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มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัตศิ าสตร์ มายาวนาน ก่อก�ำเนิดจาก
การเป็ นโรงพยาบาลซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จดั สร้ าง และ พระราชทานนามต่อมาว่า
“โรงศิริราชพยาบาล” จากวันนันจนถึ
้ งปัจจุบนั รวมระยะเวลาเกือบ
130 ปี ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลมีการพัฒนา และเปลีย่ นแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง มีคณะ วิทยาลัย สถาบัน ที่จดั การเรี ยนการสอน
หลากหลายสาขาวิชาทั ้งในกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เพือ่ ให้ เกิดการบูรณาการทางวิชาการทังด้
้ านการศึกษาและการวิจยั
และเป็ นมหาวิทยาลัยทีส่ มบูรณ์ในทุกศาสตร์

สารจากอธิการบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงกระแสการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
อย่างรวดเร็วในทุกมิติ ดังนัน้ ในปี งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัย
จึงปรับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยให้ สามารถรับมือกับความ
ท้ าทายและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ แต่ยงั คงวิสยั ทัศน์เดิม
คือ “มหาวิทยาลัยมหิดลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก” เป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ สร้ างประโยชน์ให้ กบั
สังคมและประเทศ ภายใต้ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ วยความมุง่ มัน่ และตังใจเป็
้ นอย่างยิง่ ของบุคลากรและนักศึกษา
ท�ำให้ มหาวิทยาลัยมีผลงานต่างๆ เป็ นทีย่ อมรับทังในระดั
้
บชาติและ
นานาชาติ ณ โอกาสนี ้ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีช่ ว่ ย
กันปฏิบตั หิ น้ าที่ ทุม่ เทก�ำลังและความสามารถ เพือ่ ให้ มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็ นหนึง่ ในมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำของโลก
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ข้อมูลทั่วไป 						
ประวัติมหาวิทยาลัย						
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย					
สารสนเทศและสถิติ							
ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 			
ความก้าวหน้าของวิทยาเขต
				
องค์กรสีเขียว		
					
รางวัลแห่งความภูมิ ใจ 					
งบประมาณและการเงิน		
			
ที่ตั้ง				
					
คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี 2559
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ตรามหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย “ต้นกันภัยมหิดล”
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงวินิจฉัยให้ต้นกันภัยมหิดล
เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย “สีน�้ำเงิน”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระราชทานเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2512

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
(พระยศในขณะนั้น)
พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512

ค�ำขวัญ

ปณิธาน

อตฺตานํ อุปมํ กเร
พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

ปัญญาของแผ่นดิน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ความส�ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน�ำความรู้ ไปประยุกต์ ใช้
เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม
บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
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วัฒนธรรมองค์กร

Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership

รู้แจ้ง รู้จริง มุ่งผลเพื่อผู้อื่น กลมกลืน
กับสรรพสิ่ง
สมเหตุ สมผล

มั่นคงยิ่ง
ในคุณธรรม

แน่วแน่ทํา
กล้าตัดสินใจ

สร้างสรรค์
สิ่งใหม่

ใฝ่ใจเป็นผู้นํา

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์
โมเดลยุทธศาสตร์

Excellence in research with global and social impact
Excellence in outcome-based education for
globally- competent graduates
Excellence in professional services and social engagement
Excellence in management for sustainable organization
Financial

Talent Workforce

Environment

Administration & Governance

Branding

IT Infrastructure
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ประวัติมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2431- 2536

พ.ศ. 2443 - 2486

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
เสด็จพระราชด� ำ เนิ น มาทรงเปิ ดโรงพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด�ำเนิน
เปิ ดตึกโรงเรี ยนแพทยากร และพระราชทานนาม
ใหม่ว่า “โรงเรี ยนราชแพทยาลัย”

26 เมษายน 2431

25 ธันวาคม 2431

พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า
“โรงศิริราชพยาบาล”

มีนาคม 2432

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
มีพระบรมราชานุญาตให้ จัดตัง้ โรงเรี ยนแพทย์ ขึน้

1 พฤษภาคม 2436

กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการได้
ประกาศเปิ ดและ ตัง้ ชื่ อโรงเรี ยนแพทย์
ว่า “โรงเรี ยนแพทยากร”

3 มกราคม 2443

6 เมษายน 2460

รวมโรงเรี ยนราชแพทยาลัยเข้ าเป็ นคณะหนึ่ง
ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยใช้ ชื่อว่า
“คณะแพทยศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” สังกัดกรมมหาวิทยาลัย
กระทรวงธรรมการซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่ อเป็ น
“คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล”

พ.ศ. 2486 - 2502

พ.ศ. 2512 - 2515

พ.ศ. 2530 - 2550

สถาปนาให้ เป็ นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ให้ อยู่
ในสังกัดกระทรวงการสาธารณสุข (ชื่ อในขณะนัน้ )
โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2486 ซึ่งก� ำหนดองค์ ประกอบคณะดังนี ้
- คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
(ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486)

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ อัญเชิญพระนามแห่ง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก “มหิดล” ให้ เป็ นนามของมหาวิทยาลัย
แทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
2 มีนาคม พ.ศ. 2512 ใช้ ชื่อ “มหาวิทยาลัยมหิดล”
(ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 17
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512) และทรงมีพระบรมราโชวาท
แก่คณะผู้บริ หารมหาวิทยาลัยในขณะนันที
้ ่ได้ เข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้ พฒ
ั นามหาวิทยาลัย
มหิดลเป็ นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบโดยเพิ่ม
ขอบเขตสาขาวิชาการ ให้ กว้ างขวางนอกเหนือสาขา
แพทยศาสตร์ ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ ยึดถือเป็ นนโยบาย
และด�ำเนินงานเพื่อจะสนองพระราชประสงค์
สืบเนื่องมาโดยตลอด

ปรั บปรุ งโครงสร้ างและระบบการบริ หารมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ การบริ หารการศึกษามีความคล่องตัว
และเหมาะสมกับสภาพการณ์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
(ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 229
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530)

2 กุมภาพันธ์ 2486

3 กันยายน 2502

มีพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2502 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนที่ 85
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2502)

21 กุมภาพันธ์ 2512

1 ตุลาคม 2515

โอนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัดส�ำนักนายก
รั ฐมนตรี ไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรั ฐ
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 พ.ศ. 2515
ว่าด้ วยการปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม
(ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 145 วันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2515)

12 พฤศจิกายน 2530

3 ตุลาคม 2545

ปรั บเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ตามพระ
ราชบัญญัติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
(ราชกิ จจานุเบกษา ฉบับกฤษฎี กา เล่ม 119
ตอนที่ 99 ก วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545)

17 ตุลาคม 2550

เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัยที่
มีฐานะเป็ นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ ซึง่ ไม่เป็ นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และ
ไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น และเป็ นนิติบคุ คล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 68 ก
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550)

รายงานประจ�ำปี 2559

17
17

รายงานประจ�ำำปีปี2559
2559
รายงานประจ�

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ผู้บัญชาการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พระอัพภันตราพาธพิศาล (ก� ำจร พลางกรู )
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2485-2488)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภี ร์เวชช์ (เฉลิม พรมมาส)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2488-2500)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์ พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน)
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2500-2501)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง

(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2501-2507)

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2507-2512)

มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2514-2515)

(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2512-2514)

จอมพลถนอม กิตติขจร
พลตรี สิริ สิริโยธิน

(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2515-2518)

ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2518-2527)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ ง้ พวงแก้ ว
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2527-2531)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชั วาล โอสถานนท์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2514-2522)

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.นายแพทย์ณฐั ภมรประวัติ
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2522-2534)

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริ ญไทยทวี
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2534-2538)

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์บญ
ุ สม มาร์ ติน

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2531-2537)
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2537-2549)
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2549-2559)

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2559-ปั จจุบัน)

(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2538-2542)
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2542-2550)
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2550-2554)

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2554-2557)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร
(ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.2558-ปั จจุบัน)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ�ำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สาธิต โหตระกิตย์

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
(ครบวาระ 12 กรกฎาคม 2559)

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 		
(เริ่ ม 13 กรกฎาคม 2559)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ดร.โชค บูลกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประเวศ วะสี
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ดร.ไพริ นทร์ ชูโชติถาวร
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายมีชยั วีระไวทยะ
ดร.สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
(ลาออก 21 กันยายน 2558)

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.เจตนา นาควัชระ
(ครบวาระ 12 กรกฎาคม 2559)

ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

(ครบวาระ 12 กรกฎาคม 2559)

นางสาววลัยรัตน์ ศรี อรุณ

(ครบวาระ 12 กรกฎาคม 2559)

ดร.ปราโมทย์ ไม้ กลัด				

(ครบวาระ 12 กรกฎาคม 2559)

ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล

(เริ่ ม 13 กรกฎาคม 2559)

นายมนูญ สรรค์คณ
ุ ากร
(เริ่ ม 13 กรกฎาคม 2559)

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
(เริ่ ม 13 กรกฎาคม 2559)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล
(เริ่ ม 13 กรกฎาคม 2559)

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา
(เริ่ ม 13 กรกฎาคม 2559)

(ครบวาระพฤศจิกายน 2558)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณา ศรี โรจนกุล
พลต�ำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้บริหารระดับคณบดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสตู ร ฟองศิริไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ วงศ์อาษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
(ครบวาระ 5 พฤษภาคม 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
(เริ่ ม 2 กุมภาพันธ์ 2559)

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริ ญสุข

(เริ่ ม 6 พฤษภาคม 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสงั ข์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ�ำ

(ครบวาระ 5 พฤษภาคม 2559)
(ครบวาระ 5 พฤษภาคม 2559)

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรี ย์ เลิศฤทธิ์
ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ

ดร.สถาพร สาธุการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(เริ่ ม 6 พฤษภาคม 2559)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์

(เริ่ ม 6 พฤษภาคม 2559)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรี ธรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

7

9

8

10

7. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต

8. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรี ชา สุนทรานันท์

อธิการบดี

9. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์

10. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์

1

2
11

3

4

1. รองอธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริ ยะ

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์

3. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ

11. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ

12. รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

5. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

13. รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์

6

13

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

5

12

6. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนั ย์ สุภทั รพันธุ์

นายแพทย์หรรษา แต้ ศิริ

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วิทยาลัยราชสุดา

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญศรี มิตรภานนท์

นางศิริลกั ษณ์ เกี่ยวข้ อง

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรี ย์ เลิศฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื ้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื ้อสุวรรณทวี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

(ครบวาระ 16 พฤษภาคม 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร อนุตริ ยะ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม

(เริ่ ม 19 พฤษภาคม 2559)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

อาจารย์ ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล�่ำซ�ำ

(ครบวาระ 15 กุมภาพันธ์ 2559)

อาจารย์ ดร. นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

(เริ่ ม 1 มีนาคม 2559)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริ ฐ เอื ้อวรากุล
ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุ ิ ยเดว ทรี ปาตี

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริ ยะ

(รั กษาการแทน)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดร.ธนิต ชังถาวร

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ

(รั กษาการแทน)

ดร.วรสุดา สุขารมณ์

วิทยาลัยนานาชาติ

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริ ฐสวัสดิ์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพนู ผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริ ญสุข

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กลุ

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ

คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสงั ข์
(ครบวาระ 16 กันยายน 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล

(ครบวาระ 31 กรกฎาคม 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรี เงินยวง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึง่
รองศาสตราจารย์ ดร.รศริ นทร์ เกรย์

สถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสฐิ จะวะสิต

(เริ่ ม 1 สิงหาคม 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

(เริ่ ม 20 ตุลาคม 2558)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรี ธรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

(ครบวาระ 19 ตุลาคม 2558)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนั ย์ สุภทั รพันธุ์

(รั กษาการแทน)

(เริ่ ม 21 กุมภาพันธ์ 2559)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

(เริ่ ม 9 ธันวาคม 2558)

(ครบวาระ 19 กรกฎาคม 2558)

รองศาสตราจารย์ ดร.วริ ยา ชินวรรโณ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

(เริ่ ม 1 ธันวาคม 2558)

(ครบวาระ 8 ธันวาคม 2558)

(เริ่ ม 24 เมษายน 2559)

(ครบวาระ 20 กุมภาพันธ์ 2559)

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิทยาลัยศาสนศึกษา

(เริ่ ม 17 กันยายน 2559)

(ครบวาระ 30 พฤศจิกายน 2558)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวฒ
ั น์ เลิศศิริ

(ครบวาระ 23 เมษายน 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี

คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร

คณะกายภาพบ�ำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งทิวา วัจฉละฐิ ติ

คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล

นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี

วิทยาลัยการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย

คณบดี/ผู้อ�ำนวยการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สพุ รชัย กองพัฒนากูล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรี จ�ำปา

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

22

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

กองแผนงาน

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ
จากนวัตกรรม

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ

กองบริหารงานวิจัย

นางรัตนา เพ็ชรอุไร

นายบุญชู แจ้ งเจริ ญกิจ

กองพัฒนาคุณภาพ

นางอรัญญา ภู่สนั ติพงษ์

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายมาโนชญ์ เหล็กด�ำรง

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
ดร.เอกพันธุ์ ปิ ณฑวณิช

นายแพทย์อมั พร อิทธิระวิวงศ์

กองวิเทศสัมพันธ์

นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร

กองกฎหมาย

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรื องไกร

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชั วาลย์ ศิลปกิจ

นายธรรญา สุขสมัย
- ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา
- ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ
- ว�ทยาลัยศาสนศึกษา

(ผูอำนวยการ)

สวนงานภายในมหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

(หัวหนาสำนักงาน)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
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*** ขอมูล ณ 1 กันยายน 2559 ***

- ศูนยความเปนเลิศดานอนามัยสิ�งแวดลอม
และพ�ษว�ทยา
- ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี
- ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร
- กลุมภารกิจการฝกอบรมมาตรฐานการบร�การ
ดานสุขภาพระดับสากลแหงประเทศไทย
- กลุมภารกิจว�จยั และพัฒนาชุมชนของมหาว�ทยาลัย
มหิดล
- กลุมภารกิจสุขภาพโลกมหิดล
- กลุมภารกิจดานการจัดการโซอุปทานสุขภาพ
- กลุมภารกิจการปองกันและแก ไขปญหาแมวัยรุน
- กลุมภารกิจศูนยปฏิบัติการดานชีวว�ทยาศาสตร
คอมพ�วเตอร

รายงานประจ�ำปี 2559

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะเภสัชศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะสาธารณสุขศาสตร
- คณะทันตแพทยศาสตร
- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะกายภาพบำบัด
- สถาบันโภชนาการ
- สถาบันว�จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- สถาบันชีวว�ทยาศาสตรโมเลกุล
- ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
- ว�ทยาลัยนานาชาติ
- ว�ทยาลัยราชสุดา
- หอสมุดและคลังความรูมหาว�ทยาลัยมหิดล
- สถาบันบร�หารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วริ ยา ชินวรรโณ

- คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
- คณะเทคนิคการแพทย
- คณะว�ศวกรรมศาสตร
- คณะว�ทยาศาสตร
- คณะเวชศาสตรเขตรอน
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะสิ�งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
- คณะศิลปศาสตร
- สถาบันว�จัยประชากรและสังคม
- สถาบันแหงชาติเพ�่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
- สถาบันนวัตกรรมการเร�ยนรู
- ว�ทยาลัยการจัดการ
- ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป
- ว�ทยาเขตกาญจนบุร�
- บัณฑิตว�ทยาลัย

ดร.สมชาติ พนาเกษม
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์

- ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
- ศูนยบร�หารจัดการความเสี่ยง
- ศูนยบร�หารสินทรัพย
- ศูนยจ�ตตปญญาศึกษา
- ศูนยตรวจสอบภายใน
- ศูนยสงเสร�มจร�ยธรรมการว�จัยในคน
- โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตนครสวรรค
- โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตอำนาจเจร�ญ
- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา
- โรงเร�ยนสาธิตนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล
- โครงการจัดตั้งศูนยเสร�มสรางอุตสาหกรรมชีวภาพ
จากนวัตกรรม

กองบริหารการศึกษา
นายปั ญญา ธ�ำรงธีระกุล

- กองกฎหมาย
- กองกายภาพและสิ�งแวดลอม
- กองกิจการนักศึกษา
- กองคลัง
- กองทรัพยากรบุคคล
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองบร�หารการศึกษา
- กองบร�หารงานทั่วไป
- กองบร�หารงานว�จัย
- กองแผนงาน
- กองพัฒนาคุณภาพ
- กองว�เทศสัมพันธ

นางกีรติ สอนคุ้ม
กลุมภารกิจ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ผูอำนวยการ)

กองกิจการนักศึกษา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริ ยะ

คณะ / วิทยาเขต / สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

(รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต / คณบดี / ผูอำนวยการ)

นางจริ ยา ปั ญญา

สำนักงานอธิการบดี

กองทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล

การบร�หารงานประจำมหาว�ทยาลัย

ส�ำนักงานอธิการบดี

(หัวหนาสำนักงานอธิการบดี / ผูอำนวยการ)

ศูนย์ตรวจสอบภายใน

สภาคณาจารย

กองคลัง

อธิการบดี

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

(นายกสภามหาว�ทยาลัย)

นายนิพนธ์ ครุ ฑเครื อศรี

สภามหาวิทยาลัยมหิดล

กองบริหารงานทั่วไป

โครงสร้าง
การบริหารงาน

24
รายงานประจ�ำปี 2559

รายงานประจ�ำำปีปี 2559
รายงานประจ�

27

มหาวิทยาลั
ยมหิดล
รายงานประจ�
รายงานประจ�
ำำปีปี 2559

ข้อมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการเรี ยนการสอนตามสาขาวิชา โดยจ�ำแนกเป็ น 3 กลุม่ สาขาวิชา ได้ แก่ 1) กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ 2) กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ 3) กลุม่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มี
หลักสูตรที่เปิ ดสอนทั ้งหมด 628 หลักสูตร จ�ำแนกเป็ น หลักสูตรไทย 420 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 208 หลักสูตร

สารสนเทศและสถิติ

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหิดลมีจำ� นวนนักศึกษาทังหมด
้
32,995 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทย 31,852 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติ
1,143 คน ซึง่ เป็ นนักศึกษาเข้ าใหม่ 8,850 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาไทย 8,546 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติ 304 คน และมีผ้ สู ำ� เร็จการ
ศึกษาปี การศึกษา 2558 จ�ำนวน 7,890 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาไทย 7,639 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติ 251 คน ดังรายละเอียดตามตาราง

จำนวนนักศึกษาเขาใหม นักศึกษาทั้งหมด และผูสำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา
นักศึกษาเขาใหม
ปการศึกษา 2559
8,850

นักศึกษาทั้งหมด
32,995

ผูสำเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2558
7,890

หลักสูตรมหาว�ทยาลัยมหิดล

7,739

30,551

6,809

ประกาศนียบัตร
ปร�ญญาตร�
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปร�ญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสูง
ปร�ญญาเอก

525
4,825
64
1,741
269
315

706
20,644
66
277
2,188

539
4,031
48
1,685
310
196

1,111

2,444

1,081

467
224
58
46
316

1,504
404
63
157
316

402
204
51
27
397

304

1,143

251

65
1
197
2
39

331
3
547
2
260

52
23
147
3
26

ระดับการศึกษา
รวมนักศึกษามหาว�ทยาลัยมหิดล

หลักสูตรในกำกับว�ชาชีพ
แพทยประจำบาน
แพทยตอยอดเฉพาะทาง
แพทยเฟลโลว
ทันตแพทยประจำบาน/เฉพาะทาง
พยาบาลเฉพาะทาง

นักศึกษาชาวตางชาติ
ปร�ญญาตร�
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปร�ญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปร�ญญาเอก

6,670

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559
จ�ำแนกตามประเภทนักศึกษา

สัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559
จ�ำแนกตามประเภทนักศึกษา

นักศึกษาทั้งหมด (ไม่รวมนักศึกษาหลักสูตรในก�ำกับวิชาชีพ)

นักศึกษาทั้งหมด

4.07%

7.16%

0.91%

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(277 คน)

ปร�ญญาเอก
(2,188 คน)

2.31%

ประกาศนียบัตร
(706 คน)

0.22%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(66 คน)

67.57%

ปร�ญญาตร�
(20,644 คน)

นักศึกษาชาวต่างชาติ (ไม่รวมนักศึกษาหลักสูตรในก�ำกับวิชาชีพ)

22.75%

ปร�ญญาเอก
(260 คน)

0.17%

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(2 คน)

47.86%
ปร�ญญาโท
(547 คน)

3.47%

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(269 คน)

ปร�ญญาเอก
(315 คน)

6.78%

ประกาศนียบัตร
(525 คน)

22.50%

21.83%
ปร�ญญาโท
(6,670 คน)

รายงานประจ�ำปี 2559

ปร�ญญาโท
(1,741 คน)

0.83%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(64 คน)

62.35%
ปร�ญญาตร�
(4,825 คน)

นักศึกษาชาวต่างชาติ

28.96%

ปร�ญญาตร�
(331 คน)

0.26%

12.83%

ปร�ญญาเอก
(39 คน)

0.66%

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
(2 คน)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(3 คน)

21.38%
ปร�ญญาตร�
(65 คน)

0.33%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1 คน)

64.80%

ปร�ญญาโท
(197 คน)

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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กราฟเปรียบเทียบจ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
และจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่ ปี 2554-2559

สัดส่วนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
จ�ำแนกตามประเภทนักศึกษา

หนวย : คน

นักศึกษาทั้งหมด

2.88%

ปร�ญญาเอก
(196 คน)

4.55%

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(310 คน)

332

8,971

9,007

2557

2558

304

226
213

7.92%

242

ประกาศนียบัตร
(539 คน)

24.75%

281

8,700

8,850

8,425

ปร�ญญาโท
(1,685 คน)

8,064

59.20%

0.70%

ปร�ญญาตร�
(4,031คน)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(48 คน)

2554

2555

2556

จำนวนนักศึกษาเขาใหม

2559

จำนวนนักศึกษาตางชาติเขาใหม

กราฟเปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
และจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ส�ำเร็จการศึกษา ปี 2553-2558
หนวย : คน

นักศึกษาชาวต่างชาติ

10.36%

ปร�ญญาเอก
(26 คน)

1.20%

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(3 คน)

272

20.72%

58.56%

ปร�ญญาโท
(147 คน)

274

ปร�ญญาตร�
(52 คน)

9.16%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(23 คน)

251

209

236
196

7,954

7,854

7,890

7,497

7,414

2553

7,743

2554

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา

2555

2556

2557

จำนวนนักศึกษาตางชาติที่สำเร็จการศึกษา

2558

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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สัดส่วนบุคลากร ปีงบประมาณ 2559
จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร
ในส่วนของบุคลากรนัน้ ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมีบคุ ลากรรวมทังหมด
้
35,017 คน โดยจ�ำแนกประเภทของบุคลากรออก
เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ 1) กลุม่ สายวิชาการ และ 2) กลุม่ สายสนับสนุน และจ�ำแนกสถานภาพออกเป็ น 8 ประเภท ได้ แก่
1. ผู้ปฏิบตั งิ านโรงเรี ยน
2. ลูกจ้ างเงินรายได้
3. ลูกจ้ างเงินงบประมาณ
4. พนักงานวิทยาลัย
5. พนักงานเงินรายได้
6. พนักงานส่วนงาน
7. พนักงานมหาวิทยาลัย
8. ข้ าราชการ

11.27%
สายว�ชาการ
(3,948 คน)

88.73%

สายสนับสนุน

(31,069 คน)

หากเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จะเห็นได้ วา่ บุคลากรสายสนับสนุนมีจำ� นวนบุคลากรมากทีส่ ดุ
ในอัตราร้ อยละ 88.33 ซึง่ บุคลากรสายวิชาการมีจ�ำนวนบุคลกรเพียงอัตราร้ อยละ 11.27 โดยบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยมี
จ�ำนวนมากทีส่ ดุ คือ 12,321 คน รองลงมาคือ พนักงานส่วนงาน มีจำ� นวน 12,041 คน และ ลูกจ้ างเงินรายได้ มีจำ� นวน 6,934 คน ส่วน
ข้ าราชการในปั จจุบนั มีจ�ำนวน 1,162 คน ดังรายละเอียดตามข้ อมูลด้ านล่าง

จ�ำนวนบุคลากรกลุ่มสายวิชาการ
จำนวนบุคลากรของมหาว�ทยาลัยมหิดล

35,017 คน

(หนวย : คน)

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

2,500

(หนวย : คน)

ขาราชการ

1,162

พนักงานมหาว�ทยาลัย

12,321

พนักงานสวนงาน
พนักงานเง�นรายได

12,041
110

พนักงานว�ทยาลัย

1,519

ลูกจางเง�นรายได

1,500
1,059 (26.83 %)
747 (18.92 %)

500
6,934

92

1,908 (48.33 %)

2,000

1,000

838

ลูกจางเง�นงบประมาณ

ผูปฏิบัติงานโรงเร�ยน
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0

164 (4.15 %)

1

70 (1.77 %)

3

2

1. ศาสตราจารย

2. รองศาสตราจารย

4. อาจารย

5. นักว�จัย

4

5

3. ผูชวยศาสตราจารย
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“ โถงด้านในมหิดลสิทธาคาร ”
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ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

การทีม่ หาวิทยาลัยจะก้ าวสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลกนัน้ จ�ำเป็ นจะต้ องมีแผนยุทธศาสตร์ ทชี่ ดั เจนเพีอ่ การน�ำไปปฏิบตั ทิ ี่
สัมฤทธิ์ผล แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทังทาง
้
สังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะของสถาบันการศึกษาจึงผลักดันตัวเองให้ ก้าวทันโลก เพีอ่ ให้ เป็ นสถาบันทีผ่ ลิต
บัณฑิตและองค์ความรู้สสู่ งั คม ตลอดจนเสริมสร้ างศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562

1
2
3
4

Excellence in research with global and social impact

Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
Excellence in professional services and social engagement
Excellence in management for sustainable organization
- Financial
- Talent Workforce
- Environment
- Administration & Governance
- Branding
- IT Infrastructure

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

ผลการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายก้ าวสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) และ เป็ น “ปัญญาของแผ่นดิน”
ด้ วยแนวทางการด�ำเนินงานหลัก 4 ประการ ได้ แก่
1. การตังเป้
้ าหมายอย่างชัดเจนและมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม ประเทศชาติ
2. การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ พร้ อมปลูกฝัง Innovation Culture
3. การปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนรู้ โดยน�ำแนวคิดจิตตปั ญญาศึกษามาใช้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพภายในของตนเอง
4. การสร้ างวินยั องค์กรทีเ่ ข้ มแข็งด้ วยวัฒนธรรมองค์กร การท�ำงานเป็ นทีม และการสร้ างสรรค์องค์ความรู้แบบบูรณาการ
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การทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก (“World Class University”-UNDP Jamil Salmi) ต้ องมีการ
พัฒนาอย่างก้ าวกระโดดเพราะจ�ำเป็ นต้ องเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ จึงมี
นโยบายทีช่ ดั เจนก�ำหนด ดังนี ้
1. ส่งเสริมการสรรหา สร้ างและรักษานักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง โดยให้ มกี ารพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการท�ำวิจยั
อย่างต่อเนื่องและให้ เกิดการพัฒนาผลผลิตงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในวงวิชาการ
2. ส่งเสริมการสร้ างสิง่ เอื ้ออ�ำนวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆ ร่วมถึงการสร้ างสิง่ แวดล้ อมและบรรยากาศทาง
วิชาการ เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั คุณภาพในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. สนับสนุนให้ เกิดงานวิจยั แบบบูรณาการ Multidisciplinary/ Interdisciplinary โดยสร้ างทีมนักวิจยั และกระตุ้น
ส่งเสริมให้ เกิดโครงการวิจยั ร่วมระหว่างคณะ/สถาบัน เพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด
4. ให้ การสนับสนุนทุนวิจยั ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดตามยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาความก้ าวหน้ าทางด้ านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
5. สนับสนุนการวิจยั ทีส่ อดคล้ องกับนโยบายการวิจยั ของชาติและความต้ องการของแหล่งทุน ทังภายในประเทศและ
้
ภายนอกประเทศ การท�ำงานวิจยั ร่วมกับภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม โดยยึดมัน่ ในหลักการเป็ นมหาวิทยาลัย
ทีม่ อี สิ ระทางวิชาการ
6. ส่งเสริมการสร้ าง Ecosystem ให้ เกิดระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา การสร้ างวัฒนธรรมผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship Culture) และกระตุ้นให้ เกิดงานวิจยั เพื่อสร้ างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ สามารถไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
7. พัฒนาระบบการสื่อสารและการส่งผ่านข้ อมูลข่าวสารทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริ ม
การเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมการวิจยั สูส่ าธารณชนให้ เกิดการน�ำไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์

ด้านงบประมาณการวิจัย / Budgeting

1

EXCELLENCE IN RESEARCH WITH GLOBAL
AND SOCIAL IMPACT

มหาวิทยาลัยมหิดลก�ำหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็ น
มหาวิทยาลัยระดับโลก มุง่ ส่งเสริมงานวิจยั ที่เน้ นการพัฒนา
เทคโนโลยี Innovation และ Entrepreneurship คือ การเป็ น
มหาวิทยาลัยที่เป็ นศูนย์รวมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่จะมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันและพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานส�ำคัญทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค
โดยมหาวิทยาลัยมุง่ มัน่ พัฒนาการสร้ างมูลค่าจากนวัตกรรม
ศักยภาพทั ้งกลุม่ นักวิจยั ทั ้งส่วนของงานวิจยั พื ้นฐาน
งานวิจยั ประยุกต์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ส่งต่อไปสูเ่ ชิงพาณิชย์และสังคม ชุมชน เพือ่ คุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี องสังคมไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ (Strategic
Functional Framework) โดยมีการด�ำเนินงานด้ านวิจยั ใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะผลิต
งานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ วงการวิชาการ ต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก

ในปี 2559 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนนักวิจยั และแสวงหาทุนภายนอกเพื่อสร้ างผลผลิตงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพให้ มีปริมาณ
เพิม่ มากขึ ้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ได้ แก่ เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินจากแหล่ง
ทุนภายนอกทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยในแต่ละปี มโี ครงการวิจยั ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั เฉลีย่ รวมประมาณมากกว่า
2,200 โครงการต่อปี ได้ รับงบประมาณสนับสนุนการวิจยั แต่ละปี ดังปรากฏในภาพที่ 1

เงินทุนวิจัยปี 2012-2016
จำนวนเง�น (ลานบาท)
2,000
1,500
1,000
500

1,456

1,932

1,706

1,509

ป 2013

ป 2014

1,801

0
ป 2012

ป 2015

ป 2016

(ข้ อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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โดยแบ่งผลงานตีพมิ พ์ออกเป็ นสาขาวิชาต่างๆ กลุม่ สาขาวิชาทีม่ ผี ลงานตีพมิ พ์มากทีส่ ดุ คือ กลุม่ สาขาด้ าน Medicine คิดเป็ น 37.5%
และมีสาขาเด่น คือ Immunology และ Microbiology ตามภาพ

จ�ำนวนรางวัลด้านการวิจัย
รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลระดับชาติ

รวม (ไมนับซ้ำ)

รางวัลระดับสถาบัน

จำนวน
ผู ไดรับรางวัล

จำนวน
รางวัล

จำนวน
ผู ไดรับรางวัล

จำนวน
รางวัล

จำนวน
ผู ไดรับรางวัล

จำนวน
รางวัล

จำนวน
ผู ไดรับรางวัล

จำนวน
รางวัล

2558
2559

20
14

16
12

77
85

68
63

33
46

26
34

130
145

110
109
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

ปงบประมาณ

จ�ำนวนสัดส่วนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2012-2017 ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ
4.1%

2.9%

16.5%
Other

2.5%

ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์

2.2%

Materials Science

3.9%

Engineering

Social Sciences

จากงบประมาณทีไ่ ด้ รับ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยมีผลผลิตงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารสากลระดับนานาชาติทมี่ อี ยูใ่ นฐานข้ อมูลสากล
เป็ นจ�ำนวนเพิม่ ขึ ้น โดยในปี 2559 (2016) มีผลงานตีพมิ พ์สงู เป็ นจ�ำนวน 2,823 ผลงาน ตามกราฟ

Computer Science

Chemistry

6.2%

Agricultural and Biological Science

4.5%

Pharmacology
Toxicology and Pharmaceutics

12.4%

Biochemistry,
Genetics and Molecular Biology

ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
37.5%
Medicine

2,450

2,356

ป 2012

ป 2013

2,548
ป 2014

2,671
ป 2015

2,823

ป 2016

(ข้ อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560)

7.3%

Immunology and Microbiology

(ข้ อมูลจาก: www.scival.com ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ รบั การตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติทมี่ อี ยูใ่ นฐานข้ อมูลสากล Web of Science, PubMed, Medline Ovid,
IEEE, WorldScientific, HighWire, AFS JournalOn-line, Science Direct,ElectronicJournalOnline, AcademicSearchPremier, Scopus,
EBSCO เป็ นจ�ำนวนสูงสุดของประเทศในทุกสาขา โดยผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารนานาชาติจากทุกสถาบันในประเทศไทยมากกว่า
ครึ่งมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทังนี
้ ้ในรอบปี ค.ศ. 2016 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในฐานข้ อมูลสากลมากถึง 2,823 เรื่อง
(ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และยังมีจำ� นวนนักวิจยั ได้ รับรางวัลวิจยั ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับสถาบัน ในปี พ.ศ. 2559
เพิม่ ขึ ้นจากปี พ.ศ. 2558 อีกด้ วย
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ด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอ้างอิงวิชาการ

โครงการที่โดดเด่นตามยุทธศาสตร์

จ�ำนวนการอ้างอิงฐานข้อมูล ISI & Scopus

ความลับเกี่ยวกับการท�ำงานของโปรตีนก่อมะเร็งที่ส�ำคัญ
รายงานในวารสาร Oncogene ประจ�ำเดือนมิถนุ ายน 2559 แสดงให้ เห็นว่าโปรตีนก่อมะเร็ง
cyclin D1 โปรตีน นอกจากจะท�ำให้ มะเร็งแบ่งตัวแล้ วยังท�ำหน้ าที่พทิ กั ษ์ ดเี อ็นเอของมะเร็ง
ระหว่างแบ่งตัวอีกด้ วย งานวิจยั ที่เกิดขึ ้นที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาลเปิ ดเผยว่า เซลล์มะเร็งสะสม cyclin D1 จ�ำนวนมากเพือ่ ที่จะใช้ ในการดึงให้ โปรตีน
ทีซ่ อ่ มแซมดีเอ็นเอ คือ RAD51 และ BRCA2 มารวมกันในจุดทีม่ ีการแตกหักบนสายดีเอ็นเอ
และซ่อมดีเอ็นเอ รายงานฉบับนี ้เป็ นรายงานแรกในโลกที่เชื่อมโยงกลไกที่สำ� คัญของเซลล์
สองชนิด คือกลไกการแบ่งตัวของเซลล์ และกลไกการซ่อมดีเอ็นเอ และแสดงให้ เห็นว่า cyclin
D1 เป็ นโปรตีนทีท่ ำ� หน้ าทีน่ ี ้ได้ 1

ISI
Scopus

24,750

30,499

28,337

34,850

31,849

39,784

35,470

41,611

37,033

42,691

2,356

ป 2012

ป 2013
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ป 2014

ป 2015

ป 2016

(ข้ อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

อาจารย์ ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
จ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
INNOTECH

ประเภท

(เม.ย.59-ก.ย.59)

INNOTECH

(ต.ค.59-ก.พ.60)

รวม

(เม.ย.59-ก.พ.60)

Filling

Grant

Filling

Grant

Filling

Grant

เคร�่องหมายการคา

14
3
6
244
0

3
0
8
269
1

4
0
9
17
6

3
0
5
21
0

18
3
15
261
6

6
0
13
290
1

รวม

267

281

36

29

303

310

สิทธิบัตร (ในประเทศ)
สิทธิบัตร (ตางประเทศ)
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์

องค์ความรูแ้ ห่งการด�ำรงชีวติ ของเซลล์
เซลล์ต้องแบ่งตัวเพือ่ เสริมสร้ างร่างกายตามสภาวะต่างๆ ทีต่ ้ องการ การแบ่งตัวนอกจากจะหมายถึง การเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์จาก
หนึง่ เป็ นสองแล้ ว การค้ นพบชิ ้นนี ้ระบุวา่ การแบ่งตัวทีธ่ รรมชาติต้องการ คือ การแบ่งตัวทีก่ ารเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์และการถ่ายทอด
รหัสทางพันธุกรรมทีถ่ กู ต้ องแม่นย�ำจะต้ องไปด้ วยกัน และเซลล์จะใช้ โปรตีนตัวเดียวกันในการท�ำงานทังสองอย่
้
างนี ้เพือ่ ช่วยให้ กลไก
ทังสองด�
้
ำเนินไปได้ อย่างราบรื่นและไม่มจี ดุ อ่อน

การน�ำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับมะเร็ง และการรักษามะเร็ง
เราทราบถึงความเกี่ยวข้ องของ cyclin D1 ในการเกิดมะเร็งเป็ นอย่างดี แต่เราไม่ทราบว่า cyclin D1 ท�ำให้ มะเร็งเติบโตหรือดื ้อต่อยา
รักษามะเร็งได้ อย่างไร โมเดลจากการค้ นพบนี ้สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้“มะเร็งทีม่ ี cyclin D1 แสดงออกอยูม่ ากจะแบ่งตัวได้ ดเี นือ่ งจาก
หน้ าทีใ่ นการควบคุมเซลล์แบ่งตัวของ cyclin D1 นอกจากนี ้cyclin D1 ทีม่ ากเกินไปจะท�ำให้ เกิดการซ่อมดีเอ็นเอทีไ่ ม่จ�ำเป็ นในเวลาที่
ไม่ต้องการ ส่งผลให้ เกิดการกลายพันธุ์ของยีนอืน่ ๆ ตามมา ในขณะทีเ่ ซลล์มะเร็งทีไ่ ด้ รับการรักษาโดยยาทีท่ ำ� ลายดีเอ็นเอ เซลล์มะเร็ง
ทีม่ ี cyclin D1 ปริมาณมากๆ จะสามารถซ่อมดีเอ็นเอได้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ ยาไม่สามารถท�ำอันตรายเซลล์มะเร็งได้ 2”
ข้ อมูลการวิจยั โดยละเอียดสามารถหาอ่านได้ จาก อ้ างอิงด้ านล่างนี ้
1. Chalermrujinanant C, Michowski W, Sittithumcharee G, Esashi F, Jirawatnotai S. Cyclin D1 promotes BRCA2Rad51 interaction by restricting cyclin A/B-dependent BRCA2 phosphorylation. Oncogene 2015.
2. Jirawatnotai S, Sittithumcharee G. Paradoxical roles of cyclin D1 in DNA stability. DNA Repair (Amst) 2016;
42: 56-62.

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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เคมีค�ำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี

รายงานประจ�ำปี 2559

Dengue (DENV) infection and Bone marrow transplantation (BMT)

เคมีคำ� นวณซึง่ ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือบนพื ้นฐานของทฤษฎีควอนตัม ท�ำให้ การศึกษากลไกของปฏิกิริยา
เคมีและชีวเคมีสามารถเป็ นไปได้ ในระดับโมเลกุล ผลงานวิจยั นี ้ได้ ใช้ วธิ ีทางเคมีคำ� นวณไปศึกษาการท�ำงานของ
ตัวเร่งในปฏิกิริยาที่เพิม่ มูลค่าของสารตังต้
้ น โดยมุง่ เน้ นไปที่ความเข้ าใจโครงสร้ างทางอิเล็กตรอนและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารโลหอินทรีย์ และชีวอินทรีย์ งานวิจยั ทีศ่ กึ ษามี 2 เรื่องหลัก คือ

2. กลไกการกระตุ้นออกซิเจนด้ วยเอนไซม์ฟลาวิน พบว่า การทีก่ รดอะมิโนฮิสติดนี ซึง่ พร้ อมจะส่งผ่านโปรตอน อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม เป็ น
ลักษณะส�ำคัญที่ท�ำให้ การกระตุ้นออกซิเจนเอนไซม์ฟลาวินเกิดด้ วยการส่งผ่านอิเล็กตรอนจากฟลาวินควบคูก่ บั การส่งผ่านโปรตอน (proton-coupled electron transfer) ไม่ได้ เกิดแบบสองขันตอน
้
คือ การถ่ายโอนอิเล็กตรอนตามด้ วยการถ่ายโอนโปรตอน อย่างทีเ่ ข้ าใจกันทัว่ ไป
ความรู้ทไี่ ด้ นี ้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงโครงสร้ างของเอนไซม์เพือ่ ใช้ ในการเร่งปฏิกิริยาทีต่ ้ องการได้

องค์ความรู้ทไี่ ด้ นี ้ได้ รับการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ เช่น Journal of the American Chemical Society, ACS Catalysis และ Dalton
Transactions ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ วงการวิจยั ในระดับสากล ส�ำหรับการศึกษาต่อยอดต่อไป นอกจากนี ้วิธีทางเคมีคำ� นวณควบคูก่ บั การทดลอง
ทางเคมีสง่ เสริมให้ เกิดความเข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างโมเลกุลและสมบัตทิ างสเปกโตรสโกปี รวมไปถึงความสามารถในการท�ำ
ปฏิกิริยาได้ ท�ำให้ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงเป็ นไปอย่างถูกทิศทาง

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์ และทีมงาน

ไข้ เลือดออกเป็ นโรคติดเชื ้อที่เกิดจากยุงเป็ นพาหะ อาการ
ของผู้ตดิ เชื ้อมีตั ้งแต่ไม่แสดงอาการใดๆ จนถึงภาวะช๊ อค และ
อวัยวะต่างๆ ล้ มเหลว ซึง่ เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิต ศาสตราจารย์
ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์ และทีมงานวิจยั ได้ ประยุกต์ใช้
โฟลไซโตเมทรี่ หลากสี (polychromatic flow cytometry)
ในการศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ เอ็นเค Natural Killer
(NK) ซึง่ เป็ นเซลล์ในระบบภูมคุ้มกันธรรมชาติ (innate
immunity) โดยศึกษาอัตราร้ อยละและโมเลกุลที่เกี่ยวข้ อง
กับ activation (CD69) และ differentiation (CD57) รวมทัง้
โมเลกุลที่เกี่ยวข้ องกับเคลือ่ นย้ าย (homing molecules) ของ
เซลล์ NK ชนิดต่างๆ (CD56hiCD16- และ CD56loCD16+)
ในผู้ป่วย dengue fever (DF) และ Dengue Hemorrhagic
Fever (DHF) เปรี ยบเทียบกับคนปกติ การศึกษาไม่พบความ
แตกต่างของเซลล์ NK ทัง้ 2 ชนิดในผู้ป่วย DF และ DHF หรือใน
ผู้ป่วยเทียบกับกลุม่ คนปกติ แต่พบความแตกต่างการแสดงออก
ของ CD69 และ CD57 รวมทัง้ homing โมเลกุลใน NK เซลล์
ทัง้ 2 ชนิด กล่าวคือพบการแสดงออกของ CD69 มากบนเซลล์
NK ในระยะติดเชื ้อใหม่ๆ แต่ลดลงในระยะท้ ายๆ ของการติดเชื ้อ
ซึง่ ตรงข้ ามกับการแสดงออกของ CD57 ซึง่ พบในระยะท้ าย ๆ ของ
การติดเชื ้อ กล่าวส�ำหรับ homing โมเลกุล พบว่า เซลล์ NK
ชนิด CD56hiCD16- มีโมเลกุลที่แสดงว่ามีการเคลือ่ นที่ไปที่
ไขกระดูก (CD137) และต่อมน� ้ำเหลือง (CCR7) ในขณะทีเ่ ซลล์
NK ชนิด CD56loCD16+ นันมี
้ การแสดงออกของโมเลกุลไปที่
ผิวหนัง (CCR10) การศึกษานีแ้ สดงให้ เห็นว่าการแสดงออก
ของ activation และ differentiation รวมทังการเคลื
้
อ่ นย้ ายของ
homing โมเลกุล บนเซลล์ NK ทัง้ 2 ชนิดทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
ผู้ป่วยและคนปกติ อาจใช้ เป็ นดัชนีชี ้วัดความแตกต่างระหว่าง
ผู้ป่วยทีต่ ดิ เชื ้อไข้ เลือดออก DF และ DHF ได้

การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยโรคบีต้าธาลัสซีเมีย จัดเป็ นวิธีการ
ที่ดแี ละได้ ผลวิธีการหนึง่ ในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย อย่างไร
ก็ตาม มีผ้ ปู ่ วยธาลัสซีเมียจ�ำนวนหนึง่ ที่พบมีความผิดปกติของ
การแข็งตัวของเลือดภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยมีความ
เข้ าใจว่าเกิดจากความผิดปกติของเกล็ดเลือด ศาสตราจารย์
ดร.โกวิท และทีมงานวิจยั ได้ เคยศึกษาวิจยั พบว่า ฝุ่ นเซลล์
micropartilces ที่เกิดจากเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดที่พบ
phosphatidylserine บนฝุ่ นเซลล์กเ็ ป็ นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีก่ อ่ ให้ เกิด
การแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้ โดยพบว่าฝุ่ นเซลล์นี ้จะไปกระตุ้น
ให้ เกล็ดเลือดเกิดการแข็งตัวจับตัวกันเพิม่ ขึ ้น ในการศึกษาครัง้ นี ้
กลุม่ ผู้วจิ ยั ได้ น�ำความรู้ดงั กล่าว มาประยุกต์และศึกษาในผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียทีไ่ ด้ รบั การปลูกถ่ายไขกระดูก พบว่า เม็ดเลือดแดงทีม่ ี
phosphatidylserine ติดบนผนังเซลล์มปี ริมาณลดลงในกระแส
เลือดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้รวมทังปริ
้ มาณของฝุ่ นเซลล์
และเกล็ดเลือดทีอ่ ยูใ่ นภาวะ activation ด้ วย โดยพบว่ามีปริมาณ
ลดน้ อยลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เมือ่ เทียบกับผู้ป่วยธาลัสซี
เมียที่ไม่ได้ ทำ� การปลูกถ่ายไขกระดูก แต่ได้ รับการให้ เลือดเป็ น
ประจ�ำ (Regular Blood Transfusion) การทีเ่ ม็ดเลือดแดงทีม่ ี
phosphatidylserine รวมทั ้งปริ มาณฝุ่ นเซลล์ที่ปริ มาณลดลง
เท่าคนปกติ อาจใช้ เป็ นดัชนีชี ้วัดความส�ำเร็จของการปลูกถ่าย
ไขกระดูกในผู้ป่วยธาลัสซีเมียทีส่ ำ� คัญอีกปั จจัยหนึง่ ได้
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปั ญญาสัตย์ ได้ รับรางวัลนักวิจยั
ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประจ�ำปี 2559
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ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา
สุรวัฒนาวงศ์

1. กลไกการเติมไฮโดรเจนด้ วยตัวเร่งปฏิกริ ิยานิกเกิลเพือ่ สลายพันธะเดีย่ วระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนของไดฟี นลิ
อีเทอร์ และเมทิลฟี นลิ อีเทอร์ พบว่า การสลายพันธะอะโรมาติก C-O ของเมทิลฟี นลิ อีเทอร์ เกิดได้ งา่ ยกว่าการสลาย
พันธะอะลิฟาติก C-O ทังยั
้ งเป็ นขันก�
้ ำหนดปฏิกริ ิยา ในขันถั
้ ดมา ขณะทีไ่ ดฟี นลิ อีเทอร์ เกิดการเติมไฮโดรเจน เมทิล
ฟี นลิ อีเทอร์ นนั ้ เกิดการส่งผ่าน -H จากหมูเ่ มทอกซีไปยังฟี นอกซีในขันตอนเดี
้
ยว โดยไม่ผา่ นการก�ำจัด -H สอง
ขันตอนแบบที
้
พ่ บทัว่ ไป ความเข้ าใจปฏิกริ ิยานี ้ส�ำคัญต่อการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ิยาทีใ่ ช้ เปลีย่ นสารชีวมวลลิกนินซึง่
ประกอบไปด้ วยพันธะอะโรมาติก C-O ให้ ได้ เป็ นสารตังต้
้ นแอรี นและฟี นอลส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมี
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พัฒนาการตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรม ในผู้ป่วยกลุ่มออทิซึม พัฒนาการล่าช้า/
สติปัญญาบกพร่อง และพิการซ�้ำซ้อนแต่ก�ำเนิด ด้วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง
(Chromosomal Microarray: CMA) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

โครงการ “การประเมินความเสี่ยงโรคไตในคนไทย”

โครงการ “การประเมินความเสีย่ งโรคไตในคนไทย” โดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีกบั การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) มาตังแต่
้ ปี 2528 ในการเก็บข้ อมูล
พนักงานกว่า 3,000 คน ซึง่ ยังไม่มกี ารป่ วยในโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดย
เก็บข้ อมูลปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้ เกิดโรคทังหมดกว่
้
า 100 ปัจจัย ทังอาหาร
้
การกิน สูบบุหรี่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ระดับความเครียด เศรษฐานะ
การศึกษา รายได้ ฯลฯ โดยติดตามทุก 5 ปี และ 10 ปี จากนันดู
้ วา่
ใครป่ วยเป็ นโรคอะไรบ้ าง แล้ วย้ อนกลับไปดูถงึ ปั จจัยเสีย่ งแต่แรก
ว่าเกิดจากอะไร จนได้ ออกมาเป็ นแบบประเมินโรคหัวใจและหลอด
เลือด ซึง่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ มกี ารน�ำไปใช้ ในการคัดกรอง
แล้ ว และล่าสุดได้ ทำ� เป็ นแบบประเมินส�ำหรับโรคไตเพิม่ ขึ ้น ซึง่ จะช่วย
ให้ ประชาชนเข้ าถึงความเสีย่ งภาวะไตวายของตัวเองว่ามีมากน้ อยแค่
ไหน เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลตัวเอง
ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็ก เป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อทังตั
้ วเด็กเอง ครอบครัว
และส่งผลในระดับประเทศทังในด้
้ านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ ประชากรในระยะยาว
ด้ วยความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ในปัจจุบนั โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ พฒ
ั นาการตรวจ
วินจิ ฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วยกลุม่ ออทิซมึ พัฒนาการล่าช้ า/สติปัญญาบกพร่อง
และพิการซ� ้ำซ้ อนแต่ก�ำเนิด ด้ วยวิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (Chromosomal
Microarray: CMA) เป็ นแห่งแรกในประเทศไทย สามารถวินิจฉัยเด็กที่มีพฒ
ั นาการ
ล่าช้ าได้ อย่างรวดเร็วมากขึ ้น ตังแต่
้ เด็กอายุยงั น้ อย ส่งผลให้ เด็กกลุม่ ที่มีพฒ
ั นาการ
ล่าช้ าได้ รับการช่วยเหลือและฝึ กทักษะพัฒนาการตังแต่
้ เนิ่นๆ ท�ำให้ เกิดผลดีตอ่ เด็ก
และครอบครัวในระยะยาว ปัญหาพัฒนาการล่าช้ าในเด็กทีพ่ บส่วนหนึง่ เป็ นเด็กในกลุม่
อาการออทิซมึ เด็กทีม่ รี ะดับสติปัญญาบกพร่อง และเด็กทีม่ คี วามพิการซ� ้ำซ้ อนแต่กำ� เนิด
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จากการติดตามมากว่า 10 ปี ท�ำให้ ทราบว่าปัจจัยเสีย่ งใดทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการเกิดโรคไต จึงเลือกเฉพาะตัวที่มีอิทธิพลสูง และประชาชน
เข้ าถึงข้ อมูลง่าย มาพัฒนาเป็ นแบบประเมินความเสีย่ ง โดยท�ำเป็ น
2 แบบ คือ 1) ใช้ ข้อมูลทางคลินกิ ทัว่ ไป ประกอบด้ วย อายุ เพศ ประวัติ
โรคเบาหวาน รอบเอว และความดันโลหิต 2) ใช้ ปัจจัยเสีย่ งเดียวกัน
แต่เพิม่ ผลการเจาะเลือด 2 ตัว คือ ค่าน� ้ำตาล และค่าการท�ำงานของไต

โดยแบบแรกมีความแม่นย�ำ 70% และแบบที่ 2 มีความแม่นย�ำ
80% ซึง่ ความแม่นย�ำไม่ได้ 100% เพราะความจริงยังมีปัจจัยเสีย่ ง
อื่นที่เกี่ยวข้ องในการท�ำให้ เกิดโรคไต แต่อาจน�ำมาวัดได้ ยาก เช่น
ความเครี ยด เป็ นต้ น โดยจะระบุออกมาว่า มีความเสีย่ งกี่เปอร์ เซ็นต์
ต่อการเกิดภาวะไตเสือ่ มระดับที่ 3 ภายใน 10 ปี ข้างหน้ า
ทีส่ ำ� คัญสามารถใช้ งานได้ งา่ ย โดยแบบที่ 1 สามารถตรวจได้ ด้วยตัว
เองทีบ่ ้ าน และแบบที่ 2 สามารถตรวจได้ ทคี่ ลินกิ ใกล้ บ้าน ขณะนี ้ได้
มีการท�ำแบบประเมินดังกล่าวขึ ้นในเว็บไซต์โรงพยาบาลรามาธิบดี
http://med.mahidol.ac.th โดยเลือกทีแ่ บบประเมินโรคไต หรือสแกน
QR Code ส�ำหรับใช้ งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้
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“Alertz” อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ
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ครั้งแรกของโลก “สร้างแอนติบอดีจากมนุษย์ส�ำหรับรักษาไข้เลือดออก”

Alertz เป็ นผลงานวิจยั ของกลุม่ นักศึกษาจากศูนย์ปฏิบตั กิ ารเชื่อม
ต่อสัญญาณสมองด้ วยคอมพิวเตอร์ หรื อ Brain-Computer Interface Center ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อพัฒนาให้ Alertz สามารถออกสูภ่ าค
อุตสาหกรรมได้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรื อ
INNOTECH จึงได้ สนับสนุนให้ เกิดธุรกิจ Startup บริ ษัท ไฟน์เนส
เมด ดีไซน์ จ�ำกัด ของกลุม่ นักศึกษาทีมวิจยั ร่วมกับ บริษัท ทีมพรีซชิ นั่
จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษัทประกอบผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ
ได้ รับมาตรฐานในระดับสากล
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้ าศูนย์ความ
เป็ นเลิศการวิจยั แอนติบอดี คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน เปิ ดเผยว่า โรคไข้
เลือดออกจัดเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของโลก เกิดจากการติด
เชื ้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue virus) โดยมียงุ ลายเป็ นพาหะน�ำโรค จาก
รายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า 2 ใน 5 ของประชากรโลกมี
ความเสีย่ งต่อการติดเชื ้อไวรัสเด็งกี่ และพบว่าประชากรประมาณ
100 ล้ านคนทัว่ โลกติดเชื ้อไวรัสเด็งกี่ ซึง่ ในจ�ำนวนนี ้มีผ้ ปู ่ วยจ�ำนวน
ถึง 500,000 คน ทีเ่ ป็ นโรคไข้ เลือดออกชนิดรุนแรง ทีท่ ำ� ให้ มอี ตั ราการ
เสียชีวติ ถึง 20,000 คนต่อปี ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือด
ออกยังไม่มยี าหรื อวัคซีนทีเ่ ฉพาะ ฉะนันการรั
้
กษาโรคไข้ เลือดออกจึง
ใช้ วธิ ีการรักษาตามอาการ

ปั จจุบนั กลุม่ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง มีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุซงึ่ เกิดจาก
การหลับในสูงถึงร้ อยละ 48 ของอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุทงหมด
ั้
และยัง
คงมีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึ ้นทุกปี ส่งผลให้ อตั ราการเสียชีวติ ขณะขับขี่ของผู้
ปฏิบตั งิ านเพิม่ สูงขึ ้น และบริษทั เองก็สญ
ู เสียเม็ดเงินไปกับความเสียหาย
ดังกล่าวเป็ นจ�ำนวนมาก ในกลุม่ ประเทศอาเซียน มูลค่าความเสียหาย
ของอุบตั เิ หตุที่เกิดจากการหลับในของประเทศไทยเฉลีย่ คิดเป็ น 4
แสนเหรี ยญสหรัฐต่อปี หรื อประมาณ 14 ล้ านบาทต่อปี จากสาเหตุ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทไฟน์เนส เมด ดีไซน์ จ�ำกัด
จึงริเริ่มนวัตกรรม “อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้ วยคลืน่ สัญญาณ
สมองแบบอัตโนมัต”ิ หรือ “ALERTZ” ขึ ้น
กว่า 2 ปี ในการวิจยั และพัฒนาผลงาน Alertz ด้ วยเทคโนโลยีทเี่ รียกว่า
Brain-computer Interface ซึง่ เป็ นวิธีการวัดสัญญาณสมองแล้ วน�ำไป
ควบคุมหรือสัง่ งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยผู้ใช้ งานต้ องสวมสายคาด
ศรีษะ ซึง่ จะมีเซ็นเซอร์วดั คลืน่ สมองบริเวณหน้ าผาก จากนันสั
้ ญญาณ
สมองทีว่ ดั ได้ จะถูกส่งไปประมวลผลยังคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เมือ่ ผู้ใช้
เกิดอาการง่วงทีท่ ำ� ให้ เกิดการหลับใน เครื่องจะสัน่ เตือนผู้ใช้ งาน และ
จะหยุดเตือนก็ตอ่ เมื่อผู้ใช้ งานมีความรู้สกึ ตืน่ ตัวหรื อหายง่วง โดยตัว
เครื่ องจะเก็บข้ อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ งานซึง่ เปรี ยบเสมือนกล่องด�ำ
ของเครื่องบิน โดยข้ อมูลจะประกอบไปด้ วยสถิตกิ ารใช้ งานเครื่องรวม
ถึงอาการต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตืน่ ตัว หรือง่วง เป็ นต้ น

Alertz ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ งานกับผู้ขบั ขี่ยานพาหนะ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ขบั ขี่รถบรรทุกหรื อรถโดยสารที่ต้องขับขี่
เป็ นระยะเวลานาน เช่น งานด้ านการขนส่งและโลจิสติกส์
นอกจากนี ้ตัวเครื่องยังสามารถนาํ ไปใช้ งานกับกลุม่ งานอืน่ ๆ ทีม่ ี
ความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุสงู เช่น งานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทีต่ ้ องมีผ้ คู วบคุมเครื่องจักร ซึง่ จะช่วยลดอัตราการสูญเสียทังชี
้ วติ
และทรัพย์สนิ อันจะเกิดจากอุบตั เิ หตุอนั เนื่องมาจากการหลับใน
ของผู้ปฏิบตั งิ านได้

ทีมวิจยั ของศูนย์ความเป็ นเลิศการวิจยั แอนติบอดี คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความส�ำเร็จเป็ นครัง้ แรกในโลก
ในการสร้ างแอนติบอดีจากมนุษย์ (NhuMAb) โดยคัดเลือกจากเซลล์
ของผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออกระยะเฉียบพลัน และผู้ป่วยระยะฟื น้ ไข้ เป็ น
แอนติบอดีทสี่ ามารถยับยังไวรั
้ สไข้ เลือดออกเด็งกีไ่ ด้ ครบทัง้ 4 สายพันธุ์
ได้ ทดสอบใน หนู และ ลิง พบว่า NhuMAb สามารถเพิม่ การรอดชีวติ
ของหนู และสามารถท�ำลายไวรัสไข้ เลือดออกเด็งกี่ในกระแสเลือด
ของลิงได้ หมดภายใน 2 วัน โดยได้ ด�ำเนินการวิจยั มาตังแต่
้ ปี 2552
จดสิทธิบตั รมาแล้ วใน 10 ประเทศทัว่ โลก ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาให้ ใช้ ได้ ในมนุษย์ คาดว่าจะสามารถน�ำมาใช้ ได้ จริ งภายใน
ระยะเวลาอันใกล้ นี ้

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

48
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กลไกระดับโมเลกุลในการควบคุมระบบสืบพันธุ์ของกุ้ง
กุ้งเป็ นหนึง่ ในสัตว์น� ้ำที่ส�ำคัญที่มีการส่งออกทัว่ โลก วิธีการกระตุ้น
การวางไข่ในการผลิตลูกกุ้งที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ได้ แก่การตัดตาเพื่อ
ลดระดับฮอร์ โมนยับยั ้งการพัฒนารังไข่ (GIH) ที่จะไปยับยั ้งการ
สังเคราะห์โปรตีนไวเทลโลจีนนิ (Vg) ในกระบวนการพัฒนารังไข่ของกุ้ง
แม้ วา่ การตัดตาจะส่งผลดีทำ� ให้ มกี ารผลิตลูกกุ้งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่กม็ ผี ลเสียต่อความสมบูรณ์ของแม่พนั ธุ์และเป็ นวิธีทที่ ารุณ นอกจาก
นี ้ประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของกุ้งตัวผู้ เช่น คุณภาพของตัวอสุจกิ ม็ ี
ความส�ำคัญในการผลิตลูกกุ้งเช่นเดียวกัน ดังนันวิ
้ ธีการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการกระตุ้นการพัฒนารังไข่โดยไม่ต้องตัดตาและการเพิ่มความ
สมบูรณ์พนั ธุ์ในกุ้งตัวผู้ จึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับการพัฒนาการเพาะเลี ้ยง
กุ้งในอนาคต อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับกลไกการควบคุมระบบ
สืบพันธุ์ของกุ้งในระดับโมเลกุลในปั จจุบนั ยังมีไม่มากนัก งานวิจยั นี ้จึง
มุง่ เน้ นทีจ่ ะสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลทีค่ วบคุมการ
เจริญพันธุ์ของกุ้งกุลาด�ำ
จากการระบุยีนที่มีการเปลีย่ นแปลงระดับของการแสดงออกในรังไข่
ของกุ้งกุลาด�ำภายใต้ ภาวะที่มีการยับยั ้งฮอร์ โมน GIH พบยีนที่นา่
สนใจหลายชนิด หนึง่ ในนันคื
้ อยีนทีส่ ร้ างโปรตีน calreticulin ซึง่ มีการ
แสดงออกลดลงในกุ้งทีถ่ กู ยับยังการสร้
้
างฮอร์ โมน GIH นอกจากนี ้การ
แสดงออกของยีน calreticulin ยังลดลงอย่างมากในรังไข่ทเี่ ริ่มเข้ าสูร่ ะยะ
previtellogenic ทีเ่ ริ่มมีการสร้ างโปรตีน Vg แสดงให้ เห็นว่า calreticulin
อาจท�ำหน้ าทีค่ วบคุมการสังเคราะห์โปรตีน Vg มีรายงานว่า calreticulin
สามารถจับกับตัวรับ (receptor) ของฮอร์ โมนสเตียรอยด์และป้องกัน
ไม่ให้ receptor จับกับล�ำดับเบสจ�ำเพาะบนบริเวณควบคุมของยีนที่
ตอบสนองต่อฮอร์ โมนสเตียรอยด์ได้ เป็ นทีน่ า่ สนใจว่าส่วนควบคุมการ
แสดงออกของยีน Vg ของกุ้งกุลาด�ำมีลำ� ดับเบสทีค่ ล้ ายคลึงกับล�ำดับ
เบสที่สามารถจับกับตัวรับฮอร์ โมนเอสโตรเจน (ERE) ถึงแม้ วา่ จะยัง
ไม่มรี ายงานเกี่ยวกับ EcR ในกุ้ง แต่พบว่ามีตวั รับสเตียรอยด์อนื่ ๆ เช่น
retinoid-X receptor (RXR) และ ecdysone receptor (EcR) ดังนันจึ
้ ง
ตังสมมุ
้ ตฐิ านของการควบคุมการแสดงออกของยีน Vg ได้ วา่ calreticulin
ซึง่ มีการแสดงออกในระดับสูงในกุ้งเพศเมียทีร่ ะยะ previtellogenic จะ
จับกับ RXR หรื อ EcR ในรังไข่ และป้องกันไม่ให้ RXR หรื อ EcR ไป
จับกับ ERE ในบริเวณทีค่ วบคุมการแสดงออกทางด้ าน 5’ ของยีน Vg
ส่งผลให้ มกี ารยับยังการแสดงออกของยี
้
น Vg และเมือ่ ระดับ GIH ลดลง
จากการตัดตาหรือการยับยังการแสดงออกของยี
้
น GIH จะมีผลให้ มกี าร
สร้ าง calreticulin ในระดับที่ลดลง จึงไม่ไปขัดขวางการจับของ RXR
หรือ EcR กับ ERE ท�ำให้ มกี ระตุ้นการแสดงออกยีน Vg ได้ ซึง่ งานวิจยั
ในขันต่
้ อไปจะเป็ นการพิสจู น์สมมติฐานนี ้เพิม่ เติม

รายงานประจ�ำปี 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (Excellent Center for Drug Discovery, ECDD)

รองศาสตราจารย์อภินนั ท์ อุดมกิจ และทีมงาน
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล

ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการค้ นหาตัวยา จัดตังภายใต้
้
ความร่วมมือของ
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพือ่ ท�ำการวิจยั ค้ นหาสารตังต้
้ นจากสารประกอบธรรมชาติ (Natural
compound) ที่พบในประเทศ และส่งเสริ มให้ มีการพัฒนางานวิจยั
สูก่ ารประยุกต์ใช้ จริ ง เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ และตอบสนองความ
ต้ องการยาในการรักษาโรคภายในประเทศได้
กรรมวิธีการตัดตาการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พนั ธุ์ก้ งุ
ด้ วยแอนติบอดีทจี่ �ำเพาะต่อฮอร์ โมน GIH

ส่วนงานวิจยั ในกุ้งตัวผู้นนสามารถระบุ
ั้
cDNA ทีส่ ร้ างโปรตีน PIWI
ใน testis ของกุ้งได้ กอ่ นหน้ านี ้ ซึง่ โปรตีน PIWI มีบทบาทส�ำคัญใน
กระบวนการสร้ างอสุจิ (spermatogenesis) และการยับยัง้ transposons
ใน testis ของสัตว์หลายชนิด ในกุ้ง PIWI จะแสดงเฉพาะใน
เซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์ ซึง่ หากมีการแสดงออกของยีน PIWI
ลดลง จะท�ำให้ มีการกระตุ้นการแสดงออกของ transposons ใน
testis ของกุ้งและมีจ�ำนวนอสุจใิ นถุงเก็บอสุจลิ ดลงอยางมีนยั ส�ำคัญ
เมื่อเทียบกับกุ้งในกลุม่ ควบคุม ผลงานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า PIWI
เป็ นตัวควบคุมหลักของกระบวนการ spermatogenesis ในกุ้ง
ซึง่ จะต้ องมีการศึกษากลไกในรายละเอียดต่อไป
งานวิจยั ที่ผา่ นมาจึงสามารถสร้ างองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกลไก
การควบคุมการเจริ ญพันธุ์ของกุ้งทั ้งตัวผู้และตัวเมีย ซึง่ จะน�ำไปสู่
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงการเจริญพันธุ์และคุณภาพของ
การผลิตกุ้งในอนาคต

ทางศูนย์ฯ ได้ ด�ำเนินการจัดท�ำระบบการจัดเก็บและฐานข้ อมูล
สารประกอบจากธรรมชาติ (Compound library) และพัฒนา
เทคโนโลยีการเลี ้ยงเซลล์ขนสู
ั ้ ง (Advanced cell technology) ร่วม
กับเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ในการรักษาโรคได้
พร้ อมกันในปริมาณมาก (High throughput screening, HTS) ซึง่
เป็ นเครื่ องมือเพือ่ ศึกษากระบวนการทางชีวโมเลกุล และชีวเคมี ของ
สารประกอบต่อเซลล์ทนี่ า่ จะมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นยารักษาโรค
ในระยะแรกศูนย์ฯ ได้ พฒ
ั นาวิธีการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในการต้ านทานเซลล์ที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
รวมถึงโรคติดเชื ้ออื่นๆ ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ลกั ษณะของเซลล์
จากภาพถ่ายเซลล์ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์บน
ไมโครเพลทชนิดประสิทธิภาพสูง (High content screening) ซึง่ จะได้
ภาพเซลล์อย่างละเอียด และข้ อมูลที่นา่ จะมีศกั ยภาพในการพัฒนา
เป็ นยาใหม่ได้ รวดเร็วและแม่นย�ำมากขึ ้น หลังจากนันจึ
้ งด�ำเนินการ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ อย่างละเอียด เช่น การวัดการท�ำงาน
ของโปรตีนน�ำผ่านสารเข้ าออกจากผิวเซลล์ การศึกษาทางพิษวิทยา
การศึกษาโครงสร้ างเคมีกบั ฤทธิ์ทางชีวภาพ เป็ นต้ น

จากผลการด�ำเนินงานมาหนึง่ ปี ทางศูนย์ฯ มีการจัดเก็บสารตังต้
้ นเพือ่
ใช้ ในการทดสอบที่มาจากเครื อข่ายความร่วมมือของนักวิจยั ภายใน
ประเทศ จ�ำนวน 1,093 สาร แบ่งเป็ น สารสกัดหยาบ จ�ำนวน 500 สาร
สารสกัดบริสทุ ธิ์ จ�ำนวน 307 สาร และสารสังเคราะห์ จ�ำนวน 286 สาร
ซึง่ สารเหล่านี ้ได้ น�ำมาใช้ ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่ศนู ย์ฯ
พัฒนาขึ ้นเพือ่ ใช้ กบั ระบบ HTS ได้ แก่
- การตรวจสอบฤทธิ์การยับยังเซลล์
้
มะเร็ งล�ำไส้
- การตรวจดูการยับยังการตายของเบต้
้
าเซลล์เพือ่ หายาต้ านทาน
โรคเบาหวาน (Cytokine-induced -apoptosis)
- การตรวจสอบความสามารถในการกระตุ้นการน�ำส่งของโปรตีน
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)
ในเซลล์เพือ่ หายาต้ านทานโรคตาแห้ งและท้ องผูก
้
นน�ำส่ง KCa3.1
- การตรวจสอบความสามารถในการยับยังโปรตี
เพือ่ หายาต้ านทานโรคอัลไซเมอร์ และโรคแพ้ ภมู ติ วั เอง
- การตรวจสอบฤทธิ์ยาต่อการฆ่าเชื ้อมาลาเรี ยในเซลล์ตบั
(Anti-Marlaria)
จากผลการทดสอบเบื ้องต้ น พบว่า มีสารตั ้งต้ นที่ออกฤทธิ์ตอ่ การ
ทดสอบต่างๆ อยูท่ รี่ ้ อยละ 1 ของสารทีน่ �ำมาทดสอบ ซึง่ นับได้ วา่ เป็ น
จุดเริ่มต้ นของการค้ นหาสารตังต้
้ นทีอ่ าจมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ น
ตัวยา นอกจากนี ้ทางศูนย์ฯ ยังมุง่ มัน่ สร้ างเครือข่ายในการจัดเก็บสาร
จากธรรมชาติ เพือ่ เพิม่ โอกาสในการค้ นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่มีฤทธิ์ทางยามากขึ ้น ผลักดันกระบวนการพัฒนายาโดยเฉพาะพืช
สมุนไพรไทยให้ เกิดได้ จริง พร้ อมทังด�
้ ำเนินการจัดท�ำระบบการทดสอบ
เพือ่ ให้ ได้ มาตรฐาน International Organization for Standardization
(ISO) เป็ นทีย่ อมรับทังในและต่
้
างประเทศต่อไป
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การตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูง (high volume-sensitive qPCR)
เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค
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Energy Conversion Laboratory (EnCon Lab)
’ for Woman in Science 2015,
Fellow in Chemistry, L’Oreal
’ Thailand and United Nations Education, Scuentific
L’Oreal
and Cultural Organization (UNESCO)

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิม่ วงศ์ และทีมงาน

มาลาเรี ยยังคงเป็ นปั ญหาหลักส�ำคัญของโลกคร่าชีวติ ของผู้ป่วยทัว่ โลกมากกว่า 438,000 คน/ปี ในประเทศไทยมีผ้ ู
ติดเชื ้อมาลาเรียโดยประมาณ 20,000 ราย/ปี ทังนี
้ ้กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและองค์การอนามัยโลกได้ กำ� หนด
ยุทธศาสตร์ ในการก�ำจัดมาลาเรียภายในปี พ.ศ. 2569 การจะก�ำจัดมาลาเรียให้ หมดไปนัน้ เราจ�ำเป็ นต้ องทราบว่าใครเป็ น
ผู้ตดิ เชื ้อบ้ าง อยูบ่ ริเวณใด และมีการแพร่กระจายเป็ นอย่างไร จึงจะสามารถก�ำจัดเชื ้อให้ หมดไปได้ ทางผู้วจิ ยั จึงได้ ทำ� การ
พัฒนาการตรวจเชื ้อมาลาเรี ยที่มีความไวสูง (high volume-sensitive qPCR) เพื่อค้ นหาผู้ที่ตดิ เชื ้อมาลาเรี ยแต่ไม่แสดง
อาการของโรค ซึง่ สามารถตรวจเชื ้อได้ ตำ�่ ถึง 20 parasites/mL ซึง่ ต�ำ่ กว่าตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ซงึ่ เป็ นวิธีมาตรฐานใน
ปั จจุบนั ถึงกว่า 2,000 เท่า และต�ำ่ กว่าในการตรวจด้ วยเทคโนโลยี PCR ทัว่ ไป โดยประมาณ 500 เท่า และได้ ทำ� การตรวจ
ตัวอย่างเพือ่ ค้ นหาการติดเชื ้อทีซ่ อ่ นอยูใ่ นร่างกายโดยไม่แสดงอาการ ในตัวอย่างทีม่ าจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึง่ ประกอบด้ วย ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม และลาว ไปแล้ วเป็ นจ�ำนวน 52,919 ตัวอย่าง พบว่า มีการติดเชื ้อมาลาเรีย
ของผู้ที่ไม่แสดงอาการค่อนข้ างสูงโดยเฉลีย่ 20% ถึง 68% นอกจากนี ้ยังได้ นำ� เทคนิคนี ้ไปใช้ ในกระบวนการการพัฒนา
ยามาลาเรี ยชนิดใหม่ๆ โดยใช้ ในการวัดปริมาณเชื ้อมาลาเรี ยในร่างกายผู้ป่วยภายหลังการได้ รับยามาลาเรี ยชนิดใหม่นนั ้
เพือ่ ค้ นหาบ่งชี ้ระดับปริมาณยาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีอ่ อกฤทธิฆ์ า่ เชื ้อมาลาเรีย เมือ่ น�ำไปใช้ ในร่างกายคนไข้ อีกทังยั
้ งได้ นำ� เทคนิค
นี ้ไปใช้ เป็ นมาตรฐาน (Gold Standard) ในการเปรียบเทียบความไว และ ความเฉพาะเจาะจงในการผลิต High sensitive
Rapid diagnosis test kit ชนิดใหม่อกี ด้ วย
ในเวลา 2 ปี ทผี่ า่ นมามีผลงานวิจยั จากการตรวจ high volume-sensitive qPCR เป็ นจ�ำนวน 11 ฉบับ และได้ รับเชิญเป็ น
คณะกรรมการ Invited Member of the World Health Organisation Global Malaria programme evidence review
group ซึง่ ได้ น�ำเสนอผลงาน ‘Malaria diagnostics in Low transmission settings’ ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์ แลนด์

PTT Research Scholar 2015-2016, Petroleum Institute of Thailand

งานวิจยั ของ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คิม มุง่ เน้ นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานควบคูก่ บั การลดปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมจากการพัฒนาและการใช้ พลังงาน ด้ วยการ
เปลีย่ นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็ นสารเคมีมลู ค่าสูง ตัวอย่าง
งานวิจยั ทีส่ ำ� คัญในปี ทผี่ า่ นมา ได้ แก่
- การผลิตก๊ าซสังเคราะห์จากคาร์ บอนไดออกไซด์และ
ไอน� ้ำด้วยเซลล์อเิ ล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง
- การบูรณาการระบบสังเคราะห์เมทานอลควบคูก่ บั
ระบบผลิตไดเมทิลอีเทอร์ และการเปลีย่ นรูปกลีเซอรอลเหลือทิ ้งด้วยการจัดการความร้ อนทีเ่ หมาะสม

ความส�ำเร็ จของงานวิจยั นี ้ ช่วยลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
จากการปลดปล่อย CO2 และ H2 และได้ ก๊าซสังเคราะห์
เป็ นผลผลิต ซึง่ นอกจากจะสามารถใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงแล้ ว
ยังสามารถน�ำไปเป็ นต้ นทางการผลิตสารเคมีสำ� คัญที่มีผล
กระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ อย่างหลาก
หลาย แนวทางการวิจยั เชิงลึกและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
ถูกน�ำเสนอในรูปผลงานตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ ท�ำให้ เกิด
การแลกเปลีย่ นความรู้และช่วยสร้ างเครื อข่ายวิจยั ส�ำหรับ
นักวิจยั เพือ่ การพัฒนาต่อยอดงานวิจยั ต่อไป
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การร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการศึกษา และวิจัย
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สื่อการสอนส�ำหรับทบทวนและเรียกคืนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน: ไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอกเซล
สือ่ นี ้เน้ นภาพหน้ าจอของโปรแกรมเป็ นหลัก มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์
ทีส่ อื่ ความหมาย พร้ อมค�ำอธิบายสันๆ
้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ
การเรี ยนรู้ของผู้พกิ ารทางการได้ ยนิ ท�ำให้ สามารถเรี ยนรู้และ
ทบทวนเนื ้อหาได้ งา่ ยขึ ้น

ศูนย์นวัตกรรม Gii และโรงงานต้ นแบบเป็ นความร่ วมมือ
ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทย
ยูเนี่ยนกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) สร้ างขึ ้นด้ วยงบประมาณกว่า 200
ล้ านบาท และมีการขยายพื ้นทีใ่ นการท�ำการศึกษาวิจยั เพิม่ ขึ ้นอีก
เท่าตัว โดยจะมีพื ้นทีส่ ำ� หรับงานวิจยั เพิม่ ขึ ้นอีก 600 ตารางวา จาก
พื ้นทีเ่ ดิม 600 ตารางวา รวมมีพื ้นทีท่ งหมด
ั้
1,200 ตารางวา เพือ่
รองรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจยั ทีม่ ากขึ ้น อีกทังมี
้ โครงการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกร่วมกับภาคเอกชน ซึง่ นักศึกษา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุนผลงานวิจยั จากโครงการยังจะมีโอกาสได้
ร่วมงานกับบริ ษัทผู้สนับสนุนต่อไปในอนาคต เป็ นโครงการที่
ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยให้ ทดั เทียมกับคูแ่ ข่งในระดับโลก อันจะน�ำมาซึง่ ความ
ภูมใิ จต่อมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้ างประโยชน์ให้ กบั ประเทศ
ชาติตอ่ ไปอีกด้ วย

ผู้เรี ยนพิการทางการได้ ยนิ เป็ นกลุม่ ผู้พกิ ารทีป่ ระสบ
ปัญหาการขาดแคลนสือ่ การเรียนทีส่ ดุ โดยเฉพาะสือ่
ประเภทหนังสือหรื อต�ำรา เนื่องจากผู้พกิ ารทางการ
ได้ ยินส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและแปลข้ อความ
ภาษาไทยได้ เข้ าใจแบบคนปกติ ท�ำให้ แทบไม่ได้ รับ
ประโยชน์จากเอกสารประเภทต�ำราเรียนทัว่ ไป
อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ผู้พกิ ารทางการได้ ยนิ หรือ คนหูหนวก เป็ นกลุม่ ผู้พกิ ารทีม่ ภี าษาเป็ นของตัวเอง
เรียกว่า “ภาษามือ” การทีภ่ าษามือเป็ นภาษาที่ 1 ของคนหูหนวก ท�ำให้ การ
สือ่ สารระหว่างคนทัว่ ไปกับคนหูหนวกต้ องอาศัยล่ามภาษามือ นอกจากนี ้
ภาษามือยังมีไวยากรณ์ตา่ งจากภาษาไทยอีกด้ วย ส่งผลให้ คนหูหนวกไม่
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ เหมือนคนทัว่ ไป ท�ำให้ คนหูหนวกได้ รับ
ประโยชน์จากสือ่ การเรียนรู้ในปั จจุบนั ค่อนข้ างน้ อยมาก
ผู้วจิ ยั จึงพัฒนาสือ่ สมุดภาพส�ำหรับทบทวนและเรียกคืนความรู้เกีย่ วกับการ
ใช้ งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อผู้พกิ ารทางการได้ ยนิ โดยท�ำการวิจยั เปรี ยบ
เทียบประสิทธิภาพในการเรี ยนด้ วยสือ่ PowerPoint จากผู้สอน/ผู้จดค�ำ
บรรยาย กับสือ่ สมุดภาพทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้น และด�ำเนินการสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมการ
วิจยั เพือ่ น�ำมาพัฒนาสือ่ สมุดภาพต้ นแบบส�ำหรับผู้พกิ ารทางการได้ ยนิ ให้
สามารถน�ำมาใช้ ในการทบทวนบทเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการท�ำงานของแขนของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม

ในงานวิจยั นี ้นักวิจยั ได้ สร้ างแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ พื ้นฐานที่ประกอบไปด้ วยการหา
พลังงานศักย์โดยใช้ สมการเลนาท โจนส์และเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้ องกับแคลคูลสั ของการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ให้ ได้ สมการพลังงานทีเ่ กิดขึ ้นจากหัวสแกนทีน่ ำ� ไปสูส่ มการแอ่นตัวของคาน โดยหัวสแกนจะ
สมมุตใิ ห้ ทำ� จากซิลคิ อนและพื ้นผิวทีจ่ ะสแกนสมมุตวิ า่ คือ แผ่นกราฟี น จากการค�ำนวณพบว่า
พลังงานของระบบจะมีเสถียรภาพมากที่สดุ เมื่อหัวสแกนอยูห่ า่ งจากพื ้นผิว 0.206 นาโนเมตร
ซึง่ ค่านี ้เป็ นอิสระจากขนาดและความลาดเอียงมุมของการสแกนส�ำหรับการแอ่นตัวของคาน
นักวิจยั ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมการโก่งตัวของแผ่นรูป V และเมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้ า
นี ้พบว่าค่าของการแอ่นตัวทีไ่ ด้ ในงานวิจยั นี ้แตกต่างกัน 30-50% นอกเหนือไปจากนันยั
้ งพบว่า
ระยะห่างสูงสุดระหว่างพื ้นผิวและปลายของหัวสแกนอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.09 นาโนเมตรและ
0.2 นาโนเมตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้ าวัน

การใช้ แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษากลศาสตร์
ของวัตถุขนาดนาโนเมตรจะสามารถน�ำไปใช้ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึ ้นในระดับจิว๋ ได้ เพือ่ ท�ำให้ การตัดสิน
ใจในการท�ำการทดลองในห้ องปฏิบตั กิ าร หรือการค�ำนวณ
ด้ วยคอมพิวเตอร์ สามารถท�ำได้ รวดเร็วยิง่ ขึ ้น
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นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “กังหันลมเพิ่มพลังคลีน”

จากปัญหา จะท�ำอย่างไรให้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
ได้ มากขึ ้น ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ อาจารย์ประจ�ำคณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ และทีมวิจยั จึงได้ พฒ
ั นากังหันลมแบบใบพัดหมุน
สวนทางขึ ้น เพือ่ เป็ นตัวช่วยเพิม่ ศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย
สามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ กว่า 2 เท่า ตอบโจทย์การ
ใช้ งานทังในภาคอุ
้
ตสาหกรรม ครัวเรือน และเกษตรกรรม เตรียมส่งต่อ
เอกชนสูเ่ ชิงพาณิชย์
“กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดหมุนสวนทาง” ท�ำงานโดยการเคลือ่ นที่
ตัดกันของขดลวดกับสนามแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้ ามโดยอัตโนมัติ
เป็ นการลดระยะทางในการเคลือ่ นที่ เปรี ยบเสมือนการเร่งความเร็ว
ของโรเตอร์ ให้ เพิ่มขึ ้น ส่งผลท�ำให้ เครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิต
ไฟฟ้ามากยิง่ ขึ ้น เมือ่ เทียบกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าตัวเดิม ลม และพื ้นที่
รับลมเท่ากัน
จากการพัฒนากังหันลมแบบใบพัดสวนทาง ท�ำให้ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
และทีมวิจยั ได้ คว้ ารางวัลเหรี ยญเงินด้ าน Inventions ที่กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ รางวัล Special Awards จากประเทศจีนและ
กาตาร์ รางวัล Semi Grand Prize รางวัล Special Award จากประเทศ
อียปิ ต์ ทีส่ าธารณรัฐเกาหลีใต้ เมือ่ ปี 2014 และล่าสุด ผลงาน “กังหัน
ลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง” นี ยั้ งได้ รบั คัดเลือกให้ เป็ นผลงานประดิษฐ์
คิดค้นประจ�ำปี 2559 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั
จากสภาวิจยั แห่งชาติ อีกด้ วย

ปั จจุบนั ได้ จดสิทธิบตั รชิ ้นงานนี ้ในชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล และมี
บริษัทเอกชนทีร่ อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ ว ในขณะเดียวกัน ทีมวิจยั ก็
เตรียมทดสอบการใช้ จริงในฟาร์ มปศุสตั ว์ จังหวัดนครปฐม ทีต่ ้ องการใช้
้ า
พลังงาน 7.5 กิโลวัตต์ตอ่ วัน ขณะทีก่ งั หันลมแบบใบพัดสวนทางนี คาดว่
จะเข้ าไปช่วยผลิตพลังงานสะอาดได้ ราว 60% ของความต้ องการใช้ งาน
จริง ซึง่ จากการค�ำนวณความคุ้มทุนเบื ้องต้ นจะใช้ เวลา 3 ปี
นอกจากนี ้ ยังเตรี ยมศึกษาความพร้ อมส�ำหรับการใช้ งานกังหันลมนี ้
กับที่อยูอ่ าศัยทัว่ ไป และในภาคอุตสาหกรรม โดยศึกษาก�ำลังไฟฟ้าที่
ผลิตได้ รูปแบบการติดตัง้ การออกแบบการติดตัง้ ฯลฯ โดยพยายาม
ลดต้ นทุนของนวัตกรรมเพื่อจูงใจให้ เกิดการใช้ งานจริ ง ผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจริงๆ ซึง่ ผลลัพธ์ที่ได้ คอื ความส�ำเร็จที่คาด
ว่าภายใน 3 เดือนนี ้ กังหันลมแบบใบพัดสวนทางจะไปสูเ่ ชิงพาณิชย์
ในขณะทีก่ งั หันส�ำหรับครัวเรื อนจะเปิ ดตัวในช่วงปลายปี 2560 รวมถึง
มีบริษัทเอกชนอีกหลายรายทีส่ นใจพลังงานลมและเข้ าร่วมวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมกับทีมงาน
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หมากฝรั่งและเจลลี่จากชานอ้อย ลดปัญหาฟันผุในเด็ก

ผลิตภัณฑ์เจลลีช่ านอ้ อย(ส�ำหรับเด็กเล็ก)

น�ำชานอ้ อยที่เหลือใช้ จากกระบวนการผลิตน� ้ำตาลของกลุม่ มิตรผล
มาปรับปรุงเส้ นใยให้ เหมาะสมด้ วยการคัดเลือกลักษณะชานอ้ อยทีม่ เี ส้ น
ขนาดเล็ก น�ำไปปั่ นให้ มีลกั ษณะเล็กลงแล้ วน�ำไปต้ ม เพื่อให้ ชานอ้ อย
นิ่มลงโดยลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็ นกัมมี่ที่มีผงชานอ้ อยบดผสม
อยูด่ ้ านใน และได้ เลือกใช้ สารให้ ความหวานทีใ่ ช้ เป็ นชนิดทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ไม่ทำ� ให้ ฟันผุ ได้ แก่ Stevia, Erythritol และ Sorbitol Syrup
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เป็ นกัมมีช่ นเดี
ั ้ ยว มีสว่ นผสมของผงชานอ้ อย
บดละเอียด สีมว่ ง รสชาติหวานและเปรีย้ วเล็กน้ อยกลิน่ รสผลไม้

ผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งชานอ้ อย(ส�ำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่)

น�ำอ้ อยก่อนเข้ ากระบวนการผลิตในโรงงานมาสไลด์เป็ นแผ่นบางๆ
แล้ วน�ำไปต้ มเพื่อให้ เส้ นใยนุม่ ลง และลดปริ มาณน� ้ำตาลในชานอ้ อย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีกมั มีอ่ ยูด่ ้ านใน และประกบด้ วยแผ่นชานอ้ อย
โดยชานอ้ อยจะท�ำหน้ าทีใ่ นการช่วยขัดฟันขณะเคี ้ยว และกัมมีท่ ำ� หน้ าที่
ให้ ชานอ้ อยคงรูปเป็ นแผ่นหมากฝรั่งและให้ รสชาติทดี่ ี โดยเลือกใช้ สาร
ให้ ความหวานที่ใช้ เป็ นชนิดที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ท�ำให้ ฟันผุ ได้ แก่ Stevia,
Erythritol และ Sorbitol Syrup
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เป็ นแผ่นของชานอ้ อยบางๆ ประกบทังด้
้ าน
บนและด้ านล่างของกัมมี่สมี ว่ ง รสชาติหวานและเปรี ย้ วเล็กน้ อยกลิน่
รสผลไม้
คณะทันตแพทยศาสตร์ และกลุม่ มิตรผล ได้ เล็งเห็นว่ากลุม่ เป้าหมาย
ที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟั นผุสงู ได้ แก่ กลุม่ เด็กนักเรี ยนที่อยูห่ า่ ง
ไกลในถิ่นทุรกันดาร จึงมีความต้ องการทีจ่ ะน�ำผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวทีไ่ ด้
ไปแจกจ่ายให้ กบั เด็กทีอ่ ยูห่ า่ งไกลในถิน่ ทุรกันดาร ในการออกให้ บริการ
ทางทันตกรรมของหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึง่ ออกให้ บริ การทันตกรรมแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนทัว่ ประเทศ เป็ นประจ�ำทุกเดือน เพื่อทดสอบความสามารถ
ในการป้องกันการเกิดฟั นผุให้ กบั เด็กในกลุม่ นี ้เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้ มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทสี่ มบูรณ์ตอ่ ไป
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คณะทันตแพทยศาสตร์ ท�ำการศึกษาร่วมกับกลุม่ มิตรผลและเกิดเป็ น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรมเพือ่ การ
ดูแลช่องปากครัง้ แรกของไทย ในโครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้ นแบบหมากฝรั่งจากเส้ นใยชานอ้ อย ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการขัดฟั น
กระตุ้นการหลัง่ ของน� ้ำลาย ท�ำให้ มผี ลในการลดโอกาสของการเกิดฟันผุ
โดยใช้ สารให้ ความหวานทีไ่ ม่กอ่ ให้ เกิดฟันผุ อีกทัง้ หมากฝรัง่ ยังสามารถ
ย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติเนือ่ งจากมีสว่ นผสมของชานอ้ อย ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลลีผ่ สมผงชานอ้ อยบดถือได้ วา่ เป็ นขนมทางเลือก
ใหม่สำ� หรับเด็กๆ ทีใ่ ห้ รสชาติอร่อยเหมือนเจลลีท่ วั่ ไป แต่มสี ว่ นผสมของ
ผงชานอ้ อยบดอีกทังยั
้ งมีสารให้ ความหวานทีไ่ ม่กอ่ ให้ เกิดฟั นผุเช่นกัน
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และปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2559

2

EXCELLENCE IN OUTCOME-BASED EDUCATION
FOR GLOBALLY- COMPETENT GRADUATES
มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าประสงค์ทจี่ ะสร้ างบัณฑิตให้ เป็ นคนทีส่ ามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทังด้
้ านความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะเพื่อเป็ นผู้น�ำการเปลีย่ นแปลงที่กอ่ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมในวงกว้ าง (Transformative Leader)
ด้ วยกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา และกิจการนักศึกษาให้ สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทงใน
ั ้ และ
นอกห้ องเรียน โดยผ่านกระบวนงานหลัก 3 ด้ าน คือ ด้ านพัฒนานักศึกษา ด้ านการบริการและสวัสดิการ (การบริการให้ คำ� ปรึกษา
สุขภาพกายใจและหอพักนักศึกษา) และด้ านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทีเ่ อื ้อต่อการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ในฐานะพลเมืองโลกทีเ่ ป็ นคนดี น�ำความรู้กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย และไปใช้ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของมวลมนุษยชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ จดั พิธีถวายราช
สักการะพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาส
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ถือเป็ นพิธีทสี่ ำ� คัญ และศักดิส์ ทิ ธิ์
ทีน่ กั ศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ในปีนี มี้ นกั ศึกษาใหม่
ของมหาวิทยาลัย จ�ำนวนประมาณ 5,500 คน เข้ าร่วมพิธี ณ ลาน
พระราชานุสาวรี ย์ ศูนย์การเรี ยนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้ อนรับและให้ โอวาทแก่นกั ศึกษาใหม่
ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ มหิดลสิทธาคาร
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กิจกรรมเดินสู่ความดี

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จดั กิจกรรม “เดินสูค่ วามดี” ซึง่ เป็ นกิจกรรมภายใต้ โครงการ ต้ อนรับน้ องใหม่ ปี การศึกษา 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ แสดงพลังของนักศึกษา ต่อการสร้ างจิตส�ำนึกให้ มคี วามตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ คือ การท�ำบุญตักบาตรร่วมกัน พร้ อมทังรณรงค์
้
และปฏิญาณตน ให้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไม่ยงุ่ เกี่ยวกับอบายมุข
ได้ แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติดต้ องห้ ามทุกชนิด และการทุจริตคอร์ รัปชัน่

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
การพัฒนาศักยภาพความเป็ นมนุษย์ใน 3 มิติ (การพัฒนาทางด้ านมุมมอง วิธคี ดิ ทีม่ ตี อ่ ชีวติ และโลกสรรพสิง่ รอบตัวให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง)
หรื อคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือพื ้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทกุ คน เพือ่ ให้ สามารถด�ำเนิน
ชีวติ ร่วมกันอย่างสงบศานติ ส�ำหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 จึงเป็ นช่วงเวลาส�ำคัญ เพราะกระบวนการพัฒนาศักยภาพทีว่ างอยูบ่ นพื ้นฐานของการ
เรียนรู้ตามแนวจิตตปั ญญาศึกษา และการเรียนรู้สกู่ ารเปลีย่ นแปลงนัน้ คือ “การสร้ างรากฐานทีแ่ ข็งแรงและมัน่ คงในการด�ำเนินชีวติ ”

การพัฒนานักศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
“มูลนิธิรากแก้ ว” มูลนิธิในเครือมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็ นหนึง่ ในหน่วยงานทีข่ บั เคลือ่ นเรื่องบูรณาการเครือข่ายภาคการศึกษากับภาคส่วนต่างๆ
เพือ่ ขยายผลการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วย “โครงการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ วยพลังนิสติ
นักศึกษา” เพือ่ สร้ างแนวคิดปลูกฝังให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ เกิดการเรี ยนรู้และขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
สนับสนุนให้ สถาบันการศึกษาใช้ องค์ความรู้ทผี่ ลิตได้ มาท�ำประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนด้ วยพลังนิสติ นักศึกษา ซึง่ ได้ รบั การสนับสนุนและความร่วมมือ
จากหลายๆ ภาคส่วน ได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการในพื ้นทีเ่ ป้าหมายระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ ้ าน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสติ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเป้าหมายและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
ทัว่ ประเทศเพือ่ ร่วมมือกันขับเคลือ่ นโครงการฯ

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันการศึกษาน�ำร่องในเขตภาคกลาง
ได้ ดำ� เนินงานตามโครงการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ วย
พลังนิสติ นักศึกษา โดยจัดตังกลุ
้ ม่ “รากแก้ ว มหิดล” เพือ่ ขับเคลือ่ น และ
พัฒนาพื ้นทีใ่ นด้ านการเกษตรและชนบท ยึดแนวทางการท�ำงานตาม
คูม่ อื การขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตรและชนบท และความมัน่ คง โดยคัดเลือกหมูบ่ ้ านเป้าหมายการ
พัฒนาไว้ 6 หมูบ่ ้ าน ใน 3 ต�ำบลของอ�ำเภอพุทธมณฑล จากนันน�
้ ำคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นำ� นักศึกษา นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ และผู้นำ� ชุมชน
ไปศึกษาดูงานตัวอย่างโครงการพัฒนาในจังหวัดพื ้นทีต่ ้ นแบบ (อุดรธานี
ขอนแก่น และน่าน) เพือ่ สร้ างความเข้ าใจถึงการน�ำหลักการพัฒนาตาม
แนวพระราชด�ำริมาใช้ แก้ ไขปัญหาให้ กบั ชุมชน ตลอดจนแนวทางการ
ท�ำงานอย่างบูรณาการของสถาบันการศึกษากับหน่วยงานราชการเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนการด�ำเนินงานที่วางไว้ โดยวิเคราะห์
ข้ อมูลของหมูบ่ ้ านเป้าหมายและแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ หมูบ่ ้ าน
ในยุทธศาสตร์ และหมูบ่ ้ านนอกยุทธศาสตร์ ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ น�ำนักศึกษาร่วมกับอ�ำเภอพุทธมณฑล อาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบ่ ้ าน และคณะกรรมการหมูบ่ ้ าน เข้ าเก็บข้ อมูลเศรษฐกิจสังคม
และความสุข และน�ำข้ อมูลที่จดั เก็บมาวิเคราะห์ ประมวลผล
คืนข้ อมูล และจัดท�ำเป็ นแผนชุมชน ซึง่ ในขั ้นตอนนี ้อยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินงาน และอีกหนึง่ กิจกรรมที่ขบั เคลื่อนควบคูก่ นั ไป คือ การขับ
เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ วยพลังนิสติ นักศึกษาในภาค
การศึกษา แบ่งการพัฒนาเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การสร้ าง
ความเข้ าใจ ระยะที่ 2 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและรายวิชา และ
ระยะที่ 3 การสรุปผลการท�ำงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และขยายผล
ซึง่ ด�ำเนินกิจกรรมครอบคลุมเรื่ องการพัฒนาศักยภาพนิสติ นักศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ผา่ น
การปฏิบตั ใิ นพื ้นทีฝ่ ึกปฏิบตั กิ าร การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และสรุปบทเรียน
เพือ่ น�ำไปขยายผลในสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ซึง่ ช่วงนี ้อยูใ่ นระยะของการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาและรายวิชา โดยน�ำผู้นำ� นักศึกษา ประกอบด้ วย
สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา นักศึกษาโครงการรากแก้ ว และหัวหน้ า
นักศึกษาจากคณะต่างๆ เรี ยนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดพื ้นทีต่ ้ นแบบ เพือ่ ให้ เกิดความเข้ าใจแนวทางการน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน การท�ำกิจกรรม
นักศึกษา และการพัฒนาโครงการในพื ้นที่เป้าหมาย ตลอดจนสร้ าง
เครื อข่ายนักศึกษาขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการดังกล่าวมุง่ หวังให้ เกิดความเข้ าใจในแนวทางการพัฒนาตาม
แนวพระชาด�ำริ และน�ำมาประยุกต์ใช้ ในการด�ำเนินโครงการอย่าง
บูรณาการ ภายใต้ กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ การบูรณาการขับ
เคลือ่ นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ วยพลังนิสติ
นักศึกษา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ น�ำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็งและ
พึง่ พาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืนสืบไป
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ซึง่ บัดนี ้โครงการฯ ได้ ดำ� เนินมาถึงขันตอนกระบวนการของการลงนามในสั
้
ญญาผู้รบั ทุน-สนับสนุนการพัฒนารายวิชาออนไลน์ เพือ่ ให้ คณาจารย์
และบุคลากรผู้ได้ รบั การคัดเลือกในการพัฒนารายวิชาออนไลน์นนได้
ั ้ นำ� ทุนงบประมาณ/สนับสนุนเข้ าไปช่วยในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการประมาณ 140 คน โดยคาดหวังว่าคณาจารย์และบุคลากรจะมีแรงจูงใจในการออกแบบและพัฒนา
รายวิชาออนไลน์มากขึ ้น สามารถสร้ างสือ่ การสอนทีใ่ ช้ ประกอบในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ได้ นอกจากนี ้ นักศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้ า
ถึงบทเรียนได้ จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต โดยไม่มอี ปุ สรรคด้ านเวลาและสถานทีม่ าเป็ นตัวก�ำหนด

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

การจัดท�ำบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา
พิธีลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน/รับการสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC
และ MOOC ภายใต้โครงการ MUx และ Thai MOOC

เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้วย ผู้ชว่ ยศาสตรจารย์ ดร.อนุชยั ธีระเรืองไชยศรี
รองผู้อ�ำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความ
ยินดีกบั ผู้ที่ได้ รับทุน ในพิธีลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน/รับการ
สนับสนุนการพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์ แบบ SPOC และ MOOC ภาย
ใต้ โครงการ MUx และ Thai MOOC โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่
ที่ 1 โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อจัดการเรี ยนการสอนแบบเปิ ดส�ำหรับ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ (Thai MOOC) : 15 รายวิชา (ทุนโดยโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ) กลุม่ ที่ 2 โครงการ
พัฒนาบทเรี ยนออนไลน์แบบ SPOC ภายใต้ ระบบ MUx : 13 รายวิชา
(ทุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) ส�ำหรับใช้ ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ
กลุม่ ที่ 3 โครงการน�ำร่อง : โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC

ภายใต้ ระบบ MUx : 4 รายวิชา ส�ำหรับใช้ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
(ทุนและการสนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหิดล)
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ เทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิง่ (e-Learning) เพือ่ ให้ อาจารย์
และบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจัดการเรียนการสอน จึงได้ จดั ตังโครงการพั
้
ฒนา
เทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิง่ (e-Learning) และได้ สนับสนุนทุน/
สนับสนุนงบประมาณเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ เทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิง่ (e-Learning)

มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีความประสงค์ทจี่ ะประสาน ความร่วมมือกัน
ในการส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้ มคี วามเข้ มแข็ง เป็ นเลิศทางวิชาการ สูม่ าตรฐานสากล
อันสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการใน
การให้ สถาบันอุดมศึกษาในพื ้นทีท่ ำ� หน้ าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลี ้ยงแก่โรงเรียนในท้ อง
ถิ่นให้ มีการด�ำเนินงานตามข้ อตกลงในรูปแบบของการประสานความ
ร่วมมือระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญ และประโยชน์ของ
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซงึ่ กันและกันทีม่ ตี อ่ การพัฒนาการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร และการด�ำเนิน
งานตามกรอบแนวทางความร่วมมือ ตามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
เมือ่ วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จังหวัดนครปฐม
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และนายนพดล เด่นดวง ผู้อำ� นวยการโรงเรี ยน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เป็ นผู้ลงนามในบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือนี ้ รองศาสตราจารย์

นายแพทย์ปรี ชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาว
สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อ�ำนวยการกลุม่ บริ หารวิชาการ โรงเรี ยน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ร่วมลงนามเป็ นสักขีพยาน
นอกจากนี ้ดร.เกรียงพงศ์ ภูมริ าช ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื ้นทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 คณะผู้บริหาร ครู นายกสมาคมผู้ปกครอง
และประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และคณะผู้บริหาร
ของส่วนงาน คณาจารย์ ผู้อ�ำนวยการหน่วยงาน/กอง มหาวิทยาลัย
มหิดล และแขกผู้มเี กียรติร่วมเป็ นสักขีพยาน
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โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการศึกษา
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์
“ArtLab : Communication Design Thesis Exhibition 2016”
คณะผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แก่ ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศษิ ฎ์ศกั ดิ์ รองคณบดีฝ่ายการ
ต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ นางสาวอัญชิสา กาญจนรุจวิ ฒ
ุ ิ
หัวหน้ าหน่วยวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ และนาย
ชาติวรุฒม์ ดุลยไชย เจ้ าหน้ าที่งานการต่างประเทศ เข้ าร่วม
งานประชุม APAIE Annual Conference and Exhibition
2016 ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ นกั ศึกษาทีจ่ บการศึกษา ได้ มโี อกาสแสดงผลงานออกสูส่ ายตา
บุคคลภายนอก รวมทังเป็
้ นการแนะน�ำหลักสูตรให้ เป็ นทีร่ ้ ูจกั แพร่หลายมากขึ ้น โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ArtLab : Communication
Design Thesis Exhibition 2016” จ�ำนวน 28 ผลงาน ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุม่ สาขาวิชาจิตรกรรม
และศิลปกรรม ณ ลานเอเทรี ยม 2 ชั ้น 1 ห้ างสรรพสินค้ าสยามเซนเตอร์ ผลงานของนักศึกษาในปี นี ้จัดแสดงภายใต้ แนว
ความคิด “ArtLab” ที่น�ำเสนอมุมมองใหม่ๆ ด้ านการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเน้ นงานออกแบบเพื่อแก้ ปัญหาสังคมในสือ่ หลาก
หลายรูปแบบ

การประชุม APAIE จัดโดยสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งภาค
พื ้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Association for International
Education: APAIE) เป็ นเวทีการประชุมระดับนานาชาติที่เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นแวดวงการศึกษาชั ้นน�ำจากทัว่ โลกได้ พบปะ
กันเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาความร่ วมมือการศึกษา โดยในปี นี ้
จัดขึ ้นภายใต้ แนวคิดหลัก Asia Pacific – A Global Education
and Research Powerhouse: New models of cooperation
in research engagement and education mobility for the 2020’s
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการแสวงหาความท้ าทาย
ใหม่ และความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ นับเป็ นหนึง่ ในนิทรรศการด้ าน
การศึกษาที่ส�ำคัญในภูมิภาค มีผ้ เู ข้ าร่ วมงานกว่า 1,500 คน
จากสถาบันการศึกษานานาชาติกว่า 100 สถาบัน ในโอกาสนี ้ผู้แทน
ของวิทยาลัยนานาชาติได้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
และโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา ตลอดจนท�ำความรู้จกั กับผู้แทน
จากสถาบันการศึกษาชันน�
้ ำจากประเทศต่างๆ เพือ่ สร้ างเครื อข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำจากต่างประเทศเพิม่ ขึ ้น และ
ยังเสริมสร้ างการรับรู้ถงึ คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอีกด้ วย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

ร่วมงานประชุม APAIE 2016 และงานการศึกษาระดับโลก NAFSA 2016
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เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) เป็ นประธานใน
พิธีเปิ ดโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp 2016)
ครัง้ ที่ 8 ภายใต้ แนวคิด (SC2 : Smart City, Smart Community) โดย
มี ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสือ่ สารองค์กรและสร้ างความ
ผูกพัน เป็ นหัวหน้ าคณะท�ำงาน ซึง่ โครงการดังกล่าวจัดขึ ้นเพือ่ เป็ นการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้และพัฒนาความ
รู้ความสามารถ รวมทังความคิ
้
ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ด้าน ICT และเพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวคิด University Engagement หรื อการท�ำงานเชิง
วิชาการร่วมกับสังคม โดยนักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ ศกึ ษาและ
เพิม่ พูนทักษะความรู้ทางวิชาการด้ าน ICT เบื ้องต้ นในแต่ละด้ าน ได้ แก่
Programming, Multimedia, Computer System & Computer Network และ Database & Software Application และความรู้ด้านภาษา
อังกฤษเบื ้องต้ น จากคณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ และยังได้ เข้ าร่วมอบรม
Workshop โดยผู้เชีย่ วชาญจากบริษทั คูค่ วามร่วมมือชันน�
้ ำได้ แก่ บริษทั
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จ�ำกัด โดยมีนกั เรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
เข้ าร่วมโครงการ จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 40 คน จาก 16 โรงเรียนชันน�
้ ำ

นอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมสันทนาการ และ
กิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพือ่ สร้ าง
ศักยภาพในการเป็ นประชาชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึง่
เป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา
ของคณะฯ และนักเรียนค่ายฯ ภายใต้ ชอื่ “กิจกรรม CSR จุดประกายฝัน
ปั นความรู้วิทยาศาสตร์ SC2 : Smart City, Smart Community”
ณ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนอนุบาลหมูบ่ ้ านเด็กสานรัก โดยได้ ชว่ ยกันท�ำความ
สะอาดลานกิจกรรม ห้ องเรี ยน และบริเวณสนามเด็กเล่น เพือ่ ปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมให้ นา่ อยู่ จากนันเป็
้ นกิจกรรมกลุม่ ของนักเรียนค่ายฯ ร่วม
กับเด็กๆ โรงเรี ยนอนุบาลหมูบ่ ้ านเด็กสานรัก ซึง่ เป็ นการแบ่งปั นความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทีเ่ ต็มไปด้ วยรอยยิ ้ม และความสนุกสนาน
และในช่วงท้ ายของกิจกรรม คณะฯ ได้ มอบเครื่ องอุปโภคบริโภคให้ แก่
มูลนิธิเด็กฯ จ�ำนวนหนึง่ ด้ วย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

โครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (Junior Camp 2016) ครั้งที่ 8
และกิจกรรม CSR จุดประกายฝัน ปันความรู้วิทยาศาสตร์ SC2 : Smart City Smart Community
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โครงการ “ฟาร์มวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ ระยะที่ 1”

เปิดบ้านมหิดลวิชาการ 2015

ปัจจุบนั ประชาชนในสังคมมีความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากยิง่ ขึ ้น ซึง่ การเริ่มต้ นดูแลสุขภาพมัก
จะเริ่มต้ นจากอาหารเพราะเป็ นสิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ได้ ในชีวติ ประจ�ำวันและได้ รับความนิยมสูง ดังนัน้ จึงมีผ้ บู ริโภคหันมาสนใจการ
บริโภคพืชผักปลอดภัยมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม สินค้ าจ�ำพวกพืชผักปลอดภัย และในกลุม่ อินทรีย์ทปี่ ลอดสารพิษยังมีจ�ำนวน
น้ อย ราคาค่อนข้ างสูง และหาซื ้อค่อนข้ างยาก ฉะนั ้นโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญจึงได้ เปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ การเกษตรเพือ่ สุขภาวะขึ ้น ซึง่ หลักสูตรได้ มงุ่ การส่งเสริมและสร้ างแหล่ง
เรียนรู้ด้านระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยและการจัดการผลผลิตเพือ่ จ�ำหน่าย จะท�ำให้ นกั ศึกษาได้ เรียนรู้ผา่ นการปฏิบตั จิ ริง
ในการผลิตและการจัดการผลผลิตทีค่ ำ� นึงถึงผู้บริโภค ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้ อม และปลอดภัยต่อตนเองในฐานะผู้ผลิต ตลอดจน
นักศึกษาจะได้ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตด้ วย ทังนี
้ ้การสร้ างระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยและการจัดการผลผลิต
เพือ่ จ�ำหน่าย ยังสามารถรองรับกิจกรรมการหารายได้ ของนักศึกษาด้ วย
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรี ชา
สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เป็ นประธานเปิ ดงาน “มหิดลวิชาการ 2015 Mahidol Open House”
ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ ้นเพือ่ เป็ นการน�ำความรู้อนั หลากหลายของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมาบูรณาการคืนสูส่ งั คม
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“งานมหิดลวิชาการ” จัดขึ ้นครัง้ แรกเมื่อปี 2552 โดยมีก�ำหนดจัด
งาน 2 ปี ตอ่ 1 ครัง้ ส�ำหรับปี นี ้จัดเป็ นครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 7
พฤศจิกายน 2558 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ MU OPEN HOUSE
“เปิ ดบ้ านมหิดล บ้ านแห่งการเรี ยนรู้ไร้ ขีดจ�ำกัด” เป็ นกิจกรรมที่จดั
ขึ ้นโดยความร่วมมือของคณะ/สถาบันต่างๆ มีการสาธิตการเรี ยน
การสอน การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา
นวัตกรรมที่นา่ สนใจ พร้ อมทังเปิ
้ ดอาคารเรี ยน/ห้ องปฏิบตั กิ ารให้ ผ้ ู
สนใจได้ เข้ าเยีย่ มชมอย่างเจาะลึกและใกล้ ชดิ
นอกจากนี ้ ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่นา่ สนใจ อาทิ การบรรยาย
MU ADMISSION 2016 ค้ นหาตัวตน พร้ อมเจาะลึกเส้ นทางสูร่ ัว้
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้ นกั เรียนสามารถวางแผนเตรียมสอบแอดมิชชัน่
ในปี พ.ศ. 2559, MU EXHIBITION นานานิทรรศการ สร้ างปั ญญา
ของแผ่นดิน, MU FESTIVAL ร้ อง เล่น เต้ น โชว์ กับมหกรรมกิจกรรม
ของนักศึกษา และ MU TOUR พานักเรียนนัง่ รถรางโดยมีพนี่ กั ศึกษา
เป็ นวิทยากรพาน้ องๆ ชมทัศนียภาพ และเพลิดเพลินบรรยากาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทุกกิจกรรมเข้ าร่วมงานได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น

โครงการ One Health Roadshow
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึง่ เดียว และผู้แทนส�ำนักโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ กระทรวง
สาธารณสุข จัดกิจกรรม One Health Roadshow เพือ่ ถ่ายทอดแนวคิดเรื่ องสุขภาพหนึง่ เดียว ไปสูบ่ คุ ลากรและนักศึกษา
ของคณะ โดยจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ บคุ ลากรและนักศึกษา ได้ มีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลเรื่ องสุขภาพหนึง่ เดียว
และโรคอุบตั ใิ หม่
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โครงการ Connecting Mekong through Education and Training (USAID COMET)
- Mekong Learning Center
โครงการ Connecting Mekong through Education and Training
(USAID COMET) - Mekong Learning Center คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็ นหน่วยงานหลักในประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) ได้ รับทุน
สนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
(United States Agency for International Development-USAID)
โดยมี อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นหัวหน้ าโครงการ ร่วม
ด้ วย อาจารย์ ดร.พัฒนาช พัฒนศรี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริตตา
ประยูรยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณสิริ พันธ์อไุ ร และ รองศาสตราจารย์
ดร.ชุตพิ ร อนุตริยะ เป็ นคณะท�ำงาน โดยมีวตั ถุประสงค์โครงการเพือ่ จัด
กิจกรรม/อบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้ านวิธีการเรียนการสอนในเทคนิค
Outcome-based Learning ด้ วยวิธีการต่างๆ ให้ กบั คณาจารย์และ
บุคลากรด้ านการศึกษาทีม่ กี ารเรียนการสอนหมวด STEM เพือ่ พัฒนา
บุคลากรด้ านการศึกษาให้ ปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองเพือ่ ถ่ายทอดให้
นักเรียนนักศึกษาได้ เหมาะสมกับสังคมการเรียนรู้ในปัจจุบนั ของเยาวชน

โดยมุง่ เน้ นการสอนให้ นกั ศึกษาได้ เรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเอง พร้ อม
ที่จะสามารถเข้ าปฎิบตั งิ านได้ ทนั ที นอกจากทักษะความรู้ด้านวิชาการ
แล้ ว ยังสอดแทรกทักษะทีจ่ �ำเป็ นในการท�ำงาน เช่น สือ่ สารความเป็ นผู้นำ�
ท�ำงานร่วมกันเป็ นทีม การน�ำเสนอและบุคลิกภาพ โดยน�ำเอาวิธีการและ
เทคนิค COMET MODEL ทีเ่ น้ นการเรียนการสอนแบบ Outcome-based
มาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนทีม่ อี ยูก่ บั เนื ้อหาวิธีทสี่ อนอยูใ่ ห้ เหมาะสม
โดยการมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการเรียนแบบผสม รวมทังจั
้ ดท�ำช่อง
ทางการขยายผล เผยแพร่วธิ ีการ Case study และ Best Practices ใน
หลายช่องทาง เพือ่ เป็ นฐานข้ อมูลบุคลากรทีเ่ คยผ่านการอบรมจากคณะ
ท�ำงาน หรือ ผู้ทสี่ นใจจะน�ำวิธีการไปปรับปรุงการเรียนการสอนด้ วยตนเอง
โครงการ Connecting Mekong through Education and Training
(USAID COMET) - Mekong Learning Center จัดการอบรมคณาจารย์
รุ่นที่ 1 เดือนกันยายน 2559 มีผ้ เู ข้ าอบรมจ�ำนวน 17 คน ด�ำเนินการเรี ยน
การสอนด้ วย COMET MODEL ในวิชา EGEE211 Computer Aided
Design อีกทังการใช้
้
เทคนิคต่างๆ เช่น Blended Learning, Flip Classroom, Work-Readiness Skills, Project-Oriented Learning เป็ นต้ น

โดยทิศทางในอนาคตของโครงการ เปิ ดกว้ างการอบรมให้ ความรู้
ด้ านวิธีการเรียนการสอนแนว Outcome-based Learning ให้ กว้ าง
ขวางส�ำหรับคณะอืน่ ๆ นอกเหนือจากหมวด STEM อีกทังขยาย
้
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการมีสว่ นร่วมในการวางหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีเนื ้อหาวิชาหรื อหลักการ/ทักษะที่นกั ศึกษา
ควรมีและพร้ อมก่อนเข้ าท�ำงาน ส่งเสริ มกิจกรรมระหว่างภาคผู้
จ้ างงานกับภาคผู้ให้ การศึกษา เพือ่ ให้ เกิดการเรี ยนรู้โลกของการ
ท�ำงานควบคูก่ บั หลักการวิชาการและทักษะทัง้ Hard Skills และ
Soft Skills รวมทังส่
้ งเสริมให้ มีกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่าทีท่ ำ� งาน
ในภาคต่างๆ กับนักศึกษารุ่นน้ อง เพือ่ ถ่ายทอดประสบการณ์และ
มุมมองชีวติ การท�ำงานทีห่ ลากหลายให้ เกิดความเข้ าใจในโลกของ
การท�ำงาน และการพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ
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โครงการการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาคณะฯ ให้ เป็ น Outbound
สถาบันการศึกษาชันน�
้ ำทางการพยาบาลระดับประเทศและนานาชาติ
• Universiti Brunei Darussalam บรูไน จ�ำนวน 18 คน
และได้ ก�ำหนดกลยุทธ์ในการเป็ นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาลของ
• St.Luke’s International University ญี่ปนุ่ จ�ำนวน 2 คน
สถาบันการศึกษาในกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ เป็ นประตูสกู่ ารสร้ างและ
• ASEAN Mobility Program 2016, Universiti Brunei Darussalam
พัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือและการแลกเปลีย่ นความรู้ทางวิชาการ
บรูไน จ�ำนวน 9 คน
และวิชาชีพกับประเทศในกลุม่ ประเทศอาเซียนด้ วยกันเอง รวมทั ้ง
• Oregon Health & Science University สหรัฐฯ จ�ำนวน 2 คน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศนอกภูมภิ าค คณะพยาบาลศาสตร์ จงึ ได้
• Kyushu University ญี่ปนุ่ จ�ำนวน 2 คน
จัดโครงการการแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษา
• Asia Pacific Leaders 7th Education Program 2016 ณ
พยาบาลในต่างประเทศขึ ้น เพือ่ สนับสนุนให้ อาจารย์และนักศึกษาของ
Hong Kong Polytechnic University จ�ำนวน 1 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นความรู้ทางวิชาการและ
• โครงการ Exploring Asian Traditional and Contemporary Food
วิชาชีพในระดับนานาชาติ ตลอดจนเข้ าใจความแตกต่างหลากหลาย
Cultures in Asian Cities (EAT 2016) ณ ญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ทางด้ านภาษา สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึง่ จะช่วยส่งเสริม
จ�ำนวน 1 คน
ศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนเปิ ดโลกทัศน์และเพิม่ ความเข้ ม
แข็งในการสร้ างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาพยาบาลชั ้นน�ำในต่าง อาจารย์ นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ นักศึกษาจาก
ประเทศ
สถาบันในต่างประเทศได้ แลกเปลีย่ นความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจนเข้ าใจความแตกต่างหลากหลายทางด้ านภาษา สังคมและ
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ มีการแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษากับ วัฒนธรรม และคณะฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้ างความ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ดังนี ้
เป็ นสากลให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

Inbound

• Universiti Brunei Darussalam บรูไน จ�ำนวน 14 คน
• Oregon Health & Science University สหรัฐฯ จ�ำนวน 8 คน
• University of Pennsylvania สหรัฐฯ จ�ำนวน 10 คน
• Deakin University ออสเตรเลีย จ�ำนวน 24 คน
• St.luke’s International University ญี่ปนุ่ จ�ำนวน 4 คน
• Kyushu University ญี่ปนุ่ จ�ำนวน 2 คน
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ั นาทักษะทางด้ านนี ได้
้ แก่
ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยทีใ่ ช้ พฒ
ั นาทักษะทางด้ านนี ได้
้ แก่ ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยทีใ่ ช้ พฒ

โครงการพัฒนาระบบ Soft Skills
ในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่า การที่นกั ศึกษาจะประสบความส�ำเร็จ
ในชีวติ การท�ำงาน และชีวติ ส่วนตัวนัน้ นักศึกษาจ�ำเป็ นต้ องมีมากกว่า
ความรู้ทไี่ ด้ รับจากการเรี ยนในห้ องเรี ยน การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้ อง
กับการท�ำงาน และการใช้ ชีวติ ในสังคม ทีเ่ รี ยกกันว่า Soft skills จึงมี
ความส�ำคัญไม่แพ้ กนั บัณฑิตวิทยาลัยจึงก�ำหนดให้ มกี ารพัฒนาทักษะ
Soft skills ให้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัต
โลก ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะการท�ำงานและการใช้ ชีวติ ในสังคม
(Profressional and Personal Skills Development)
โดยก�ำหนดทักษะการท�ำงานและการใช้ ชีวติ ในสังคม ที่เป็ นพื ้นฐาน
ที่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจะมีได้ แก่

โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research

ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้ พฒ
ั นาทักษะทางด้ านนี ้
ได้ แก่

โครงการ Welcoming Day 2016 (บัณฑิตพบมิตรใหม่)

โครงการอบรม infographic เพื่องานวิชาการ

2. Leaderships and Management Skills
(ทักษะด้านการเป็นผูน้ ำ� )
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเป็ นผู้นำ� ให้ แก่นกั ศึกษา เช่น การ
พัฒนาทางด้ านความคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้ างสรรค์ การท�ำงาน
ร่วมกันเป็ นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้ าสังคม เทคนิค
การสร้ างแรงจูงใจ
- เพื่อส่งเสริ มพัฒนาทักษะการจัดการด้ านต่างๆ ทั ้งในชีวติ
ส่วนตัวและการท�ำงานเช่นการจัดการบริหารเวลา การจัดการทางด้ าน
การเงิน
ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยทีใ่ ช้ พฒ
ั นาทักษะทางด้ านนี ได้
้ แก่

โครงการสร้างผู้น�ำกิจกรรมด้านนันทนาการ

1. Communication and Language Skills
(ทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร)
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้ านภาษาที่นอกเหนือจากภาษาที่
นักศึกษาใช้ เป็ นหลัก เช่น นักศึกษาไทยควรศึกษาภาษาอืน่ ทีน่ อกเหนือ
จากภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติที่
ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก สามารถร่วมกิจกรรมหรื อโครงการเพิม่ พูน
ความรู้ภาษาไทยได้ โดยภาษาทีเ่ รียนเพิม่ เติมนัน้ ควรเน้ นไปในการใช้
งานจริง ได้ แก่ การพูด การฟั ง หรื อการเขียน
- เพือ่ พัฒนาความสามารถในด้ านการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ ทัง้
การพูด การเขียน หรือการน�ำเสนอโดยการใช้ สอื่ แบบต่างๆ ซึง่ นักศึกษา
ควรมีความสามารถใช้ การสือ่ สารในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น การพูด
ในที่สาธารณะ การน�ำเสนอผลงานในที่ประชุม การสือ่ สารในองค์กร
การสือ่ สารในสถานการณ์ที่มีความขัดแยัง การน�ำเสนอโครงการเพือ่
ขอทุน เป็ นต้ น

รายงานประจ�ำปี 2559

4. Information Technology Skills
(ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้นกั ศึกษาพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพือ่ ใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูลสืบค้ นข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง : การพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิโดยชีวการแพทย์
สารสนเทศส�ำหรับนักเทคนิคการแพทย์

3. Research Skills
(ทักษะการท�ำงานด้านวิจยั )
วัตถุประสงค์
- เพื่อเตรี ยมความพร้ อมแก่นกั ศึกษาให้ สามารถผลิตงานวิจยั
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เผยแพร่ในทีป่ ระชุม หรื อวารสารระดับนานาชาติ โดย
กิจกรรมหรื อโครงการในทักษะด้ านนี ้ ได้ แก่ การทบทวนวรรณกรรม
การเขียนโครงการวิจยั การออกแบบงานวิจยั ที่เหมาะสม การน�ำสถิติ
มาใช้ ในงานวิจยั ตลอดจนการเขียนและเผยแพร่ผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ เปิ ดหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะ
ทาง สาขาการพัฒนาการบริการปฐมภูมติ อ่ เนื่องทุตยิ ภูมโิ ดยชีวการ
แพทย์สารสนเทศส�ำหรับนักเทคนิคการแพทย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ นกั เทคนิคการแพทย์ มีความสามารถในการรวบรวม และวิเคราะห์
ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร โดยใช้ กระบวนการทางชีวการแพทย์
สารสนเทศ และน�ำผลการวิเคราะห์ไปใช้ ประเมินภาวะสุขภาพได้ ทงั ้
ในระดับบุคคลและชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
ทางสุขภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลงทางสุขภาพ เพือ่ ใช้
ในการดูแลและสร้ างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน เป็ นการเชื่อมต่อ
และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมติ อ่ เนือ่ งไปยังการดูแลระดับทุตยิ ภูมิ
โดยใช้ ฐานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการดูแลสุขภาพ
ของแต่ละโรงพยาบาลหรื อเขตบริ การสุขภาพต่อไปในอนาคต ซึง่
หลักสูตรดังกล่าว ได้ รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ และได้
รับการตอบสนองจากกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านกลไกการพัฒนา
บุคลากรห้ องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์

ในปี 2559 คณะฯ ได้ จดั อบรม รุ่นที่ 1 ในช่วงเดือนมิถนุ ายน –
ธันวาคม 2559 มีนกั เทคนิคการแพทย์เข้ ารับการอบรมรวมทั ้งสิ ้น
24 คน (บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 23 คน ซึง่
เป็ นผู้แทนของเขตบริการสุขภาพจากทัง้ 12 เขต และสังกัดสถาบัน
อุดมศึกษา จ�ำนวน 1 คน) โดยการอบรมครัง้ นี ้ใช้ รูปแบบและการจัด
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย ได้ แก่ การฝึกปฏิบตั ดิ ้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรี ยนรู้ชมุ ชนและการลงพื ้นที่ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นศาสตร์ ตา่ งๆ การสะท้ อนคิด การศึกษาดูงาน การ
จัดท�ำโครงงานวิจยั เพื่อพัฒนางานโดยใช้ ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นฐานการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ Transformative
learning
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ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Dental Simulation Center)

นอกจากนี ้ยังเป็ นการบูรณาการพันธกิจการศึกษา และการบริ การวิชาการโดยผู้เข้ าอบรมมีสว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะฯ โดยเป็ นวิทยากรรับเชิญในการแลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
งานเทคนิคการแพทย์ เพื่อส่งผ่านความคิด เจตคติ ความภาคภูมใิ จ และคุณค่าของวิชาชีพให้ แก่นกั ศึกษา
เทคนิคการแพทย์ ชันปี
้ ที่ 4 รวมถึงลงพื ้นทีร่ ่วมกับนักศึกษาในการฝึ กปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์ชมุ ชน รวมไป
ถึงการก่อให้ เกิด “เครือข่ายความร่วมมือของนักเทคนิคการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพ ทัง้ 12 เขต กับสถาบัน
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ (มหิดล)”
ในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือของนักเทคนิคการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพ ทัง้ 12 เขต กับ
สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ (มหิดล) และสร้ างเสริมความเข้ มแข็งของเครือข่าย เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การบริ การของห้ องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์ให้ เท่าเทียม และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการเปิ ด
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาอืน่ ๆ เพิม่ ขึ ้น บนพื ้นฐานของความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลัก
ของคณะฯ โดยค�ำนึงถึงความต้ องการของสังคม และการสนองตอบนโยบาย ตลอดจนสถานการณ์ทางการ
แพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
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ศูนย์ปฏิบตั ิการซิมมิวเลชัน่ ได้ จดั ตั ้งขึ ้นเพื่อมุ่งหวังให้ “คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นสถาบันชั ้นน�ำทาง
ทันตแพทยศาสตร์ ของเอเชีย ด้ านการวิจยั การศึกษา และการบริการ
วิชาการ” ซึง่ ได้ เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
ประกอบด้ วยห้ องปฏิบตั กิ าร 3 ห้ อง คือ
ห้ องปฏิบตั กิ ารชั ้น 1 และ 2 มีชดุ ปฏิบตั กิ ารซิมมิวเลชัน่ เสมือนจริ ง
3 มิติ จ�ำนวนห้ องละ 60 ชุด รวม 120 ชุด ชุดปฏิบตั กิ ารซิมมิวเลชัน่
เสมือนจริ ง 3 มิติ เป็ นการจ�ำลองสภาวการณ์เสมือนจริ งทางคลินิก
ร่วมกับการใช้ โปรแกรม DentSimTM ซึง่ เป็ น Virtual Reality-Based
Technology โดยขณะที่นกั ศึกษาท�ำการกรอแต่งฟั น กล้ องสามารถ
ตรวจจับต�ำแหน่งของด้ ามกรอฟันทีส่ มั พันธ์กบั ซีฟ่ ันในขากรรไกรเทียม
ท�ำให้ สามารถแสดงรูปร่างลักษณะของฟันทีน่ กั ศึกษาฝึกปฏิบตั ใิ ห้ เห็น
บนจอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะทีเ่ ป็ น 3 มิติ และประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานด้ วยตนเองได้ ทนั ที

นักศึกษาสามารถฝึ กการกรอแต่งฟั นในขากรรไกรเทียมซึง่ ยึดอยู่
กับหัวหุน่ จ�ำลองในลักษณะเดียวกับการรักษาผู้ป่วยในคลินิก เช่น
การกรอแต่งฟั นเพื่ออุดฟั นในงานทันตกรรมหัตถการ (Operative
Dentistry) การกรอแต่งฟั นเพือ่ ท�ำครอบฟั น สะพานฟั น ในงานทันต
กรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) และการฝึ กปฏิบตั กิ ารฝังรากเทียม
(Implant) เป็ นต้ น
ห้ องปฏิบตั กิ าร 3 มีชดุ ปฏิบตั กิ ารซิมมิวเลชัน่ จ�ำนวน 120 ชุด เป็ น
แบบ Modern Dental Simulation Units with Computerized
Training System ซึง่ รองรับการเรี ยนการสอนในวิชาชีพทันตแพทย์
ต่างๆ ดังนี ้ วิชาทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาเอ็นโด
ดอนต์ ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก วิทยาระบบบดเคี ้ยว ทันตกรรมจัดฟั น
ศัลยศาสตร์ ชอ่ งปาก ทันตกายวิภาคศาสตร์ ทันตกรรมวัสดุศาสตร์
และการยศาสตร์
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วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยดนตรีชั้นน�ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก่อตั ้งขึ ้นด้ วยปณิธานมุง่ มัน่ ที่จะให้ เป็ นแหล่งผลิตนักเรี ยน
นักศึกษา นักดนตรีทมี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน มีรสนิยมทีด่ ี มีความส�ำนึกต่อสังคม ปณิธาน
นี ้สะท้ อนอยูใ่ นทุกสิง่ ทีป่ ระกอบกันขึ ้นเป็ นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่วา่ จะเป็ นหลักสูตร
การเรียนการสอน อาคารสถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย ฯลฯ นับตังแต่
้ พ.ศ.
2538 ที่กอ่ ตังวิ
้ ทยาลัยดนตรี จนกระทัง่ ปั จจุบนั วิทยาลัยขยายตัว ก้ าวหน้ า พัฒนา
ทันสมัยในทุกด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพการเรี ยนการสอน จ�ำนวนนักเรี ยน นักศึกษา
อาคารสถานที่ พันธกิจต่อสังคม จนกระทัง่ ถึงระดับนานาชาติ ฯลฯ และมีแนวโน้ มทีจ่ ะ
ขยายต่อไปในอนาคต

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้ านดนตรี
ในมิตใิ หม่ เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกในภูมภิ าคอุษาคเนย์ทมี่ ศี กั ยภาพในการเปิดสอนดนตรี
ทุกระดับชั ้น ตั ้งแต่เตรียมอุดมดนตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดสอน
ครบทุกเครื่องดนตรี และทุกประเภทของดนตรี อาทิ ดนตรีพื ้นบ้ าน ดนตรีไทย ดนตรีแจ๊ ส
ดนตรี คลาสสิก เทคโนโลยีดนตรี ดนตรี บ�ำบัด และธุรกิจดนตรี วทิ ยาลัยดุริยางคศิลป์
มีความพร้ อมด้ านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนดนตรี มีเครื่ องดนตรี
มีครูสอนดนตรีทกุ ชนิด มีวงดนตรีจ�ำนวนมาก รวมทังกิ
้ จกรรมดนตรีชนิดต่างๆ จึงเป็ น
วิทยาลัยดนตรี ทสี่ ามารถพัฒนาสูค่ วามเป็ นสากลได้ อย่างรวดเร็ว
ความใหญ่โตของถาวรวัตถุตา่ งๆ อาจไม่ใช่สงิ่ ที่สะท้ อนถึงคุณภาพของสถานที่ หรื อ
จิตใจของผู้อยูอ่ าศัย ทางวิทยาลัยจึงให้ คณ
ุ ค่ากับการท�ำนุบำ� รุงสติปัญญาและจิตใจ
ของนักเรียนนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนให้ ก้าวหน้ า พัฒนาไปสูจ่ ดุ หมายอัน
ดีงาม จนสามารถเป็ นหลักทีพ่ งึ่ พิงของสังคมดนตรีและประเทศชาติได้
ความก้ าวหน้ าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็ นข้ อพิสจู น์ถงึ พัฒนาการทางคุณภาพของ
ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ อง อนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ใช่เป็ นเพียงอนาคตของวิทยาลัย
ดนตรีแห่งเดียว แต่เป็ นเสมือนอนาคตของชุมชนอุดมคติทางดนตรีแห่งโลกไร้ พรมแดน

ภาพจาก : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
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โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International Demonstration School : MUIDS

โรงเรี ยนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นนวัตกรรมทางการ
ศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่นด้ วยการผนึกก�ำลังความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ หลากหลายสาขาจากคณะ/สถาบันและหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้
คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา และ
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา เพื่อสนองตอบต่อการสือ่ สารในโลกยุคปั จจุบนั ที่
ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นหลักในการสือ่ สาร สืบค้ นความรู้ การเรี ยนการสอน
จึงต้ องใช้ หลักสูตรนานาชาติ ทั ้งเป็ นการเตรี ยมเด็กไทยเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียนและสากล โดยนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล จะมีลกั ษณะของความเป็ นไทย แต่สามารถสือ่ สารเป็ นสากล และคิด
วิเคราะห์เป็ น ทังนี
้ ้ นักเรี ยนยังมีโอกาสเรียนต่อได้ ในระดับอุดมศึกษาภาค
ภาษาไทยในประเทศหรือศึกษาต่อต่างประเทศ โดยโรงเรียนจะจัดการเรียน
การสอนให้ สอดคล้ องกับคณะวิชาทีน่ กั เรี ยนต้ องการสอบเข้ า อาทิ แพทย์
ทันตแพทย์ เป็ นต้ น
ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดรับนักเรียน
เป็ นรุ่นแรก ประมาณ 200 คน และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล ยังได้ รับการรับรองเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจาก “Western
Association of Schools and Colleges” หรือ WASC ซึง่ เป็ นสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

ภาพจาก : FB MUIDS

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

ภาพจาก : FB MUIDS

ภาพจาก : @ccaptainch

ปัจจุบนั โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนกั เรียนทีจ่ บ
การศึกษารุ่นแรก (ประจ�ำปี การศึกษา 2558) เข้ ารับประกาศนียบัตร
จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม
มหิดลสิทธาคาร

ำปี ำ2559
รายงานประจ�
ปี 2559
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จำนวนเตียงและจำนวนผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนวย : ราย

ผูปวยใน
ผูปวยนอก/ป

จำนวนเตียง

จำนวนผูปวย ผูปวย/เตียง/ป

พ�เศษ

สามัญ

รวม

3,482,554

927

1,370

โรงพยาบาลศิร�ราช
โรงพยาบาลศิร�ราช ปยมหาราชการุณย

3,056,178
426,376

662
265

1,370
-

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

2,075,089

548

621

โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน
ศูนยการแพทยสิร�กิติ์

1,527,625
509,493
37,971

227
234
87

621
-

94,157

57

49

94,157

57

49

436,728
176,105

57
-

-

2,297
2,032
265
1,169
848
234
87
106
106
57

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

คณะเวชศาสตรเขตรอน
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
คณะกายภาพบำบัด

รวม

6,264,633

1,589

2,040

-

3,629

97,019

42

9

83,039
13,980

41
53

9
7

50,284

43

8

34,174
12,685
3,425

40
54
39

9
7
9

2,475

23

16

2,475

23

16

2,093
-

37
-

10
-

151,871

42

8.72

หมายเหตุ : ** เปนคาเฉลี่ยที่คำนวณจาก 365 วัน

จำนวนสัตวที่เขารับการรักษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำนวนสัตวที่เขารับการรักษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำแนกตามโรงพยาบาล
จำแนกตามโรงพยาบาล

3

EXCELLENCE IN PROFESSIONAL SERVICES
AND SOCIAL ENGAGEMENT

มหาวิทยาลัยมหิดล มีรากฐานก�ำเนิดมาจากการแพทย์ มี
ประวัติศาสตร์ ด้านการแพทย์และการบริ การสุขภาพที่ยาวนาน
ก่อตังเริ
้ ่ มต้ นเป็ นโรงศิริราชพยาบาลตังแต่
้ พ.ศ. 2431 เป็ นโรงเรี ยน
แพทยากร ในปี พ.ศ. 2436 เปลี่ยนมาเป็ นโรงเรี ยนราชแพทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2443 และได้ รับสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ก�ำหนดองค์
ประกอบเป็ น 4 คณะ (คณะแพทยาศาสตร์ และศิริราชพยาบาล คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ )
ในปี พ.ศ. 2486

ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์จำ� นวนมาก ประกอบด้ วย 2 โรงเรียนแพทย์
7 โรงพยาบาล 1 โรงพยาบาลทันตกรรม และ 2 โรงพยาบาลสัตว์ มี
จ�ำนวนเตียงบริการผู้ป่วยประมาณ 4,000 เตียง (ผู้ป่วยในประมาณ
150,000 คน/ปี และผู้ป่วยนอกประมาณ 6 ล้ านคน/ปี )

โรงพยาบาล/ประเภท
โรงพยาบาล/ประเภท

หนวย : ตัว
หนวย : ตัว

จำนวน
จำนวน

โรงพยาบาลสัตวประศุอาทร
โรงพยาบาลสัตวประศุอาทร

76,313
76,313

โรงพยาบาลปศุสัตวและสัตวปา ปศุปาลัน
โรงพยาบาลปศุสัตวและสัตวปา ปศุปาลัน

11,061
11,061

รวม
รวม

87,374
87,374

สัตวปวยนอก
สัตสัวตปววปยนอก
วยใน (Ward, CCU)
สัตวปวยใน (Ward, CCU)
สัตวปวยฉุกเฉินว�กฤต
สัตวปวยฉุกเฉินว�กฤต
สัตวปวยศัลยกรรม
สัตวปวยศัลยกรรม
สัตวปวยในคลินิกเฉพาะทาง
สัตวปวยในคลินิกเฉพาะทาง

สัตวเล็ก
สัตวเล็ก
สัตวปศุสัตว
สัตวปศุสัตว
สัตสัวตปวาปา
มามา
้ยงชนิ
สัตสัวตเลีวเ้ยลีงชนิ
ดพ�ดเพ�ศษเศษ

จำนวนวัน
ที่ครองเตียง/ราย**

52,319
52,319
795
795
2,463
2,463
3,732
3,732
17,004
17,004
5,662
5,662
4,336
4,336
776776
189189
9898

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

สวนงาน/โรงพยาบาล
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้ ทกุ ส่วนงานมีการพัฒนาคุณภาพและการให้ บริ การในระดับมาตรฐานสากล
โดยส่วนงานทีไ่ ด้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีดงั นี ้

ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - มาตรฐานโรงพยาบาล HA

- CMMI V1.3 for Development-Maturity Level 3
- ISO/IEC 20000-1 : 2001
- ISO 15189 : 2012
- ISO 15190 : 2003
- ISO 17025
- ISO 17025 : 2005
- ISO 22870 : 2006
- ISO 9001 : 2008
- ISO 9001 : 2015
- ISO 22000 : 2005

คณะเทคนิคการแพทย์

- ISO 15189 : 2012
- ISO 15190 : 2003

คณะเภสัชศาสตร์

- ISO/IEC 17025 : 2005

มาตรฐานคุณภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

- มาตรฐานคุณภาพงาน Medical check-up Services (ISO 9001 : 2008)
เป็นการรับรองคุณภาพหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

คณะสัตวแพทยศาสตร์

- ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 15189:2012
- ใบรับรองความปลอดภัยส�ำหรับห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15190:2003

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

- ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) มาตรฐานของสถานพยาบาล (HA)

มาตรฐานคุณภาพ
- มาตรฐานโรงพยาบาล HA
- ISO 9001 : 2008
- ISO 15190 : 2003 ส�ำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- ISO 15190 : 2012
- ISO 27001 : 2013 การจัดการเครือข่าย และการจัดการสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ
- ISO/IEC 17025 : 2005 ด้านการทดสอบอาหาร ยา และเครื่องส�ำอาง
- ISO 15189 : 2007 ส�ำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- ISO 15189 : 2012 ส�ำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
- ISO 22870 : 2006
- มาตรฐาน HACCP หน่วยนมผสมส�ำหรับเด็ก จากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม
- มาตรฐานทางวิชาการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
- มาตรฐาน GMP in mass catering หน่วยนมผสมส�ำหรับเด็ก หน่วยอาหารทางสายให้อาหาร
ห้องเตรียมอาหารเฉพาะกิจ จากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
- การประกันคุณภาพการทดสอบ (Quality Assurance) ของ ER,PgR HER-2 ,Ki 67
ในเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม ของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
- Verification of Sigma - metric Performance
- Certificate of Traceability (NGSP)
- Joint Commission International (JCI) Accredited
- Clinical Care program certification (CCPC)
- ISMS (ISO 27001)
- ISO 15189
- ISO 15190

รายงานประจ�ำปี 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ศูนย์สอบทักษะไอทีมาตรฐานสากล (Authorized Testing Center)
- ใบรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการ ISO/IEC 29110

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

- มาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

- ISO/IEC 17025:2005 (National Association of Testing Authorities, Australia)
- Accredited Laboratory ((World Anti-Doping Agency (WADA))

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

- มาตรฐานของสถานพยาบาล (HA)
- มาตรฐานการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
- ISO 27001 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- ISO 15189 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
- ISO 15190 Lab Safety ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

- TIS 18001 : 2011
- ISO 9001 : 2008
- ISO/IEC 17025 : 2005
- AAALAC International

สถาบันโภชนาการ

- มาตฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005
- มาตรฐาน GMP

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา

- FIFA Medical Center of Excellence
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รายการต่างๆ ของ Mahidol Channel
กลุ่มวิทย์

MAHIDOL CHANNEL
An Edutainment Variety of Arts and Sciences: Mahidol Channel

Mahidol Channel สือ่ รูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลทีเ่ ป็ น “ความกลมกลืนในความหลากหลาย” รวมความรู้ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ โดยการน�ำ “Education” (การศึกษา) มาผสมผสานกับ “Entertainment” (ความบันเทิง) ถ่ายทอดเป็ นรายการทีห่ ลาก
หลาย สร้ างสรรค์ ได้ สาระ และความบันเทิง เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผู้ชมและสังคม Mahidol Channel เป็ นการน�ำเสนอเนื ้อหาจาก
17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเริ่มออกอากาศตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2556
สรุปจ�ำนวนรายการและตอนทีอ่ อกอากาศของมหิดลแชนแนล ทีไ่ ด้รบั การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวม 30 รายการ จ�ำนวน 1,815 ตอน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

ช่องทางการรับชม
1. Website
2. YouTube
3. Facebook
4. Application

: http://www.mahidolchannel.com
: http://www.youtube.com/mahidolchannel
: https://www.facebook.com/mahidolchannel
“Mahidol Channel” on smart phone (App Store
(iOS) และ Google Play (Android))
5. Free TV และ Digital TV ได้ แก่ ช่อง Thai PBS และไทยรัฐ ทีวี

ศิริราช 360 องศา
ศิริราช The Life
ศิริราช 360 องศา Healthy Friday
Healthy Friday
Healty Fine Day
ยาหมอบอก
Animals Speak
Animals Speak (English)
EZ pet care
จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
Bio O Yeah
32 Service
คลิป MU
Fit Minute
Research Impact

กลุ่มศิลป์
คีตกาล
Add Friends : ASEAN
Click

กลุ่มวิทย์ & ศิลป์
เล็กๆ เปลี่ยนโลก
Change
DeScience

กลุ่มนักเรียน & นักศึกษา
ฉายแวว
Dream Catcher
MU Link
Nous Space
Sci In
อาสาสร้างสรรค์
HIPSTYLE
คลิปสั้น ช่อง Teens
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มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ ร่วมกับ สสส. จัดท�ำข้ อตกลงความร่วมมือ
ขับเคลือ่ นงานสร้ างเสริมสุขภาพระดับภูมภิ าค โดยจะสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในเครื อข่าย AUN-HPN ส่งเสริ ม
บทบาทของสถาบันการศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริ ม
งานวิจยั และการถ่ายทอดงานวิจยั สูก่ ารพัฒนาเป็ นนโยบายด้ าน
ส่งเสริมสุขภาพในระดับชาติ รวมทังการด�
้
ำเนินการเพือ่ ลดพฤติกรรม
เสีย่ งที่สำ� คัญ ได้ แก่ การบริ โภคยาสูบ การขาดการออกก�ำลังกาย
การบริ โภคสุรา และการบริ โภคเกลือ การรับประทานอาหารที่เป็ น
ผลเสียต่อสุขภาพ การด�ำเนินงานภายใต้ ความร่วมมือในระหว่างปี
2559-2562 สสส. จะผลักดันการสร้ างศักยภาพของกลไกการสร้ าง
เสริมสุขภาพให้ แก่ 30 เครือข่ายมหาวิทยาลัยใน 10 ประเทศอาเซียน

รายงานประจ�ำปี 2559

เพิม่ ผู้น�ำสร้ างเสริ มสุขภาพ สร้ างนวัตกรรม และนโยบายการสร้ าง
เสริ มสุขภาพในระดับอาเซียน โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนา
นโยบายมหาวิทยาลัยสร้ างเสริ มสุขภาพ โดย สสส. สนับสนุนการ
พัฒนากลไกทีย่ งั่ ยืนเพือ่ การสร้ างเสริมสุขภาพ ตลอดจนแบ่งปั นและ
ถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการปั จจัยเสีย่ งหลัก
ของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังสูน่ านาประเทศ โดยเชือ่ มัน่ ว่า ผลจากความร่วม
มือครัง้ นี ้จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาความเข้ มแข็งของการขับเคลือ่ นงานเชิง
รุกด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะผลกระทบจากโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รังทังในระดั
้
บประเทศ และระดับภูมภิ าคอาเซียน

ขั ้นตอนแรก ใช้ วธิ ีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ฉีดเชื ้อแบคทีเรี ยร่วม
อาศัยสกุลโวบาเกียสองสายพันธุ์ ซึง่ สกัดจากยุงลายสวนเข้ าไปใน
ยุงลายบ้ าน เพื่อพัฒนายุงลายบ้ านสายพันธุ์ที่สามารถท�ำให้ ยงุ ใน
ธรรมชาติเป็ นหมันได้

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
สสส. และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสร้างสุขภาพคนอาเซียน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี และ ดร.
สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จดั การกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล
(ส�ำนักงานเครื อข่ายมหาวิยาลัยอาเซียนด้ านการส่งเสริมสุขภาพ
หรือ ASEAN University Network – Health Promotion Network
- AUN-HPN) กับ สสส. พร้ อมร่วมกันขับเคลือ่ นมาตรการเพื่อ
ควบคุมและป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย

โดยพบผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้ วนเพิม่ มากขึ ้นกว่า 1.5 ล้ าน
ราย และ โรคความดันโลหิตสูงมีผ้ ปู ่ วยเพิม่ ขึ ้นมากกว่า 2 ล้ านราย
ในรอบสิบกว่าปี ทผี่ า่ นมาได้ มคี วามพยายามรณรงค์ให้ ประชาชน
ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม อย่างจริงจัง แต่ยงั พบผู้ป่วยโรคเบา
หวาน โรคอ้ วน และ โรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึ ้นหลายล้ านคนใน
ช่วงเวลาเพียง 5 ปี และมีภาวะแทรกซ้ อนโรคกลุม่ NCD อืน่ ตาม
มา เช่น โรคหัวใจขาดเลือดและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตที่เพิม่ ขึ ้น
อย่างมาก สะท้ อนให้ เห็นถึงการลงทุนในการแก้ ปัญหาไม่ตรงจุด
เพราะสิง่ แวดล้ อมในสังคมได้ เปลีย่ นไปตามสังคมโลกท�ำให้ วถิ ี
จากการส�ำรวจภาวะสุขภาพคนไทยด้ วยการตรวจร่ างกาย ชีวติ ของคนไทยเปลีย่ นไปสูว่ ถิ ีบริโภคนิยม
ในปี 2557 เมื่อเทียบกับผลการส�ำรวจในปี 2552 พบว่าโรค
กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรื่ อรัง (NCD) มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ทีมวิจยั จากศูนย์วจิ ยั เพือ่ ความเป็ นเลิศ พาหะ
และโรคทีน่ �ำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน
ปรมาณูเพือ่ สันติ และส�ำนักงานเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ฉะเชิงเทรา ผู้แทนจากทบวงการ
ปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) ประเทศออสเตรี ย และศูนย์วจิ ยั
เพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (ไอดีอาร์ ซ)ี ประเทศแคนาดา รวมทัง้
ผู้แทนเครื อข่ายนิเวศสุขภาพจาก 13 ประเทศในภูมภิ าคเอเซีย ร่วม
ปล่อยยุงทีผ่ า่ นการท�ำหมันออกสูธ่ รรมชาติในพื ้นทีท่ ดลอง ซึง่ พิธีเปิ ด
โครงการฯ จัดขึ ้นใน “วันไข้ เลือดออกอาเซียน (The ASEAN Dengue
Day)” 15 มิถนุ ายน 2559 โดยมี นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน ณ โรงเรี ยนบ้ านหนอง
สทิต หมู่ 11 ต�ำบลหัวส�ำโรง อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วม
พิธีโดย รองผู้วา่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ในพื ้นทีอ่ ำ� เภอแปลงยาว หลังจาก ทีมวิจยั จากศูนย์วจิ ยั
เพื่อความเป็ นเลิศ พาหะและโรคที่น�ำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ พฒ
ั นายุงลายบ้ านสายพันธุ์ที่เป็ นหมัน และ
ต้ านเชื ้อไวรัสไข้ เลือดออกได้ สำ� เร็จ โดยใช้ วธิ ีการท�ำหมันยุงสองขันตอน
้

ขั ้นตอนที่สอง ใช้ วธิ ีการฉายรังสีปริ มาณอ่อนเพื่อท�ำให้ ยงุ ลายบ้ าน
สายพันธุ์ทพี่ ฒ
ั นาใหม่นี ้เป็ นหมันด้ วย ก่อนจะปล่อยเฉพาะยุงตัวผู้ซงึ่
กินแต่น� ้ำหวานออกสูธ่ รรมชาติ ยุงลายบ้ านตัวผู้ที่ผา่ นการท�ำหมัน
สองขันตอนเหล่
้
านี ้จะไปผสมพันธุ์กบั ยุงลายบ้ านตัวเมียในธรรมชาติ
ท�ำให้ ยงุ ลายบ้ านตัวเมียในธรรมชาติเป็ นหมัน และไม่สามารถแพร่
พันธุ์ตอ่ ได้ ถึงแม้ จะผสมพันธุ์กบั ยุงลายบ้ านตัวเมียสายพันธุ์ทพี่ ฒ
ั นา
แล้ วเหมือนกันก็ตาม
นอกจากนี ้ หากยุงลายบ้ านตัวเมียสายพันธุ์ที่พฒ
ั นาแล้ วหลุดออก
ไปในธรรมชาติ ก็จะไม่สามารถน�ำเชื ้อไข้ เลือดออกสูค่ นได้ และมีผล
ท�ำให้ ยงุ ลายบ้ านที่เป็ นพาหะน�ำโรคไข้ เลือดออกลดจ�ำนวนลงอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ จะมีผลให้ ผ้ ปู ่ วยไข้ เลือดออกลดลงด้ วย ซึง่ วิธีการท�ำหมัน
ยุงแนวใหม่ดงั กล่าวยังไม่มีการด�ำเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมในประเทศ
ใดมาก่อน เป็ นวิธีการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยมากทีส่ ดุ หาก
ได้ ผล นอกจากจะลดโรคไข้ เลือดออกแล้ ว ยังสามารถลดโรคอืน่ ๆ ทีน่ ำ�
โดยยุงลาย ได้ แก่ โรคไข้ ปวดข้ อยุงลาย หรือโรคไข้ ชกิ นุ คุนยา โรคไข้ ซกิ า
และโรคไข้ เหลือง ไปพร้ อมๆ กันด้ วย นอกจากนี ้ยังไม่มผี ลกระทบกับสิง่
แวดล้ อมและระบบนิเวศ เนื่องจากยุงลายบ้ านสายพันธุ์ทพี่ ฒ
ั นาแล้ ว
ซึง่ ถูกปล่อยสูธ่ รรมชาติจะตายภายใน 2 – 3 สัปดาห์ และไม่แพร่พนั ธุ์
ต่อเนื่องจากเป็ นหมัน
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กิจกรรม “ร่วมฝัน ปันสิ่งของ”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ
ตันละมัย คณบดีวทิ ยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อม
ด้ วยคณะบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
ไปร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “CMMU CSR Project ร่วม
ฝันปั นสิง่ ของ” ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกิจกรรมที่จดั ขึ ้นในโอกาสครบรอบ
20 ปี วิทยาลัยการจัดการ ณ โรงเรียนบางแม่หม้ ายราษฎร์รงั สฤษดิ์
อ�ำเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
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อบรมเครื่อง “จดจ�ำ” ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
และ มอบเครื่อง “เดินดี” ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Bright Board “บอร์ ดนี ้ถ้ าจะให้ ดี น้ องต้ องอ่าน” โดยนักออกแบบ
จิตอาสาร่วมกับน้ องๆ นักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ร่วมกัน
สร้ างสรรค์บอร์ ดวิชาการที่ถกู ลืม ให้ กลับมามีชีวติ ชีวา น่าสนใจ
เต็มไปด้ วยสาระน่ารู้และไอเดียการน�ำเสนอทีส่ ร้ างสรรค์

English is JIB JIB “ภาษาอังกฤษแค่จบิ๊ จิบ๊ ” โดยศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปั จจุบนั ของวิทยาลัยการจัดการ พลิกคัมภีร์การสอน
ภาษาอังกฤษที่แสนยาก ด้ วยเทคนิคการจ�ำที่แสนง่ายผ่านการ
กิจกรรมในครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 4 ฐานหลัก ได้ แก่ IT GURU เรียนรู้เพือ่ พัฒนาทัง้ 4 ทักษะ ฟั ง – พูด – อ่าน – เขียน ช่วยยกระดับ
ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 15 เครื่อง เพือ่ ช่วยแก้ ปัญหา คะแนน O-NET ให้ กบั น้ องๆ นักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
จ�ำนวนคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับการเรี ยนการสอน ไม่เพียงพอกับ
จ�ำนวนนักเรียน นอกจากสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ ว และฐานสุดท้ ายกับ CMMU Game Hunza กิจกรรมเสริมสร้ าง
ยังเปิ ดอบรมวิธีใช้ โปรแกรม Google Doc และ Google Application ทักษะความเป็ นผู้น�ำตามแบบฉบับของชาวมหิดล กับเกมส์
พื ้นฐานให้ กบั ครูทกุ หมวดวิชา เพือ่ น�ำไปพัฒนาการจัดท�ำสือ่ การ กู้ระเบิด เกมส์สนุกๆ ทีส่ อดแทรกความร่วมมือร่วมใจ เป็ นน� ้ำหนึง่
เรียนการสอน ให้ มคี วามน่าสนใจและทันสมัย
ใจเดียวเฉกเช่นเดียวกับ 1 ในค่านิยมองค์กรที่ปลูกฝังในตัวเรา
ชาวมหิดลทุกคน

วันที่ 20 เมษายน 2559 ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมและสอนวิธีการใช้ เครื่ อง “จดจ�ำ” ให้ แก่ผ้ พู ิการทาง
สายตา ทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน ช่วงอายุ 30 - 50 ปี เพือ่ น�ำเครื่องไปใช้
ชีวติ ประจ�ำวัน ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เครื่องจดจ�ำทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นนี ้ใช้ หลักการคือ ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ประมวลผลการกดปุ่ มตามรหัสอักษรเบลล์ บันทึกข้ อมูลใน
อีอพี รอม (EEPROM) และแสดงผลด้ วยเสียงผ่าน MP3 module
ทีเ่ ก็บเสียงในรูปอักขระ (ก, ข, ค,... A, B, C) นอกจากนี ้เครื่ อง
“จดจ�ำ” ยังท�ำงานได้ เหมือน bluetooth keyboard สามารถ
ควบคุมและส่งข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปยังโทรศัพท์มือถือหรื อ
คอมพิวเตอร์ ได้ ท�ำให้ สามารถส่งข้ อมูลต่อให้ คนปกติได้ โดยผ่าน
E-Mail หรือ SMS รวมถึงสามารถท�ำงานร่วมกับโปรแกรมวาจา
(Vaja) ทีพ่ ฒ
ั นาโดยเนคเทค ในการสังเคราะห์เสียงให้ โทรศัพท์มอื
ถือหรื อคอมพิวเตอร์ อา่ นข้ อความเป็ นประโยค โดยการเชื่อมต่อ
ผ่าน Smart Phone ซึง่ ให้ ผลใกล้ เคียงกับเครื่องของต่างประเทศ

แต่ต้นทุนการผลิตต�่ำกว่ามาก นอกจากนี ้ ตัวเครื่ องยังมีขนาด
กระทัดรัด ท�ำให้ พกพาได้ สะดวกและใช้ งานง่ายอีกด้ วย
และในวันที่ 25 เมษายน 2559 ทีมงานเดินดีจาก ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้ วย นายจิรวัฒน์
จิตประสูตวิทย์ นายรติกร ชัยวัฒนธรรม และ ดร.เซง เลิศมโน
รัตน์ เข้ าร่วมบรรยายและจัดอบรมการใช้ เครื่อง “เดินดี” ให้ แก่ผ้ ู
แทนจากโรงพยาบาลอ�ำเภอ ทัง้ 16 แห่ง ในจังหวัดสงขลา โดย
กิจกรรมจัดขึ ้นทีส่ ำ� นักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา กิจกรรมนี ้มี
นักกายภาพบ�ำบัด และผู้สนใจในเขตพื ้นที่ ร่วมงานกันเป็ น
จ�ำนวนมาก ซึง่ กิจกรรมนี ้จัดเป็ นครัง้ ที่ 7 แล้ ว โดยทีมงาน “เดินดี”
ได้ มอบเครื่องเดินดีไปแล้ วกว่า 125 โรงพยาบาล ใน 51 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ เพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้ าตก ให้ เดินได้
สะดวกมากขึ ้น

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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คัดกรองทารกแรกเกิดป้องกันปัญญาอ่อน

โรงพยาบาลศิริราชได้ ท�ำการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทลี่ � ้ำหน้ าทันสมัย
มาใช้ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้ มีความ
เชี่ยวชาญในการรักษา ไม่เพียงแต่การให้ บริการทางการแพทย์ที่
ครบวงจร ยังส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเริ่ม
ตังแต่
้ ให้ คำ� แนะน�ำแนวทางป้องกันและแก้ ปัญหาด้ านพันธุกรรม
และความพิการแต่ก�ำเนิดในเด็ก โดยเฉพาะปั ญหาที่สำ� คัญของ
ประเทศไทย มีบทบาทในการชี ้น�ำสังคม โดยการสร้ างองค์ความ
รู้ทางพันธุกรรมและความพิการแต่ก�ำเนิดในเด็กไทย ตลอดจน
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนไทย
ส�ำหรับโครงการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะ
ปั ญญาอ่อน ต่อมไทรอยด์บกพร่องและ พี.เค.ยู (เฟ็ นนิลคีโตนยู
เรีย) นัน้ ด�ำเนินการมาตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2548 และได้ บรรจุ
ให้ เป็ นภาระงานประจ�ำเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2548 (ซึง่ เป็ นวันพระ
ราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าเสมอมา โดยเป็ นการด�ำเนินงานร่วมกันของ
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ ทอ่ สาขาวิชาทารกแรกเกิด
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูตศิ าสตร์ -นรีเวชวิทยา ตลอด
จนการพยาบาลสูตศิ าสตร์ -นรี เวชวิทยา และการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์

ต่อมาส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้ ขอ
ให้ โรงพยาบาลศิริราชตรวจกรองทารกแรกเกิดใน 9 โรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร และอีก 4 โรงพยาบาลของรัฐ ตั ้งแต่
เดือนเมษายน 2552 เป็ นต้ นมา ซึง่ ได้ ตรวจทารกแรกเกิดของ
กรุงเทพมหานครไปแล้ วทังสิ
้ ้นประมาณ 200,000 ราย โดยได้ รับ
การสนับสนุนจาก สปสช. อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 นับเป็ นความ
ส�ำเร็จน่าภาคภูมใิ จเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนันตั
้ งแต่
้ เดือนสิงหาคม
2557 เป็ นต้ นมา ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.กทม. ในการ
ตรวจกรองทารกแรกเกิดแบบเพิม่ จ�ำนวนโรค ซึง่ สามารถตรวจโรค
พันธุกรรมเมตาบอลิกได้ ถงึ 40 โรค นับเป็ นมาตรฐานสากลและ
เป็ นการพัฒนางานการตรวจกรองทารกแรกเกิดในประเทศไทย
ให้ ทดั เทียมนานาอารยประเทศ
ขันตอนการตรวจกรองทารกแรกเกิ
้
ดนัน้ เริ่ มตังแต่
้ การให้ ความรู้
สตรี ที่มาฝากครรภ์และก่อนคลอด เพื่อให้ เข้ าใจและเห็นความ
ส�ำคัญว่ามีประโยชน์ตอ่ ทารกซึง่ เป็ นลูกเขาอย่างไร หลังจากนัน้
เมื่อทารกเกิดมาได้ อายุ 48-72 ชัว่ โมง พยาบาลก็จะเจาะเลือด
จากส้ นเท้ าเด็กลงในกระดาษซับเลือด เพื่อน�ำส่งห้ องปฏิบตั กิ าร
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ฯ เพือ่ วิเคราะห์สารในเลือด เช่น ฮอร์ โมน
หรือกรดอะมิโนทีอ่ ยูใ่ นเลือด หากทารกรายใดมีผลผิดปกติกจ็ ะรีบ
ติดต่อมารดาของทารก หรื อโรงพยาบาลทีท่ ารกรายนันเกิ
้ ด เพือ่
ติดตามมาตรวจวินจิ ฉัยและรักษาก่อนอายุ 14 วันต่อไป ทารกทีไ่ ด้
รับการรักษาก่อนอายุ 14 วัน ก็จะพ้ นความเสีย่ งจากความพิการ
และภาวะปั ญญาอ่อนได้

ส่วนการตรวจกรองทารกแรกเกิดแบบขยายเพิ่มจ�ำนวนโรค
เป็ น 40 โรคนัน้ โรคทีต่ รวจกรองเพิม่ เติมเป็ นกลุม่ โรคพันธุกรรม
เมตาบอลิก ซึง่ เป็ นโรคพันธุกรรมทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นยีนแฝง ดังนัน้
อาจไม่เคยมีใครในครอบครัวมีอาการของโรคนี ้มาก่อน แต่พอ่
แม่อาจมีประวัตเิ ป็ นญาติกนั หรื อมาจากภูมิลำ� เนาเดียวกัน
ทารกทีเ่ ป็ นโรคนี ้ตอนแรกเกิดจะไม่มอี าการผิดปกติ แต่หลังจาก
นันจะเริ
้
่ มมีอาการทางสมอง เช่น ซึมไม่ดดู นม อาเจียน เลือด
เป็ นกรด ชัก โคม่า และเสียชีวติ หรือสมองพิการในทีส่ ดุ อาการ
ผิดปกติทางสมองเกิดจากเซลล์ขาดเอนไซม์ที่จะไปย่อยสลาย
สารที่เป็ นพิษ เช่น สารประเภทกรดซึง่ จะไปท�ำลายสมอง หรื อ
เซลล์นนไม่
ั ้ สามารถสร้ างพลังงานได้ กท็ ำ� ให้ สมองหรืออวัยวะไม่
สามารถท�ำงานได้ เช่นกัน อาการของโรคในกลุม่ นี ้ไม่จำ� เพาะและ
แยกได้ ยากจากโรคอืน่ เช่น การติดเชื ้อ ดังนันทารกที
้
เ่ ป็ นโรคนี ้
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อาจเสียชีวติ หรื อพิการโดยไม่ได้ รับการวินจิ ฉัย ฉะนันการตรวจ
้
กรองโรคในกลุม่ นี ้จึงท�ำให้ สามารถตรวจพบทารกที่ยงั ไม่มี
อาการหรื ออาการน้ อยได้ รวดเร็ วและรับการรักษาที่ถกู ต้ อง
เหมาะสม เพือ่ ป้องกันการเสียชีวติ และพิการในทีส่ ดุ ซึง่ การตรวจ
กรองแบบขยายเพิม่ จ�ำนวนโรคนี ้ใช้ เลือดในกระดาษซับเลือด
เหมือนตรวจกรอง 2 โรค แต่ใช้ เทคโนโลยีลา่ สุดทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
ในต่างประเทศ เรียกว่า Tandem Mass Spectrometry (TMS)
เพือ่ ท�ำให้ สามารถวิเคราะห์สารจ�ำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาลเป็ นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่
ได้ เริ่มท�ำการตรวจกรองด้ วยเทคโนโลยีนี ้และคาดว่าจะสามารถ
ช่วยป้องกันการเสียชีวติ และพิการของทารกได้ อกี เป็ นจ�ำนวนมาก

โครงการโรงเรียนน�ำร่องเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมในครัง้ นี ้นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ชุมชน/เรี ยนรู้เกี่ยวกับไส้ เดือนดินก�ำจัดขยะ/เรี ยนรู้การเป็ นนัก
ส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อมเสมือน
จริ ง (Augmented Reality Technology: AR)/เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
Biotechnology in the future/เรี ยนรู้การตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อมอย่างง่าย

โครงการจัดตั ้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริ ญ ได้ จดั โครงการโรงเรี ยน
น�ำร่ องเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อมเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น ณ
โรงเรียนปทุมราชวงศา อ�ำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
เพือ่ สร้ างองค์ความรู้พื ้นฐานด้ านนวัตกรรมควบคูไ่ ปกับการแสดง
นวัตกรรมตัวอย่างที่สามารถใช้ ในการจัดการสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น
ได้ ให้ กบั ยุวชน รวมถึงสร้ างจิตสาธารณะในการท�ำงานเพือ่ ส่วน
รวมและสร้ างจิตส�ำนึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมให้ แก่ยวุ ชน เพื่อสร้ างให้ ยวุ ชนมีความคิด
สร้ างสรรค์ มีมมุ มองใหม่ๆ ในด้ านการจัดการกับปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น
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โครงการ “เล่าขานต�ำนานศาลายา” ครั้งที่ 10 ตอน ในน�้ำมีปลา ศาลายามี “ข้าว”
ในอนาคตคณะมุง่ หวังสร้ างความสัมพันธ์และเครือข่ายทีด่ กี บั ชุมชนเพือ่ ให้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ชุมชน ซึง่ ในปี ทผี่ า่ นมาคณะศิลปศาสตร์ ได้ มกี ารร่วมมือกับชุมชนในหลายด้ าน เช่น การจัดตังพิ
้ พธิ ภัณฑ์ชมุ ชน การจัดท�ำวารสาร
เพือ่ การประชาสัมพันธ์อำ� เภอพุทธมณฑล การจัดท�ำหนังสือเพลินพุทธมณฑลฯ และมีการขยายพื ้นทีใ่ นการให้ บริการวิชาการทาง
ด้ านวัฒนธรรมให้ กว้ างขวางมากขึ ้น

โครงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ Doping peptides ในนักกีฬา

โครงการ “เล่าขานต�ำนานศาลายา” เป็ นโครงการต่อเนื่องทีค่ ณะ
ศิลปศาสตร์ ได้ จดั ขึ ้นเป็ นประจ�ำทุกปี ตั ้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึง
ปั จจุบนั ส�ำหรับ พ.ศ. 2559 จัดในหัวข้ อ ในน� ้ำมีปลา ศาลายามี
“ข้ าว” เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เพือ่ เป็ นการเผยแพร่ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมา องค์ความรู้ และ
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น จากปราชญ์ชาวบ้ านให้ แก่นกั วิจยั นักวิชาการ
นักศึกษา ชาวบ้ านและผู้สนใจให้ ตระหนักและเกิดความภาคภูมใิ จ
ในท้ องถิน่ และธ�ำรงรักษาองค์ความรู้และภูมปิ ัญญาท้ องถิน่ ให้ คง
อยูอ่ ย่างยัง่ ยืน รวมถึงการให้ ความส�ำคัญของข้ าว และผลิตภัณฑ์
จากข้ าวของชุมชนศาลายา ซึง่ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
เช่น การบวงสรวงพ่อปู่ ขนุ ทุง่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์เป็ นทีเ่ คารพนับถือ มีการ
แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “วัฒนธรรมข้ าวของคนไทยลุม่ แม่น� ้ำ
นครชัยศรี ” ได้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา สุจฉายา
นักวิจยั ประจ�ำศูนย์สยามทรรศน์ศกึ ษา มาน�ำเสนอความรู้เกี่ยว
กับวัฒนธรรมข้ าว วิถีชีวติ ของคนปลูกข้ าว พิธีกรรม ความเชื่อ
ค่านิยม ประเพณี ภาษา การละเล่น การร้ องเพลง เครื่องมือเครื่อง
ใช้ และลักษณะของพันธุ์ข้าว
นอกจากนี ้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทศั นคติเรื่ องข้ าว
ศาลายา ขวัญ ดิน ศิลป์ (สิน) นา โดยได้ รับเกียรติจากนายแพทย์
วัฒนา เทียมปฐม ประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอพุทธมณฑล
อาจารย์วจิ ิตร อภิชาตเกรี ยงไกร เจ้ าของโครงการคนรักนา และ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์
สยามทรรศน์ศกึ ษามาร่วมเป็ นวิทยากรในการเสาวนาและมีพธิ ี
มอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ครัง้ ที่ 6 เพื่อเชิดชูเกียรติผ้ ทู ี่สร้ าง
คุณประโยชน์แก่อำ� เภอพุทธมณฑล

ปิ ดท้ ายด้ วยการแสดงเพลงเกีย่ วข้ าวโดยนักศึกษาชมรมรักษ์เพลง
พื ้นบ้ าน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับทีน่ า และพันธุ์ข้าวไทยในศาลายาทีไ่ ด้ รับรางวัลจากการ
ประกวดพันธุ์ข้าวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ า
อยูห่ วั และการจัดจ�ำหน่ายสินค้ าในชุมชน OTOP รวมถึงหนังสือ
เล่าขานต�ำนานศาลายาทีผ่ า่ นมา
การจัดโครงการเล่าขานต�ำนานศาลายา เป็ นการสร้ างสัมพันธมิตร
เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชนรอบข้ าง และ
สนับสนุนการท�ำนุบำ� รุง รักษา พัฒนาชุมชนทังในด้
้ านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว ด้ านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชมุ ชนรวมถึงการสร้ าง
เครื อข่ายข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาของชุมชน

Doping peptides หมายความรวมถึง สารกลุม่ growth hormone
releasing peptides (GHRP), สารกลุม่ growth hormone secretagogues และสารกลุม่ Gonadotropin releasing hormones
(GnRH) สารเหล่านี ้มีโครงสร้ างหลักเป็ น short peptide หรื อ
large peptide ซึง่ มีผลโดยตรงหรือโดยอ้ อมในการเพิม่ การหลัง่
growth hormone สารกลุม่ นี ้จัดเป็ นสารกระตุ้นในนักกีฬา และ
ถูกระบุใน WADA prohibited substance list

ปั จจุบนั ศูนย์ฯประสบความส�ำเร็จและสามารถพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห์หา doping peptides ครบตามข้ อก�ำหนดของ WADA
รวมทังสิ
้ ้น 11 ชนิดในปั สสาวะ พร้ อมข้ อมูล method validation
ส่งให้ NATA (National Association of Testing Authorities)
เพือ่ ขอรับ ISO 17025 accreditation น�ำมาใช้ ให้ องปฏิบตั กิ าร
ส�ำหรับตรวจตัวอย่างนักกีฬาต่อไป

นอกจากนี ้ยังมีโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาการวิเคราะห์สาร
ดังนั ้นเพื่อให้ การด�ำเนินงานของศูนย์ฯ มีการพัฒนาอย่างต่อ กลุม่ นี ้ให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น ในด้ านการวิจยั และเผยแพร่
เนื่อง และครอบคลุมสารต้ องห้ ามตามข้ อก�ำหนดของ WADA รวมถึงการประยุกต์ใช้ ทางด้ านการแพทย์อนื่ ๆ
ทางหน่วยงานจึงเล็งเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็ นในการ
พัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารกลุม่ doping peptides โดยเริ่ ม
ต้ นการพัฒนาการวิเคราะห์สารกลุม่ GHRP ในปั สสาวะเป็ น
ล�ำดับแรก โดยใช้ เครื่ องมือ LC/MS-IT-TOF ซึง่ มีอยูแ่ ล้ วให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด
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หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย

การผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ ได้ แก่ การผ่าตัดสมอง ไขสันหลัง
กระดูกสันหลังและเส้ นประสาทนั ้น ต้ องอาศัยความละเอียด
รอบคอบ และความแม่นย�ำของประสาทศัลยแพทย์เป็ นอย่าง
มาก ด้ วยความก้ าวหน้ าทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีด้านหุน่ ยนต์ทไี่ ด้ มกี ารพัฒนา
ไปอย่างมากทังด้
้ านการวิจยั และการน�ำมาใช้ จริง
สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ได้ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและ
ปริ มาณเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
เส้ นประสาทและไขสันหลัง และเพื่อลดโอกาสการรอผ่าตัดเป็ น
ระยะเวลานาน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างสูงสุดกับผู้ป่วยที่ต้อง
รอการผ่าตัดในอนาคต อีกทั ้งสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ มี
นโยบายในการพัฒนา และน�ำเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ได้ แก่ เทคโนโลยี
หุน่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัด เพื่อน�ำมาใช้ ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหา
เกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลัง เส้ นประสาทและไขสันหลัง ทั ้งนี ้
เพื่อความปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้ อนจากการผ่าตัด เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นส�ำคัญ ท�ำให้ มีโอกาสในการช่วย
เหลือคนไข้ โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กและผู้สงู อายุ อีกทังยั
้ งสามารถ
เป็ นสถานที่ศกึ ษาเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์และเทคนิคการผ่าตัด

เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของ
ประชาชนชาวไทย การน�ำหุน่ ยนต์มาช่วยผ่าตัดนั ้นมีประโยชน์
ถึง 5 ด้ าน คือ
1. ผู้ป่วยที่ต้องได้ รับการผ่าตัดสมอง กระดูกสันหลัง
เส้ นประสาทและไขสันหลังจะได้ รับประโยชน์สงู สุดในด้ านความ
ปลอดภัยและความแม่นย�ำจากการผ่าตัดสมอง กระดูกสันหลัง
เส้ นประสาทและไขสันหลัง
2. เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ได้ มีโอกาสเข้ าถึงการผ่าตัดสมอง
กระดูกสันหลัง เส้ นประสาทและไขสันหลังทีม่ เี ทคโนโลยีสงู
3. ด้ านการสร้ างและพัฒนาหุน่ ยนต์โดย นักวิทยาศาสตร์
วิศวกรชีวการแพทย์ และประสาทศัลยแพทย์ไทย
4. ด้ านการศึกษาและวิจยั ส�ำหรับประสาทศัลยแพทย์ที่
สนใจงานผ่าตัดทีต่ ้ องใช้ หนุ่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัด
5. ด้ านศึกษาวิจยั ร่วมกันส�ำหรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร
ชีวการแพทย์ และแพทย์

รายงานประจ�ำปี 2559

การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียม HeartMate 3TM

การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจด้ วยหัวใจเทียม HeartMate 3TM เป็ น
วิธีใหม่ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้ มเหลวระยะสุดท้ าย
ที่ได้ ผลดีแก่ผ้ ปู ่ วย ซึง่ มีผลการรักษาจากข้ อมูลในต่างประเทศ
พบว่ามีอตั ราการรอดชีวติ ร้ อยละ 91.4 (อัตราการเสียชีวติ ที่ 6
เดือนหลังการผ่าตัด คือ ร้ อยละ 8.6) ซึง่ เมือ่ เปรี ยบเทียบกับการ
รักษาด้ วยยาพบว่าผู้ป่วยกลุม่ นี ้มีอตั ราการรอดชีวติ ที่ 1 ปี มเี พียง
ร้ อยละ 50 เท่านัน้

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเล็งเห็นโอกาสการ
พัฒนาจึงน�ำเครื่ องหัวใจเทียม HeartMate 3TM หรื อเรี ยกอีกชื่อ
ว่า LVAD (Left Ventricular Assist Device) มาใช้ สำ� หรับช่วย
พยุงการท�ำงานของหัวใจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใส่เครื่องช่วยการ
ท�ำงานของหัวใจในผู้ป่วยทีม่ ีภาวะหัวใจล้ มเหลวระยะสุดท้ ายใน
ระยะยาว ซึง่ เป็ นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ มเหลวทีม่ ภี าวะน� ้ำท่วมปอด
หรื อผู้ป่วยที่อยูใ่ นระหว่างรอเพือ่ รับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจและมี
อาการหนัก โดยทีย่ งั ไม่มหี วั ใจจากผู้บริจาคทีเ่ หมาะสม หรื อเป็ น
ผู้ป่วยทีไ่ ม่เหมาะสมส�ำหรับการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ โดยเครื่องหัวใจ
เทียม HeartMate 3TM มีหน้ าทีค่ อื ท�ำหน้ าทีใ่ นการสูบฉีดเลือด
ให้ ไปเลี ้ยงยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในกรณีที่หวั ใจของผู้ป่วย
ไม่สามารถท�ำงานเองได้ ส่งผลให้ มเี ลือดไปเลี ้ยงอวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายให้ สามารถท�ำงานได้ ตามปกติ และมีโอกาสทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี ึ ้น เช่น สามารถเดินขึ ้นบันได ท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยรู้สกึ
เหนือ่ ยน้ อยลงกว่าก่อนได้ รับการรักษา ซึง่ นับเป็ นความส�ำเร็จครัง้
แรกทีส่ ำ� คัญยิง่ ในวงการแพทย์ของประเทศไทย ทีส่ ามารถท�ำการ
ผ่าตัดด้ วยเครื่องหัวใจเทียม HeartMate 3TM
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โครงการน�ำร่องการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies free zone)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคลินิกสัตว์
วันเฮลท์ และส�ำนักงานปศุสตั ว์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการน�ำร่อง
การสร้ างเขตปลอดโรคพิษสุนขั บ้ า โดยจัดกิจกรรมท�ำหมันสุนขั และ
แมว และรณรงค์ให้ ความรู้เรื่ องโรคพิษสุนขั บ้ าและการดูแลสุขภาพ
สัตว์กบั เจ้ าของสัตว์เลี ้ยง เดือนละหนึง่ ครัง้ รวมทั ้งสิ ้น 11 ครัง้ ใน
พื ้นที่ตำ� บลเขาทอง อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี ้
โครงการดังกล่าวยังเป็ นประโยชน์ ในการฝึ กทักษะการปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้ แก่ การผ่าตัดท�ำหมัน การฉีดยา การเฝ้า
ระวังสัตว์ขณะรับการผ่าตัด และการสือ่ สารกับเจ้ าของสัตว์ในเรื่ อง
ของการดูแลสัตว์หลังการผ่าตัด

จากการจัดโครงการนี มี้ สนุ ขั และแมวทีไ่ ด้ รบั การผ่าตัดท�ำหมันจ�ำนวน
ทังสิ
้ ้น 171 ตัว จากโครงการดังกล่าว ท�ำให้ เกิดการสร้ างเขตปลอด
โรคพิษสุนขั บ้ า เป็ นการด�ำเนินการเพื่อรองรับแนวทางที่องค์การ
อนามัยโลกตังเป้
้ าหมายไว้ ให้ โรคพิษสุนขั บ้ าหมดไปจากโลกนี ้ ในปี
ค.ศ. 2020 โดยการท�ำหมันสุนขั และแมว ร่วมกับการให้ ความรู้กบั
เจ้ าของสัตว์ เป็ นสิง่ ที่จะช่วยให้ จำ� นวนผู้ที่เสียชีวติ จากโรคพิษสุนขั
บ้ าลดลง ซึง่ โครงการนี ้จะสามารถน�ำไปเป็ นต้ นแบบในการด�ำเนิน
การในพื ้นทีอ่ นื่ ๆ ได้

ศูนย์แรกรับ ฟื้นฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมยุวทูตฟั นดีโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน ระยะที่ 2 ซึง่ โครงงานดังกล่าวเกิดขึ ้นจากพระราชด�ำริ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการออกหน่วย
ทันตกรรมพระราชทานในถิน่ ทุรกันดารว่า การพัฒนาด้ านทันตสุขภาพ
นัน้ ต้ องมีการด�ำเนินการด้ านป้องกันโรค มิใช่เพียงแต่การรักษาเพียง
อย่างเดียว ดังนันในการออกหน่
้
วยแต่ละครังจึ
้ งมีการอบรมและเผยแพร่
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ พร้ อมกับการวิจยั เพื่อการเรี ยนรู้ควบคูไ่ ป
ด้ วย โดยในครัง้ นี ้มีกลุม่ เป้าหมายคือ ตัวแทนนักเรี ยนจากโรงเรี ยน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
เข้ าร่วมอบรมให้ ความรู้ด้านทันตสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปาก
สามารถเป็ นยุวทูตที่น�ำความรู้ที่ได้ รับไปเผยแพร่ตอ่ แก่นกั เรี ยนและ
บุคลากรต่างๆ ของโรงเรี ยน รวมทั ้งครอบครัวได้ เพื่อพัฒนาด้ าน
ทันตสุขภาพและสุขภาพช่องปาก ช่วยส่งเสริมให้ เกิดความแข็งแกร่ง

ของชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยในปี 2558 มีการด�ำเนินงาน ระยะ
ที่ 1 โดยเชิญกลุม่ เป้าหมายทั ้งหมดเข้ าร่วมโครงการ ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลการประเมิน
พบว่า กลุม่ เป้าหมายทังครู
้ /เจ้ าหน้ าที่ และนักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ร้ อยละ 90 แต่มขี ้ อเสนอแนะให้ จดั โครงการในระดับภาค/จังหวัดต่อไป

ศูนย์แรกรับ ฟื น้ ฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ตา่ งถิ่น
ได้ ดำ� เนินการรับสัตว์ป่าของกลางจากกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า
และพันธุ์พืช และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เพื่อกู้ชีวติ ตรวจวินิจฉัย
ฟื น้ ฟูสภาพร่างกายให้ แก่สตั ว์หลากหลายชนิด อาทิเช่น ตัวนิม่ ชะนี
มือขาว หมีหมา หมีควาย หมีขอ แมวดาว เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยัง
ได้ ใช้ เป็ นสถานทีส่ ำ� หรับการเรี ยนการสอนในรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
สัตว์ป่า การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการเป็ นสัตวแพทย์ด้านสัตว์ป่า
ให้ แก่นกั ศึกษาจากภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็ นสถานที่
ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่บคุ ลากรและเจ้ าหน้ าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านด้ านสัตว์ป่า

ในปี 2559 ทางศูนย์แรกรับ ฟื น้ ฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและ
สัตว์ตา่ งถิ่น มีจ�ำนวนสัตว์ทอี่ ยูใ่ นการดูแลของศูนย์แรกรับฯ จ�ำนวน
83 ตัว ซึง่ เต็มพื ้นทีเ่ ลี ้ยงแต่ยงั ไม่เพียงพอกับความต้ องการทีท่ างกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื จึงได้ จดั เตรียมเพือ่ สร้ างพื ้นที่
รองรับเพิม่ เติมส�ำหรับสัตว์ในกลุม่ สัตว์เลื ้อยคลานในปี 2560-2561
เพือ่ ให้ เพียงพอและเสริมศักยภาพในการรองรับสัตว์ป่าของกลางและ
สัตว์ตา่ งถิ่นทีม่ ใี นปั จจุบนั และอนาคต
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โครงการ : Junior Achievement Company

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

100

“Junior Achievement Company” เป็ นโครงการระดับสากลที่เปิ ด
โอกาสให้ กลุม่ นักเรี ยนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ทดลอง
ด�ำเนินธุรกิจของตนเองเพื่อน�ำไปแข่งขันระหว่างโรงเรี ยนภายใน
ประเทศ และคัดเลือกผู้ชนะเพือ่ เป็ นตัวแทนของประเทศเข้ าแข่งขันใน
ระดับสากลต่อไป โดยในแต่ละปี โครงการจะมีการก�ำหนดโจทย์เพือ่ ให้
เป็ นแนวทางในการวางแผน และสร้ างผลิตภัณฑ์ ซึง่ ในปี 2015 – 2016
นั ้น ทางโครงการได้ ก�ำหนดโจทย์เอาไว้ วา่ “ความยัง่ ยืนและความมี
จิตส�ำนึกต่อสิง่ แวดล้ อม”
ความเป็ นเลิศในการวิจยั ด้ านปัญหาสังคมและโลก
: จากโจทย์ที่ก�ำหนดสูก่ ารเริ่ มต้ นในการศึกษาค้ นคว้ า เพื่อน�ำมา
สร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ นวิสยั ทัศน์และภารกิจของบริ ษัทราวกับว่า
นักเรี ยนได้ สร้ างบริ ษัทใหม่ของตนเองขึ ้นมาจริ งๆ โครงการดังกล่าว
กลุม่ นักเรี ยนจะมีโอกาสได้ ร่วมกันศึกษาความต้ องการของตลาดผ่าน
การส�ำรวจข้ อมูลผู้บริโภค และน�ำข้ อมูลเหล่านันมาวิ
้ เคราะห์ แล้ วจึงร่วม
กันปรึกษาหารื อ เพือ่ สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้ อย่างแท้ จริ ง ทั ้งนี ้ผลิตภัณฑ์ที่สร้ างขึ ้นนั ้นจะต้ องตอบโจทย์
ในด้ านความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม สามารถน�ำมาใช้ ซ� ้ำได้ และสามารถ
ทดแทนผลิตภัณฑ์สิ ้นเปลืองอย่างขวดน� ้ำดืม่ ที่ถกู ใช้ อย่างสิ ้นเปลืองใน
ทุกวันนี ้

ในปี 2558 โรงเรี ยนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เข้ าร่วม
โครงการ Junior Achievement Company เป็ นครัง้ แรก โดยมีนกั เรียน
ทีส่ นใจเข้ าร่วมโครงการจากทุกระดับชันจ�
้ ำนวน 24 คน โดยมี Mr. Eric
Santos เป็ นอาจารย์ท่ีปรึกษา นับตั ้งแต่นั ้นมาบริ ษัทชื่อ M United
ก็ถกู ตังขึ
้ ้นโดยมีวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจที่มงุ่ เน้ นท�ำการตลาดที่เป็ นมิตร
ต่อผู้บริโภค จึงได้ ออกแบบขวดน� ้ำซิลโิ คนสีสนั สดใสทีส่ ามารถพับเก็บได้
พกพาสะดวก และทนทานต่อการใช้ งาน
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2558 นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เข้ าร่วมการแข่งขัน JA Thailand’s Company
และได้ รับรางวัลชนะเลิศจากการตัดสินโดยผู้น�ำธุรกิจด้ านต่างๆ ของ
ประเทศไทย และยังได้ รับสิทธิ์เป็ นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางเข้ า
ร่วมการแข่งขันทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ถึงแม้ วา่
นักเรี ยนจะไม่ได้ รับรางวัลชนะเลิศในรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกก็ตาม แต่ก็ยงั ได้ รับรางวัล “ธุรกิจด้ านความยัง่ ยืนของ
สิง่ แวดล้ อมยอดเยี่ยม” จาก บริษัท FedEx ซึง่ เป็ นบริษัทที่มีชื่อเสียง
ด้ านธุรกิจการขนส่งที่มีศกั ยภาพระดับโลกและเป็ นผู้สนับสนุนอย่าง
เป็ นทางการในการแข่งขันครัง้ นี ้
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การพัฒนาคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
มหาวิทยาลัยด�ำเนินการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์
EdPEx ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 จ�ำนวน 37 ส่วนงาน
มีสว่ นงาน 1 แห่งทีไ่ ม่เข้ ารับการตรวจประเมินฯ เนื่องจากส่วนงานมี
คะแนนมากกว่า 300 จึงสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการน�ำเกณฑ์ EdPEx สูก่ ารปฏิบตั ิ (รูปที่ 1)
และผลการประเมินส่วนงาน (รูปที่ 2) มีสว่ นงานทีม่ คี ะแนนมากกว่า
200 คะแนน จ�ำนวน 9 ส่วนงาน และส่วนงานทีม่ คี ะแนนมากกว่า 300
คะแนน 3 ส่วนงาน
นอกจากนี ้ยังได้ น�ำการจัดการความรู้มาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
คุณภาพ โดยส่งเสริมและสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการจัดการความ
รู้ด้วยการจัดงานมหกรรมคุณภาพขึ ้นเป็ นปี ทสี่ าม ซึง่ มีผ้ สู นใจส่งผล
งานเข้ าร่วม 163 ผลงาน และผู้เข้ าร่วมงาน 869 คน

(Number of Faculty)

4
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีสว่ นงานทั ้งหมด 37 ส่วนงาน มีบคุ ลากร
ทังหมดสามหมื
้
่นกว่าคน อีกทังยั
้ งมีโรงพยายาบาล และหน่วยงาน
ที่ให้ บริการทางการแพทย์ ซึง่ ถือว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นสถาบัน
การศึกษาทีม่ ขี นาดใหญ่ ฉะนัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรไม่วา่ จะ
เป็ น คน งบประมาณ รวมถึงการจัดการภาพลักษณ์ จึงมีความส�ำคัญ
เป็ นอย่างมาก
การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ มหาวิทยาลัยให้ ความส�ำคัญ
ใน 6 เรื่ องหลัก ได้ แก่ 1. Financial (การเงิน) 2. Environment
(สิง่ แวดล้ อม) 3. Branding (การสร้ างภาพลักษณ์) 4. Talent
Workforce (ทรัพยากรบุคคล) 5. administration & governance
(การบริหารและธรรมมาภิบาล) และ 6. IT Infrastructure (โครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เน้ นเรื่ องการบริ หารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั ้น มหาวิทยาลัยต้ องมีความพร้ อมด้ าน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดําเนินงานทั ้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ ต้ องมีเสถียรภาพด้ านการเงินการคลังทีเ่ พียงพอต่อการ
ดําเนินงานและการพัฒนาในอนาคต มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานในด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถเป็ นต้ นแบบการ
บริ หารที่มงุ่ สูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีระบบคุณภาพที่ทําให้ มนั่ ใจว่า
จะนํามหาวิทยาลัยไปสูค่ วามเป็ นเลิศ และเพือ่ สร้ างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ มีความเด่นชัดและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ทังองค์
้ กร
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Criteria Training

02

20
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23
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รูปที่ 1 Implementation Process of MU EdPEx
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รูปที่ 2 MU EdPEx Scoring (year 2016)
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การขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยให้ ไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้ นนั ้ การบริหาร
จัดการเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิง่ มหาวิทยาลัยจึงได้ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ การ
บริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน เพื่อสร้ างระบบบริ หารจัดการการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�ำระบบคุณภาพ
เข้ ามาก�ำกับการบริ หารจัดการตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และพัฒนาเป็ น
ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Quality
Development : MUQD) ในปี พ.ศ. 2548 ด�ำเนินการต่อเนื่อง จน
เข้ าสู่ ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้ น�ำเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) มาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย โดย
ก�ำหนดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนส่วนงานดังต่อไปนี ้1) จัดอบรมให้ ความ
รู้การพัฒนาองค์กรด้ วยเกณฑ์ EdPEx 2) จัดสัมมนาทีม Leader 3)
สร้ างเครื อข่ายผู้บริหารและผู้ประสานงานที่รับผิดชอบด้ านคุณภาพ
4) MU-EdPEx Special Clinic 5) พัฒนายกระดับผู้ตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์ EdPEx 6) การเพิม่ จ�ำนวน TQA Assessor 7) MUQA
Market : EdPEx, AUN-QA และ 8) สร้ างคลังความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและ Management Tools เป็ นต้ น เพือ่ พัฒนาให้ มกี าร
พัฒนาคุณภาพภายในระดับสูงขึ ้นตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไป
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นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยได้ จดั กิจกรรมสนับสนุนการด�ำเนินการ Office
Strategic Management-OSM โดยเชิญผู้ดแู ลระบบงานหลักของ
หน่วยงานต่างๆ ในส�ำนักงานอธิการบดีเข้ าร่วมปรึกษาหารื อตามระบบ
งานหลักของมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 8 ระบบ ประกอบด้ วย 1) ระบบ
บริ หารการเงินและงบประมาณ 2) ระบบบริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคล 3) ระบบงานวิจยั 4) ระบบการบริ หารจัดการฐานข้ อมูลเพื่อ
การบริ หาร 5) ระบบงานการศึกษา 6) ระบบงานบริ การวิชาการ

105
7) ระบบงานแผนยุทธศาสตร์ และ 8) ระบบการน�ำการองค์กร ซึง่ ใน
แต่ละระบบงานจะมี Process owner และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง เพือ่ ให้
ทุกหน่วยงานในส�ำนักงานอธิการบดีได้ ปรึกษาหารือร่วมกัน และปฏิบตั ิ
งานได้ เชื่อมโยงกัน

รายงานประจ�ำปี 2559

วิเคราะห์ผลการส�ำรวจความผูกพันและก�ำหนดโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ บคุ ลากรเกิดความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
ผ่านโครงการหลักสูตรการบริ หารจัดการองค์กรสูค่ วามสุขคนท�ำงาน (Routine to Happiness : R2H) โดยมีผ้ แู ทนของแต่ละส่วนงานซึง่
เรี ยกว่า “นักสร้ างสุของค์กร” เป็ นผู้ขบั เคลือ่ นให้ เกิดโครงการและกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความผูกพัน อาทิ
โครงการ Happiness Rehab (เพิม่ สุข เพิม่ ผูกพัน) โครงการปลูกฝังและผลักดันค่านิยม โครงการ Faculty Party and Deployment เป็ นต้ น

โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ น�ำเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
AUN-QA มาใช้ ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา
โดยในปี 2559 มหาวิทยาลัยได้ มกี ิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และ
การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้ วย AUN-QA
SAR Workshop, MU AUN-QA Assessor Training 2 รุ่น, AAR, MU
AUN-QA Clinic, MU AUN-QA Share&Learn และ Outcome-Based
Education: Theory into Practice ทั ้งนี ้ มหาวิทยาลัยได้ ดำ� เนินการ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร AUN-QA จ�ำนวน 9 หลักสูตร จาก 6 ส่วน
งาน ดังนี ้
1) คณะกายภาพบ�ำบัด 1 หลักสูตร ได้ แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขากิจกรรมบ�ำบัด
2) วิทยาลัยนานาชาติ 1 หลักสูตร ได้ แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการบริการนานาชาติ
3) คณะวิทยาศาสตร์ 2 หลักสูตร ได้ แก่ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ)

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
4) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2 หลักสูตร ได้ แก่
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ) และการแพทย์
แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
5) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน 2 หลักสูตร ได้ แก่ อายุรศาสตร์ เขต
ร้ อนคลินกิ มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาอายุรศาสตร์
เขตร้ อน)
6) วิทยาเขตกาญจนบุรี 1 หลักสูตร ได้ แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร)
ซึง่ หลักสูตรส่วนหนึง่ ที่มีระดับพัฒนาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนดได้ รับการสนับสนุนให้ รับการตรวจประเมินโดย AUN-QA

เพือ่ สนับสนุนวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการมุง่ สูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) และเตรี ยมความพร้ อมของ
บุคลากรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต มหาวิทยาลัยได้ ก�ำหนดแนวทางในการคัดกรองคนเก่ง (Talent Workforce) เข้ ามาปฏิบตั งิ าน
ในมหาวิทยาลัย โดยได้ ก�ำหนดนโยบายในการใช้ คะแนนการสอบภาษาอังกฤษเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยทังสายวิ
้
ชาการและสายสนับสนุน ดังนี ้

Academic Staff

การบริหารทรัพยากรบุคคล
Talent Engagement results = 7.52

5

6

Supporting Staff

7
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9
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8

ทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็ จ
ที่ยงั่ ยืนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงให้ ความส�ำคัญและ
ตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยมุง่ เน้ นการบริหาร
จัดการคนเก่ง (Talent Workforce) ให้ มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
เพือ่ ให้ มหาวิทยาลัยบรรลุสเู่ ป้าหมายและยัง่ ยืน ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 มหาวิทยาลัยมหิดลมุง่ สนับสนุนการด�ำเนินการตามตัวชี ้วัด “ระดับ
ความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม่ Talent)” เป็ นตัวชี ้วัดด้ านทรัพยากร
บุคคลในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ Excellence in management for
sustainable organization โดยได้ กำ� หนดคุณสมบัตขิ องบุคลากรกลุม่
Talent เพือ่ ให้ สว่ นงานด�ำเนินการคัดกรอง และคัดเลือกคนเก่ง (Talent
Pool) ที่มีผลการปฏิบตั งิ านและมีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ านสูง และ
ด�ำเนินการส�ำรวจระดับความผูกพันของบุคลากร เพือ่ ให้ ทราบถึงปั จจัย
ต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนให้ บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านอย่างเต็ม
ศักยภาพและอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ซึง่ ปรากฎผลการด�ำเนิน
งานตามตัวชี ้วัดดังภาพ

10
10

Achieve performance targets
(KPI 4.1 : 7 from in 2016)

EdPEx Assessor
Training

ส�ำหรับปั จจัยที่สง่ ผลให้ บคุ ลากรเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 3
ล�ำดับแรก ได้ แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเป็ นที่
ยอมรับ มีทมี งานและเพือ่ นร่วมงานทีด่ ี และมีความมัน่ คงในการท�ำงาน
เพื่อให้ การด�ำเนินการสร้ างความผูกพันของบุคลากรด�ำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ สว่ นงานต่างๆ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
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ด้านอัตราก�ำลัง

ด้านการพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดลมีจ�ำนวนบุคลากรภาพรวม (ข้ อมูล ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2559) จ�ำนวนทั ้งสิ ้น 35,017 คน (เพิ่มขึ ้นจาก
ปี งบประมาณ 2558 จ�ำนวน 806 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.30) ประกอบ
ด้ วยบุคลากรประเภทวิชาการจ�ำนวน 3,948 คน (คิดเป็ นร้ อยละ
11.27) และประเภทสนับสนุนจ�ำนวน 31,069 คน (คิดเป็ นร้ อย
ละ 88.73) คิดเป็ นสัดส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุน 1:8 โดย
จ�ำแนกเป็ นข้ าราชการ 1,162 คน (ร้ อยละ 3.32) พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินอุดหนุน 12,321 (ร้ อยละ 35.19) พนักงานมหาวิทยาลัยชื่อ
ส่วนงาน 12,041 คน (ร้ อยละ 34.39) พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ 110 คน (ร้ อยละ 0.31) พนักงานวิทยาลัย 838 คน (ร้ อยละ
2.39) ลูกจ้ าง 8,453 คน (ร้ อยละ 24.14) และผู้ปฏิบตั งิ านสถาบันฯ/
โรงเรียน 92 คน (ร้ อยละ 0.26) มีอตั ราการลาออกคิดเป็ นร้ อยละ 5.21

มหาวิทยาลัยได้ สนับสนุนส่งเสริมให้ บคุ ลากรประเภทวิชาการรุ่นใหม่
มีโอกาสได้ ศกึ ษาหาความรู้ ให้ เป็ นผู้มคี วามสามารถด้ านวิชาการเพือ่
กลับมาปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีทนุ สนับสนุนบุคลากร
สายวิชาการในการสร้ างผลงานทางวิชาการ เพือ่ ให้ เกิดความก้ าวหน้ า
ในสายอาชีพ และความเป็ นเลิศด้ านคุณภาพบุคลากร ในรูปแบบของ
ทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์ โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
มีผ้ ไู ด้ รับทุนจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 12 ทุน ดังนี ้
1. ทุนมหิดล จ�ำนวน 2 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สหราชอาณาจักร
2. ทุนพัฒนาอาจารย์ 10 ทุน แบ่งเป็ น
- ทุนการศึกษาต่างประเทศ จ�ำนวน 6 ทุน ศึกษาต่อ ณ
ประเทศสหราขอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา
- ทุนการศึกษาภายในประเทศ จ�ำนวน 4 ทุน

ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้ เกิดบรรยากาศทางวิชาการ เพือ่
ให้ บคุ ลากรมีความก้ าวหน้ าในสายอาชีพเพือ่ ก้ าวสูต่ ำ� แหน่งสูงขึ ้น โดย
ได้ พฒ
ั นาระบบงานและจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ระบบสนับสนุนการ
ขอต�ำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ ระบบค้ นหาพีเ่ ลี ้ยงซึง่ เป็ นทีป่ รึกษา
ในการจัดท�ำผลงาน การให้ ทนุ สนับสนุนการท�ำผลงานเพื่อพัฒนา
งานประจ�ำ (R2R Fund) ร่วมกับกองพัฒนาคุณภาพในการจัดงาน
มหกรรมคุณภาพ เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีบคุ ลากร
ส่งผลงานเข้ าร่วมในงานดังกล่าว จ�ำนวน 227 ผลงาน และมีบคุ ลากร
เข้ าร่วมงานจ�ำนวน 755 คน นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยยังมีวารสาร
Mahidol R2R e-Journal เพื่อใช้ สำ� หรับตีพมิ พ์ผลงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มีก�ำหนดตีพมิ พ์แบบ online ปี ละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1:
ม.ค. – มิ.ย. ฉบับที่ 2: ก.ค. – ธ.ค.)
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรประเภทวิชาการที่ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการ โดยจ�ำแนกเป็ น ศาสตราจารย์ 164 คน (ร้ อยละ 4.15)
รองศาสตราจารย์ 747 คน (ร้ อยละ 18.92) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 1,059 คน
(ร้ อยละ 26.82) อาจารย์ 1,908 คน (ร้ อยละ 48.33 ) และนักวิจยั
(พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) 70 คน (ร้ อยละ 1.77) และ
มีบคุ ลากรประเภทนับสนุนที่ดำ� รงต�ำแหน่งเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ 34 คน (ร้ อยละ 0.16) ช�ำนาญการ/ช�ำนาญการพิเศษ 672 คน
(ร้ อยละ 3.12) และช�ำนาญงาน/ช�ำนาญงานพิเศษ 60 คน (ร้ อยละ
0.28)
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มหาวิทยาลัยได้ ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทังสายวิ
้
ชาการและสายสนับสนุน โดยการสร้ างและ
พัฒนานักบริหารยุคใหม่ให้ มที ศั นคติ ทักษะ ความรู้ จริยธรรม และวุฒภิ าวะทางอารมณ์ และพร้ อมทีจ่ ะเป็ น
ผู้บริหารทีม่ คี วามสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ในอนาคต รวมทัง้
การเตรียมความพร้ อมส�ำหรับบุคลากรใหม่ให้ มโี อกาสได้ เรียนรู้วฒ
ั นธรรมองค์กร (MAHIDOL Core Values)
ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ของตนในการเป็ นบุคลากรมหิดล นอกจาก
นี ้ยังมีการเตรียมความพร้ อมของบุคลากรก่อนเกษียณอายุงาน โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบคุ ลากร
เข้ าร่วมการพัฒนาตามโครงการต่างๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึ ้น ดังต่อไปนี ้

ตารางแสดงจ�ำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ตาม Training Roadmap

Program

Number of Participants
106
123
730
106

1. Mahidol University Executive Development Program 15
2. Mahidol University Supervisory Program Class 16, 17
3. Mahidol University Oriented for New Staff
4. Mahidol University Post Training for Retires Staff

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ าร่ วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิด
ความสามัคคี เกิดมิตรภาพระหว่างหน่วยงาน ท�ำให้ ร่างกายแข็งแรง และมีสขุ ภาพดี โดยจัดการแข่งขัน
“มหิดลเกมส์ 2559” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม 2559) รวมถึงส่งผู้แทน
บุคลากรเข้ าร่วม การแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครังที
้ ่ 35 “ราชมงคลธัญบุรี
เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-11 มิถนุ ายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับเหรียญรางวัลมากเป็ นล�ำดับที่ 1 จากสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้ าร่วมการแข่งขันทังสิ
้ ้น 64 สถาบัน

60

53

50

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

106
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ด้านการสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เข้ าร่วมเครือข่ายทีป่ ระชุมคณะกรรมการระบบบุคลากร ทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รบั เลือกเป็ นประธานคณะกรรมการระบบบุคลากร
ทอมก. ซึง่ คณะท�ำงานดังกล่าวประกอบด้ วยผู้บริหารทีก่ �ำกับดูแลงานด้ านทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม
17 แห่ง โดยมีบทบาทหน้ าทีด่ งั นี ้
1. ให้ แนวทางส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแลการด�ำเนินการด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ทวี่ างไว้
2. หาแนวทางทีเ่ ป็ นเลิศ (Best Practice) ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
3. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร แลกเปลีย่ นเรียนรู้การปฏิบตั งิ านด้ านบริหารงานบุคคล และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับงานบุคคลในกลุม่ สถาบันสมาชิก
ทังนี
้ ้คณะกรรมการระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐได้ มกี ารประชุมคณะกรรมการฯ จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยได้
ร่วมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในประเด็นต่างๆ อาทิ การบริหารคนเก่ง (Talent Management) การรวมกองทุนส�ำรองเลี ้ยง
ชีพของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ แนวทางการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒฯิ
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ เป็ นต้ น

การประชุมคณะกรรมการระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ (ทอมก.)
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พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 16 มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือเครื อข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน
(Sustainable University Network of Thailand : Sun Thailand)
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วยอธิการบดี 15 สถาบันอุดมศึกษา
ชั ้นน�ำของประเทศ ประกอบด้ วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบ่ ้ านจอมบึง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ และมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ อุทยานธรรมชาติ
สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายขยายกรอบความคิดเรื่ อง
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) และได้ เป็ นเจ้ าภาพ
จัดการประชุมโดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ าร่วมการประชุมเมื่อ
เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2558 ซึง่ ที่ประชุมได้ มีความ
เห็นตรงกันว่าควรสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ สูก่ ารเป็ น “มหาวิทยาลัยยัง่ ยืน (Sustainable
University)” โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างสรรค์กรอบแนวทาง
การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ บริ บทของ
สถาบันการศึกษาไทย สร้ างภาคีเครื อข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน
ภายในประเทศ และขยายผลสูร่ ะบบการศึกษาไทยในทุกระดับ

และสร้ างความเป็ นเอกภาพของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเชื่อมโยง
กับเครื อข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก
การปรับกระบวนทัศน์ความคิดในการบริหารจัดการองค์กรสถาบัน
อุดมศึกษาเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมาย
หลักของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
ที่มงุ่ สร้ างให้ เกิดดุลยภาพขององค์ประกอบพื ้นฐานในมิตสิ ำ� คัญ
3 มิติ ได้ แก่ มิตเิ ชิงเศรษฐกิจ (Economic) มิตเิ ชิงสิง่ แวดล้ อม
(Ecology) และมิตเิ ชิงสังคม (Social) โดยคาดหวังผลลัพธ์ของ
การก่อให้ เกิดความเท่าเทียม (Equity) ความมีประสิทธิภาพของ
การใช้ ทรัพยากร (Efficient) และคุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ ้น (Quality of
Life) การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในยุคปั จจุบนั ไม่ได้ มองเพียงแค่การ
สร้ างให้ เกิดดุลยภาพขององค์ประกอบหลัก 3 มิตใิ นลักษณะที่
เป็ นเพียงนามธรรม แต่ควรมุง่ เน้ น 17 เป้าหมายส�ำคัญของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน จากทีป่ ระชุมร่วมสหประชาชาติมาร่วมพิจารณา
ซึง่ ประเด็นส�ำคัญคือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็ นส่วนหนึง่
ของการขับเคลือ่ นสังคมสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่เป็ นรูปธรรม มี
การยกตัวอย่างประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถหยิบยกมา
เป็ นประเด็นเพื่อขับเคลือ่ นสังคมระดับประเทศเชื่อมโยงสูส่ งั คม
ระดับโลกทีน่ า่ สนใจ ได้ แก่ ประเด็นเรื่องการยกระดับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพและการศึกษาตลอดชีวติ ประเด็นความมัน่ คงทางอาหาร
และโภชนาการ และประเด็นเรื่องของสุขภาพ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 กองบริหารการศึกษา จัดอบรมเชิง
ปฎิบตั กิ ารการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOCs (Small Private
Open Courses) และ MOOCs (Massive Open Online Courses)
ภายใต้ โครงการ MUx และ Thai MOOC ณ อาคารศูนย์การเรี ยนรู้
มหิดล โดย ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ กล่าวเปิ ดการอบรม และแสดงความยินดี
แก่คณาจารย์ผ้ ผู า่ นการคัดเลือกได้ รับทุนโครงการพัฒนารายวิชา
ออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC จากมหาวิทยาลัย พร้ อมทังได้
้ รับ
เกียรติจาก ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อนุชยั ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำ� นวย
การโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้ อ “เป้าหมาย
และทิศทางโครงการ Thai MOOC กับการศึกษาแบบเปิ ดเพือ่ การเรียน
รู้ตลอดชีวติ ” และ ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ ทีป่ รึกษาอธิการบดี
ฝ่ ายการศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้ อ “การออกแบบ MOOC” และ
มีการด�ำเนินกิจกรรมดังนี ้
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี ดร.สุรพล บุญลือ ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธญ
ั ลักษณ์ และทีม
ให้ ความรู้และอบรมเชิงปฎิบตั กิ าร ในเรื่อง “Video Production”

โดยเริ่มต้ นตังแต่
้ แนวคิด การฝึ กเขียนสคริปต์ และลงมือปฎิบตั จิ ริง
การเตรี ยมติดตั ้งอุปกรณ์ การก�ำกับการท�ำวิดโี อประกอบการเรี ยน
การสอนออนไลน์ในเบื ้องต้ น ตลอดจนการประสานงานกับทีมตัดต่อ
จนเสร็จสิ ้นกระบวนการ Production
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เชิงปฎิบตั ิการ “Overview of Online
Course Delivery” และสรุปการอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารการพัฒนาบท
เรียนออนไลน์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตพิ ร อนุตริยะ ในการอบรม
ครัง้ นี ้มีผ้ บู ริหาร อาจารย์ผ้ ไู ด้ รับทุน อาจารย์โครงการน�ำร่อง อาจารย์
ผู้สนใจ นักวิชาการ และนักศึกษา เข้ าร่วมการอบรมในแต่ละวัน
มากกว่า 80 คน
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีวทิ ยาเขตทังหมด
้
3 แห่ง ได้ แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญ และ โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขต
นครสวรรค์ โดยมีพนั ธกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น โดยแต่ละวิทยาเขตมีรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
ท�ำหน้ าทีบ่ ริหาร ซึง่ มหาวิทยาลัยให้ ความส�ำคัญในการบริหารจัดการวิทยาเขตทุกวิทยาเขต เพราะถือว่าเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะสร้ าง
ความผูกพันกับคนในภูมภิ าคและในพื ้นทีใ่ กล้ เคียง

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

ความก้าวหน้าของวิทยาเขต

วิทยาเขตกาญจนบุรี ตังอยู
้ ท่ ี่บ้านไตรรัตน์ หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลลุม่ สุม่ อ�ำเภอโทรโยค มีเนื ้อที่ 6,792 ไร่ และบางส่วนอยูต่ ดิ กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 323 (กาญจนบุรี – ทองผาภูม)ิ วิทยาขเตกาญจนบุรีเริ่มก่อตังขึ
้ ้นในปี 2538 และเปิ ดรับนักศึกษาครัง้ แรกในปี 2544 ซึง่ เป็ นนักศึกษา
สังกัดวิทยาลัยการจัดการ จ�ำนวน 2 หลักสูตร และเปลีย่ นสถานะเทียบเท่าคณะตามโครงสร้ างมหาวิทยาลัย ในปี 2552
หน่วยงานทีต่ งอยู
ั ้ ภ่ ายในพื ้นทีว่ ทิ ยาเขตกาญจนบุรี
- ศูนย์วจิ ยั ประชากรและสังคมกาญจนบุรี สถาบันวิจยั และประชากรสังคม
- ศูนย์วจิ ยั โรคเขตร้ อนกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
- โรงพยาบาลปศุสตั ว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ตา่ งถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ศูนย์แรกรับ ฟื น้ ฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ตา่ งถิ่น จัดตังขึ
้ ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พชื
และคณะสัตวแพทยศาสตร์
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ด้านการศึกษา
วิทยาเขตกาญจนบุรี มีนโยบายด้ านการศึกษาในการสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมภิ าคตะวันตกของประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ วทิ ยาเขตฯ โดยมุง่ เน้ นการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับ
สากลโดยเปิ ดหลักสูตร ดังนี ้

ด้านการวิจัย
วิทยาเขตกาญจนบุรี ก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลือ่ นภารกิจด้ านวิจยั โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจยั เพื่อให้ เกิด
ผลงานวิจยั ทีต่ อบสนองชุมชนและสังคมในภูมภิ าคตะวันตกของอาเซียน ตามแผนยุทธศาสตร์ วทิ ยาเขตฯ ได้ แก่
- สนับสนุนการวิจยั ทีเ่ น้ นการแก้ ปัญหาในเชิงพื ้นที่ โดยมีนกั วิจยั ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา
- สร้ างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการวิจยั เช่น ศูนย์เครื่องมือกลาง
- สนับสนุนบุคลากรเข้ าร่วมน�ำเสนอผลงานวิจยั และวิชาการในการประชุมวิชาการ ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
- สนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพมิ พ์ทงระดั
ั ้ บชาติและนานาชาติ
ในปี งบประมาณ 2559 วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ รับเงินทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ
จ�ำนวนเงินทังสิ
้ ้น 9,093,694 บาท คิดเป็ นจ�ำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยั ในปี งบประมาณต่อจ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการทังหมด
้
เป็ นจ�ำนวน 162,387.39 บาท/คน

จ�ำนวนโครงการวิจัยและเงินทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559

แหล่งทุน
1. เงินทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
2. เงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก

จ�ำนวนเงิน (บาท)

จ�ำนวนโครงการ

2,600,000
6,493,694

6
13

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จ�ำนวน 4 สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร (Agricultural Science)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Biology)
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Geo science)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) จ�ำนวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ (Management)
3. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) จ�ำนวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จ�ำนวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมและการจัดการภัยพิบตั ิ (Environmental Engineering and Disasters Management)

หลักสูตร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

รวม 7 หลักสูตร

นศ. เข้าใหม่
(ปี 1)

นศ. คงอยู่
(ปี 2-4)

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
(จบปีการศึกษา 2557)

44
27
58
36
59
90
43

110
68
150
112
200
147
37

36
19
38
34
88
ยังไม่มีผู้ส�ำเร็จ
ยังไม่มีผู้ส�ำเร็จ

357

824

215

เกณฑ์คุณภาพที่น�ำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ในปี งบประมาณ 2559 วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้ หลักสูตรได้ รับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) โดยจัดส่งบุคลากรของแต่ละหลักสูตรเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
1. เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor)
2. เข้ าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ “AUN-QA Criteria”
3. เข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ ความรู้ AUN-QA (AUN-QA Criteria SAR Workshop)
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร สูม่ าตรฐานระดับสากล
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Student และ Student Mobility)

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้ านวิชาการให้ เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถ
ในการศึกษาเรี ยนรู้ และสร้ างจิตส�ำนึกให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เป็ นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์เพือ่ น�ำความรู้ความสามารถไปประกอบ
วิชาชีพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยมีกิจกรรม 2 ประเภท ดังนี ้

มีนกั ศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรี เดินทางไปแลกเปลีย่ นในต่างประเทศ
4 โครงการ จ�ำนวนรวม 20 คน ได้ แก่
- โครงการ Dongguk University Student Exchange Program ประเทศ
เกาหลี จ�ำนวน 1 คน
- โครงการ 2nd Asian Undergraduate Summit 2016 ประเทศสิงคโปร์
จ�ำนวน 1 คน
- โครงการ MU Backpack Scholarships 2016 ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม
และอินโดนีเซีย จ�ำนวน 17 คน
- โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung
Hsing University ประเทศไต้ หวัน จ�ำนวน 1 คน

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้ านวิชาการ/ฝึ กทักษะทางอาชีพ อาทิ การจัดส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการนิทรรศการ
โครงการวิจยั ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปี 2559 โครงการสอนเสริมเพือ่ ปรับพื ้น
ฐานนักศึกษา ชันปี
้ ที่ 1
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
(1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และบ�ำเพ็ญประโยชน์
(2) ด้ านวินยั และทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปั ญญาศึกษา
(3) ด้ านศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น และค่านิยม
(4) ด้ านสร้ างเสริมสุขภาพ

การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

1. รวบรวมข้ อมูลศิษย์ทงหมดที
ั้
จ่ บการศึกษา จากวิทยาเขตกาญจนบุรี ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2544-2558 รวมทังสิ
้ ้น 1,982 คน และมีการติดตามปรับปรุง
ข้ อมูลศิษย์เก่าให้ เป็ นปั จจุบนั มีศษิ ย์เก่าทีส่ ามารถติดต่อได้ จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 292 คน
2. รวบรวมข้ อมูลศิษย์เก่าทีเ่ ข้ าร่วมกิจกรรมในวิทยาเขตกาญจนบุรี มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 92 คน
(1) กิจกรรม Alumni sharing ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ให้ รุ่นน้ อง เช่น การสมัครงาน การเรียนต่อ การท�ำงาน การด�ำเนิน
ชีวติ หลังจบการศึกษา
(2) กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบนั
(3) ค็อกเทลปาร์ ตี ้ ชมการแสดงจากน้ องในแต่ละสาขา
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ด้านบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
วิทยาเขตกาญจนบุรี ด�ำเนินการบริการวิชาการเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สชู่ มุ ชน โดยผู้ให้ บริการวิชาการทีเ่ ชีย่ วชาญสหสาขาวิชา เพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนท้ องถิ่น โดยมีโครงการบริการวิชาการ 2 ประเภท คือ
1. โครงการบริการวิชาการทีก่ อ่ ให้ เกิดรายได้
1.1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ อจั ฉริยะโรงเรียนบดินทร์ เดชา
1.2 กิจกรรมธรณีวทิ ยาภาคสนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1.3 กิจกรรมฝึ กปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาภาคสนาม
1.4 ค่ายทักษะเทคนิคปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ โรงรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
1.5 โครงการผลิตก๊ าซชีวภาพเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนส�ำหรับครัวเรือนในชุมชน
1.6 โครงการหมูบ่ ้ านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค
1.7 โครงการให้ คำ� ปรึกษาข้ อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินกิ เทคโนโลยี
1.8 ทีป่ รึกษาโครงการให้ กบั บริษัท KANKEN
1.9 โครงการสร้ างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร พลังงานทดแทนและปศุสตั ว์เพื่อการพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรีทยี่ งั่ ยืน
1.10 โครงการจัดตังห้
้ องปฏิบตั กิ ารเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยือ่ และการอบรมเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยือ่ กล้ วยไม้
2. โครงการบริการวิชาการเพือ่ ชุมชนและสังคม (University Engagement)
2.1 โครงการพัฒนาความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานให้ กบั นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ยุวมัคคุเทศก์ช้างน้ อยรักษ์ ป่าใหญ่”
2.3 โครงการอบรมท�ำน� ้ำหมักชีวภาพ
2.4 โครงการให้ คำ� ปรึกษาข้ อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล
2.5 โครงการหมูบ่ ้ านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค
2.6 โครงการผลิตก๊ าซชีวภาพเพือ่ เป็ นแหล่งพลังงานทดแทนส�ำหรับครัวเรือนในชุมชน
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ด้านการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล

ด้านงบประมาณ

วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ งานวิจยั และส่งเสริมวิชาการด�ำเนินการขับเคลือ่ นการเตรี ยมความพร้ อมห้ องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้
ได้ การรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 17025 โดยด�ำเนินการ ดังนี ้
1. หาข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดกาญจนบุรีและพื ้นทีใ่ กล้ เคียงเพือ่ เลือกหัวข้ อในการพัฒนาห้ องปฏิบตั กิ าร
2. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของกรมวิทยาศาสตร์ บริการเพือ่ แนะน�ำแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
3. จัดส่งบุคลากรเข้ าอบรมมาตรฐาน ISO 17025
4. ร่วมหารือกับหัวหน้ าส�ำนักวิชาฯ เพือ่ ด�ำเนินการตามแผน
5. ก�ำหนดโครงสร้ างองค์กร
6. ออกแบบประเมินเพื่อขอข้ อมูลและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์และนักวิจยั เพื่อได้ ข้อมูลและคัดเลือกหัวข้ อในการวิเคราะห์เพื่อขอ
มาตรฐานต่อไป

ในปี งบประมาณ 2559 วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ รับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการตามพันธกิจด้ านการศึกษา วิจยั และบริ การ
วิชาการ จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 145.10 ล้ านบาท เป็ นเงินงบประมาณแผ่นดิน 103.42 ล้ านบาท และเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 41.68 ล้ านบาท
โดยจ�ำแนกตามประเภท ดังนี ้

ด้านทรัพยากรบุคคล
ต�ำแหน่ง
สายวิชาการ

จ�ำนวน

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
นักวิจัย

1
6
51
1

รวม

59

สายสนับสนุน

ผู้ช่วยอาจารย์
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ
สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจ�ำ/ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ

11
4
26
2
68
15

รวม

126

รวมทั้งสิ้น

185

งบประมาณประจ�ำปี 2559 จ�ำแนกตามแหล่งเงิน
จ�ำแนกตามแหล่งเงิน

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้

103.42
41.68

รวม

145.10

งบประมาณประจ�ำปี 2559 จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบอื่นๆ

62.93
41.24
29.97
6.48
4.48

รวม

145.10

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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ด้านการวิจัย

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

โครงการจัดตั ้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ตั ้งอยูท่ ี่ อ�ำเภอเมือง มีพื ้นที่ 427 ไร่
73 ตารางวา เริ่ มก่อตั ้งขึ ้นในปี 2538 การจัดการศึกษาวิทยาเขต
อ�ำนาจเจริญ จะครอบคลุมในเขตพื ้นทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญ และจังหวัด
ใกล้ เคียง อาทิ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดร้ อยเอ็ด จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดนครพนม และในอนาคตอาจ
ขยายการศึกษาครอบคลุมในภูมภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขงตอนล่าง
จากวันนั ้นมาถึงวันนี ้โครงการจัดตั ้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริ ญ ได้ ด�ำเนิน
การจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทีเ่ ปิ ดการเรียนการสอน ดังนี ้
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีนกั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษาแล้ ว
จ�ำนวน 2 รุ่น, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) ปั จจุบนั มี
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1-2 ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม) เปิ ดรับนักศึกษารุ่นแรก ปี การศึกษา 2560)
และมีหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี) คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิ ดรับ
นักศึกษารุ่นแรก ปี การศึกษา 2559 และจะเปิ ดเป็ นหลักสูตรของโครงการ
จัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญภายในปี การศึกษา 2561
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3. โครงการกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของน� ้ำมันหอมระเหยจาก
1. โครงการการพัฒนารูปแบบการสือ่ สารสุขภาพโดยใช้ สอื่ พื ้นบ้ าน กะเพรา โหระพา และแมงลักในการต้ านเชื ้อจุลนิ ทรียก์ อ่ โรคในช่องปาก
แบบมีสว่ นร่วมต่อการติดเชื ้อพยาธิใบไม้ ตบั ในพื ้นทีร่ อบแหล่งน� ้ำชุมชน อาจารย์ ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล (ทุนกรมพัฒนาการแพทย์แผน
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ (ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุ่นใหม่ 2559) ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2559)
2. โครงการความหลากหลายของยีน outer inflammatory protein
A (oipA) ในเชื ้อ H. pylori ร่วมกับรูปแบบของยีนกลุม่ IL-8 และ IL-8 โครงการวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
receptors ในกลุม่ ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร อาจารย์ ดร.วงศ์วรุตม์ 1. โครงการองค์ประกอบของไอโซโทปเสถียรในน� ้ำฝนจากภาคตะวัน
บุญญานุโกมล (ทุนพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานวิจยั ของอาจารย์รุ่น ออกเฉียงเหนือ : กุญแจส�ำคัญในการท�ำความเข้ าใจการหมุนเวียน
ของระบบภูมอิ ากาศในปัจจุบนั และสภาพภูมอิ ากาศในอดีต อาจารย์
ใหม่ สกว. และ สกอ. 2559)
ดร.โชติกา เมืองสง (ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุ่นใหม่ 2559)
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์พืชและสมุนไพร
2. โครงการความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน :
1. โครงการการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีแท่งรหัสดีเอ็นเอในการจ�ำแนก การศึกษาเพือ่ สังเคราะห์ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในหินงอกและวงปี ไม้ จาก
สายพันธ์ุยางพาราและพืชชนิดถิ่ นเดียว อาจารย์ ดร.ศุภณัฎฐ์ ประเทศไทยและจีน อาจารย์ ดร.โชติกา เมืองสง (ทุนสกว. และ NSFC
กาญจนวัฒนาวงศ์ (ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุ่นใหม่ 2559)
2559)
2. โครงการการคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของ
แบคทีเรียกรดแลกติกจากปลาส้ มและปลา อาจารย์ ดร.อรุณี ทองอ่อน
(ทุนส่งเสริ มนักวิจยั รุ่นใหม่ 2559)

โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ได้ มกี าร
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม และมีผลงานด้ านต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย ทัง้
ด้ านการศึกษา วิจยั บริ การวิชาการ และงานด้ านสนับสนุนต่างๆ ซึง่
เป็ นสิง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความตังใจจริ
้
ง ความพร้ อมและศักยภาพของ
บุคลากรของโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญในการด�ำเนินงานเพือ่
บรรลุเป้าหมาย มุง่ สูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำด้ านการพัฒนาชนบท
แบบบูรณาการในภูมภิ าคอาเซียน (Integrated Rural Development)
โดยผลแห่งความส�ำเร็ จที่เกิดขึ ้นนั ้นมาจากการร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากร และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน ประชาชนในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จากความร่วมมือทุก
ทิศทางท�ำให้ เกิดเป็ นแรงผลักดันให้ โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
มีการพัฒนาและก้ าวไกลไปข้ างหน้ าอยูเ่ สมอ

ด้านการศึกษา
หลักสูตร

นศ. เข้าใหม่
(ปี 1)

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

59
24

นศ. คงอยู่
(ปี 2-4)
100
13 (ปี 2)

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
(จบปีการศึกษา 2558)
19
ยังไม่มีผู้ส�ำเร็จ

หลักสูตรใหม่
เปิดรับนักศึกษา ปี 2560

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมกับโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รวมทั้งสิ้น

เปิดรับนักศึกษา ปี 2561

83

113

19

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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ด้านบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ พื ้นที่สร้ างอาคารในส่วนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อจ 289 บริ เวณศูนย์ราชการ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ต�ำบลบุง่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เนื ้อที่ 43 ไร่ และต่อมาปี 2550 มหาวิทยาลัยได้ รับจัดสรรพื ้นที่ จ�ำนวน
2 แปลง คือ ทีด่ นิ ในส่วนของราชพัสดุเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าดงหัวกองและป่ าดงบังอี่ ต�ำบลสร้ างนกทา อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
เนื ้อที่ 361 ไร่ - งาน 43 ตารางวา และเขตปฏิรูปทีด่ นิ (สปก.4-31 ก) ป่ าดงหัวกองและป่ าดงบังอี่ หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลสร้ างนกทา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ เนื ้อที่ 23 ไร่ - งาน 30 ตารางวา ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตใช้ พื ้นทีส่ ว่ นต่อขยายทีเ่ ป็ นป่ าสงวนแห่งชาติอกี กว่า 600 ไร่

ระบบการติดต่อสื่อสาร
โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญน�ำรูปแบบของ ICT Campus มาใช้ ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ประกอบด้ วย
1. โครงสร้ างเครือข่ายสือ่ สารคอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงทีเ่ ชื่อมโยงจากเครือข่ายหลัก MUC-Net ของมหาวิทยาลัย ท�ำให้ การติดต่อ
สือ่ สารท�ำได้ ทงภายในและภายนอกมหาวิ
ั้
ทยาลัย รวมทังออกสู
้
ต่ า่ งประเทศได้ ในเวลารวดเร็ว
้
ยนการสอนและประชุมทางไกล (VDO Confersence & Telepresence) เพือ่ เป็ นการขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ติดตังระบบการเรี
และขจัดปั ญหาเรื่องการเสียเวลาในการเดินทางและยังช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ย ตลอดจนส่งเสริมให้ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้ วย
3. ติดตังระบบ
้
Intra-phone ท�ำให้ สามารถใช้ โทรศัพท์ตดิ ต่อระหว่างคณะทีอ่ ยูต่ า่ งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโดยผ่านเครื อข่าย
สือ่ สาร MUC-Net
4. สามารถใช้ ระบบคลังข้ อมูลห้ องสมุดเพือ่ การศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ รวมทังการท�
้
ำวิจยั ของนักศึกษาอาจารย์และสามารถเรียกค้ น
จาก e-Journal ซึง่ มีจ�ำนวนมากกว่า 9,000 Journals สามารถเรี ยกดูบทเรียนในรูป e-Courseware ของมหาวิทยาลัยและจากมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
5. ใช้ ระบบการบริหารจัดการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารคลัง ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารการศึกษาและวิชาการ

ด้านบริการวิชาการ
โครงการค่ายวิชาการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมือ่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญ จัดโครงการ
ค่ายวิชาการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุม่ เป้าหมาย
คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอ�ำนาจเจริญ โดยมีดร.กมลชนก
รักเสรี และคณาจารย์หลักสูตรวิชาหมวดพื ้นฐาน โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
เป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้ องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ อาคารเรี ยนรวม
โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโควต้าปีการศึกษา 2560 (Road Show)
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-16 กันยายน 2559 โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
ลงพื ้นทีป่ ระชาสัมพันธ์หลักสูตร และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปี
การศึกษา 2560 โควต้ ารับตรง จ�ำนวน 3 หลักสูตร ดังนี ้1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 3. หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิง่ แวดล้ อม ให้ แก่นกั เรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนในเขตพื ้นทีจ่ งั หวัดอ�ำนาจเจริญและจังหวัดใกล้ เคียง
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ด้านทรัพยากรบุคคล
ต�ำแหน่ง
สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ 1 คน)

จ�ำนวน
1
20

รวม
สายสนับสนุน

21

รวม

33

รวมทั้งสิ้น

54

ผู้ช่วยอาจารย์ (ลาศึกษาต่อ 5 ราย)
สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ
สนับสนุนทั่วไประดับช่วยปฏิบัติการ
อื่นๆ

10
12
3
8
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

ด้านงบประมาณ
แหล่งเงิน

จ�ำนวนเงิน (บาท)

เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบสนับสนุนด�ำเนินงาน
งบก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา		

รวม

11,000,000
12,765,000

23,765,000

เงินงบประมาณแผ่นดิน
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุนด�ำเนินงาน
ค่าวัสดุการศึกษา

13,078,600
31,852,500
2,500,000
1,512,000

รวม

48,943,100

รวมทั้งสิ้น

72,708,100
โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตนครสวรรค์ ตังอยู
้ ท่ ี่ ต�ำบลเขาทอง อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื ้นที่ 1,032 ไร่ เริ่มก่อตังขึ
้ ้น
ในปี 2538 และเริ่มก่อสร้ างอาคารอ�ำนวยการขึ ้นในปี 2545
ในปี 2547 เริ่มรับนักศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต จ�ำนวน 32 คน และในปี 2549 น� ้ำท่วมใหญ่ปากน� ้ำโพ และพื ้นทีบ่ งึ เสนาท เนื่องจาก
การช�ำรุดของพนังกันน�
้ ้ำด้ านตะวันออกท�ำให้ พื ้นที่ของวิทยาเขตได้ รับความเสียหาย จากนันจึ
้ งจัดหาที่ตงวิ
ั ้ ทยาเขตแห่งใหม่ (พื ้นที่ ต�ำบล
เก้ าเลี ้ยว-ต�ำบลเขาเขียว-ต�ำบลเขาทอง) ในปี 2553 โดยได้ รบั อนุมตั ใิ ห้ ใช้ พื ้นที่ ประมาณ 1 พันไร่เศษ จากกรมธนารักษ์ และด�ำเนินการวางผังแม่บท
เมือ่ ถึงปี 2554 ได้ ออกแบบอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ และอาคารปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ อเนกประสงค์แล้ วเสร็จ
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ด้านการวิจัย

ด้านทรัพยากรบุคคล

งานวิจัยเชิงลึก

ต�ำแหน่ง

ผลงานตีพมิ พ์วารสารวิชาการปี 2559 จ�ำนวน 12 เรื่อง
(SCOPUS databases)

- โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- โครงการการจัดการเชิงระบบเพือ่ สร้ างสมดุลระหว่างผลิตภาพและ
การใช้ ฐานทรัพยากรในการผลิตโคธรรมชาติ ต้ นน� ้ำ-กลางน� ้ำ บริเวณ
เหนือเขือ่ นภูมพิ ล

2
2
21

รวม

25

ผู้ช่วยอาจารย์
นักวิชาการอื่นๆ
สายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
สายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สายสนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ
อื่น ๆ

- โครงการการดูแลสุขภาพเกษตรกรและอันตรายจากการใช้ สารเคมี
- โครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น

รวม

รวมทั้งสิ้น

ด้านการศึกษา
นศ. เข้าใหม่
(ปี 1)
27
12

นศ. คงอยู่
(ปี 2-4)
120
17 (ปี 2)

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
(จบปีการศึกษา 2558)

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (SMART Farmer))
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

39

137

8
6
25
17
4
28

88

113

คลินิกสัตว์วันเฮลท์

16
ยังไม่มีผู้ส�ำเร็จ

หลักสูตรใหม่

รวมทั้งสิ้น

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

สายสนับสนุน

งานวิจยั ทีร่ ว่ มมือกับเครือข่าย

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

จ�ำนวน

สายวิชาการ

งานวิจยั เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์

หลักสูตร

รายงานประจ�ำปี 2559

เปิดรับนักศึกษา ปี 2560
เปิดรับนักศึกษา ปี 2561

16

คลินกิ สัตว์วนั เฮลท์จดั ตังขึ
้ ้นเพือ่
1. ให้ บริการ/ให้ คำ� ปรึกษาปั ญหาสุขภาพสัตว์
ทังในและนอกสถานที
้
่
2. ให้ บริการชุมชนร่วมกับเครือข่าย
3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสือ่ ต่างๆ
4. เฝ้าระวังโรคจากสัตว์สคู่ น

โดยในปี 2559 มีจ�ำนวนสัตว์ทรี่ ับการรักษาทังหมด
้
427 Case
และมีรายได้ จากการรักษาทังสิ
้ ้น 118,080 บาท
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ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง

ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์

โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขตนครสวรรค์ ได้ เปิ ดศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์แผนกผู้ป่วยนอกระยะเริ่มต้ น ประกอบด้ วยอาคารจ�ำนวน
3 กลุม่ อาคาร วงเงินงบประมาณ 60 ล้ านบาท โดยในปี 2559 ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์มอี ตั ราก�ำลังทังสิ
้ ้น 35 คน

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวน (คน)

แพทย์
แพทย์แผนจีน
พยาบาล
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักกายภาพบ�ำบัด
แพทย์แผนไทยประยุกต์
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ปริญญาตรี ขึ้นไป)
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ต�่ำกว่าปริญญาตรี)

13
2
2
1
1
1
1
2
3
9

หน่วย : ราย

3,000
2,500
2,000
1,500

500
0

2,309

2,585

ปี 2558

ปี 2559

1,388

ปี 2557

1. เพือ่ ส่งเสริมให้ มกี ารดูแลผู้สงู อายุและผู้พกิ ารในชุมชนทีค่ รอบคลุมและมีประสิทธิภาพจนถึงระยะสุดท้ ายของชีวติ
2. เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของผู้สงู อายุและผู้พกิ ารในชุมชน โดยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
3. เพือ่ ให้ บริการดูแลและฟื น้ ฟูสขุ ภาพให้ ผ้ สู งู อายุและผู้พกิ าร ตามแนวทางของศาสตร์ การแพทย์แผนไทย

1. งานเยีย่ มบ้ าน
2. งานการดูแลแบบประคับประคอง
3. งานสร้ างเสริมสุขภาพ
4. งานจิตอาสาพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม
5. งานช่วยเหลือปรับปรุงบ้ านผู้สงู อายุ

ผูร้ บั บริการของศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์

1,000

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

งานบริการ

35

รวมทั้งสิ้น

ปี งบประมาณ 2557 มีผ้ รู ับบริการ 1,388 ราย
ปี งบประมาณ 2558 มีผ้ รู ับบริ การ 2,309 ราย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 66
จากปี กอ่ น
ปี งบประมาณ 2559 มีผ้ รู ับบริ การ 2,585 ราย เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 12
จากปี กอ่ น

รายงานประจ�ำปี 2559

ผลที่ได้รบั : มีการพัฒารูปแบบการดูแลผู้สงู อายุทสี่ อดรับกับนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีหน่วยงานระดับต�ำบล

และสถาบันการศึกษามาศึกษาดูงาน จ�ำนวน 10 แห่ง ปี 2560 จะมีการบูรณาการงานดูแลผู้สงู อายุร่วมกับระบบ Caregiver ของ
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นการน�ำร่อง 4 หมูบ่ ้ านในต�ำบลเขาทอง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

ศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด มีบทบาทหน้ าที่ในการจัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรในเขต 7 จังหวัด โดยมีหวั ใจอยู่ที่
บึงบอระเพ็ด พัฒนาการประกอบการเพือ่ การเรียนการสอน และพัฒนาวิถีการประกอบอาชีพ โดยมีพนั ธกิจในการรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐาน
เผยแพร่ข้อมูล และเป็ นผู้อำ� นวยความสะดวกในการเป็ นตัวกลางและเชื่อมโยงกับภาคีเครื อข่าย รวมถึงการวิจยั ในงานการเกษตรและ
สิง่ แวดล้ อม น�ำไปสูก่ ารประยุกต์จากงานวิจยั และการประกอบการทางด้ านเกษตรกรรม

โครงการวิจยั และพัฒนา
1. โครงการสร้ างเครือข่ายผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
2. สารชีวนิ ทรีย์ก�ำจัดศัตรูข้าวและโรคข้ าว จ�ำนวน 8 สูตร
3. หนังสือสารชีวนิ ทรีย์ก�ำจัดศัตรูข้าวและโรคข้ าว จ�ำนวน 5,000 เล่ม
4. แผ่น DVD ประชาสัมพันธ์มาตรฐานผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และขันตอนการวิ
้
จยั สารชีวนิ ทรีย์
ก�ำจัดศัตรูข้าวและโรคข้ าว จ�ำนวน 10,000 แผ่น
5. การศึกษาความลึกบึงบอระเพ็ด
6. การท�ำแผนการจัดการบึงบอระเพ็ดเสนอต่อสภาปฎิรูปแห่งชาติ

งานฝึกอบรม
1. ฝึ กอบรม GIS ให้ กบั เครือข่าย
2. อบรมวิจยั ให้ เกษตรกร
3. วิทยากรให้ ความรู้ด้านสิง่ แวดล้ อมและเกษตรกรรมให้ กบั เครือข่าย

งานบริการวิชาการ และความร่วมมือกับเครือข่าย
1. เป็ นผู้ประสานงานในบึงบอระเพ็ด
2. ศูนย์ข้อมูลบึงบอระเพ็ด
3. ทีป่ รึกษาเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด (กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พชื )
4. คณะท�ำงานระบบผันน� ้ำเข้ าบึงบอระเพ็ด (กรมทรัพยากรน� ้ำ)
5. บริการข้ อมูล GIS ให้ กบั เครือข่าย
6. มาตรฐานผู้ผลิตข้ าวอินทรีย์ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
7. ร่วมกับภาคีพฒ
ั นาระบบเกษตรอินทรี ย์ในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
8. การจัดท�ำแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดแบบมีสว่ นร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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องค์กรสีเขียว

ส�ำนักงานสีเขียว (Green Office) คือ ส�ำนักงานและกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นภายในส�ำนักงานส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
โดยการใช้ ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่า มีแนวทางในการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้ วสั ดุ
อุปกรณ์ เครื่ องใช้ สำ� นักงานที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และที่สำ� คัญ
จะต้ องปล่อยก๊ าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณตาํ่ ส�ำนักงานสีเขียว
เป็ นการจัดการสิง่ แวดล้ อมในส�ำนักงานอย่างเป็ นระบบ ตั ้งแต่การ
ก�ำหนดนโยบายของผู้บริ หาร การแต่งตั ้งทีมงานด้ านสิง่ แวดล้ อม
การสือ่ สารข้ อมูลข่าวสารให้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง การ
ก�ำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยภายในส�ำนักงาน การจัดการของเสีย
ในด้ านนํ ้าเสียและขยะ การจัดการคุณภาพอากาศ แสง เสียงในที่
ท�ำงาน การจัดให้ มีพื ้นที่สเี ขียว การเลือกใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ท่ีเป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้ อม และการปรับปรุงด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ร่ วมกับคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้ดำ� เนินการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และ
ประเมินผล เพือ่ รับรองส�ำนักงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและขยาย
ผลการด�ำเนินงานในกลุม่ ส�ำนักงานอย่างต่อเนื่อง
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มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University)
“มหาวิทยาลัยยัง่ ยืน (Sustainable University)” การปรับกระบวนทัศน์
ความคิดในการบริหารจัดการองค์กรสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงในศตรวรรษที่ 21 ด้ วยเป้ามายหลักของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (Sustainable Development) ทีม่ งุ่ สร้ างให้ เกิดดุลยภาพขององค์
ประกอบพื ้นฐานในมิตสิ ำ� คัญ 3 มิติ ได้ แก่ มิตเิ ชิงเศรษฐกิจ (Economic)
มิตเิ ชิงสิง่ แวดล้ อม (Ecology) และมิตเิ ชิงสังคม (Social) โดยคาดหวัง
ผลลัพธ์ของการก่อให้ เกิดความเท่าเทียม (Equity) ความมีประสิทธิภาพ
ของการใช้ ทรัพยากร (Efficient) และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ึ ้น (Quality of Life)

กลไกการสร้ างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศเริ่ มต้ นจากการปลูกฝังจิตส�ำนึก
และการสร้ างกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ทเี่ กี่ยวข้ องกับการบริโภคทรัพยากร
ธรรมชาติให้ แก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ จะเป็ นการ
หล่อหลอมจิตส�ำนึกของนักศึกษา และบุคลากรทีจ่ ะเป็ นแบบอย่างส�ำคัญ
ของชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต การควบคุมการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก และกากของเสียสูร่ ะบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้ อมจากกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงการสร้ างให้ เกิดจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) และการสร้ างให้ เกิดพันธกิจ
สัมพันธ์กบั ชุมชน (Community Engagement) ขึ ้นในแต่ละส่วนงานของ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในยุคปัจจุบนั คงมิได้ มองเพียงแค่การสร้ างให้ เกิด มหาวิทยาลัย
ดุลยภาพขององค์ประกอบหลัก 3 มิติ ในลักษณะทีเ่ ป็ นเพียงนามธรรม
ของการเขียนวัตถุประสงค์ทสี่ วยหรู แต่ควรน�ำเอา 17 เป้าหมายส�ำคัญ การพัฒนาตัวชี ้วัดเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการประเมินผล จะ
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จากที่ประชุมร่วมสหประชาชาติมาร่วม น�ำไปสูก่ ารแก้ ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ
พิจารณา สกัดประเด็นส�ำคัญทีส่ ถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็ นส่วนหนึง่ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และการด�ำรงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน การด�ำเนินงาน
ของการขับเคลือ่ นสังคมสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีเ่ ป็ นรูปธรรม ตัวอย่าง ดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเกิดขึ ้นได้ โดยอาศัยกลไกการสร้ างความร่วม
ประเด็นทีส่ ถาบันอุดมศึกษาสามารถหยิบยกมาเป็ นประเด็นร่วมเพือ่ ขับ มือผ่านเวทีการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมระหว่างหน่วยงานภายใน
เคลือ่ นสังคมระดับประเทศเชื่อมโยงสูส่ งั คมระดับโลกที่นา่ สนใจได้ แก่ มหาวิทยาลัยในรูปแบบของคณะกรรมการด�ำเนินงานบริหารและพัฒนา
ประเด็นเรื่ องการยกระดับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและการศึกษาตลอด ระบบกายภาพและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน ซึง่ มีตวั แทนของแต่ละส่วน
ชีวติ ประเด็นความมัน่ คงทางอาหารและโภชนาการ และประเด็นเรื่ อง งาน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ของสุขภาพ เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำของ
ประเทศ และภูมภิ าค มีปณิธานส�ำคัญของการเป็ น “ปัญญาของแผ่นดิน” ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการด�ำเนินงานตามแนวคิดการพัฒนา
ด้ วยวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนของการก้ าวสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์จะสามารถน�ำไปสูก่ ารลดค่าใช้ จา่ ยอันเกิดจาก
โดยมีพนั ธกิจหลักเพือ่ สร้ างความเป็ นเลิศทางด้ านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ การลดการใช้ ทรัพยากร และการพัฒนาบทเรี ยนด้ านการศึกษา รวมถึง
และนวัตกรรม บนพื ้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์ การถอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การด�ำเนินงานทีเ่ ชือ่ มโยงสูช่ มุ ชน
สุขแก่มวลมนุษยชาติ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืนจัด และสังคมภายหน้ า
เป็ นยุทธศาสตร์ สนับสนุนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการหนุนเสริมให้ มหาวิทยาลัย
มหิดลสูเ่ ป้าหมายการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก นอกเหนือจาก
ยุทธศาสตร์ หลักของการสร้ างความเป็ นเลิศในด้ านการศึกษาวิจยั และ
บริการวิชาการ
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ การส่งเสริ มให้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ น
มหาวิทยาลัยยัง่ ยืนด้ วยแนวทางการสร้ างให้ เกิดเป็ นมหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศ (Eco-University) ซึง่ เป็ นแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย
จากการผสมผสานแนวคิดของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoEfficiency) ทีม่ งุ่ เน้ นแนวทางการจัดการแบบเพิม่ ประสิทธิภาพ และการ
ลดปั ญหาทีต่ ้ นเหตุ สร้ างให้ เกิดดุลยภาพระหว่าง มิตเิ ชิงเศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ ชือ่ มโยงสูม่ ติ เิ ชิงสังคม โดยสามารถชี ้วัดผลการด�ำเนินงาน
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมอันจะสามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ยัง่ ยืนได้ ในอนาคต
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โครงการสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการรวมพลัง “Say NO to Plastic Bags”

โครงการเสริมสร้างสื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็ นโครงการที่มีการส่งเสริมให้ ประชาคมมหิดลมีความตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญของระบบนิเวศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายทีไ่ ด้ ก�ำหนดไว้ โดยมีการจัดท�ำสือ่ ต่างๆ เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ , วิดโิ อคลิป, ธงญี่ปนุ่ , เสียงตามสาย
เพือ่ ให้ เข้ าถึงนักศึกษา บุคลากร รวมถึงประชาชนทีเ่ ข้ ามาภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทราบข้ อมูล และแนวทางปฏิบตั ใิ นเรื่องของ
การประหยัดพลังงาน (น� ้ำ, ไฟฟ้า) การทิ ้ง การน�ำกลับมาใช้ ใหม่ การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และการรับประทานอาหารทีด่ ตี อ่
สุขภาพในรูปแบบของออร์ แกนิก ลดโลกร้ อน ซึง่ จะน�ำพาสูค่ วามเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
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การจัดโครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก เป็ นโครงการที่เน้ นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างจิตส�ำนึกให้ กบั ประชาคมมหิดล
ลดการใช้ ถงุ พลาสติก ซึง่ มีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย โดยประกอบไปด้ วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้ กิจกรรม
เปิ ดตัวกล่อง Leave & Share เพื่อใช้ ในการ Reduce & Reuse ถุงพลาสติก และจัดกิจกรรม “รณรงค์รับถุงที่ไม่ใช้ แล้ ว” (Flash Mob)
กลับมาใช้ ใหม่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ ผลทีไ่ ด้ รับท�ำให้ นกั ศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจกับการเป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม (Eco University) ลดใช้ และน�ำถุงพลาสติกทีม่ สี ภาพใหม่กลับมาใช้ ซ� ้ำ มีความรู้ความเข้ าใจการเป็ นสังคมคาร์ บอนต�่ำ ซึง่ ท�ำให้
มหาวิทยาลัยเป็ นต้ นแบบในแนวคิดและแนวทางการเป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม (Eco University) ให้ แก่สถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
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โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหิดล กับชุมชน Eco Town

โครงการส่งเสริมการเป็นอาคารคาร์บอนต�่ำ

โครงการส่งเสริมการเป็ นอาคารคาร์ บอนต�่ำ เป็ นโครงการทีจ่ ดั ขึ ้นเพือ่ แสดงข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้าทีเ่ กิดขึ ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา (ติดตังเครื
้ ่ องวัดระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ณ อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แสดงผลทีอ่ าคารศูนย์
การเรียนรู้มหิดล และอาคารส�ำนักงานอธิการบดี) โดยโครงการนี ้จะจัดกิจกรรม MU Shut Down “มหิดลร่วมใจหยุดใช้ พลังงาน” กิจกรรม
ดังกล่าวจะจัดขึ ้นทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ในทุกๆ เดือนจะมีการร่วมกิจกรรมกันทัว่ ทังมหาวิ
้
ทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย ส่วนงาน
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ทังหมด
้
24 ส่วนงาน จ�ำนวน 74 อาคาร ซึง่ รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
การหยุดใช้ พลังงานไฟฟ้าของทุกส่วนงาน เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง (12:00 – 13:00 น.) เพือ่ สร้ างจิตส�ำนึกในการประหยัดพลังงาน โดยวันเปิ ดตัว
โครงการได้ เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ประชาคมมหิดล ร่วมกันชมจอแสดงผล การร่วมกันประหยัดพลังงานในอาคารของ
ทุกส่วนงาน ว่าส่งผลต่อการลดอัตราการใช้ พลังงานและลดค่าใช้ จา่ ยเท่าใด

โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร
โครงการรวมพลคนวัดต้ นไม้ (วัดการดูดกลับก๊ าซคาร์ บอน
ไดออกไซด์โดยต้ นไม้ ) เป็ นการวัดการดูดกลับของก๊ าซ
เรื อนกระจกจากต้ นไม้ และพื ้นที่สเี ขียว เป็ นหนึง่ ในวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กองกายภาพและสิง่ แวดล้ อมได้ มีการจัดท�ำ
“โครงการรวมพลคนวัดต้ นไม้ ” ขึ ้น เพือ่ เก็บข้ อมูลการดูดกลับ
ของก๊ าซเรื อนกระจกจากการปลูกต้ นไม้ ภายในมหาวิทยาลัย
และเพือ่ เพิม่ ความรู้ความเข้ าใจในการค�ำนวณการเก็บกักก๊ าซ
เรื อนกระจกในรูปของมวลชีวภาพของต้ นไม้ ให้ แก่บคุ ลากร
และนักศึกษา อันจะเป็ นการช่วยเสริมสร้ างศักยภาพในการ
บริหารจัดการการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารเป็ น
เมืองลดคาร์ บอน และเป็ นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยต่อไป

จากผลส�ำเร็จของการพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการสร้ างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมายชัดเจน
ของการสร้ างให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) ทั ้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการน�ำความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้ จากการด�ำเนินโครงการต่างๆ มาให้ บริการแก่ชมุ ชน เพือ่ เป็ นการยกระดับ
คุณภาพชีวติ และพัฒนาด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยในเบื ้องต้ นจะน�ำร่อง ด้ วยการจัดตังโครงการธนาคารขยะรี
้
ไซเคิล ให้ กบั โรงเรี ยนพระต�ำหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล พร้ อมกับการสาธิตและแนะแนวทางการด�ำเนินโครงการฯ ตลอดจนการให้ ความร่วมมือเพือ่ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ทางปฏิบตั แิ ละเกิดความยัง่ ยืนในการด�ำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายในการสร้ างเสริมความรู้และความเข้ าใจให้ นกั เรี ยน/ครูและผู้ปกครอง
ได้ มสี ว่ นร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้ จากขยะทีผ่ า่ นการคัดแยก เพือ่ เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ร่วมสร้ างชุมชนคาร์ บอนต�่ำ
ส่งเสริมให้ เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชมุ ชนต่อไป
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กิจกกรรม “Jakka Rally Save the World”
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กิจกรรม “Jakka Rally Save the World” เป็ นกิจกรรมส่งเสริ มนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมและ
สุขภาพพร้ อมกับการเรี ยนรู้การเป็ นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่จดั ขึ ้นลักษณะ
เหมือนกิจกรรม Rally ทีใ่ ช้ รถยนต์ทมี่ จี ดุ check point และการเข้ าฐานกิจกรรมต่างๆ ตามเวลา
และเงื่อนไขทีก่ �ำหนด แต่กิจกรรรมนี ้ได้ ก�ำหนดให้ ใช้ จกั รยานแทนเพือ่ เป็ นการส่งเสริมให้ นกั ศึกษา
ใช้ จกั รยานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้ าร่วมแข่งขันจะต้ องแข่งกันเป็ นประเภทคู่
ไม่กำ� หนดเพศหรืออายุ ซึง่ ทังคู
้ จ่ ะต้ องร่วมกันเล่นเกมส์ให้ ผา่ นข้ อก�ำหนดให้ ครบทุกฐาน และปฏิบตั ิ
ตามข้ อก�ำหนดให้ ครบทุกอย่าง และผู้ทที่ ำ� กิจกรรมครบทังหมดก่
้
อนและกลับมายังเส้ นชัยได้ เป็ นคู่
แรกจะเป็ นผู้ชนะตามล�ำดับ

ภาพถ่ายโดย นราวุฒิ สุวรรณนัง
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ความเป็นสากล
อันดับ 1 ของประเทศไทยใน 12 สาขาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ
Times Higher Education World University Ranking ประจ�ำปี 2016-2017

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

รางวัลแห่งความภูมิใจ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 Times Higher Education (THE)
ได้ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ�ำปี 2559-2560
(Times Higher Education World University Ranking 2016-2017)
ซึง่ ปี นี ้ THE ได้ ประกาศผลจ�ำนวน 980 มหาวิทยาลัย จาก 79 ประเทศ
ทัว่ โลก ที่ติดอันดับในครัง้ นี ้ (ปี ที่แล้ ว ประกาศผลจ�ำนวน 801
มหาวิทยาลัย จาก 70 ประเทศทัว่ โลก) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลคงเป็น
มหาวิทยาลัยทีม่ อี นั ดับดีทสี่ ดุ ของไทย ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ 501-600 ของโลก
และเป็ นอันดับ 1 ของประเทศใน 12 สาขาวิชา ได้ แก่ Computer
Science, Biological Science, Other Health, Chemistry, Geology
Environmental Earth & Marine Sciences, Mathematics & Statistics, Physics & Astronomy, Accounting & Finance, Business &
Management, Communication & Media Studies, Economics &
Econometrics และ Sociology

นอกจากนี ้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 8 แห่ง ทีไ่ ด้ รับการจัดอันดับในปี นี ้
ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education ยังคง
ใช้ คา่ น� ้ำหนักและตัวชี ้วัดเช่นเดียวกับปี ทผี่ า่ นมา และใช้ ฐานข้ อมูลด้ าน
วิจยั จาก Elsevier’s Scopus อีกทังยั
้ งขยายการส�ำรวจข้ อมูลในส่วนของ
Academic Reputation Survey มากขึ ้น
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อันดับ 1 ของประเทศไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจ�ำปี 2016
(Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2016)

Times Higher Education สถาบันจัดอันดับชันน�
้ ำของโลกได้ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำส�ำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ (Emerging Economy Country) ประจ�ำปี 2016 ซึง่ เป็ นการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก 48 ประเทศ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัย
มหิดลติดอันดับที่ 54 จากมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำ 200 อันดับแรก และเป็ นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึง่ ถือเป็ นปี ท่ี 2
ติดต่อกันทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลติด 200 อันดับแรกในการจัดอันดับนี ้
การจัดอันดับ “BRICS & Emerging Economies Rankings 2016” ใช้ 13 ตัวชี ้วัด ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมมากทีส่ ดุ ซึง่ เป็ น
ตัวชี ้วัดและค่าน� ้ำหนักเดียวกับทีใ่ ช้ ในการจัดอันดับ World University Rankings 2015-2016 ทีผ่ า่ นมา ทัง้ 13 ตัวชี ้วัดมาจากการ
ประเมินใน 5 ด้ าน คือ 1. การเรี ยนการสอน (อาทิ สภาพแวดล้ อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน สัดส่วนจ�ำนวนอาจารย์ตอ่ นักศึกษา) 30%
2. คุณภาพงานวิจยั (จ�ำนวน รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจยั ) 30% 3.การอ้ างอิงผลงานวิจยั ของสถาบัน 20% 4. ความเป็ นนานาชาติ
10% และ 5. รายได้ ทางอุตสาหกรรม ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการน�ำนวัตกรรมและความรู้ตา่ งๆ ทีค่ ดิ ค้ นไปสร้ างรายได้ 10%
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อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการจัดอันดับเป็ นที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 310 ของโลกจากการประกาศผลการจัดอันดับของ
Webometrics Ranking of World Universities ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ทีป่ ระกาศผลเมือ่ ต้ นเดือน
สิงหาคม 2559 การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดท�ำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึง่ เป็ น
กลุม่ วิจยั ของสภาวิจยั แห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มด�ำเนินการตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครัง้ ต่อปี คือ
ช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info ทังนี
้ ้ การจัดอันดับเว็บไซต์นนเพื
ั ้ อ่
วัดผลงานทางวิชาการทีม่ กี ารเผยแพร่ทางอินเทอร์ เน็ต นอกเหนือจากผลงานทีม่ กี ารตีพมิ พ์ลงในวารสารหรื ออืน่ ๆ วัดความสามารถในการ
เป็ น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”
จากผลการจัดอันดับทีส่ งู ขึ ้น แสดงถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทีม่ รี ูปแบบและเนื ้อหาไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงมุง่ มัน่ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพราะถือเป็ นหนึง่ ในปัจจัยพื ้นฐาน
ของการพัฒนาด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ มคี วามยัง่ ยืนและมัน่ คง
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144

รายงานประจ�ำปี 2559

147

มหาวิทยาลัยมหิดล : มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทย ปี 2559
ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก
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เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยใน 5 สาขาวิชา จาก QS World University Rankings by Subject 2016
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ประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ส�ำหรับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปี 2016 หรือ UI Green Metric World University Ranking 2016
ผลอย่างเป็ นทางการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รบั การจัดอันดับติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัย
สีเขียวโลก โดยอันดับอย่างเป็ นทางการอยูอ่ นั ดับที่ 70 ของโลก เมื่อเปรี ยบเทียบกัน
มหาวิทยาลัยไทยที่สง่ ข้ อมูลเข้ าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกในปี 2016
จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 22 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับการจัดอันดับเป็ นมหาวิทยาลัย
สีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตามมาเป็ นอันดับที่ 2 และ 3 ตามล�ำดับ ซึง่ มีจำ� นวนมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้ าร่วม
การจัดอันดับรวมทังสิ
้ ้นจ�ำนวน 516 แห่งทัว่ โลก โดยได้ คะแนนรวมที่ 5,992 คะแนน จาก
เกณฑ์การประเมิน 6 ด้ าน ดังนี ้
1.การวางระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
2. การจัดการพลังงงานและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3. การจัดการของเสีย
4. การจัดการน� ้ำ
5. การสัญจร
6. การศึกษา

QS (Quacquarelli Symonds) ประกาศผลการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ประจ�ำปี 2559 (QS World University Rankings
by Subject 2016) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับการจัดอันดับเป็ นอันดับที่ 1 ของประเทศไทยใน 5 สาขาวิชา ได้ แก่ Medicine (การแพทย์),
Nursing (พยาบาล), Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์ ), Law (กฎหมาย) และ Sociology (สังคมวิทยา)
จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาล่าสุด (QS World University Rankings by Subject) และผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาหลักก่อนหน้ านี ้ (QS World University Rankings by Faculty Area) มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ
ที่ 1 ของประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมาในสาขา Life Science & Medicine ซึง่ ประกอบด้ วยสาขาวิชา Medicine, Nursing, Biological
Science, Dentistry, Pharmacy & Pharmacology เป็ นทีน่ า่ สังเกตว่า นอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีความเข้ มแข็งโดดเด่นในสาขา
ดังกล่าว ยังมีพฒ
ั นาการอย่างก้ าวกระโดดในสาขา Law และ Sociology อีกด้ วย ทังนี
้ ้ มหาวิทยาลัยยังคงมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การเรียนการสอน และการวิจยั ในทุกสาขาวิชา เพือ่ ให้ เป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติและเป็ นมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำในระดับโลก

รายงานประจ�ำปี 2559

149

Youtube มอบรางวัลการันตี Mahidol Channel มียอดผู้ติดตาม 100,000 Subscribers
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องค์กรสีขาว
เข้ารับโล่ “รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจ�ำปี 2559”

มหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) ถือเป็ นช่องของสถาบันการศึกษา
ของไทยเพียงแห่งเดียวทีไ่ ด้ รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จาก Youtube เพือ่
รับรองว่ามีผ้ ตู ดิ ตาม (subscribe) ถึง 100,000 subscribe (ปั จจุบนั
111,546 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) ซึง่ ในปั จจุบนั ผู้บริโภคมีโอกาส
เลือกช่องทางการรับชมรายการต่างๆ ได้ มากมาย แต่มหิดลแชนแนล
มองเห็นถึงศักยภาพของ Youtube ที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการ
ใช้ ชีวติ ของกลุม่ คนรุ่นใหม่กบั การใช้ ชอ่ งทางการรับสือ่ ได้ เป็ นอย่างดี
และตลอด 3 ปี ทผี่ า่ นมามหิดลแชนแนลได้ สร้ างสรรค์รายการต่างๆ ที่
เป็ นองค์ความรู้ทางด้ านงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และ
สุขภาพ ที่รวมเอาศาสตร์ และศิลป์ มาผสมผสานกัน ภายใต้ แนวคิด
“ความรู้ผสมผสานความบันเทิง (An Edutainment Variety of Arts &
Sciences)” และด้ วยเนื ้อหาสาระทีเ่ ป็ นประโยชน์ เข้ าถึงได้ งา่ ยจึงได้ รับ
ความสนใจจากผู้ชมมากขึ ้นในทุกๆ วัน สามารถดูรายการย้ อนหลังได้
ตลอดเวลาทาง Youtube : Mahidol Channel
ปั จจุบนั มหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) มีรายการทีผ่ ลิตทังหมด
้
และเป็ นลิขสิทธิ์จ�ำนวน 20 รายการ มีเนื ้อหาครอบคลุมทุกกลุม่ ผู้ชม
อาทิ รายการ Animal Speak รายการส�ำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 – 08.30 น.

รายการฉายแวว รายการส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ออกอากาศทางช่อง
One ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 - 16.30 น. และรายการ Healthy Fine
Day รายการเพือ่ สุขภาพส�ำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทาง Youtube เป็ นต้ น
นอกจากนี ทุ้ กรายการยังสามารถชมผ่านเว็ปไซต์ www.mahidolchannel.
com / Facebook มหิดลแชนแนล และ Youtube มหิดลแชนแนล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ
รองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้ อมด้ วย
อาจารย์อรุ ินทร์ วงพิจติ ร อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต เป็ นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขต
อ�ำนาจเจริ ญ เข้ ารับโล่ “รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยดี ประจ�ำปี 2559” จาก นางสาวพรรณี ศรี ยทุ ธศักดิ์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดตั ้ง “ศูนย์บริ หารความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม” (Center for Occupational Safety,
Health and Environment Management : COSHEM) เพือ่ ขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ และด�ำเนินงานด้ านความปลอดภัยอย่างชัดเจน โดยที่
ส่วนงานต่างๆ มีหน้ าทีร่ ับแนวนโยบายทีเ่ กี่ยวข้ องกับความปลอดภัย

ไปปฏิบตั ิ โดยในปี นี มหาวิ
้
ทยาลัยมหิดล และโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขต
อ�ำนาจเจริ ญ ได้ เสนอชื่อเข้ าประกวด และผ่านเกณฑ์ที่กระทรวง
แรงงานก�ำหนดไว้ ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรก คือ สถาน
ศึกษาต้ องมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และมุง่
ปฏิบตั ติ ามหลักค่านิยม 12 ประการ ส่วนทีส่ อง คือ การพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงแรงงานก�ำหนด ท�ำให้ ได้ รับรางวัลมาทัง้ 2 แห่ง
ซึง่ ในปี ตอ่ ๆ ไปจะผลักดันให้ ทกุ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ เสนอ
รายชื่อเข้ าประกวดด้ วยเช่นกัน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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ได้รับประกาศนียบัตรหน่วยงานตัวอย่างสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลงานโดดเด่นของบุคลากรและนักศึกษา
รางวัลระดับชาติ
ชื่อ
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี
ปิตสิ ทุ ธิธรรม

เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบประกาศนียบัตรจาก พลเอก
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ในงาน “ร้ อย
ดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้ อน” ประจ�ำปี 2559 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกายภาพและสิง่ แวดล้ อม ส�ำนักงานอธิการบดี
ได้ รับการเชิดชูเกียรติให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีในการบริ หารจัดการและลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ภายในประเทศ ภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊ าซเรื อนกระจก (Low Emission Support
Scheme: LESS) (LESS คืออะไร ติดตามข้ อมูลได้ ที่ http://less.tgo.or.th) ซึง่ มหาวิทยาลัย
มหิดลส่งโครงการเข้ าร่วมพิจารณา จ�ำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการรวมพลคนวัดต้ นไม้
2) การเปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และ 3) การคัดแยกขยะเพือ่ การรีไซเคิล
(ปี 2556 - 2558)
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ต�ำแหน่ง/ส่วนงาน

ผลงาน/รางวัล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ประจาํ ปี 2558
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรงคร อง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เจียรกุล, Professor Nicholas P.Day,
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ดเิ รก ลิม้ มธุรกุล,
Professor Sharon J.Peacock,
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตยม
หัวหนา โครงการ คือ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
เพลินจันทร เชษฐโชติศกั ดิ์ (ม.ขอนแกน )

ผลงานวิจยั เรือ่ ง “การเปรียบเทียบ trimethoprim–sulphamethoxazole กับ trimethoprim sulphamethoxazole รว มกับ
doxycycline ในการรักษาโรคเมลิออยโดสิสในชว งการกาํ จัดเชือ้
ปอ งกันการกลับมาเปน ซ�ำ้ 4 (MERTH) : การศึกษาแบบ multicenter, double-blind, non-inferiority, randomized controlled”
รางวัลระดับดีเดน ในสาขาวิทยาศาสตรก ารแพทย์ จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

3. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
ดร.พงศร าม รามสูต และคณะ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผลงานเรือ่ ง “แอนติบอดีมนุษยส าํ หรับรักษาไขเ ลือดออก”
รางวัลผลงานประดิษฐค ดิ คน ประจาํ ป 2559 จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วปิ ร
วิประกษิต และคณะ

คณะแพทยศาสตรศ ริ ริ าชพยาบาล ผลงานวิจยั เรือ่ ง “การคน พบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิด
ใหมใ นโลกจากการกลายพันธุข องยีน เคเอลเอฟ 1”
รางวัลระดับดีเดน ในสาขาวิทยาศาสตรก ารแพทย จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

5. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิทศั น สุขรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัฐ อนุรกั ษป รีดา

คณะแพทยศาสตรศ ริ ริ าชพยาบาล รางวัลนักปรสิตวิทยารุน ใหมด เี ดน ประจาํ ป 2559 :
สมาคมปรสิตวิทยาและ อายุรศาสตรเ ขตรอ นแหง ประเทศไทย
วิทยาเขตกาญจนบุรี

6. ดร.วัชราภรณ ทาหาร

คณะวิทยาศาสตร

วิทยานิพนธ เรือ่ ง “หัวขอ ที่ 1 : การสังเคราะหแ บบอสมมาตรของ
สารประกอบ เจ็มไดฟลูออโรเมททิลลีนเนทเต็ด ไดไฮดรอกซีพวิ โรลิ
ซิดนี และอินโดลิซดิ นิ หัวขอ ที่ 2 : การสังเคราะหแ บบอสมมาตรของ
สารประกอบ เจ็มไดฟลูออโรเมททิลลีนเนทเต็ดลิเนียร ไตรควิเนน”
รางวัลวิทยานิพนธ ประจาํ ป 2558 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การวิจยั แห่งชาติ (วช.)

7. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร
และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ ตา ยศแผน

รางวัลนักวิทยาศาสตรร นุ ใหม ประจาํ ป พ.ศ. 2559
มูลนิธสิ ง เสริมวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

8.

ชือ่ ผลงาน “สิง่ ประดิษฐ อุปกรณในการวัดความเร็วและความแรงใน
การเตะและตอ ยในนักกีฬามวย”
รางวัลชนะเลิศการประกวดงานนวัตกรรมวิทยาศาสตรก ารกีฬา
ประจาํ ป 2558, (Sport Science Innovative Contest 2015)
จากส�ำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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9. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.อภิชาติ
จํารัสฤทธิรงค

ทีป่ รึกษาสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม

ได้รบั การแตงตัง้ จากสํานักงานคณะกรรมการ วิจยั แหงชาติ
ใหเปนกรรมการสภาวิจยั แหงชาติ สาขาสังคมวิทยา และไดร บั การ
คัดเลือกให เปนประธานกรรมการสภาวิจยั แหงชาติ
สาขาสังคมวิทยา

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

ได้รบั รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเดน
(Prof. M.R. Jisnuson Svasti-BMB Award) ประจ�ำปี 2559
โดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

11. ดร.วโรดม เจริญสวรรค

คณะวิทยาศาสตร

ได้รบั รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุง (Young BMB
Award) ประจ�ำปี 2559
โดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

12.

ศูนยก ารแพทยก าญจนาภิเษก

ได้รบั รางวัลเพชรนครา ประเภท “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี”่ ดีเดน ประจําป 2558 : จากเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพือ่
สังคมไทยปลอดบุหรี่

ชื่อ

13. ทีม RICSM ประกอบดวย นายชินกฤต
หลอ ปย นนท นายธรรมฤทธิ์ ลิขติ ธีรเมธ
นางสาวธันยพร ปทุมสูตร และนายชลันธร
จันทนันท

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

ไดรบั รางวัลชนะเลิศ ในประเภท World Citizenship ดวยผลงาน
แอพพลิเคชัน่ DB8 (ดีเบท) จากเวที Microsoft Imagine Cup
Thailand 2016 : ในการแขงขัน Imagine Cup 5 Thailand 2016
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และสิทธิใ์ นการเขาแขงขันตอในระดับโลก ซึง่ จัดขึน้ โดย บริษทั
ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด โดยการสนับสนุนของสถาน
เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย

14. ทีม Meraki ประกอบด้วย นายศิวกร
พงษ์ชาญเดช, นายเสฎนิพทั ธ์ เกรียงศักดาชัย,
นายจิระพันธ์ แซ่ลมิ้ และนายอานนท์ ปุย้ ตระกูล

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

ไดรบั รางวัลชนะเลิศ ในประเภท Innovation ดวยผลงานการพัฒนา
Prothier แพลตฟอร์มส�ำหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจในการเข้าถึง
ฐานลูกค้าทีส่ นใจในธุรกิจนัน้ จากเวที Microsoft Imagine Cup 5
Thailand 2016 : ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสิทธิใ์ นการเขาแขงขันตอในระดับโลก ซึง่ จัด
ขึน้ โดย บริษทั ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด โดยการสนับสนุน
ของสถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย

15. รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

เข้ารับรางวัล “สตรีตวั อย่างแห่งปี” ประจ�ำปี 2558 สาขาบริหารและ
พัฒนาองค์กร จากโครงการหนึง่ ล้านกล้าความดีถวายในหลวง
“คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” โดยมูลนิธเิ พือ่ สังคมไทย

ชื่อ
16. อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ต�ำแหน่ง/ส่วนงาน
วิทยาลัยราชสุดา

รายงานประจ�ำปี 2559

ผลงาน/รางวัล
ไดร บั รางวัลชนะเลิศการประกวดสือ่ นวัตกรรมในงาน สัมมนา
วิชาการระดับชาติดา นคนพิการ ครัง้ ที่ 8 ประจาํ ป 2559
จากผลงาน “นวัตกรรมการสอนบวก-ลบ-คูณ-หาร สาํ หรับ
ผูเ รียนทีพ
่ กิ ารทางการไดย นิ ” ซึง่ เปน ผลผลิตจากโครงการสรา ง
สือ่ การเรียน การสอน ภายใตบ นั ทึกขอ ตกลงความรว มมือระหวา ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารกรุงไทย และไดเ ขา รับพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากกรมสง เสริมและพัฒนา คุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

รางวัลระดับนานาชาติ
ชื่อ

ต�ำแหน่ง/ส่วนงาน

ผลงาน/รางวัล

1. อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิง่ ยง

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

ได้รบั รางวัล Special Prize (On Stage) จาก Indonesia
Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)
ประเทศอินโดนีเซีย ผลงานชือ่ “กระบวนการสังเคราะหซ ลิ กิ าแอโร
เจลตน ทุนต�ำ่ ดว ยการทาํ แหง ทีค่ วามดันบรรยากาศ”
ณ เมืองกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี เปนเวทีทจี่ ดั ขึน้ สําหรับผลงาน
ทางดา นวิศวกรรม ไฟฟา และพลังงานไฟฟา เปน หลัก จัดโดย
Korea Electric Power Corporation (KEPCO) เปน องคก ร
ใหญท สี่ ดุ ในเกาหลีใตท ดี่ แู ลดา นไฟฟา ทัง้ การผลิต การจายกระแส
ไฟฟา และการพัฒนา โครงการดา นพลังงานไฟฟา

2. ศาสตราจารย์ ดร.ดันแคน ริชารด สมิทธ

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ได้รบั รางวัล ผลงานวิจยั ดีเดน 2015 TRF-Thomson Reuters
Research Excellence Award
ดว ยสาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) รว มกับบริษทั
Thomson Reuters (ผูจ ดั ทาํ ฐาน ขอ มูลวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ Web Of Science) ไดจ ดั ใหม รี างวัลผลงานวิจยั ดีเดน
2015 TRF-Thomson Reuters Research Excellence Award
ขึน้ เพือ่ เชิดชูเกียรตินกั วิจยั ผูร บั ทุนองคค วามรู ใหม เปน พืน้ ฐาน
แกก ารพัฒนา ซึง่ มีผลงานวิจยั ทีต่ พ
ี มิ พในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทมี่ ผี ลกระทบสูงตอ วงวิชาการและสังคมเพือ่ ใหเ ปน
ตัวอยา งทีด่ ตี อ นักวิจยั อืน่ ๆ
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทรวไิ ลศรี

คณะวิทยาศาสตร

ได้รบั รางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
ใน สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences
โดยสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับสํานักพิมพ Elsevier
(ผูจ ดั ทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus)

4. ผุชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ยสวันต ตินกิ ลุ

โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค ได้รบั รางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Young Researcher
Awards ในสาขา Life Sciences & Agricultural Sciences
โดยสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมกับสํานักพิมพ Elsevier
(ผูจ ดั ทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus)

5. ดร.ชยานันท์ หงษ์ฟา้

วิทยาลัยนานาชาติ

6.

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ไดรบั รางวัล The UNESCO King Sejong Literacy Prize ป
2016 ภายใตโครงการพัฒนา การศึกษาหรือการรูห นังสือ ทีม่ ี
ชือ่ วา “โครงการวิจยั ปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาษา (ภาษามลายูถนิ่ -ภาษาไทย) ในพืน้ ทีช่ ายแดนใต”
จาก UNESCO

ชื่อ

ได้เข้ารับรางวัลสูงสุด Grand Prize จากการประกวดผลงานวิจยั
และสิง่ ประดิษฐ์ ได้สง่ ผลงานชือ่ Dr. Film Anti-fog Spray ในงาน
“Seoul International Invention Fair 2016” ซึง่ งานดังกล่าว
จัดว่าเป็นเวทีการประกวดและนิทรรศการระดับนานาชาติทใี่ หญ่
ทีส่ ดุ ของเอเชีย
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งบประมาณ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 51,407.26 ล้ านบาท เป็ นเงินงบประมาณแผ่นดิน
14,059.94 ล้ านบาท และเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 37,347.32 ล้ านบาท โดยจ�ำแนกเป็ นประเภทและผลผลิต ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

รวม

โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

68.48

0

68.48

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
ชัน้ เลิศในเอเชียอาคเนย์

13.01

0

13.01

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย 15 ปี

2.79

0

2.79

ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,567.71

1,357.09

2,924.80

ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

4,304.74

6,131.08

10,435.82

ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

520.30

2,717.50

3,237.80

ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาทีข่ าดแคลน

176.74

0

176.74

ผลงานการให้บริการวิชาการ

516.90

1,065.40

1,582.30

ผลงานวิจยั เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

358.70

227.73

586.42

ผลงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้

197.27

349.41

546.68

โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่

754.25

0

754.25

5,578.28

25,483.92

31,062.20

0.77

15.20

15.97

14,059.94

37,347.32

51,407.26

ผลผลิต

ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพเพือ่ การศึกษาและวิจยั
ผลงานท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม

รวม

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

งบประมาณและการเงิน
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กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2555-2559
จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย

รายงานแสดงผลการด�ำเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หนวย : ลานบาท

หน่วย : บาท

16,000
14,000
12,000

รายได้

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

2555
2556
2557
2558
2559

งบดำเนินการ

งบลงทุน

เง�นอุดหนุน

รวมทั้งสิ�น

6,089.19
6,828.88
7,811.28
8,303.54
8,821.50

777.05
775.36
717.47
714.04
714.98

1,515.04
914.75
889.35
2,051.75
2,087.25

1,751.22
1,842.59
2,089.77
2,089.64
2,436.21

10,133.50
10,361.58
11,507.88
13,158.97
14,059.94

หน่วย : ล้านบาท
รายจ่ายอื่นๆ
เงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบด�ำเนินงาน
งบบุคลากร

49,102.99
1,628.32

41,527.60
809.00

รวมทั้งสิ้น
33,797.30
941.40

25,305.60
635.50

35,517.60

4,754.00

725.40
3,873.70

3,382.40

334.90
3,563.40

10,155.60

43,919.95
40,889.67
804.28
4,234.53
7,490.07

39,369.10

4,962.94

4,707.89

4,713.73

2550

1,123.43

4,957.51

16,217,756,156.99

16,591,840,747.10

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

35,166,511,971.46

31,804,356,120.66

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

3,529,216,331.69

2,566,582,716.04

รายได้อนื่

2,604,465,505.84

2,499,532,025.01

57,517,949,965.98

53,462,311,608.81

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

16,857,946,109.52

15,452,120,392.65

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน

2,784,050,114.89
658,293,338.03

2,845,287,256.56
615,368,973.58

ค่าใช้สอย

3,043,272,081.45

2,722,015,724.67

ค่าวัสดุ

17,042,805,297.53

15,680,899,955.80

ค่าสาธารณูปโภค

1,098,932,820.38

1,200,677,313.06

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุน

5,598,783,261.17

5,644,093,617.11

2,594,629,982.69
217,664,185.02

2,478,982,560.77
773,130,310.93

49,896,377,190.68

47,412,576,105.13

7,621,572,775.30

6,049,735,503.68

-

-

7,621,572,775.30

6,049,735,503.68

ค่าใช้จา่ ยอืน่

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
22,436.47
21,515.54

14,539.80

17,620.86

22,010.09

หมายเหตุ : งบการเงินนีย้ งั ไม่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี

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

7,087.20

2551

รายได้จากงบประมาณ

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
7,609.52

4,159.17

7,569.50

5,520.60

51,407.26
5,629.01

7,358.86

8,903.80

5,714.50

6,971.30

430.21

560.03

3,087.10

9,091.10

ปี 2558

ค่าใช้จ่าย

กราฟแสดงจ�ำนวนงบประมาณโดยรวม จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2550-2559

26,915.10

ปี 2559

รวมรายได้

0
งบบุคลากร

(ปีงบประมาณ)

รายงานประจ�ำปี 2559

12,297.52

13,148.21

14,608.83

2557

2558

2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

ปี 2559

ปี 2558

หนิ้สิน

ปี 2559

ปี 2558

5,401,147,434.53

6,158,418,063.16

483,411.49

207,148.70

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7,984,877,603.23

6,939,510,610.99

เจ้าหนี้

ลูกหนีร้ ะยะสัน้

6,185,801,178.74

6,669,704,950.77

เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้

11,557,841,362.85

16,045,390,224.37

เงินรับฝากระยะสัน้

334,416,805.73

336,367,386.96

42,166,050.98

35,020,916.05

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่

1,959,051,501.06

3,041,424,227.03

1,732,765,449.28

1,867,189,803.16

รวมหนี้สินหมุนเวียน

7,695,099,152.81

9,536,416,825.85

53,893,298.97

57,401,382.23

27,557,344,944.05

31,614,217,887.57

เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว

1,702,508,529.79
162,092,042.85

1,741,005,712.12
138,333,623.23

เงินลงทุนระยะยาว

22,098,568,792.05

13,208,057,073.91

ประมาณการหนีส้ นิ ระยะยาว

1,783,267,948.36

1,516,735,788.56

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน (สุทธิ)

38,337,493,537.77

36,376,147,180.49

3,647,868,521.00

3,396,075,123.91

752,346,973.28

694,925,541.55

รวมหนี้สิน

11,342,967,673.81

12,932,491,949.76

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน่

146,775,967.72

148,403,680.08

77,549,562,541.06

69,109,259,413.84

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

61,335,185,270.82
88,892,530,214.87

50,427,533,476.03

สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน

35,111,702,731.25

34,981,222,087.63

รายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม

41,522,973,365.61

33,623,153,559.89

914,886,444.20

504,883,766.32

77,549,562,541.06

69,109,259,413.84

เงินลงทุนระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ : งบการเงินนีย้ งั ไม่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี

82,041,751,363.60

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

องค์ประกอบอืน่ ของสินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุ : งบการเงินนีย้ งั ไม่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

160

รายงานประจ�ำปี 2559

163

รายงานประจ�ำปี 2559

ที่ตั้ง
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์
ต�ำบลเขาทอง อ�ำเภอพยุหะคีรี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

162

นครสวรรค
อำนาจเจร�ญ

โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

กาญจนบุร�

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ต�ำบลลุม่ สุม่ อ�ำเภอไทรโยค

ต�ำบลโนนหนามแท่ง และต�ำบลสร้างนกทา
อ�ำเภอเมือง

กรุงเทพ, นครปฐม

“ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ”

ศาลายา นครปฐม

ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฆล

เป็นสถานทีต่ งั้ ของส�ำนักงานอธิการบดี, ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์,
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะกายภาพบ�ำบัด,
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์, วิทยาลัยนานาชาติ,
วิทยาลัยศาสนศึกษา, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, วิทยาลัยราชสุดา,
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู,้ สถาบันโภชนาการ, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน,
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, สถาบันแห่งชาติเพือ่
การพัฒนาเด็กและครอบครัว, สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, สถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ, ศูนย์จติ ตปัญญาศึกษา,
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, โครงการจัดตัง้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา
และโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพมหานคร
บางกอกน้อย

เป็นสถานทีต่ งั้ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะเทคนิคการแพทย์

พญาไท

เป็นสถานทีต่ งั้ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,
คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะสาธารณสุขศาสตร์,
คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการ
และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

“ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ”
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คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี 2559
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน			
รองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์			
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล		
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 			
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
คณบดีวทิ ยาลัยดุริยางคศิลป์ 			
ผู้อำ� นวยการกองบริหารงานวิจยั 				
ผู้อำ� นวยการกองวิเทศสัมพันธ์				
ผู้อำ� นวยการกองบริหารการศึกษา				
หัวหน้ างานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป

เลขานุการ
ผู้อำ� นวยการกองแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิตเกษม ตันสกุล			
นายชนภัทร แสนธิจกั ร์ 			
นายธนากร ยุทธพลนาวี

ออกแบบ/จัดท�ำรูปเล่ม
นายชนภัทร แสนธิจกั ร์ 			

อนุเคราะห์ภาพถ่าย
งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป

“ มหิดลสิทธาคาร ”
ภาพถ่ายโดย อริยพล จิวาลักษณ์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
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