารุ่นใหม่ และ
ได้ Speed ที่มากกว่า
2. การปรับปรุงชุดอุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) ใหม่ เพื่อ
รองรับ Bandwidth ได้ถงึ 10 Gbps (จากเดิมรองรับ 1 Gbps) และสามารถ
รองรับ IPv6 ตลอดจนการขยาย Bandwidth ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อ
เนื่อง โดยมี Gateway backup ที่เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตได้ 2 Sites ทั้งที่
พญาไทและศาลายา เพื่อการบริการที่มีความต่อเนื่อง
3. การปรับปรุงชุดอุปกรณ์ตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสาร
(MUC-Net) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย
สือ่ สาร (MUC-Net) ทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้สะดวก
รวดเร็ว จัดท�ำรายงานผล (Report) ได้ชัดเจนเข้าใจง่าย ตรวจตราการใช้
งาน Traffic ได้ทกุ Interface บนอุปกรณ์ Switch ท�ำให้สามารถตอบสนอง
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยเมื่อพิจารณาจากสถิติ Network
Unplanned Downtime ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในตัวชี้วัดด้านปริมาณ
คุณภาพ และเวลา พบว่า สามารถด�ำเนินการได้ตามเกณฑ์ และมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
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4. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Wireless Network โดย
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ Access Point ทดแทนอุปกรณ์รุ่นเดิมที่ Support
มาตรฐาน IEEE 802.11 b/g เป็นรุ่นใหม่ที่ Support 802.11 b/g/n/ac ซึ่ง
รองรับกับอุปกรณ์แบบพกพารุ่นใหม่ๆ และได้ Speed ที่มากกว่า จ�ำแนกเป็น
วิทยาเขตศาลายาและพญาไท จ�ำนวน 730 ตัว และ วิทยาเขตศิริราช จ�ำนวน
215 ตัว
5. การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ การเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน
ให้รองรับ IPv6 ได้ด�ำเนินการครอบคลุม 3 ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
ระบบ DNS, Mail, Website (www.mahidol.ac.th) โดยได้รับเชิญจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อร่วมรับมอบรางวัลเกียรติคุณ
ให้กับสถาบันการศึกษาที่เริ่มต้นและมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบดังกล่าวในงาน WUNCA
ครั้งที่ 31 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จังหวัดสงขลา

ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Mail Gateway โดยเพิ่ม
ศักยภาพในการคัดกรองและป้องกันการคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดี
2. การปรั บ ปรุ ง Database Server โดยการ Upgrade
Microsoft SQL จากเวอร์ช ่ัน 2008 เป็นเวอร์ชั่น 2014 ตลอดจนการ
Revise Microsoft SQL Server Cluster ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การปรับปรุง Web Hosting Server ใหม่ เพื่อให้เกิดการ
จัดสรรการใช้ทรัพยากรบนพื้นที่ Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาระบบ Application
1. การพั ฒ นาระบบ Application ด้ า นการศึ กษาที่แล้ว
เสร็จตามแผนงาน ประกอบด้วย ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา (e-Profile)
ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมและรายงานการปันส่วนรายได้จากการจัดสรร
(e-Allocation) ระบบรับตรงนักศึกษา(Direct Admission) เพื่ อ
ด�ำเนินการรับนักศึกษาโควตาประเภทต่างๆ และการรับตรงของส่วนงาน
นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-Advisor) ระบบลงทะเบียน
เรียน (e-Registration) ระบบภาวะการมีงานท�ำที่รองรับ Mobile Devices
ระบบอัปโหลดไฟล์ใบ พป.01 และระบบออกรหัสนักศึกษา (ภายใต้โครงสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่)
2. การพัฒนาระบบ MUERP และระบบสนับสนุนด้านงานคลังที่
แล้วเสร็จตามแผน ได้แก่ โปรแกรมรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณและเบิกพัสดุ
จากคลัง โปรแกรมรายงานรายการวัสดุทใี่ ช้จริง โปรแกรมรายงานแก้ไขข้อมูล
หลักสินทรัพย์ และระบบประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง (Phase II)
3. การพัฒนาระบบด้านทรัพยากรบุคคล ที่ส�ำคัญได้แก่ ระบบ
e-Performance Appraisal (Phase I) ประกอบด้วยระบบย่อย ระบบบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน (e-PA : Performance Agreement) ระบบประเมิน
สมรรถนะ (e-Competency) ระบบรวบรวมผลการประเมิน (PA&Competency) เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มี ระบบ MUHR CPD (เพิม่ เติมรายงาน และข้อมูล
ค�ำน�ำหน้าต�ำแหน่งวิชาชีพ) ระบบ MU Work Points (Phase II) เป็นการ
น�ำเอาข้อมูลจากระบบเข้าสูร่ ะบบการจัดท�ำแบบค�ำขอรับการพิจารณาก�ำหนด
ต�ำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) ออนไลน์ต่อไป
ด้านการพัฒนา Website
การปรั บ ปรุ ง website ของมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
เกณฑ์ Webometrics ทั้ ง เวอร์ ชั น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดย
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ Webometrics Ranking
เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา สามารถแสดงผลการจัดอันดับ
ที่มหาวิทยาลัยได้รับดังนี้
Thailand

South East
Asia

Asia

World

อันดับ 1

อันดับ 3

อันดับ 37

อันดับ 308

นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแล Website
ให้กับ Webmaster ของทุกส่วนงานเพื่อให้ตระหนักและได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคในการพัฒนา Website ให้ได้มาตรฐานที่ดีตามเกณฑ์ของ Webometrics
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ด้านการพัฒนา IT Competency
การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศส�ำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้ ว ยการจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจ� ำ แนกออกเป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวิชาชีพ IT และมัลติมเี ดีย จ�ำนวน 6 ครัง้ เครือข่าย Web
Master จ�ำนวน 1 ครั้ง และ IT พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
เรียนการสอนและการวิจัย จ�ำนวน 5 ครั้ง

ด้านการให้บริการพื้นที่ MU Cyber Club@MLC
ขยายการให้บริการพื้นที่ MU Cyber Club@MLC ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
• เวลาการให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ จากเดิม 08.00-18.00 น. ขยาย
ระยะเวลาการให้บริการเพิ่มขึ้น 2 ชั่วโมง เป็น 08.00-20.00 น. (เฉพาะ
ช่วงเปิดเทอม) ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยังคงระยะเวลา
การให้บริการเดิม 10.00-16.00 น.
• ขยายขอบเขตการให้บริการห้องประชุม โดยเพิม่ สิทธิให้นกั ศึกษา
สามารถใช้หอ้ งประชุมได้ (จากเดิมจ�ำกัดให้ใช้บริการได้เฉพาะบุคลากร) และ
ขยายระยะเวลาการให้บริการใช้ห้องประชุมในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

แอปพลิเคชั่นจีโนมทางการแพทย์

Ministry of Science and Technology

การวิจัยด้านจีโนมมนุษย์ ได้พัฒนาก้าวเข้ามาสู่จุดที่สามารถน�ำ
องค์ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ด้านการแพทย์เพื่อการป้องกัน ดูแล และรักษา
โรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล
จากการถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยรวมทั้งญาติสายตรงทั้งจีโนมมาใช้
วิเคราะห์เพื่อการรักษา ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมทาง
การแพทย์ และประโยชน์ของการน�ำไปใช้กับประชากรไทย ทางส�ำนักปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(TCELS) ศู น ย์ จี โ นมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันจัดท�ำแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ตโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมถอดรหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอบนจี
โนมมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง การน� ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยในโรงพบาบาล แก่
ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย ประกอบด้วยเนื้อหาในรูป
แบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ มินิเกม และแบบทดสอบวัด
ความรู้ ในลักษณะเกมเสริมการเรียนรู้
ส�ำหรับเนือ้ หาทีบ่ รรจุในแอปพลิเคชัน่ จัดแบ่งออกเป็น 9 บท ตัง้ แต่
การถอดรหัสพันธุกรรมบนเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมรุ่นใหม่ที่ทัน
สมัย การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ การถอดรหัสและ
วิเคราะห์ลำดับเบสเชื้อไวรัสดื้อยา การตรวจวินิจฉัยจีโนมของตัวอ่อนมนุษย์
ก่อนการน�ำไปฝังตัวในโพรงมดลูก (เด็กหลอดแก้ว) การตรวจสารพันธุกรรม
ทั้งจีโนมของทารกในครรภ์ จ ากเลื อ ดมารดา ตรวจกรองทารกแรกเกิดทั้ง
จีโนมว่ามีการกลายพันธุ์ที่ยีนใดหรือไม่ เพื่อการป้องกัน ดูแล และรักษาได้
ทันท่วงทีหลังคลอด เภสัชพันธุศาสตร์กับการตรวจยีนก่อนเพื่อเลือกใช้ยา
ที่ เ หมาะสมในแต่ ละบุ ค คล การถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยทั้งจีโนมเพื่อ
สืบค้นว่าโรคทีไ่ ม่ทราบสาเหตุทเี่ ป็นอยูน่ นั้ มีสาเหตุมาจากการกลายพันธุท์ ยี่ นี
ใด สามารถมีวธิ ีหรือยาใช้รกั ษาตัวผูป้ ว่ ยเอง หรือป้องกันญาติสายตรงทีไ่ ม่มี
อาการมิให้ถา่ ยทอดไปสูร่ นุ่ ลูกหลานได้หรือไม่ และการถอดรหัสพันธุกรรมของ
เซลล์มะเร็งเพื่อเลือกใช้ยาที่สามารถท�ำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจ�ำเพาะ
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โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ : นิทรรศการออนไลน์

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยฝ่ายจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ จัดท�ำโครงการพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
: นิทรรศการออนไลน์ โดยเป็นโครงการสานต่อโครงการจัดท�ำนิทรรศการ
ต่ า งๆ ของฝ่ า ยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม สารสนเทศ บริ ก ารต่ อ สั ง คมและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบของนิทรรศการออนไลน์ และ ภาพ
พาโนรามาของการจัดแสดงนิทรรศการในสถานที่จริง ท�ำให้เห็นถึงบรรยากาศ
การจัดแสดงและเนื้อหาของนิทรรศการได้ครบถ้วน
เนื้อหาภายในเว็บไซต์ น�ำเสนอสารสนเทศ 6 ด้าน ดังนี้
1. Panorama Tours
น�ำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ในลักษณะ 360 องศา พร้อมการน�ำเสนอเนื้อหาสังเขปของแต่ละมุม
จัดแสดง
2. บันทึกเหตุการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
เผ ยแพร่ บั นทึกเหตุการณ์ การบริหารงานของมหาวิทยาลัย น�ำเสนอ
กิจกรรมทีอ่ ธิการบดีได้ปฏิบตั ใิ นสมัยทีร่ บั หน้าทีต่ ามล�ำดับปี พร้อมด้วยรายนาม
รองอธิการบดี และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ค�ำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์
3. สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
ให้ ร ายละเอียดบรรณานุกรมเอกสารจดหมายเหตุ สามารถสืบค้นโดย
ใช้ค�ำค้นเรื่องที่ต้องการค้น พร้อมแสดงเอกสารดิจิทัลตัวอย่าง

4. สืบค้นเอกสารส่วนบุคคล
ให้รายละเอียดบรรณานุกรมเอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล เช่น เอกสาร
ส่วนบุคคล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ เป็นต้น
สามารถสืบค้นเรื่องที่ต้องการ พร้อมแสดงเอกสารดิจิทัล
5. สืบค้นห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท
ให้ ร ายละเอียดบรรณานุ ก รมของพิ ม พ์ เ ขี ย ว แผนผั ง อาคาร
ต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ที่งานออกแบบและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6. นิทรรศการออนไลน์
เผยแพร่ข้อมูลนิทรรศการที่ได้จัดแสดงแล้วในโอกาสต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์ เสมือนการจัดแสดงนิทรรศการจริง
ด�ำเนินการจัดท�ำเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ภาษา
ไทยที่ URL : http://www.arms.mahidol.ac.th/th และภาษาอังกฤษ
ที่ URL : http://www.arms.mahidol.ac.th/en ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าเยี่ยมชมในส่วนเว็บไซต์ภาษา
ไทย จ�ำนวน 2,375 ครั้ง และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 214 ครั้ง
ในปี พ.ศ. 2559 มีแผนการด�ำเนินการที่จะพัฒนาการจัดท�ำภาพ
พาโนรามาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มการจัดท�ำให้ครบทุกโครงการจัดท�ำ
นิทรรศการ

156

รายงานประจำ�ปี 2558

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ACM-ICPC รอบประเทศไทย ประจ�ำปี 2558

การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate
Programming Contest) เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมใน
ระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งมีการจัดการแข่งขัน
ตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึง การชิงชนะเลิศในระดับโลก ซึ่งการแข่งขันนี้
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมของนิสิต นักศึกษา พัฒนาเพื่อป้อน
เข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และเพื่อยกระดับเทียบเคียงนานาชาติได้ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับ
เลือกให้เป็นศูนย์ในการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ในระดับภูมิภาคมาแล้ว
ถึง 3 ครั้ง ในปี 2555 2556 และ 2557 จากผลสำ�เร็จการดำ�เนินงานดังกล่าว
ทำ�ให้ในปี 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั การคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางจัดการ
แข่งขันใน 2 ระดับด้วยกันคือ
1. การแข่งขันรอบ Online วันที่ 19 กันยายน 2558 โดยมี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประมาณ 12 แห่งร่วมเป็นศูนย์การแข่งขัน
จำ�นวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 350 ทีม (1,050 คน) คณะ ICT
เป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขัน
2. การแข่งขันรอบประเทศไทยวันที่ 22-23 ตุลาคม 2558 ได้
รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่ง
ชาติ บริษัท IBM ประเทศไทย และคณบดีคณะ ICT นอกจากนี้ ยังได้
รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
กล่าวให้กำ�ลังใจ และทักทายนักศึกษาทีมต่างๆ ที่เข้าแข่งขัน

ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับประเทศ ต้องรองรับผู้
เข้าร่วมกว่า 500 คน จึงจำ�เป็นที่มหาวิทยาลัยต้องมีการร่วมผสานกำ�ลังกัน
จากหลายฝ่าย หลายหน่วยงานทำ�ให้งานประสบความสำ�เร็จอย่างดียิ่งโดย
เฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ
การดำ�เนิน โครงการนี้ แสดงถึ ง ศั ก ยภาพของมหาวิทยาลัย
มหิดล ในการเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันในระดั บ ประเทศ มี ค วาม
พร้อมในด้านต่างๆ และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างดียิ่ง
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความทันสมัย และความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่ง ICT-based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐานต่อไป
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับปรุง
การดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ
แบบครบวงจร ตั ้ ง แต่ ก ารรั บ สมัครเข้าศึกษาจนกระทั่งสำ�เร็จการศึกษา
รองรับการใช้งานของหลักสูตร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ความแม่นยำ� ถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ
การสืบค้นและการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นระบบ การอาศัยเทคโนโลยีของระบบฐาน
ข้อมูลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน Web Application รองรับการทำ�งาน
กับบราวเชอร์อื่นๆ รวมทั้งระบบปฏิบัติการบนมือถือ ทำ�ให้สามารถเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา
ในปี 2558 บัณฑิตวิทยาลัยยังพัฒนาเพิม่ ศักยภาพของระบบ การ
ให้บริการ และฐานข้อมูลกลางอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบรับสมัครออนไลน์
ระบบรายงานตัวออนไลน์ ระบบ Grad MIS ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ ระบบเกรดออนไลน์ ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระบบประเมิน
รายวิชาออนไลน์ ส่งผลให้ยอดการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นถึง 56.8 % เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

ระบบแบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มีการ
ทำ�งานในรูปแบบ Internet ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรอกและบันทึกข้อมูลแบบ
ฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ใดก็ได้ที่มีเครือข่าย
Internet ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการอนุมัติ/
พิจารณาแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้ใช้ได้ สามารถดาวน์โหลด
คำ�สั่งแต่งตั้งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านทางระบบแบบฟอร์มออนไลน์
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้
ระบบ Graduate Online Services ได้ปรับปรุงใหม่ให้เป็น One
Stop Services โดยอำ�นวยความสะดวกในการลงทะเบียนสำ�หรับนักศึกษา
ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทะเบียน ให้สามารถลง
ทะเบียนได้จากระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาลง
ทะเบียน สามารถตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล โดยไม่ต้องเดินทางมาดำ�เนินการ
ด้วยตัวเอง สามารถตรวจสอบย้อนกลับ เปรียบเทียบ หรือนำ�มาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุง พัฒนา หรือศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การควบคุมคุณภาพการศึกษา
ระบบ Abstract Online นักศึกษาสามารถส่งบทคัดย่อฉบับ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับวิทยานิพนธ์ ได้ทางออนไลน์ และสามารถติดตามผล
การดำ�เนินการและอนุมัติในแต่ละขั้นตอนให้กับนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษา
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โครงการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change)
และภาวะโลกร้ อ น (Global Warming) มีส าเหตุหลักจากกิจกรรมใน
การด� ำ รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การขยายตั ว ของภาค
อุ ต สาหกรรม การคมนาคม เศรษฐกิ จ การใช้ พ ลั ง งานรู ป แบบต่ างๆ
รวมถึงการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ ที่
ท�ำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในชั้นบรรยากาศมีปริมาณ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ ข องโลกสูงขึ้นจนเกิดภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) ประเทศต่างๆ จึงตื่นตัวที่จะด�ำเนินการ
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและหาแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงก�ำหนด
นโยบายปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green Campus) โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การสร้างทางเดินในพื้นที่
ธรรมชาติ แ ละพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ , การปรับปรุงถนนให้เป็นเส้นทางจักรยาน
และถนนคนเดิน จ�ำนวน 4 เส้นทางรวมถึงการใช้รถรางอนุรักษ์พลังงาน
เป็นต้น เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่ธรรมชาติ
และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การลดการใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งานต่ า งๆ
โดยการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 2 ปีซ้อน คือ ปี 2555 - 2556
และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยในปี 2557
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พิธีลงนามความร่วมมือ
“โครงการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ณ บริเวณอุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class
University) มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับจากการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) แห่งแรกของประเทศ ซึ่งหลักส�ำคัญคือการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ (Low
Carbon Society) โดยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
(Management for Sustainability) พ.ศ. 2558-2562 ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency)
2. กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ (Low
Carbon Society)
3. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
(Community Engagement)
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยขยับ
เป้ า หมายสู ่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เชิ ง นิ เ วศน์ (Eco University)
อย่างเต็มรูปแบบ โดยเบื้องต้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2558 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อจัดท�ำโครงการ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ขององค์กร อันเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญที่ช่วยวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมในเชิงปริมาณ
เพื่อน�ำผลที่ได้ไปใช้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การค�ำนวณหา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)”
เป็นวิธีการหนึ่งที่หลายประเทศนิยมน�ำมาค�ำนวณหาปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการด� ำเนินงานหรือจากผลิตภัณฑ์
แต่ ล ะหน่ ว ยตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยค� ำ นวณออกมาใน
รูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ให้ความ
ส�ำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและท�ำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อน� ำข้อมูลการ
ปล่ อ ยและดู ด กลั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมทั้ ง การผลิ ต

และการบริการขององค์กรนัน้ ๆ ไปก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพือ่ ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจึ ง น� ำ ร่ อ งโดยการริ เ ริ่ ม โครงการจั ด ท� ำ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขึ้นเพื่อประเมินคาร์บอนก๊าซองค์กรของ
มหิดลโดยจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการใช้ทรัพยากรที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และน�ำไปวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย
เพือ่ มุง่ หน้าสูส่ งั คมคาร์บอนต�ำ่ โดยเริม่ ต้นจากคณะหรือส่วนงานให้เกิดเป็น
Low Carbon Faculty โดยการเปลี่ยนวิทยาเขตทั้ง 6 วิทยาเขตจากการเป็น
Green Campus ของมหาวิทยาลัยให้เป็น Eco University แล้วเชื่อมโยงไปยัง
ชุมชนรอบข้างและเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็น
Eco Town เน้นการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าที่จะ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยให้ลดลงร้อยละ 7 – 10 ภายในปี 2562
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นอกจากการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม Sustainable University Network of Thailand ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประมาณ
30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและผลักดันนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ก่ อ ให้ เ กิ ด ดุ ล ยภาพของมิติทั้งเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่า
เทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยน�ำไปขับเคลื่อน ก่อให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community Engagement) เพื่อไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Society) และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ต่อไป

การบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
คุณภาพน้ำ� เข้า-ออก (BOD)

mg/L
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มาตรฐานน้ำ�ทิ้งจากอาคารประเภท ก ต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 20.0 mg/L
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งานบ�ำบัดน�้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
โรงพยาบาลศิริราช ได้ดำเนินงานบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่
เกิดขึ้น ภายในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทั้งหมด เดือนละ
ประมาณ 180,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ได้น�้ำทิ้ง (น�้ำที่ผ่านกระบวนการ
บ�ำบัดน�้ำเสียแล้ว) ที่มีคุณภาพดีกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ก่อนปล่อยลงสู่
สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ภายนอก และจากผลการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ งานบ�ำบัดน�้ำเสีย จึงเป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อน�ำแนวทางการบริหารจัดการไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
ระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่มาเยี่ยม
ส�ำรวจ (สรพ.) และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังจะเห็น
ได้ว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมามีผู้เข้ามาเยี่ยมชมระบบและศึกษาดูงานถึง
730 คน ซึง่ ในอนาคตอันใกล้นี้ งานบ�ำบัดน�ำ้ เสียจะเปิดการอบรมหลักสูตร
“ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบชีวภาพ” ขึน้ ในระหว่าง
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 เพือ่ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความ
สามารถออกสูส่ งั คม
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โครงการ “เวสต์ แบงก์” (Waste Bank)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล็งเห็นว่าปัญหาเรื่องขยะ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อมมีความส�ำคัญ และจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่ว มรณรงค์ แ ละคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
เพื่อลดภาระให้กับชุมชน สังคมและประเทศ อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายหลัก
ของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งโครงการ “เวสท์ แบงก์” (Waste Bank) ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยและภาระค่ า ใช้ จ ่ า ย ในการก�ำจัดขยะ
มูลฝอยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. มีการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะมูลฝอยชนิดที่สามารถรีไซเคิลได้ และ
เป็นการสร้างรายได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะและสารพิษ โรงพยาบาล
ศิริราช คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล และงานอาคารสถานที่
ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
โครงการ
ผลจากการด�ำเนินโครงการก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการจัดการ
ขยะรีไซเคิลอย่ า งเป็ น ระบบ ส่ ง เสริ ม นโยบาย green hospital และการ
รีไซเคิล สร้างนิสัยในการคัดแยกขยะ และสร้างรายได้ให้บุคลากร หน่วยงาน
ภาควิชา และคณะฯ โดยให้หน่วยงานร่วมมือในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
รีไซเคิล 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทกระดาษ ประเภทพลาสติก ประเภทแก้ว และ
ประเภทเหล็ก โลหะ ฯลฯ ซึ่งในการน�ำขยะรีไซเคิลมาจ�ำหน่ายที่โครงการ จะมีเจ้า
หน้าที่ท�ำการชั่งน�้ำหนัก ออกใบเสร็จและจ่ายเงิน มีตารางเวลารอบในการรับ
ซื้อขยะไซเคิล พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่โครงการ เวสท์ แบงก์ อ�ำนวยความสะดวก
ในการรับซื้อขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ ตามตึก/หอผู้ป่วย ที่มีปริมาณมากในเวลา
ท�ำการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะคัดแยกขยะรีไซเคิลที่รับซื้อเพื่อแยกประเภทขยะ
ต่างๆ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ

ส�ำหรับการบริหารจัดการด้านการเงิน โครงการได้เปิดบัญชีชื่อ
กองทุน waste bank ท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายประจ�ำวัน และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบบัญชี
ตัวชีว้ ดั (KPI) การจัดการขยะ แบ่งเป็น ช่วงต้นทาง ได้แก่ การทิง้ ขยะ
การคัดแยกขยะ ตัวชี้วัดคือ จ�ำนวนอุบัติการณ์ทิ้งขยะผิดประเภทและจ�ำนวน
ครั้งที่ตรวจพบการทิ้ง ขยะผิ ด ประเภท ช่ ว งกลางทางได้ แ ก่ การจั ดเก็บขยะ
ตัวชี้วัดคือ จ�ำนวนอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการเก็บและขนส่งขยะ ช่วง
ปลายทาง ได้แก่ ปริมาณขยะ ตัวชี้วัดคือ ปริมาณขยะทั้งหมดต่อเดือน/ปีลดลง
กี่เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ขยะรีไซเคิลต่อเดือน/ปีเพิ่มขึ้น
แผนการพัฒนาที่จะด�ำเนินต่อในอนาคต
1. การคัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งเป้าหมายในอนาคต เป็น 15%
2. จัดอบรมให้ความรู้พนักงานของโรงพยาบาลและพนักงานบริษัท
Outsource ปีละ 2 ครั้ง
3. รณรงค์การคัดแยกขยะ ประกวดคลิปวีดีโอ และสิ่งประดิษฐ์
จากขยะรีไซเคิล
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะที่ท�ำ
จากโฟมภายในคณะฯ เนื่องจากย่อยสลายยาก
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ระบบผลิตน้ำ�ดื่มสำ�หรับพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาประเทศเนปาล
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางด้านการแพทย์กรณีเหตุแผ่น
ดินไหว ที่ประเทศเนปาล ในนามของ Thailand Medical Emergency
Response Team (MERT) เพื่อเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ โดยไปปฏิบัติ
งานเป็นชุดทำ�งานที่ 2 ณ เมือง Sipaghat bazaar ระหว่างวันที่ 7-16
พฤษภาคม 2558
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาระบบกรองน้ำ�ดื่มชุดต้นแบบ
สำ�หรับพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยสามารถกรองน้ำ�จากแหล่งน้ำ�ชนิดต่างๆ
ในธรรมชาติได้ และไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำ�งาน (ระบบประกอบด้วยปั๊ม
น้ำ�แบบใช้มือโยก ไส้กรองหยาบ 5 ไมครอน ไส้กรองแอคติเวเต๊ดคาร์บอน
ไส้กรองเซรามิค เมมเบรน Ultra filtration และ Reverse osmosis)
ซึง่ มีกำ�ลังการผลิตน้ำ�ดืม่ และน้ำ�ใช้รวมกันได้ในอัตราประมาณ 300 ลิตรต่อ
ชัว่ โมง ตัวเครือ่ งทำ�ด้วยวัสดุสแตนเลส มีความแข็งแรงและน้ำ�หนักเบา สามารถ
ขนย้ายได้ง่าย ดังแสดงรูปข้างล่างนี้

6. Reverse Osmosis Membrane

Water Outlet (Drinking water)
4. Granular Activated carbon 20”

3. Ultra Filtration Membrane

Drainage Valve (Behind)
Pressure Gauge
(Operating pressure 80-100 psi)
Inlet(Behind)
5. Ceramic Filter
2. Powdered Activated Carbon 10”

Raw Water Inlet

1. Sediment Filter 10”
(Put in water tank)

นอกจากนั้นได้ทำ�การเก็บตัวอย่างน้ำ�กลับมาวิเคราะห์ที่ห้อง
ปฏิบัติการคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ พบว่ า น้ ำ� ประปาภู เ ขามีปริมาณ
สารละลายต่ า งๆ น้ อ ยมาก และผ่ า นมาตรฐานน้ ำ� ดื ่ ม ทุ ก พารามิเตอร์
ดังแสดงในตาราง หากนำ�น้ำ�มาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีการต้ม
ซึ่งเป็นวิธีการที่ในชุมชนสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้เองทุกครัวเรือนก็สามารถนำ�
ไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ดิบ (น้ำ�ประปาภูเขา)
พารามิเตอร์

จากการนำ�ไปใช้งานจริงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดิน
ไหว ณ สถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามของประเทศไทย เมือง Sigaphat
bazaar ซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่นำ�้ Indrawati และเป็นพื้นที่อยู่ในหุบเขา ห่างจาก
เมืองหลวงของประเทศเนปาลประมาณ 70 กิโลเมตร ชาวบ้านใช้แหล่งน้ำ�ใน
การอุปโภคและบริโภคจากระบบประปาภูเขา โดยผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำ�เบื้องต้นด้วยอุปกรณ์แบบพกพา พบว่าน้ำ�ประปาภูเขามีปริมาณของแข็ง
ละลายทั้งหมด (TDS) ค่อนข้างต่ำ�มาก อยู่ในช่วง 40-60 มก./ล. และเมื่อ
ผ่านการกรองด้วยระบบผลิตน้ำ�ดื่มพบว่า สามารถกรองสารละลายออก
จากน้ำ�ได้ทั้งหมด โดยมีค่า TDS 0 มก./ล. ซึ่งระหว่างที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จึงได้ให้คำ�แนะนำ�ในการป้องกันโรคระบาดต่าง
ที่เกิดจากน้ำ�เป็นสื่อแก่ชุมชนโดยแนะนำ�ให้นำ�น้ำ�มาต้มให้เดือดก่อนบริโภค

ผลการวิเคราะห์

หน่วย

พีเอช
ความขุ่น

6.74
0.302

NTU

ความกระด้าง

20

มก./ล.

คลอไรด์

6

มก./ล.

เหล็ก

0.065

มก./ล.

แมงกานิส

0.033

มก./ล.

ตะกั่ว

0.002

มก./ล.

แคตเมียม
โครเมียม
อาเซนิก

0.004
0.003
<0.003

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

รายงานประจำ�ปี 2558

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp
ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทยเรียนรู้ รับมือธรณีพิบัติภัย มหันตภัยใกล้ตัว”

คณะสิ่ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ โดยการสนับสนุน
จากบริ ษ ั ท บ้ า นปู จำ�กั ด (มหาชน) ได้ดำ�เนินการจัดโครงการค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าปัจจุบัน
ภัยธรรมชาติที่เกิดบนโลกกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะกัย
จากธรณีพิบัติภัย ได้แก่ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง และ
แผ่นดินยุบ หากไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
รุนแรงในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และประเทศเป็นอย่างมาก การเตรียม
ตัวเผชิญกับธรณีพบิ ตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อกี จึงเป็นสิง่ จำ�เป็น เนือ่ งจากปัจจุบนั
การพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวยังไม่สามารถดำ�เนินการได้ รวมถึงพื้นที่
หลายภูมภิ าคของประเทศไทยก็เป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งแผ่นดินถล่ม ดังนัน้ ระบบการ
เตือนภัยที่ดีที่สุด เพื่อให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยทุกชนิด คือการให้ความ
รู้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อไปของประเทศ
ในอนาคต ให้รู้จัก เท่าทัน และรู้หลบหลีกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเอง รวมทั้งรู้จักเตือนภัย หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้
กิจกรรมตามโครงการนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และรู้จัก
การคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลต่อ
ความตระหนักรู้ของเยาวชน นั่นก็คือการแสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิด
เห็น ความสำ�นึก เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับตนเองโดยอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อม ในที่นี้คือ
การเตรียมตัวเผชิญกับธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
รู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อมในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำ�เนินโครงการ
จะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเตรียมเยาวชนให้สามารถปรับตัว เตรียม
พร้อม และดำ�เนินชีวิตในภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยที่มีแนวทางการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Learning) ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่

โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(Learning by doing) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและในห้องเรียน รวม
ทั้งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำ�นึกต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในการนำ�ไปสู่
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้าง
เครือข่ายและแกนนำ�ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเพื่อถ่ายทอดให้
เยาวชน ชุมชน และสังคมต่อไป
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การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน
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ภาพโดย - อริยพล จิวาลักษณ์

ปัจจุบนั ทุกองค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร กระแสการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็น “ความเสีย่ ง” ทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อทิศทาง การด�ำเนินงานและความส�ำเร็จขององค์กร ดังนัน้ การบริหารความ
เสี่ยงจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น งานด้ า นการ
บริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร ตามแนวทางของ The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) :
Enterprise Risk Management – Integrated Framework 2004 โดย
ค�ำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพ และการ
บริการวิชาการ อีกทั้งยังมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความ
ไม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ และก่อให้เกิดความเสียหายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2558 ประเด็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัย
ตระหนักและให้ความส�ำคัญ คือ
• การบริหารจัดการเงินทุนวิจัย โดยกำหนดแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง คือ 1) จัดท�ำประกาศหรือข้อบังคับการบริหารโครงการ
วิจัยให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุน 2) จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารเงินทุน
วิจัย และ 3) จัดตั้ง Call Center เพื่อให้ความรู้/ตอบข้อซักถามให้กับนักวิจัย
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องใช้เงินทุนวิจัยผิดระเบียบ ข้อบังคับ

• การรับสมัครนักศึกษา การจัดการศึกษา/การจัดการหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนและบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ โดยก�ำหนดแผนการ
บริหารจั ด การความเสี่ ย ง คื อ 1) รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา
โดยน�ำข้อมูลการสมัคร ลาออก และพ้นสภาพ มาวิเคราะห์ ในเชิงลึก
เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงตั้งแต่การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆ และหลั ก สู ต รที่ ต ้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามทั น สมัยตามวงรอบตลอด
เวลา รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรใหม่และเก่าที่มี
อัตราการแข่งขันน้อยและแนวโน้มด้านการศึกษาที่อาจจะเกิดความผิดปกติ
2) ติดตามการด�ำเนินการของส่วนงานอย่างต่อเนื่องและให้ค�ำปรึกษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�ำด้าน Transformative
Education เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง เรื่องการด�ำเนินการตาม
กลยุทธ์ด้าน Transformative Education ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ไม่สามารถบรรลุตามตัวชีว้ ดั ทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด และสถิตกิ ารศึกษาทีอ่ าจ
เกิดแนวโน้มผิดปกติ เช่น แนวโน้มการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลลด
ลง แนวโน้มการลาออกจากการเป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 เพิม่ ขึน้ และแนวโน้มการ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มขึ้น
• ทิศทางการด�ำเนินงานและเป้าหมายด้านการบริการสุขภาพ
และการบริการวิชาการ โดยก�ำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ
การก�ำหนดผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้าน
การบริการสุขภาพและการบริการวิชาการ เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งเรือ่ ง
ทิศทางการด�ำเนินงานและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ยังไม่ชัดเจน ทั้งการบริการสุขภาพและบริการวิชาการอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2558

• การด�ำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน โดยก�ำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1)
จัดประชุมเพื่อร่วมหารือกับส่วนงานที่มีศักยภาพให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
และ 2) จัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมให้สว่ นงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และบุคลากร
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการไม่สามารถท�ำตามเป้าหมายของ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามข้อตกลงกับส�ำนักงบ
ประมาณ
• การสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนที่ ส� ำ คั ญ โดยรอบทุ ก พื้ น ที่ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยก� ำ หนดแผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง คื อ
1) จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานรับผิดชอบด�ำเนินการสนับสนุน
ชุมชนที่ส�ำคัญ เพื่อก�ำหนดเกณฑ์ของชุมชนที่สำ� คัญ และเป้าประสงค์ของ
การพัฒนา 2) จัด ประชุ ม ระหว่ า งอาจารย์ ปราชญ์ ช าวบ้ า นและผู ้ น� ำ
ชุมชน เพื่ อ คั ด เลื อ กชุ ม ชนที่ เ ข้ า เกณฑ์ แ ละรั บฟังความต้องการของ
ชุมชน 3) ส�ำรวจพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 4) จัดประชุมระหว่างอาจารย์
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับ
ฟังความต้องการปัญหาของชุมชนเพื่อน�ำมาวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒนา 5) จัดท�ำแผนการด�ำเนินโครงการสนับสนุนชุมชนที่สำ� คัญพร้อม
ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการ 6) รายงานประเมินผลความส�ำเร็จ
ของโครงการ และ 7) ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนชุมชนด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันความ
เสี่ยงเรื่องการขาดระบบการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญโดยรอบทุกพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก�ำหนดแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อท�ำ Decision Making ในการจัดหาเทคโนโลยี
ใหม่ที่เหมาะสม 2) สนับสนุนให้บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม
การอบรม สัมมนาด้าน ICT Trend ในเวทีต่างๆ 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้าน IT Trend ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาคมมหิดลรับทราบ 4) ก�ำหนด
ให้โครงการด้าน IT เป็น “1stPriority Project” เพื่อได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณที่เพียงพอ และ 5) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในด้าน IT Trend ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันความ
เสี่ยงเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไป
ตามระดับการพัฒนาของโลกหรือตามความต้องการของบุคลากร

• การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร โดยก�ำหนด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1) ก�ำหนดหน่วยงานหรือผู้รับ
ผิดชอบในการเฝ้าระวังและรายงานการใช้สื่อ Social network ของ
มหาวิทยาลัย 2) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานรายไตรมาส และ 3)
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีและหาแนวทางในการด�ำเนินการในระยะ
ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยทั้งจากสื่อในรูปแบบเดิมและสื่อใหม่
• คุณภาพการศึกษาในระดับสากลตามเกณฑ์ EdPEx :
Education Criteria for Performance Excellence โดยก�ำหนดแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง คือ 1) จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาองค์กร
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 2) จัดสัมมนาทีม Leader 3) สร้างเครือข่ายผู้ประสาน
งานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพ 4) MU-EdPEx Clinic การให้ค�ำปรึกษา
รายหมวด 5) พัฒนายกระดับผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 6) การ
เพิ่มจ�ำนวน TQA Assessor และ 7) สร้างคลังความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและ Management Tools เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
เรื่องการที่ส่วนงานไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีระดับสูงขึ้นตามเกณฑ์
EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence
โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลตัง้ เป้าหมายให้ทกุ
ส่วนงานมีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในครบทุกกระบวนการตามระบบ
การบริหารความเสี่ยง ปรากฏผลการด�ำเนินงานในการที่ส่วนงานมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงภายในครบทุกกระบวนการตามระบบการบริหารความ
เสี่ยง ประจ�ำปีงบประมาณ 2556-2558 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ
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(รูปแสดงร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในครบทุกกระบวนการตามระบบการ
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556-2558)
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การพัฒนาคุณภาพ
การขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ไปสู ่ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก� ำ หนดไว้ นั้ น
การบริหารจัดการเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�ำระบบคุณภาพเข้ามาก�ำกับการบริหาร
จัดการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และพัฒนาเป็นระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล (Mahidol University Quality Development : MUQD) ในปี
พ.ศ. 2548 ด�ำเนินการต่อเนื่อง จนเข้าสู่ ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้น�ำ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
โดยได้ตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ครบทุกส่วนงาน (38 ส่วนงาน)
ในปีงบประมาณ 2558 ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยมี
กระบวนการน�ำเกณฑ์ EdPEx สูก่ ารปฏิบตั ิ (รูปที่ 1) และผลการประเมินส่วนงาน
(รูปที่ 2) มีสว่ นงานทีม่ คี ะแนนมากกว่า 200 คะแนน จ�ำนวน 11 ส่วนงาน
นอกจากนีย้ งั ได้นำ� การจัดการความรูม้ าเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
คุณภาพ โดยส่งเสริมและสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการความรูด้ ว้ ยการ
จัดงานมหกรรมคุณภาพขึน้ เป็นปีทสี่ อง ซึง่ มีผสู้ นใจส่งผลงานเข้าร่วม 210 ผล
งาน และผู้เข้าร่วมงาน 755 คน

4.
After Action
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3.
EdPEx Assessor
Training
Process
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รูปที่ 1 Implementation Process of MU EdPEx
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โครงการสร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยการจัดการความรู้
(Knowledge Management)

“

Knowledge
Management

”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้จดั อบรมเรือ่ ง “สร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยการจัดการความรู้”
(Knowledge Management) ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารเรี ย นรวม โครงการจั ดตั้งวิทยาเขต
อ�ำนาจเจริญ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ทุก
คนในองค์กรหรือบุคคลภายนอกทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาต่อยอดตนเองให้เป็นผู้
รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันได้อย่างสูงสุด
โดยการอบรบเรื่ อ ง “สร้ า งความยั่ ง ยื น ขององค์ ก รด้ ว ยการจั ดการความรู้”
(Knowledge Management) สามารถสรุปผลที่ได้รับดังนี้
1. บุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการความรู้ขององค์กร
2. บุคลากรได้น�ำแนวทางการด�ำเนินการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
3. คณะกรรมการจัดการความรู้ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ สามารถ
ด�ำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและผู้ประเมินตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ ก รธุ ร กิ จ สามารถน� ำ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของประเทศไทย
เพื่อท�ำให้องค์กรธุรกิจไทยมีความยั่งยืน สามารถยืนหยัดได้อยู่ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่นับวันจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงขึ้นในทุกขณะ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างองค์กรธุรกิจที่ใช้สติปัญญา ความ
รอบคอบระมัดระวัง และคุณธรรมในการบริหารองค์กร โดยมีความรับผิด
ชอบในการรักษาและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการท�ำก�ำไรสูงสุดใน
ระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วองค์กรธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงจะสามารถอยู่ร่วมกันกับส่วนอื่นๆ ของสังคมได้อย่างมีความสมดุล
และยั่งยืนนั่นเอง จากองค์ความรู้สะสมกว่าหนึ่งทศวรรษของวิทยาลัยการ
จัดการ คณะผู้วิจัยสามารถก�ำหนดแนวทางมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 7 แนวทาง โดยมีตัวอย่างของ
แนวทางที่เด่นๆ ดังนี้
1. การจัดการวัฒนธรรมแห่งองค์กร เช่น มีความดี ความรับ
ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรมเป็นค่านิยมร่วมพื้นฐานที่เป็น
รูปธรรม, ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ามค่านิยมร่วม ความดีงาม ความรับผิดชอบต่อสิง่
แวดล้อม สังคม และนวัตกรรม เป็นตัวอย่างให้กับพนักงาน เป็นต้น
2. การจัดการการตลาด เช่น มีการก�ำหนดขอบเขตของตลาด
เพื่อการเติบโตแบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป, มี น โยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนา
สินค้าใหม่ที่ชัดเจนโดยน�ำความต้องการของลูกค้า คู่ค้าและบริบทของสังคม
มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
เป็นต้น
3. การจัดการการเงิน เช่ น ธุ ร กิ จ ใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารลงทุ น
ที่ เ กิ ด จากความเข้ า ใจในแนวโน้ ม ระยะยาว, ธุรกิจมีนโยบายปันผ ลก�ำไร
เพื่อน�ำไปใช้ในโครงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีการก�ำหนดสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ตามค่านิยมร่วมแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนา การประเมินผลของ
การท�ำงาน และการเลื่อนต�ำแหน่ง, ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร
จากภายในองค์กร (Management Development Plan) เป็นต้น
5. การจัดการการด�ำเนินงาน เช่น มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิต การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงและปรับ
เป็นมาตรฐานในการท�ำงานให้ดีขึ้น, การด�ำเนินงานโดยให้ความส�ำคัญกับคน
พนักงานต้องเก่งและเป็นคนดี เป็นต้น

6. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น มีแนวทางในการ
บริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรม, มีระบบและ
กลไกสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร
และการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร เป็นต้น
7. การจัดการความเสี่ยง เช่น การวางแผนก�ำลังคน การ
ประเมินศักยภาพและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดการ
ความรู้ของพนักงาน, การมีตลาดที่หลากหลาย, การมีผลิตภัณฑ์ที่หลาก
หลายตามความช�ำนาญของบริษัท เป็นต้น
ส�ำหรั บ ผลงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ถู ก น� ำ ไปใช้ โ ดย มู ล นิ ธิ มั่ น พั ฒ นา
ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ วนพระมหากษัตริย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อส่งเสริมการ
ด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ผลที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ คือแนวทางมาตรฐานในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถน�ำไปใช้
เป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ไม่ได้กับภาคธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ
จึงได้จัดท�ำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจตามมาตรฐาน
ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง (เว็บไซด์) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปได้
เรียนรู้อีกด้วย
ส�ำหรับทิศทางในอนาคต คณะผู ้ วิ จั ยต้องศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับธุรกิจทุกประเภท
และขนาด นอกเหนือจากนี้ ยังต้องท�ำงานขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงในภาคธุรกิจกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐ เพือ่ ท�ำให้
นักธุรกิจไทยหันมาประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่
ประโยชน์สุขของสังคมไทยต่อไป
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มหิดลสิทธาคาร

อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

(ภาพจาก http://www.gotarch.com)

อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรือนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

เรีือนไทยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ศาลายา
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วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

วิทยาเขตนครสวรรค์
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สร้างความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคล
Human Resource Excellence
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มหาวิทยาลัยได้วางแนวทาง “การบริ ห ารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human
Resource Management)” เพื่อสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการด�ำเนิน งาน
ของมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน เพื่อให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Workforce) มุ่งสร้างสรรค์ผล
งานที่ดีด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดคุณลักษณะของบุคลากรกลุ่ม Talent (Talent Workforce) เพื่อวาง
แนวทางการด�ำเนินการสร้างความผูกพัน โดยก�ำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อให้แต่ละส่วนงานสามารถน�ำไปใช้
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม Talent ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2558

1. กลุ่ม High Potential คือ บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการบริหารของมหาวิทยาลัย / ส่วนงาน ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยขึ้น
ไป หรือเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management เดิม หรือ
2. กลุม่ High Performance คือ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านระดับดีเด่น
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ มีผลงานโดดเด่นเป็นทีย่ อมรับ ได้รบั รางวัลอัน
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือ
3. กลุ่ม High Professional คือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ และมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่มี
Citation สูงอย่างต่อเนื่อง หรือ ขอต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 3 ปี
หรือเป็นผู้ช�ำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
โดยทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเชิงบุคคล (MAHIDOL
Core Value) สอดคล้องกับค่านิยม MAHIDOL Core Value
ตารางแสดงจ�ำนวนบุคลากร
ประเภทวิชาการที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ

ประเภทวิชาการ

ตารางแสดงจ�ำนวนบุคลากร
และอัตราส่วนบุคลากร จ�ำแนกตามประเภท

ประเภท

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

ข้าราชการ

1,348

3.94

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน

12,007

35.10

พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน

11,188

32.70

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

96

0.28

พนักงานวิทยาลัย

814

2.38

ลูกจ้าง

8,666

25.33

ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ

15

0.04

ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน

77

0.23

รวมทั้งสิ้น

34,211

100.00

ประเภท

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

ศาสตราจารย์

158

4.05

รองศาสตราจารย์

762

19.53

สายวิชาการ

3,901

11.40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1,003

25.71

สายสนับสนุน

30,310

88.60

อาจารย์

1,925

49.35

34,211

100.00

นักวิจัย

53

1.36

(พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)

รวมทั้งสิ้น
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นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งกลุ่มบุคลากรตามลักษณะอายุตาม
Generation ต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนด้านบุคลากรได้ ดังนี้

สายวิชาการ
1,275 คน
Generation Y
32.68%

1,189 คน
Baby Boomer
30.48%

ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยได้ ให้ค� ำจ�ำกัดความของบุคลากรกลุ่ม
Talent ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล สามารถแบ่ ง บุ ค ลากรกลุ ่ ม Talent
จากข้อมูลเบื้องต้นตามลักษณะอายุตาม Generation ได้ดังนี้

สายวิชาการ
1,069 คน
Generation Y
32.79%

952 คน
Baby Boomer
29.20%

1,437 คน
Generation X
36.84%

1,239 คน
Generation X
38.01%

จำ�นวนรวม 3,901 คน

จำ�นวนรวม 3,260 คน

สายสนับสนุน
4,329 คน
Baby Boomer
14.28%
19,312 คน
Generation Y
63.71%

6,669 คน
Generation X
22.00%

จำ�นวนรวม 30,310 คน

สายสนับสนุน

367 คน
Generation Y
34.04%

456 คน
Baby Boomer
42.30%

255 คน
Generation X
23.65%
จำ�นวนรวม 1,078 คน

รายงานประจำ�ปี 2558

“บุคลากรสายวิชาการ” ถือเป็นบุคลากรที่เป็นกลไกลส� ำคัญ
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
โดยมหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญกับการสรรหาบุคลากรสายวิชาการที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ให้ ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ
ไม่ ต�่ำกว่าคุณวุฒิปริญญาเอก แต่เนื่องจากมีบางกลุ่มวิชาชีพที่มีบุคลากร
วุฒิปริญญาเอกจ�ำนวนน้อย ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ครั้งที่ 8/2558 ได้มีการหารือเพื่อก�ำหนด
เกณฑ์ /แนวทางในการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และต�ำแหน่งผู ้ ช ่ ว ยอาจารย์ โดยให้ มี การจำแนกบุคลากร
สายวิชาการเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องตามความเชี่ยวชาญ และยกเว้น
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะให้ มี ค วามเหมาะสมและยื ด หยุ ่ น ส� ำ หรั บ แต่ ล ะส่ ว นงาน
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ด� ำ เนิ น การทบทวน
หลักเกณฑ์ / แนวทางในการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับอาจารย์ที่ไม่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกให้มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนโดยได้จัดท�ำเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Training Roadmap) ทั้ ง การสร้ า งและพั ฒ นานั กบริหารยุคใหม่ให้มี
ทัศนคติ ทักษะ ความรู้จริยธรรมและวุฒิภาวะทางอารมณ์ และพร้อมที่จะ
เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial
Competency) ในอนาคต การเตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคลากรใหม่ให้
มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL Core Values) รวมทั้ง
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ของตนในการเป็น
บุคลากรมหิดล นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อน
เกษียณอายุงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีบุคลากรเข้าร่วมการ
พัฒนาตามโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงจำ�นวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ตาม Training Roadmap

หลักสูตร

จำ�นวนผู้เข้าร่วม
(คน)

1. Mahidol University Executive
Development Program 14

38

2. Mahidol University Supervisory Program
Class 14, 15

115

3. Mahidol University Oriented for New Staff

1,879

4. Mahidol University Post Training for
Retires Staff

129

นอกจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม Training Roadmap
แล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ยั งให้ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการที ่ มี ค ุ ณ ภาพ และส่ ง เสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้
เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพบุคลากร ดังนี้
1. สำ�หรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่ง
เสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ ให้เป็นผู้มีความสามารถ
ด้านวิชาการดีเยี่ยมเพื่อกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ
ทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผู้ได้รับ
ทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 14 ทุน ดังนี้
- ทุนมหิดล จำ�นวน 1 ทุน เพือ่ ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ,
The University of Bristol
- ทุนพัฒนาอาจารย์ 13 ทุน แบ่งเป็น
• ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำ�นวน 1 ทุน
• ทุนการศึกษาภายในประเทศ จำ�นวน 11 ทุน
• ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำ�นวน 1 ทุน
2. การสร้างโอกาสในความก้าวหน้าให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
นั้น มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความก้าวหน้าใน
สายอาชีพเพื่อก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีการ
ดำ�เนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- R2R Fund คือ การให้ทุนสนับสนุนการทำ�ผลงานเพื่อพัฒนา
งานประจำ� (ในปี 2558 มีผู้ได้รับทุนจำ�นวน 6 คน)
- R2R KM หรือ เวทีสำ�หรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ผล
งาน R2R โดยร่วมมือกับกองพัฒนาคุณภาพในการจัดงาน R2R Expo’15
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ผู้เข้าร่วมงานจำ�นวน 755 คน)
- R2R Journal เป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้สำ�หรับ
ตีพิมพ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีกำ�หนดตีพิมพ์แบบ online
ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1: ม.ค. – มิ.ย. ฉบับที่ 2: ก.ค. – ธ.ค.)
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มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส ร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยใช้วิธีการสอดแทรกและปลูกฝังค่านิยมของ
มหาวิทยาลัย (MAHIDOL Core Value) ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลทัง้ ระดับ
ต้น และระดับกลาง โดยเฉพาะโครงการ One Mahidol ซึง่ เป็นโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
จิตใจของบุคลากรในส�ำนักงานอธิการบดีให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ เป็นการพัฒนาส�ำนักงาน
อธิการบดีให้เป็น Office Of Strategic Management โดยการสร้างเครือข่าย
เชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงาน เกิดการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในส�ำนักงานอธิการบดีซงึ่ จะเป็นส่วนงานหลักในการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
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งบประมาณ
Budget
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ในปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558) มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น 49,102.99 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 13,158.97 ล้านบาท และเงินรายได้มหาวิทยาลัย 35,944.03 ล้านบาท
โดยจ�ำแนกตามประเภทและผลผลิตได้ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2558

187

การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558
หน่วย: ล้านบาท

ผลผลิต
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

รวม

68.48

-

68.48

13.01

-

13.01

2.79

-

2.79

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,556.05

1,051.28

2,607.33

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,199.19

6,706.33

10,905.52

ผู้สำ� เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

531.52

2,464.88

2,996.40

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาที่ขาดแคลน

227.43

-

227.43

ผลงานการให้บริการวิชาการ

467.40

1,128.11

1,595.51

ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

319.44

199.16

518.60

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

156.17

239.07

395.25

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

495.27

-

495.27

5,121.43

24,141.95

29,263.38

0.77

13.25

14.02

13,158.97

35,944.03

49,102.99

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี

ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย
ผลงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

รวม
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ�ำปีงบประมาณ 2554 - 2558
(จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

งบบุคลากร

งบด�ำเนินการ

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

2557

5,206.64
6,089.19
6,828.88
7,811.28

823.39
777.05
775.36
717.47

2558

8,303.54

714.04

2,249.78
1,515.04
914.75
889.35
2,051.75

1,886.26
1,751.22
1,842.59
2,089.77
2,089.64

10,166.07
10,133.50
10,361.58
11,507.88
13,158.97

2554
2555
2556

กราฟแสดงจ�ำนวนงบประมาณโดยรวม จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2549 – 2558

หน่วย : ล้านบาท
49,102.99

50,000
43,919.95

45,000

41,527.60
809.00

40,000
33,797.30

35,000
30,000

25,305.60

25,000

635.50

26,915.10
334.90
3,563.40

941.40
3,382.40

35,517.60
725.40
3,873.70

4,754.00

10,155.60

40,889.67
804.28
4,234.53
7,490.07

39,369.10
560.03
4,707.89

17,627.00

15,000

2,367.50
2,564.00

10,000

173.80

7,358.86
4,713.73

7,569.50
21,515.54

5,714.50
14,539.80

17,620.86

22,010.09

19,323.41

8,964.90

12,912.60

11,604.80

10,436.40

11,269.20

10,739.93

10,618.60

2552

2553

2554

2555

2556

10,215.10

7,015.40

5,000
0

4,962.94

8,903.80

5,520.60

9,091.10

4,957.51

4,159.17

3,087.10

20,000

430.21

1,628.32

5,506.30

2549

6,971.30

2550

7,087.20

2551

12,297.52

13,148.21

2557

2558

รายจ่ายอื่นๆ
เงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบดำ�เนินงาน
งบบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี 2558

รายงานแสดงผลการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน

ปี 2558

รายได้

ปี 2557

16,591,840,747.10
31,804,356,120.66

13,363,193,740.57
28,586,312,492.53

2,566,582,716.04
2,499,532,025.01
53,462,311,608.81

2,600,276,952.45
1,854,387,583.81
46,404,170,769.36

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น

15,452,120,392.65
2,845,287,256.56
615,368,973.58
2,722,015,724.67
15,680,899,955.80
1,200,677,313.06
5,644,093,617.11
2,478,982,560.77

14,659,351,164.64
2,572,000,179.80
564,584,986.89
2,708,630,064.52
14,600,778,684.83
1,086,709,486.94
5,594,816,727.04
2,005,947,413.26

773,130,310.93

84,269,435.60

รวมค่าใช้จ่าย

47,412,576,105.13

43,877,088,143.52

6,049,735,503.68

2,527,082,625.84

-

776,660.99

6,049,735,503.68

2,526,305,964.85

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง(ต่ำ�)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ปี 2558

ปี 2557

6,939,510,610.99
6,669,704,950.77
16,045,390,224.37
35,020,916.05
1,867,189,803.16
57,401,382.23
31,614,217,887.57

6,806,819,794.05
4,686,278,420.77
12,345,620,021.42
30,536,712.49
1,777,571,479.56
41,135,721.45
25,687,962,149.74

13,208,057,073.91
36,376,147,180.49

10,749,580,734.64
37,081,631,924.66

694,925,541.55
148,403,680.08
50,427,533,476.03
82,041,751,363.60

633,354,696.43
119,702,632.40
48,584,269,988.13
74,272,232,137.87

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

6,158,418,063.16
207,148.70

4,329,830,816.03
181,345.54

336,367,386.96
3,041,424,227.03
9,536,416,825.85

225,769,882.54
3,021,719,955.57
7,577,501,999.68

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

1,741,005,712.12
138,333,623.23
1,516,735,788.56
3,396,075,123.91
12,932,491,949.76
69,109,259,413.84

2,095,463,647.30
11,400,000.00

ทุน
รายได้สูง(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

34,981,222,087.63
33,623,153,559.89
504,883,766.32
69,109,259,413.84

หนี้สินไม่หมุนเวียน

114,835,892.68
963,007,884.01
3,184,707,423.99
10,762,209,423.67
63,510,022,714.20

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

35,059,907,507.63
27,850,787,685.59
599,327,520.98
63,510,022,714.20
หน่วย : บาท
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ทีLocation
่ตั้ง
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มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจำ�ปี
2558
รายงานประจำ
�ปี 2558

ศาลายา

ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฆล
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายา

นา
ทวีวัฒ
คลอง

์

ถนนบรมราชชนนี

ถนนบรมราชชนนี

คลอง

นา
ทวีวัฒ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยราชสุดา

พุทธมณฑล

บางกอกน้อย
ถนนอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

แม่นำ�้ เจ้าพระยา

รินทร์
ถนนวังหลัง

ระยา

วัดอมรินทรารามวรวิหาร

คณะเทคนิคการแพทย์

แม่น้ำ�เจ้าพ

สถานีรถไฟธนบุรี

ถนนอรุณอม

194

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง

คณะพยาบาลศาสตร์

รายงานประจำ
รายงานประจำ�ปี
�ปี 2558

กรุงเทพฯ

ันประ

ซอยร
าชวิถ
ี

15

าสตร

คณะ

ซอยโ

โรงพ

ยาบา

้อน

แพทย

ญาไ
ท

์

ศรีอ

ยุธย

า

คณะ

เภสัช

ตร์

หานคร

อนุสา

ทางพิเศ
ษเฉลิมม

วรีย์ช

ัยสมร

ภูมิ

ศาสต

ลสงฆ

ถนน

ุขศาส

์เขตร

ทันต

ยธี

รณส

ร์ อนสถานรี ถไ
ุสาวร ฟฟา้
ีย์ชัย

ถนน
พ

ร์

สาธา

เวชศ

ยธี

สมรภ

ูมิ

ศาสต

ร์

วิทยาเขต
นครสวรรค์

กาญจนบุรี

ตำ�บลเขาทอง อำ�เภอพยุหะคีรี

ตำ�บลลุ่มสุ่ม อำ�เภอไทรโยค

ถนน

แสงช

ูโต

วิทยาเขตนครสวรรค์
ศูนย์การแพทย์ มหิดล นครสวรรค์

วิทยาเขตกาญจนบุรี

าทอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

ตำ�บลโนนหนามแท่ง อำ�เภอเมือง
ถนนชยางกูร

ศาลจังหวัดอำ�นาจเจริญ แผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว

วิทยาเขตอำ�นาจเจริญ

ถนนชยางกูร

ี่แยกเข

ส
ทางไป

สำ�นักงานที่ดินจังหวัดอำ�นาจเจริญ

ีฬา

คณะ

ซอยโ

ศาสต

คณะ

ที่ 2

นนักก

ี

ทางด
่วนขั้น

ห้ามใ

วิทยา

าธิบด

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดอำ�นาจเจริญ

คณะ

ลราม

ถนนพ
ร

ยาบา

ะาม 6

ที่ 2

ร์โรงพ

รต้อง

นขั้น

อบสา

วิทยาล
ัย
าชวิถี

ศาสต

รวจส

ิทยา
ถนนร

แพทย

ศูนย์ต

สาทว

ด่ว
ทา ง

คณะ

การจัด

สถาบ

การ

พญาไท
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รายนามคณะกรรมการ
Committee
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คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี 2558
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา

อธิการบดี
รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน

นางสาวจิตเกษม ตันสกุล
นายชนภัทร แสนธิจักร์
นายธนากร ยุทธพลนาวี

ประธาน
คณะกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2558

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ		
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์			
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 		
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานวิจัย			
ผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์			
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารการศึกษา			
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป		

ออกแบบรูปเล่ม

นายชนภัทร แสนธิจักร์
นายหัสรินทร์ งามพิมล

จัดพิมพ์โดย
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หยิน หยาง การพิมพ์
จำ�นวน 1,000 เล่ม

199

200

รายงานประจำ�ปี 2558

รายงานประจำ�ปี 2558

201

202

รายงานประจำ�ปี 2558

WORLD CLASS
UNIVERSITY

