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“ขอให�ถือประโยชน�ส�วนตนเป�นที่สอง

ประโยชน�ของเพื่อนมนุษย�เป�นกิจที่หนึ่ง 

ลาภ ทรัพย�และเกียรติยศจะตกมาแก�ท�านเอง

ถ�าท�านทรงธรรมะแห�งวิชาชีพไว�ให�บริสุทธิ์”



สารจากผู�บริหาร

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

            ตลอดป�ที่ผ�านมา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินงานภายใต�วิสัยทัศน�มุ�งสู�

การ "เป�นสถาบันการเรียนรู� วิจัย บริการวิชาการ และการแพทย�ชั้นนํา บูรณาการสู�การพัฒนาสังคมในภูมิภาค”

โดยมุ�งเป�นสถาบันการเรียนรู�ที่มีหลักสูตรที่ได�รับรองตามมาตรฐานสากล ผลิตงานวิจัย บริการวิชาการ และให�

บริการทางการแพทย� แบบบูรณาการที่เป�นแบบอย�างให�กับภูมิภาค ร�วมพัฒนาชุมชน สังคม และเป�นที่พึ่งพิงของ

ชุมชนและสังคมในภูมิภาคเหนือล�าง-กลางบน 7 จังหวัด ในฐานะของสถาบันการศึกษาภายใต�นโยบายของ

มหาวิทยาลัยและยึดถือการทํางานตามปรัชญามหาวิทยาลัย 

                                                          โดยตามความมุ�งมั่นของทีมผู�บริหารและบุคลากรที่ช�วยพัฒนาโครงการ   

 จัดตั้งฯ จึงจัดทํารายงานประจําป� 2565 สําหรับเผยแพร�ผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ 2565 

           ในนามของโครงการจัดตั้งฯ ขอชื่นชมบุคลากรทุกฝ�ายต�อความมุ�งมั่นในการทํางานจนส�งผลสู�ความสําเร็จ 

 ที่มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องมาโดยตลอด ขออวยพรให�ทุกท�าน มีพลังกาย พลังใจในการปฏิบัติงานให�สําเร็จลุล�วง

อย�างมีคุณภาพ ก�อเกิดประโยชน�แก�ชุมชนและสังคมต�อไป

"ความสําเร็จที่แท�จริงอยู�ที่การนําความรู�ไป ประยุกต�

ใช�เพื่อประโยชน�สุขแก�มวลมนุษยชาติ" 
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วนัที ่3 ธนัวาคม 2540 แต�งต�งัคณะกรรมการ ดาํเนนิงานโครงการขยายการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตนครสวรรค�

ทบวงมหาวทิยาลยั 74/2540 แต�งตัง้คณะกรรมการฝ�ายการเงนิและรณรงค�จดัหาทนุสนบัสนนุ การจดัตัง้มหาวทิยาลยัมหดิล  

 จงัหวดันครสวรรค� 1283/2542 ลงวนัท�ี ่21 พฤษภาคม 2542 

วนัที ่ 25 มกราคม 2542 ทบวงมหาวทิยาลยัเหน็ชอบจดัสรรงบประมาณให�มหาวทิยาลยัมหดิล เป�นค�าใช�จ�ายในการศกึษา    

 ความเป�นไปได�และจดัทาํแผนแม�บทวทิยาเขตสารสนเทศจงัหวดัอาํนาจเจรญิและจงัหวดันครสวรรค� รวมเป�นเงนิ 2,600,000.00

บาท อย�างไรกต็ามหลงัจากทีไ่ด�เริม่รบันกัศกึษาเป�นระยะเวลา 3 รุ�น ผลปรากฏว�าทาง จ.นครสวรรค� ประสบกบัป�ญหาอทุกภยั

ทาํให�อาคารเรยีนได�รบัความเสยีหาย ส�งผลให�ในป�การศกึษา 2550 โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� มหาวทิยาลยัมหดิล    

 ยตุกิารรบันกัศกึษาและย�ายนกัศกึษาทัง้หมดไปศกึษาต�อทีว่ทิยาเขตศาลายา และวทิยาเขตกาญจนบรุี

พฤศจกิายน 2549-2550 กลุ�มนครสวรรค�สร�างสรรค�สงัคมเข�าพบนายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่ปรกึษาหาแนวทาง     

 เกีย่วกบัการดาํเนนิการของวทิยาเขตนครสวรรค� โดยผู�ว�าราชการจงัหวดันครสวรรค� แต�งตัง้คณะทาํงานจงัหวดันครสวรรค�

เพือ่การขบัเคลือ่นวทิยาเขตนครสวรรค� ร�วมกบัรองอธกิารบดฝี�ายวทิยาเขต (ผศ.นคร เหมะ)

วนัที ่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประชมุสภามหาวทิยาลยัมหดิลสญัจร ณ อาคารอาํนวยการบงึเสนาท (ได�รบัคาํแนะนาํว�า

ควรจดัหาทีต่ัง้วทิยาเขตใหม�เพือ่ให�สามารถดาํเนนิการต�อไปได�)

ประวตัคิวามเป�นมาโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�

      โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� มหาวทิยาลยัมหดิล ตัง้อยู�เลขที ่ 402/1 หมู� 5 ตาํบลเขาทอง อาํเภอพยหุะครี ี           

 จงัหวดันครสวรรค� 60130 โดยเริม่จดัตัง้โครงการฯ ตัง้แต� 20 มถินุายน พ.ศ. 2538 คณะรฐัมนตรมีมีตใิห�ความเหน็ชอบโครงการ   

 ขยายโอกาสอดุมศกึษาไปสู�ภมูภิาค เพือ่พฒันาการศกึษาและให�โอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแก�ผู�ด�อยโอกาสในต�างจงัหวดั ซึง่

มรีายละเอยีดความเป�นมาแบ�งเป�นระยะดงัต�อไปนี้

ระยะเริม่ต�นโครงการ

ระยะปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม 
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วนัที ่ 21-22 มนีาคม พ.ศ. 2551 โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เวทเีสวนา สานพลงัมหดิลคน          

 นครสวรรค�สรรค� สร�างแนวทางการพฒันา มหาวทิยาลยัมหดิลนครสวรรค� “มองป�จจบุนัสู�อนาคต”เพือ่ระดมสมองในการ  กาํหนด

ทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัมหดิลมมีตใิห� จงัหวดันครสวรรค�จดัหาทีต่ัง้วทิยาเขตใหม� (Main campus) ดงันัน้ คณะทาํงาน

จงัหวดันครสวรรค� จงึเริม่ดาํเนนิการจดัหาทีต่ัง้วทิยาเขตนครสวรรค�แห�งใหม� (พืน้ทีต่าํบลเก�าเลีย้ว-ตาํบลเขาเขยีว-ตาํบลเขาทอง)

วนัที ่ 26 มนีาคม พ.ศ. 2552 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล (ศ.คลนิกิป�ยสกล สกลสตัยาทร) ร�วมกบัผู�ว�าราชการจงัหวดันคร

สวรรค�นายกองค�การบรหิารส�วนจงัหวดันครสวรรค �และภาคประชาสงัคมตดัสนิใจดาํเนนิการย�ายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนคร

สวรรค� มหาวทิยาลยัมหดิล (Main campus) บนทีต่ัง้แห�งใหม� ณ ตาํบลเขาทอง อาํเภอพยหุะครี ี และจะยงัคงใช�พืน้ทีเ่ดมิ ตาํบล           

บงึเสนาท และตาํบลเนนิยายผาด อาํเภอเก�าเลีย้ว ต�อไป

วนัที ่1 เมษายน 2552 มหาวทิยาลยัมหดิล แต�งตัง้ นายแพทย�สมพงษ �ยงูทอง เป�น ผู�ช�วยอธกิารบด ีและรองอธกิารบด ีตามลาํดบั รบั

ผดิชอบโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�

วนัที ่ 7 กนัยายน 2552 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล (ศ.คลนิกิป�ยสกล สกลสตัยาทร) และนายกองค�การบรหิารส�วนจงัหวดันคร

สวรรค� (นายอาํนาจ ศริชิยั) ร�วมลงนามบนัทกึความเข�าใจ (MOU) โดยองค�การบรหิารส�วนจงัหวดันครสวรรค� จดัสรรงบประมาณ

สนบัสนนุมหาวทิยาลยัมหดิลเพือ่เตรยีมความพร�อมด�วยจาํนวนเงนิป�ละ 20 ล�านบาท ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2554-ป�งบประมาณ

2556 รวมเป�นเงนิ 60 ล�านบาท 

วนัที ่18 มกราคม 2553 มหาวทิยาลยัมหดิล ได�รบัอนมุตัใิห�ใช�พืน้ที ่ประมาณ 1 พนัไร�เศษ จากกรมธนารกัษ� เพือ่ดําเนนิการ

วนัที ่17 ธนัวาคม 2553 นายกรฐัมนตร ีนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ อนมุตังิบประมาณรายจ�ายป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางราย

การเงนิสาํรองจ�ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจาํเป�นสนบัสนนุโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� เพือ่เร�งเตรยีมความพร�อมในการเป�ด

หลกัสตูร จาํนวนเงนิ 42.611 ล�านบาท

วนัที ่29 มนีาคม 2554 - 27 มถินุายน 2554 โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�ดําเนนิการออกแบบอาคารศนูย�การแพทย�มหดิล

นครสวรรค� และอาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร�อเนกประสงค�แล�วเสรจ็

ช�วงป� 2555-2557 มกีารลงทนุบนทีต่ัง้แห�งใหม� ณ ตาํบลเขาทอง อาํเภอพยหุะครี ีในการก�อสร�างอาคารสาํนกังานทีพ่กัอเนกประสงค�

อาคารศนูย�ผู�สงูอายบุรกิารสขุภาพ ระบบสาธารณปูโภค ไอท ี เป�นระยะเริม่ต�น เพือ่รองรบัการ ดาํเนนิการด�วยงบประมาณทีจ่าํกดั

และเป�ดรบันกัศกึษารุ�นที ่1 ในป�การศกึษา 2555 (หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ)

วนัที ่ 10 มถินุายน 2556 ค.ร.ม. อนมุตัหิลกัการโครงการพฒันาวทิยาเขตนครสวรรค�และศนูย�การแพทย�มหดิลนครสวรรค� แผนก

ผู�ป�วยนอกในระยะเริม่ต�น (งบประมาณทัง้สิน้ 2,102 ล�านบาท)

 ระยะเปลีย่นแปลงเพือ่ก�าวย�างอย�างมัน่คง
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วันที่ 21 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดลแต�งตั้ง นายแพทย�เกษตร อมันตกุล เป�นรักษาการแทนรองอธิการบดี  

 ฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

ป�งบประมาณ 2558 ได�รับงบประมาณการก�อสร�างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�อเนกประสงค� (270ล�านบาท) และ        

อาคารบริการผู�ป�วยนอกระยะเริ่มต�น (50 ล�านบาท) ครุภัณฑ� (10 ล�านบาท) (ตามมติ ค.ร.ม. มิถุนายน 2556)

ป�งบประมาณ 2559 ได�รับงบประมาณการก�อสร�างอาคารศูนย�การแพทย�มหิดลนครสวรรค� (380 ล�านบาท) อาคาร

หอพักนักศึกษา (16.5 ล�านบาท) เครื่องเอกซเรย�ทั่วไประบบดิจิตอลขนาด 500 mA พร�อมระบบจัดเก็บข�อมูลและรับส�ง

ภาพทางการแพทย� (4.3 ล�านบาท) ได�รับอนุมัติให�เป�ดดําเนินการ ศูนย�การแพทย�มหิดลนครสวรรค� (สิงหาคม 2559)

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล แต�งตั้ง แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ เป�นรักษาการแทน          

 รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� บริหารงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�ถึงป�จจุบัน          

ป�งบประมาณ 2561ดําเนินการก�อสร�างอาคารศูนย�การแพทย�มหิดลนครสวรรค�พร�อมตกแต�งแล�วเสร็จ

ป�งบประมาณ 2562 ได�รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล ก�อสร�างระบบบําบัดนํ้าเสีย (20 ล�านบาท) และสํานัก        

งบประมาณ ให�จัดหาครุภัณฑ�รองรับการดําเนินงานของศูนย�การแพทย�มหิดลนครสววรค� (20 ล�านบาท)

วันที่ 20 กุมภาพันธ� 2562 ได�รับอนุมัติแบ�งโครงสร�างการบริหารงานภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

(ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562)

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได�รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อหน�วยงานภายใน “ศูนย�การแพทย�มหิดลนครสวรรค�” เป�น “ศูนย�การ

แพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค�” (ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562)

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได�รับงบประมาณก�อสร�างหอพักบุคลากรทางการแพทย� (22 ล�านบาท) ก�อสร�างห�อง

Negative Pressure (3 ล�านบาท) และงบประมาณ ครุภัณฑ�ทางการแพทย� (38.1259 ล�านบาท) จากงบประมาณ    

 แผ�นดิน และงบกลางฉุกเฉินรองรับสถานการณ� COVID-19 และครุภัณฑ�รองรับการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาล

จากงบประมาณเงินรายได�มหาวิทยาลัยสนับสนุนส�วนงาน (3.455 ล�านบาท)

วันที่20 มกราคม พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินเป�นองค�ประธาน ทรงเป�ด ศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค�

ป�การศึกษา พ.ศ. 2563 เป�ดหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท�องถิ่น (ภาคพิเศษ)

เป�นรุ�นที่ 1 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลแต�งตั้ง แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ เป�นรองอธิการบดี

ฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค
33
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คําขวญัมหาวทิยาลยัมหดิล
อตตฺานอํปุมกํเร พงึปฏบิตัติ�อผู�อืน่เหมอืนดงัปฏบิตัติ�อตนเอง

 

ต�นไม�ประจํามหาวทิยาลยัมหดิล

ต�นกนัภยัมหดิล

 

ต�นไม�ประจําวทิยาเขตนครสวรรค�

ต�นมะสงั

 

ปรชัญามหาวทิยาลยัมหดิล

ความสําเรจ็ทีแ่ท�จรงิอยู�ทีก่ารนําความรู�ไปประยกุต�ใช�เพือ่

ประโยชน�สขุแก�มวลมนษุยชาติ

 

ปณธิานมหาวทิยาลยัมหดิล

ป�ญญาของแผ�นดนิ

 

สปีระจํามหาวทิยาลยัมหดิล

สนีํ้าเงนิ

 

สปีระจําวทิยาเขตนครสวรรค�

สเีขยีวอ�อน

 

M
U

N
A
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 M  M A S T E R Y        รู� แ จ� ง  รู� จ ริ ง  ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล

 A  A L T R U I S M        มุ� ง ผ ล เ พื่ อ ผู� อื่ น

 H   H A R M O N Y       ก ล ม ก ลื ม กั บ ส ร ร พ สิ่ ง

ค� า นิ ย ม  ( V A L U E S )ค� า นิ ย ม  ( V A L U E S )   

ค� า นิ ย ม ห ลั ก  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

 I    I N T E G R I T Y         มั่ น ค ง ยิ่ ง ใ น คุ ณ ธ ร ร ม

 D  D E T E R M I N A T I O N แ น� ว แ น� ทํ า  ก ล� า ตั ด สิ น ใ จ

 O  O R I G I N A L I T Y       ส ร� า ง ส ร ร ค� สิ่ ง ใ ห ม�

 L   L E A D E R S H I P       ใ ฝ� ใ จ เ ป� น ผู� นํ า

ค� า นิ ย ม  โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง วิ ท ย า เ ข ต น ค ร ส ว ร ร ค�

“ มุ� ง มั่ น  ใ ฝ� รู�  สู� สิ่ ง ย า ก ”“ มุ� ง มั่ น  ใ ฝ� รู�  สู� สิ่ ง ย า ก ”
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ด�านการวิจัย: ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร�าง

องค�ความรู�แบบบูรณาการที่เป�นประโยชน�ด�านการแพทย�-สาธารณสุข         

สิ่งแวดล�อม-ฐานทรัพยากร การเกษตรความมั่นคงด�านอาหาร และ

ฟ�สิกส�ทฤษฏีปรัชญาธรรมชาต ิ

ด�านการศึกษา: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู� และ

สมรรถนะทั้งในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และผู�ประกอบการ ที่เชื่อมโยง

วิเคราะห� และประยุกต�องค�ความรู�ข�ามศาสตร� ที่เป�นประโยชน� ด�านการ

แพทย�-สาธารณสุข สิ่งแวดล�อม-ฐานทรัพยากร การเกษตรความ

มั่นคงด�านอาหารและฟ�สิกส�ทฤษฏีปรัชญาธรรมชาติในการพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศอย�างยั่งยืน 

ด�านบริการวิชาการ: บริการวิชาการและถ�ายทอดองค�ความรู�แบบ

บูรณาการโดยสร�างคุณประโยชน�ด�านการแพทย�-สาธารณสุข       

 สิ่งแวดล�อม-ฐานทรัพยากร การเกษตรความมั่นคงด�านอาหาร และ

ฟ�สิกส�ทฤษฏีปรัชญาธรรมชาติ ที่สามารถแก�ป�ญหาและพัฒนาชุมชน

สังคม และประเทศอย�างยั่งยืน 

ด�านบรกิารทางการแพทย�: บรกิารทางการแพทย�และเป�นแหล�งเรยีนรู� ใน

การดแูลผู�ป�วยแบบองค�รวม ผสมผสานระหว�างการแพทย�แผนป�จจบุนั

และการแพทย�ทางเลอืกเพือ่ตอบสนองสงัคมผู�สงูอายบุรูณาการเข�ากบั

ระบบบรกิารสขุภาพในเขตสขุภาพที ่3   

วสิยัทศัน� (Vision)

 “เป�นสถาบนัการเรยีนรู� วจิยั บรกิารวชิาการและการแพทย�ชัน้นํา บรูณาการ

สู�การพฒันาสงัคมในภมูภิาค”
 

พนัธกจิ (Mission)

1.

2.

3.

4.

 

วิสัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยม และยุทธศาสตร�
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ประ เด็นยุทธศาสตร�  (STRATEGY)

 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 1

เป�าหมายยุทธศาสตร�

บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับสากล

สร�างงานวิจัย หรือนวัตกรรม สามารถตีพิมพ�ในระดับชาติ นานาชาติ และเป�นประโยชน�ต�อ
ชุมชน สังคม และประเทศ

ยุทธศาสตร�ที่ 2

เป�าหมายยุทธศาสตร�

หลักสูตรการเรียนการสอนตอบสนองความต�องการของสังคม และได�มาตรฐานสากล

สร�างบัณฑิต/ผู�เรียน ที่สร�างคุณค�า คุณประโยชน� รู�เท�าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
เป�นผู�นํา การเปลี่ยนแปลงในสังคม

ยุทธศาสตร�ที่ 3

เป�าหมายยุทธศาสตร�

บริการทางวิชาการเป�นที่พึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงสร�างรายได�ให�กับวิทยาเขต

บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต�องการและแก�ป�ญหาของชุมชน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคม รวมถึงสร�างรายได�ให�กับวิทยาเขต

ยุทธศาสตร�ที่ 4

เป�าหมายยุทธศาสตร�

ศูนย�ความเป�นเลิศด�านผู�สูงอายุ และเป�นแหล�งสร�างรายได�ให�กับวิทยาเขต

บริการทางการแพทย�และเป�นแหล�งเรียนรู� ในการดูแลผู�ป�วยแบบองค�รวม ผสมผสาน
ระหว�างการแพทย�แผนป�จจุบันและการแพทย�ทางเลือก เพื่อตอบสนองสังคมผู�สูงอายุ และ
เป�นแหล�งสร�างรายได�ให�กับวิทยาเขต

ยุทธศาสตร�ที่ 5

เป�าหมายยุทธศาสตร�

บริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ ทันต�อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และพึ่งตนเองได�

มีระบบการบริหารจัดการ สามารถปรับตัวเท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และ
 พึ่งตนเองได�
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ทําเนียบรองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

นายแพทย�สมพงษ� ยูงทอง

ดํารงตําแหน�ง ป� 2552-2554 

และ ป� 2555-2558

นายแพทย�เกษตร อมันตกุล

ดํารงตําแหน�ง ป� 2559-2560

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

ดํารงตําแหน�ง ป� 2560-ป�จจุบัน

โครงสร�างบุคลากร
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คณะผู�บริหารในป�จจุบัน

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

นพ.เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต�

ผู�อํานวยการศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ�
จังหวัดนครสวรรค�

 ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน�ดํารง
 หัวหน�ากลุ�มวิชาการและหลักสูตร

ศ.ดร.บุรินทร� กําจัดภัย

รักษาการแทนผู�อํานวยการ
ศูนย�ฟ�สิกส�ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค�

นางสาวศชาวดี น�อยเจริญ

หัวหน�ากลุ�มอํานวยการกลาง

ดร.ณพล อนุตตรังกูร

หัวหน�าศูนย�วิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา

ผู�ช�วยรองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค� ด�านกายภาพและ

สิ่งแวดล�อม

1 01 0
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นายแพทย�บัวเรศ ศรีประทักษ�                                                                            

พระครูนิภาธรรมวงศ�         

นายแพทย�เกษตร อมันตกุล    

พันเอกนายแพทย�ทวีศักดิ์ นพเกษร                                                                  

ผู�อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เขต 3 นครสวรรค�             

ผู�อํานวยการโรงพยาบาลสวรรค�ประชารักษ�                                                     

ผู�อํานวยการศูนย�แพทย�ศาสตร�ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค�ประชารักษ�      

ประธานหอการค�าจังหวัดนครสวรรค�                                                        

ประธานหอการค�าจังหวัดอุทัยธานี                                                                

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขาทอง                                

นายกสมาคมศิษย�เก�ามหิดลนครสวรรค�                                                   

นางวาสนา อัศรานุรักษ�                                                                           

นายไชยศิริ ศรีวิจิตร                                                                             

ดร.ประกิจ ณรงค�ตะณุพล                                                                        

ยพิชัย หมู�พยัคฆ�                                                                      

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์                                         

นางสาวศชาวดี น�อยเจริญ                                                               

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขตนครสวรรค�

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์            

นายแพทย�เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต�                

อาจารย� ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน�ดํารง       

อาจารย� ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา                         

ดร.ณพล อนุตตรังกูร                         

อาจารย� ดร.จุฑารัตน� แสงกุล                    

นางสาวศชาวดี น�อยเจริญ                   

นางสาวสิริกร นาคมณี                   

นางสาวจริยา บัวเปรม                            

นางพุทธธิดา ม�วงสุข             

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู�ช�วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายวิทยาเขตนครสวรรค�

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

1 21 2



อาจารย�แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ 

ระดับปริญญาตรี

1.

         ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาสาธารณสุขชุมชน

     2.ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์ 

        ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการประกอบการเชิงนิเวศน�วัฒนธรรม

     3.อาจารย� ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ 

        ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

     4.อาจารย� ดร.ศศิมา วรหาญ 

        ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง

ระดับปริญญาโท

     รศ.ดร.วรรณา ประยุกต�วงศ�

     ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท�องถิ่น

จํานวนบุคลากร

        โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�ได�รับการสนับสนุนบุคลากรตามแผนการขยายงานด�านการศึกษา              

และการให�บริการทางด�านการแพทย�อย�างต�อเนื่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 230 คน

ประกอบด�วย บุคลากรสายวิชาการ 37 คน บุคลากรสายสนับสนุน 193  คน

ประธานหลักสูตร

1 31 3



สรุปผลการดําเนิินงานตามยุทธศาสตร�
ของวิทยาเขตนครสวรรค� 

ประจําป�ี 2565

1 41 4



ยุทธศาสตร�ที่ 1 
บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับสากล

01 ยุท
ธศ

าส
ตร

�ที่ 
1 

   ในป� 2565 โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�ผลกัดนัให�คณาจารย� นกัวจิยัสร�างผลงานวจิยั ตพีมิพ�ใน

ระดบัชาต ินานาชาต ิเป�นประโยชน�ต�อชมุชน สงัคม และประเทศ ส�งเสรมิสนบัสนนุการสร�างกลุ�มวจิยั (cluster)

และ resear ch unit แสวงหาความร�วมมอืภาคเีครอืข�ายการวจิยัทัง้ในประเทศและต�างประเทศ บรูณาการงาน

วจิยัสู�บรกิารวชิาการในสงัคมภมูภิาคและระดบัสากล ตลอดจนเข�าสู�การขอตําแหน�งทางวชิาการทีส่งูขึน้

ในป� 2565 โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�ได�รบังบประมาณด�านการวจิยัจากแหล�งทนุต�างๆ 

เป�าหมายยุทธศาสตร� 
สร�างงานวิจัย หรือนวัตกรรม สามารถตีพิมพ�ในระดับชาติ นานาชาติ
และเป�นประโยชน�ต�อชุมชน สังคม และประเทศ

สัดส�วนเงินทุนวิจัยที่ได�รับจากแหล�งต�างๆ

1 51 5



จํานวนบทความวิิจััยที่่ตีีพิิมพ�ป� พ.ศ. 2559 - 2565

1 61 6



ข�อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ� ป� พ.ศ. 2560 - 2565

Sustainable Production and Consumption
Food Control
Fish and Shellfish Immunology
Chemical and Biological Technologies in 
Agriculture จํานวน 4 ชิน้
Physica D: Nonlinear Phenomena
Veterinary Sciences
PeerJ
Industrial Crops &amp; Products
Scientific Reports จํานวน 3 ชิน้
Aquaculture
Physics of the Dark Universe
New Journal of Physics
Frontiers in Marine Science
Ecotoxicology and Environmental Safety
Journal of High Energy Astrophysics

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ�ใน Q1

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ�ใน Q2

Sains Malaysiana
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Environmental Monitoring and Assessment

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ�ใน Q3

Journal of Population and Social Studies  

Humanities, Arts and Social Sciences Studies
(HASSS)
Agriculture and Natural Resources
Water Science and Technology: Water Supply
Ichthyological Research
Natural Product Communications

          (JPSS)

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ�ใน Q4

Journal of Fisheries and Environment
จํานวน 2 ชิน้

จํานวนวารสารระดับนานาชาติ จํานวน (ชิ้น)

รวมทัง้สิน้ จํานวน 36 ชิน้

1 71 7



สรุปข�อมูล
ผลงานวิจัยตีพิมพ�

1 81 8



ลําดับ ชื�อเรื�อง ผูแ้ต่ง/ผูวิ้จัย 

1 Smart Devices and Family Roles: A Study of Smart Device Use
Among Children Aged 2-5 Thailand's Health Region 3

Kumruangrit, S.,
  Tansuwat, R., Marat, S., Phothiwichit, L.,

Phichitsiri, N.

2
Sustainable livelihood outcomes, causal mechanisms and
indicators self-determined by Thai farmers producing bioethanol
feedstocks

Chaya,W., Gheewala, S.H.

3 A point-of-use lateral flow aptasensor for naked-eye detection of
aflatoxin B1  Vijitvarasan,P., Cheunkar, S., Oaew, S.

4
Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus-like
particle (IHHNV-VLP) induces peroxiredoxin expression and
activity in Fenneropenaeus merguiensis

Weerachatyanukul,
  W., Pooljun, C., Hirono, I., Kondo, H.,

Chotwiwatthanakun,C., Jariyapong, P.

5
Toxicity of isolated phenolic compounds from Acorus calamus L.
to control Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) under
laboratory conditions

Wiwattanawanichakun,
  P., Saehlee, S., Yooboon, T., Kumrungsee,

N., Nobsathian,
  S., Bullangpoti, V.

ตารางแสดงผลงานวิิจััยของคณาจารย� โครงการจััดตั้้งวิิทยาเขตนครสวรรค� ป�ีปฏิิทิิน 2565

6

Antifeedant Activity and Biochemical Responses in Spodoptera
exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Infesting Broccoli,
Brassica oleracea var. alboglabra exposed to Piper ribesioides
Wall Extracts and Allelochemicals

Pengsook,A., Bullangpoti, V., Koul, O.,
Nobsathian, S., Saiyaitong, C., Yooboon, T.,

Phankaen, P., Pluempanupat,
W.,Kumrungsee, N.

7
Non-holonomic and quasi-integrable deformations of the AB
equations Abhinav, K., Mukherjee, I., Guha, P.

8
Chrysoeriol isolated from Melientha suavis Pierre
with activity against the agricultural pest Spodoptera
litura

Ruttanaphan, T., Thitathan, W.,
  Piyasaengthong, N., Nobsathian, S.,

Bullangpoti, V.

9
Rodent-Human Interface: Behavioral Risk Factors and
Leptospirosis in a Province in the Central Region of Thailand

Suwannarong,K., Soonthornworasiri, 
N., Maneekan, P., Yimsamran, S., Balthip,

K.,Maneewatchararangsri, S., Saisongkorh, W.,
Saengkul, C., Sangmukdanun, S., Phunta, N.,

Singhasivanon, P.

1 91 9



ชื�อวารสารที�ตพีิมพ์ ป�ที�/เล่ม/หน้า/พ.ศ./ค.ศ. ที�ตพีิมพ์ Quartile JCR Quartile SJR H-Index IF SJR 

Journal of
  Population and Social

Studies (JPSS)
30/72-85/2022  - Q3 4 0.532  0.21

Sustainable Production
and Consumption 29/447-466/2022  Q1 Q1 26 5.032 1.02

Food Control 134/108767/2022 Q1 Q1 125 5.548 1.37

Fish and
  Shellfish Immunology 121/53-61/2022 Q1 Q1 122 4.581 1.398

Chemical and
  Biological Technologies

in Agriculture
9/1/10/2022 Q1 Q1 19 2.792 0.875

Chemical and
  Biological Technologies

in Agriculture
9/17/2022 Q1 Q1 19 2.792 0.875

Physica D:
  Nonlinear Phenomena 433/133186/2022 Q1 Q1 138 2.3 1.016

Chemical and
  Biological Technologies

in Agriculture
9/21/1-7/2022 Q1 Q1 19 2.792 0.875

Veterinary
  Sciences 9/85/1-21/2022 Q1 Q1 15 2.304 0.692

2 02 0



ลําดับ ชื�อเรื�อง ผูแ้ต่ง/ผูวิ้จัย 

10 Effects of Soil Amendments on Metal Uptake, Antioxidant Activities
and Production of Bioactive Compounds by Sunflower Sprouts

Kubola,
  J., Chumroenphat, T., Pichtel, J.,

Meeinkuirt, W.

11
Molecular characterization and expression profiling of transformer 2
and fruitless like homologs in the black tiger shrimp, Penaeus
monodon

Thaijongrak,P., 
Chotwiwatthanakun, C., 

Laphyai, P., Prachumwat, A., 
Kruangkum,T., 

Sobhon,P., Vanichviriyakit, R.

12 Effect of Betulinic acid Extraction from Guava (Psidium guajava
Linn.) Leaves Against Human Cholangiocarcinoma Cells

Phonarknguen, R., Nobsathian, S.,
Assawasuparerk, K.

13 Fungal pretreatments of Napier grass and sugarcane leaves for high
recovery of lignocellulosic enzymes and methane production

Intasit, R.,  Khunrae, P., Meeinkuirt,W.,
Soontorngun, N.

14 The bryophyte community as bioindicator of heavy metals in a
waterfall outflow Printarakul,N., Meeinkuirt,W.

15
Differential expression of neuropeptide F during embryogenesis, and
its promoting effect on embryonic development of the freshwater
prawn, Macrobrachium rosenbergii

Tinikul,Y., Tinikul, R., Poljaroen, J.,
  Sobhon, P.

16 Thai adolescent mothers: perspectives on sexuality education and
educational opportunities

Kumruangrit, S.,
  Srijundee, R.

17 Pesticide residues on children's hands, home indoor surfaces, and
drinking water among conventional and organic farmers in Thailand

Klaimala,P., Khunlert, P., 
Chuntib, P., Pundee,R., 

Kallayanatham,N., 
Nankongnab,N., Kongtip,P., 

Woskie, S.

18 Statistical Analysis of Simple Sequence Repeats in Genome
Sequence: A Case of Acheta domesticus (Orthoptera: Gryllidae)

Homchan,S., Bhadola, P., 
Gupta, Y.M.

19 Analysis of Microenvironment Data using Low-Cost Portable Data
Logger Based on a Microcontroller

Bhadola,P., Kunakhonnuruk, B.,
Kongbangkerd, A., Gupta, Y.M.

ตารางแสดงผลงานวิิจััยของคณาจารย� โครงการจััดตั้้งวิิทยาเขตนครสวรรค� ป�ีปฏิิทิิน 2565
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ชื�อวารสารที�ตพีิมพ์ ป�ที�/เล่ม/หน้า/พ.ศ./ค.ศ. ที�ตพีิมพ์ Quartile JCR Quartile SJR H-Index IF SJR 

Sains
  Malaysiana 51/2/495-505/2022 Q3 Q2 29 1.009 0.25

PeerJ 10/e12980/2022 Q1 Q1 70 2.984 0.927

Asian Pacific
  Journal of Cancer Prevention 23/2/583-590/2022 Q3 Q2 75 2.514 0.512

Industrial Crops & Products 180/114706/2022 Q1 Q1 129 5.645 1.066

Scientific
  Reports 12/1/6942/2022 Q1 Q1 213 4.38 1.24

Aquaculture 555/738260/2022 Q1 Q1 176 4.242 1.066

Humanities,
  Arts and Social Sciences

Studies (HASSS)
22/2/273-280/2022 - Q3 2 0.12 0.125

Environmental
  Monitoring and Assessment 194/6/427/2022 Q3 Q2 122 2.513 0.623

ECS Transactions 107/1/1479-14806/2022 - - 56 0.206  0.52
1

ECS Transactions 107/1/15099-15109/2022 - - 56 0.206  0.52
1

2 22 2



ลําดับ ชื�อเรื�อง ผูแ้ต่ง/ผูวิ้จัย 

20

Synergistic interaction of thymol with Piper ribesioides
(Piperales: Piperaceae) extracts and isolated active compounds
for enhanced insecticidal activity against Spodoptera exigua
(Lepidoptera: Noctuidae)

Kumrungsee, N., Dunkhunthod, B.,
Manoruang, W., Koul, O., Pluempanupat, W.,
Kainoh, Y.,Yooboon, T., Piyasaengthong, N.,

Bullangpoti, V., Nobsathian,S.

21 Random Matrix Analysis of Protein Families Kumaria,R., Bhadolab, P., Deoa, N.

22
Quintessence or Phantom : Study of scalar field dark energy
models through a general parametrization of the Hubble
parameter

Roy, N.,Goswami, S., Das, S.

23 Explainable natural language processing with matrix product
states

Tangpanitanon,
  J., Mangkang, C., Bhadola, P.,

  Minato, Y., Angelakis, D.G., Chotibut, T.

24 Classifying DNA barcode sequences of four Orthoptera orders of
insects using Tensor Network Bhadola, P., Gupta, Y.M.

25 Quality awareness of tap drinking water among Bangkok city
residents and implications for sustainable supply management

Tiyanun,
  E., Kooltheat, N., Katzenmeier, G.,

Srisuphanunt, M.

26 Morphometric development in laboratory‐reared larval and
juvenile Puntioplites proctozysron (Cypriniformes: Cyprinidae)

Shinsuke
  M. Morioka, Phomikong, P., Avakul, P.,

Jutagate, T.

27 Advancements in Mxenes (Book Chapter)
Chaudhary,

  V., Sharma, A., Bhadola, P.,
  Kaushik, A.

28 Spatio-Temporal Variability of Water Quality in the Upper Chao
Phraya River, Thailand, between 2008 and 2018

Avakul,P.,
   Jutagate, T., Kantatasiri,
  P., Anuttarunggoon, N.

29
Organic amendment additions to cadmium‐contaminated soils
for phytostabilization of
three bioenergy crops

Taeprayoon,P., Homyog, K., 
Meeinkuirt, W.

ตารางแสดงผลงานวิิจััยของคณาจารย� โครงการจััดตั้้งวิิทยาเขตนครสวรรค� ป�ีปฏิิทิิน 2565
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ชื�อวารสารที�ตพีิมพ์ ป�ที�/เล่ม/หน้า/พ.ศ./ค.ศ. ที�ตพีิมพ์ Quartile JCR Quartile SJR H-Index IF SJR 

Chemical and
  Biological Technologies in

Agriculture
9/38/2022 Q1 Q1 25 2.792 0.659

ECS Transactions 107/1/18877-18891/2022 - - 56 0.206  0.521

Physics of the Dark Universe 36/101037/2022 Q1 Q1 5.09 1.313 41

New Journal of
  Physics 24/053032/2022 Q1 Q1 180 3.716 1.371

Agriculture and Natural
Resources 56/4/S1-S5/2022  - Q3 18 0.460  0.26

Water Science
  and Technology: Water Supply 22/5/5549-5557/2022 Q4 Q3 42 1.033 0.34

Ichthyological
  Research 69/3/387-392/2022 Q3 Q3 35 1.105 0.493

Engineering
  Materials 301-324/2022 - - - - -

Journal of
  Fisheries and Environment 46/2/77-87/2022  - Q4 3 0.690  0.17

Scientific
  Reports 12/13070/2022 Q1 Q1 242 4.996 1.005

2 42 4



ลําดับ ชื�อเรื�อง ผูแ้ต่ง/ผูวิ้จัย 

30
Assessing temporal correlation in environmental risk factors to
design efficient area-specific COVID-19 regulations: Delhi based
case study

Chaudhary, V., Bhadola, P., Kaushik,
A.,Khalid, M., Furukawa,H., Khosla, A.

31 N-trans-feruloyltyramine Protects Human Neuroblastoma SK-N-SH
Cell Line Against H2O2-Induced Cytotoxicity

Soi-ampornkul,
  R., Ei Ei Phyo Myint , Thangnipon, W.,

Tantarungsee, N., Mitrpant, C.,
  Tuchinda, P., Nobsathian, S.,

  Vatanashevanopakorn, C.

32 Identification of bacterial species from healthy wood of Aquilaria
crassna using colony PCR

Phakeenuya, V., Phetsri, B., Khunsuksaen,
T., Meeinkuirt, W., Kalnaowakul, P.,
Rodiahwati, W., Phusantisampan, T.

33
Characterization and Lipolytic Activity of Staphylococcus Strains
Isolated from Thai Fermented
Fish Products

Yiamsombut, S., Kuncharoen, N., Techo,
S., Chamroensaksri, N.,

  Tanasupawat, S.

34 Discovery of a hidden form of neuropeptide F and its presence
throughout the CNS-gut axis in the mud crab, Scylla olivacea

Kruangkum, T., Duangprom, S.,
Songkoomkrong, S.,

Chotwiwatthanakun, C., Vanichviriyakit,
R., Sobhon, P., Kornthong, N.

35 Effects of copper accumulation on growth and development of
Scopelophila cataractae grown in vitro

Printarakul, N., Adulkittichai, K.,
Meeinkuirt, W.

36 An extensive analysis of Schwarzschild exterior solution
Kumar, D.R., Chowdhury, N., Pathaka,

S.D., Kumar, U., 
Sharma, M., Ojha, V.K.

ตารางแสดงผลงานวิิจััยของคณาจารย� โครงการจััดตั้้งวิิทยาเขตนครสวรรค� ป�ีปฏิิทิิน 2565
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ชื�อวารสารที�ตพีิมพ์ ป�ที�/เล่ม/หน้า/พ.ศ./ค.ศ. ที�ตพีิมพ์ Quartile JCR Quartile SJR H-Index IF SJR 

Scientific
  Reports 12/1/12949/2022 Q1 Q1 242 4.996 1.005

Natural Product
  Communications 17/8/1-8/2022 Q4 Q3 50 0.27 0.27

E3S Web of Conferences 355/02004/2022 - - 22 0.5 0.203

Journal of
  Fisheries and Environment 46/2/88-99/2022  - Q4 3 0.690  0.17

Frontiers in Marine Science 9/951648/2022 Q1 Q1 68 5.247 1.355

Ecotoxicology and
Environmental Safety 245/114127/2022 Q1 Q1 145 7.129 1.239

Journal of High Energy
Astrophysics 36/111-119/2022 Q2 Q1 17 4.925 0.998

2 62 6



ผลงานวิจัยตีพิมพ�
ที่โดดเด�น

2 72 7



           We study the impact of particulate matter and pollutants on the severity and

spread of Serve-Acute-Respiratory-Coronavirus2 (SARS-CoV-2). The aim of this study

is to design regional-based strategies depending upon environmental variables including

PM, RH, and NH 3  to prevent and control COVID-19 severity and future epidemic

spreading. The study lays the groundwork for designing and implementing regulatory

strategies, and proper urban and transportation planning based on area-specific

environmental conditions to control future infectious public health emergencies.

Assessing temporal correlation in environmental risk factors to design
efficient area-specific COVID-19 regulations: Delhi based case study

Pradeep Bhadola 
ศูนย�ฟ�สิกส�ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค�

Centre for Theoretical Physics and Natural Philosophy

Vishal Chaudhary (U. of Delhi, India), Pradeep Bhadola (NAS Mahidol U.) Ajeet Kaushik  (Florida Polytechnic U., USA), 

 Mohammad Khalid (Sunway U., Malaysia) , Hidemitsu Furukawa (Yamagata U., Japan), Ajit Khosla (Xidian U., China)

2 82 8



            Continuous physical systems posses many irregularities and defects that prevent

them from being exactly modelled by integrable nonlinear equations, the latter supporting an

infinity of conserved quantities supported by that many symmetries. Deformed nonlinear

equations that are similar to integrable ones, with an infinite subset of quasi-conserved

charges that regain conservation only asymptotically subjected to certain symmetries of the

system, can better represent the real systems that still support localized excitations like

solitons. These Quasi-integrable equations can still support highly robust localized soliton-

like structures and thus explain similar excitations in physical systems like oceanic waves

and geo-thermal flows 

          On the other hand, non-holonomic deformation that preserves integrability subjected to

higher-orderdifferential constraints thereby preserving time-evolution, relates multiple

integrable equations which are otherwise totally distinct. Such a deformation is expected to

relate a given physical continuous system, which the undeformed nonlinear equation

represents, to many otherwise uncorrelated ones. In the present work, we obtained both

quasi-and non-holonomic deformations of the integrable coupled AB equations, the latter

representing baroclinic excitation in layered fluid motion, the underlying mechanism of

oceanic currents and geo-thermal flows. 

Non-holonomic and quasi-integrable deformations of the AB equations

Kumar Abhinav
ศูนย�ฟ�สิกส�ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค�

Centre for Theoretical Physics and Natural Philosophy

K. Abhinav (NAS Mahidol U.), I. Mukherjee (Maulana Abul Kalam Azad U. of Tech.-India)
P. Guha (Khalifa U. of Sci. and Tech. – UAE)

2 92 9
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The AB equations are ageneralization to the well-known sine-Gordon equation that model systems

ranging from charge-density waves to DNA excitations. However, the oceanic excitations and there

experimental reproductions do not exactly follow the localized AB solutions (solitons). Attempt to model

these real excitations with KdV equation, another widely-useful integrable equation, were also partially

successful at best. The quasi- and non-Holonomic deformations we employed yielded deformed

localized solutions that resembled experimental and physically observed results more closely than the

solutions belonging to undeformed AB or KdV equations.

          Our results provide better understanding and modelling of important physical phenomena

observed in oceans and other fluid flows, such as tidal waves wave patterns. The evolution of

such solution sectors should enable better understanding and explanation of the behavior of

geo-physical flows under variety of boundary/initial conditions. This further opens up scope   

 for further studies about deformed systems that model similar systems in better ways.                  

Such results should contribute in complete deterministic understanding of such complicated

fluid systems that govern the climate of the planed and has many technological prospects.          

We plan to extend such deformation studies to various other systems including non-local ones,

venturing into the quantum realm.

3 03 0



บทคัดย�อ (ภาษาไทย)

การปนเป��อนของอะฟลาทอกซินบี 1 (AFB1) ในอาหารไม�เพียงแต�เป�นภัยคุกคามต�อสุขภาพของมนุษย�เท�านั้น

แต�ยังเป�นอันตรายต�อภาวะทางเศรษฐกิจทั่วโลกอีกด�วย การตรวจจับ AFB1 ที่รวดเร็วและแม�นยําระหว�าง

การผลิต การแปรรูป การขนส�งและการเก็บรักษา จึงเป�นข�อกําหนดเบื้องต�นในการป�องกันการแพร�กระจาย

ของ AFB1 ในงานวิจัยนี้เราได�พัฒนาอุปกรณ�ตรวจวัดแบบไหลตามแนวระนาบที่ใช�งานง�าย บนพื้นฐาน

เทคโนโลยีด�าน aptasensor เพื่อตรวจจับ AFB1 ด�วยตาเปล�า โดยใช� AFB1 aptamer และอนุภาคย�อมโพลี

สไตรีนถูกใช�เป�นเครื่องรายงานสัญญาณเพื่อให�สามารถอ�านค�าสีด�วยตาเปล�า ซึ่งเป�นสัญญาณจะแปรผัน

โดยตรงกับสัดส�วนความเข�มข�นของ AFB1 จากคุณสมบัติความจําเพาะของ aptamer และแนวทางการแยก

ตัวของเส�นดีเอ็นเบสคู�สมที่เหนี่ยวนําโดยโมเลกุลเป�าหมายอย�าง AFB1 ได�ขั้นตอนเดียว การทดสอบทั้งหมด

ใช�เวลา 35 นาที โดยเริ่มจากการบ�มตัวอย�างและอนุภาคคอมเพลกซ�สี ภายใต�สภาวะที่เหมาะสมที่สุด

แพลตฟอร�มการตรวจวัดนี้สามารถตรวจจับ AFB1 ได�ตํ่าสุดที่ 4.56 ng/mL โดยมีช�วงการวัดเชิงเส�นตรง  

 ที่แตกต�างกันสองช�วงคือ 0–0.05 μg/mL และ 0.05–1 μg /mL อุปกรณ�นี้ได�ทดสอบความถูกต�องแม�นยํา

กับตัวอย�างจริง 4 ตัวอย�าง (ถั่วลิสง ข�าวโพด ข�าว และพริกป�น) พบว�า ได�ค�าเปอร�เซ็นต� รีคัพเวอรี่ ในช�วงที่น�า

พึงพอใจ คือภายในช�วง 90.83–110.21% นอกจากนี้แพลตฟอร�มของเราอาจนําไปประยุกต�ใช�เพื่อตรวจวัด      

สารอื่นๆ ตามชนิดของ aptamers ที่มีอยู� ณ สถานที่จริงด�วยตาเปล�า โดยไม�ต�องใช�เครื่องมือใด ๆ

ชุดทดสอบแบบไหลตามแนวระนาบ โดยใช�แอปตาเมอร� สําหรับการตรวจหา
สารอะฟลาทอกซินบี1 ด�วยตาเปล�า

อ.ดร.ภัสรา วิจิตรวราศานต�
กลุ�มวิชาการและหลักสูตร

ภัสรา วิจิตรวราศานต�, สราวุธ ชื่นค�า, สุกัญญา แซ�เอี๋ยว
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อันตรายอาจจะแอบแฝงมากับวัตถุดิบทางการเกษตรอย�าง ถั่วลิสง แป�งต�าง ๆ ปลาแห�ง กุ�งแห�ง

ข�าวโพด กระเทียม พริกไทย ธัญพืช ซึ่งเป�นส�วนประกอบของอาหารไทยในหลาย ๆ ประเภท

ตัวอย�างเช�น สารพิษ  ที่ชื่อ “อะฟลาท็อกซิน” โดยสารอะฟลาทอกซิน ชนิดบี1 (Aflatoxin B1,

AFB1) เป�นสาร เมแทบอไลท�ทุติยภูมิ (secondary metabolite) ที่สร�างโดยเชื้อราและถูกจัดให�เป�น

สารก�อมะเร็งกลุ�มที่ 1 ในมนุษย�ที่มีความอันตรายมาก และพบการปนเป��อนในวัตถุดิบได�ในระยะต�าง

ๆ เช�น ก�อนการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยวการเก็บสินค�า การขนส�งและก�อนการบริโภค นอกจากนี้

สารอะฟลาทอกซินบี1 ยังเสถียร ที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นสารนี้สามารถคงอยู�ได�หลังจากผ�าน

กระบวนการปรุงอาหารด�วยความร�อน มีการยืนยันแล�วว�า การบริโภคสาร อะฟลาทอกซินบี1    

 แม�ในระดับความเข�มข�นตํ่ามากก็ตาม เป�นเวลานาน อาจทําให�เกิดความเสี่ยงต�อสุขภาพอย�าง

รุนแรงต�อมนุษย�หรือสัตว�ดังนั้นการปนเป��อนของสาร อะฟลา-ทอกซินบี1 ในอาหารมนุษย� และสัตว�

จัดว�าเป�นป�ญหาที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง ของความปลอดภัย   ทางอาหารและสุขภาพของ

ประชากร  จึงทําให�หลายประเทศ อย�างเช�น สหภาพยุโรป ได�กําหนดระดับ      สารอะฟลาทอกซิ

นบี1 สูงสุด    ที่อนุญาต (maximum permitted level) ไว�ที่ 2 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม (mg/kg) เมื่อ

พิจารณาถึงระดับสูงสุดของสารอะฟลาทอกซินบี 1 ที่อนุญาตมีปริมาณตํ่ามาก และการเกิดปน

เป��อนที่ค�อนข�างพบบ�อย การเฝ�าระวังติดตามการปนเป��อนสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในอาหาร และ

ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร ไม�ให�เกินตามมาตรฐานที่กําหนด จําต�องอาศัยวิธีการวิเคราะห� ที่ค�อน

ข�างไว ที่ใช�งานง�าย  ไม�ซับซ�อน มีความทนทาน ราคาไม�แพง สามารถวิเคราะห�ได�บ�อย สําหรับการ

ตรวจวิเคราะห�เพื่อ คัดกรองสารอะฟลาทอกซินบี 1 นอกห�องปฏิบัติการ เพื่อติดตามการปนเป��อน

ของสารพิษดังกล�าวในระหว�างการเก็บเกี่ยว การเก็บสินค�าและการขนส�ง เพื่อลดกระแพร�กระจาย

ของพิษ และลดความเสียหายที่เกิดจากการทําลายผลผลิตที่ปนเป��อนพิษ ในช�วงไม�กี่ป�ที่ผ�านมา ได�

มีการนําเอาความรู�ด�านเทคโนโลยีชีวโมเลกุลมาประยุกต�เพื่อสร�างรูปแบบการตรวจวิเคราะห�ทาง

ชีวภาพ (biosensor) โดยเฉพาะอย�างยิ่ง แอปตาเมอร� (aptamer) ได�ถูกนํามาใช�งานด�านการตรวจ

วัดทางชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติเด�น เช�น ต�นทุนการสังเคราะห�ราคาถูก การดัดแปลง

(modification) ง�าย    และมีความเสถียรสูง แอปตาเมอร�เป�นโอลิโกนิวคลีโอไทด�สายเดี่ยว (single-

stranded oligonucleotides) ที่มีความสามารถในการจับกับโมเลกุลเป�าหมายอย�างจําเพาะสูง

เนื่องจากโครงสร�างสามมิติ (3-D) ที่เป�นเอกลักษณ� นอกจากนี้ยังทนต�อตัวทําละลายที่มักใช�ในการ

สกัดสารพิษจากเชื้อรา ดังนั้น แอปตาเมอร� จึงมีความน�าสนใจอย�างมากสําหรับการพัฒนาวิธีการ

วิเคราะห�ที่มีต�นทุนตํ่าและมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้เป�นการพัฒนาการทดสอบแบบไหลตามแนว

ระนาบ (lateral flow) ที่ใช�แอปตาเมอร� (lateral flow aptasensor-LFA) และอนุภาคสี

polystyrene     เพื่อการวิเคราะห�สารอะฟลาทอกซินบี1 ทําให�สามารถวิเคราะห�ได�ด�วยตาเปล�า ใช�

งานง�าย เสถียรและราคาต�นทุนที่ถูกลง และเป�นรูปแบบที่ไม�ต�องใช�อุปกรณ�พิเศษหรือเครื่องมือที่มี

ราคาแพงซึ่งทําให�การทดสอบนี้เหมาะกับการใช�งานในสถานที่จริงเพื่อติดตามการปนเป��อน AFB1

ในวัตถุดิบและอาหารทั้งขั้นตอนการผลิต เก็บแปรรูป การขนส�ง เพื่อส�งเสริมความปลอดภัยของ

อาหาร
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การวิเคราะห�อะฟลาทอกซินบี1 โดยใช� LFA แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห�นี้อาศัย การแทนที่

ของอะฟลาทอกซินบี1 ที่สามารถแย�งจับกับแอปตาเมอร� ที่จับกับ complementary-aptamer        

 (C-aptamer) ก�อนหน�า และการ hybridization ระหว�าง capture DNA และอนุภาคสี polystyrene  

 ที่ติดฉลากด�วย DNA probe โดย capture DNA อย�าง CL และ TL จะถูกตรึงที่เส�นควบคุม     

 (control line) และเส�นทดสอบ (test line) บนแผ�นตรวจจับ (detection pad) ตามลําดับ ส�วนอนุภาค

สีถูกตรึงด�วย C-aptamer และ complementary-CL (C-CL) โดย C-aptamer ได�รับการออกแบบ

มาเพื่อ hybridize กับแอปตาเมอร� เพื่อให�สามารถสร�าง aptamer / C-aptamer / C-CL complex

ได� และ complex นี้จะเคลื่อนเข�าไปถึงเส�นควบคุมซึ่ง C-CL ที่ตรึงอยู�บนอนุภาคสีจะจับกับ CL บนเส�น

ควบคุมทําให�เกิดสีแดงบนเส�นควบคุมในกรณีที่ไม�มีอะฟลาทอกซินบี1 ในทางตรงกันข�าม กรณีที่มี  

 อะฟลาทอกซินบี1 อะฟลาทอกซินบี1 จะจับกับแอปตาเมอร�อย�างจําเฉพาะ เพื่อกระตุ�นให�แอปตาเมอร�

หลุดออกจาก dyed complex ทําให� C-aptamer ที่กลายเป�น single stranded probe บนอนุภาค

สีสามารถที่จะจับโดย TL ที่เส�นทดสอบได� และในที่สุดเส�นทดสอบก็จะมีสีแดงเกิดขึ้นจากการจับของ

DNA ทั้งสองซึ่งสามารถมองเห็นได�ด�วยตาเปล�า และที่สําคัญความเข�มของสีบนเส�นทดสอบจะแปรผัน

ตรงกับความเข�มข�นของ AFB1 ที่อยู�ในสารละลายตัวอย�าง โดยภายใต�สภาวะที่เหมาะสม อุปกรณ�

แพลตฟอร�มนี้สามารถตรวจวัดอะฟลาท็อกซิน ชนิดบี1 ที่ตํ่าถึง 4.56 ng mL -1 (จากการคํานวณค�า

LOD) และสามารถวิเคราะห�อะฟลาท็อกซิน ชนิดบี1 ช�วงความเข�มข�นได�แตกต�างกันสองช�วงคือ      

 ช�วงความเข�มข�นที่ 0 ถึง 0.05 µg mL -1 และ 0.05 ถึง 1 µg mL -1 การตรวจสอบความถูกต�อง

ของอุปกรณ� LFA ด�วยการทดสอบกับ 4 ตัวอย�างจริง (ถั่วลิสง ข�าวโพด ข�าว และผงพริก) ที่ใส�             

อะฟลาท็อกซิน ชนิดบี 1 ที่ทราบความเข�มข�น โดยให�ค�า % recovery ช�วง 90.83 – 110.21% ซึ่งให�

ผลเป�นที่น�าพอใจ 
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 นอกจากนีแ้ล�วองค�ความรู�ในการพฒันาชดุตรวจนี ้ ยงัสามารถนําไปต�อยอดเพือ่พฒันาชดุตรวจทีใ่ช�

aptamer เพือ่วดัสารพษิชนดิอืน่ ๆ ได�เช�นกนั ซึง่จะทําให�อปุกรณ�ต�าง ๆ เหล�านัน้ มตี�นทนุตํ่า  เกบ็รกัษา

ง�าย หรอืใช�พฒันาชดุตรวจวดัทีส่ามารถวดัสารพษิหลายชนดิในคราวเดยีว และสามารถอ�านผลง�ายและ

เหน็ผลทดสอบทนัท ี หากเป�นเช�นนัน้แล�ว กส็ามารถจะทําให�ประชาชนและชมุชนทัง้ทีเ่ป�น ผู�ผลติ และ        

 ผู�บรโิภค เกษตรกร ผู�ประกอบการและอตุสาหกรรมเข�าถงึการวเิคราะห�สารอะฟลาทอ็กซนิ ชนดิบ ี 1

หรอืสารทีป่นเป��อนชนดิอืน่ ในวตัถดุบิและสนิค�าทางการเกษตรได�ง�ายมากขึน้ จากการเข�าถงึชดุตรวจได�

ง�ายและสามารถตรวจสอบด�วยตวัเอง กจ็ะมกีารตระหนกัรู�ถงึการมสีาร อะฟลาทอ็กซนิ ชนดิบ ี 1 ปน

เป��อน  ในอาหาร กจ็ะเกดิการเฝ�าระวงัและเลอืกสนิค�าอาหารทีป่ลอดภยัมากขึน้ ผู�ประกอบการ

อตุสาหกรรมอาหาร กจ็ะตระหนกัถงึการ คดักรองผลติผล/วตัถดุบิเพือ่สร�าง ความมัน่ใจให�แก� ผู�บรโิภค

เนือ่งจากความต�องการผู�บรโิภคและถดัมาผู�ผลติหรอืเกษตรกรกจ็ะตระหนกัในการเฝ�าระวงัและป�องกนั

การปนเป��อนในขัน้ตอนการผลติ (การเกบ็เกีย่วและขนส�ง) ส�งผลให�ภาพรวมของประเทศไทยมรีะบบการ

เฝ�าระวงัการปนเป��อนของสารอะฟลาทอ็กซนิ ชนดิบ ี1 และสารพษิอืน่ ๆ มากขึน้ และจากมาตราการการ

เฝ�าระวงัสารพษิในอาหารนี ้ กส็ามารถสร�างความน�าเชือ่ถอื เรือ่งความปลอดภยัทางอาหารให�แก�ต�าง

ประเทศ มากขึน้ ส�งผลถงึภาคการส�งออกสนิค�าเกษตรและสนิค�าแปรรปู อกีด�านหนึง่ความปลอดภยัทาง

อาหารนีเ้องจะเป�นการลดการนําเข�าสารพษิเข�าร�างกายโดยตรง  ส�งผลให�สขุภาพของประชาชนแขง็แรง

และลด ค�าใช�จ�ายของภาครฐัทีแ่บกรบัภาระด�านการรกัษาโรคและยาทีจ่�ายโดยโรงพยาบาลรฐัและในเครอื

ของรฐัให�แก�ประชาชน

รูปที่ 1 แสดงการวิเคราะห� สารอะฟลาทอกซินบี1 ด�วยชุดทดสอบแบบไหลตามแนวระนาบ 
(lateral flow aptasensor, LFA)
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   มอสส�สายพนัธุ� Scopelophila cataractae ถอืเป�นมอสส�สายพนัธุ�หายาก และเป�นชนดิทีม่รีายงานการสะสม

ทองแดงสงูสดุเมือ่เทยีบกบักลุ�มชนดิทีส่ามารถสะสมทองแดง มอสส�สายพนัธุ�ดงักล�าวเคยถกูรายงานการค�นพบ

บนยอดต�นสกั อทุยานแห�งชาตดิอยอนิทนนท� จงัหวดัเชยีงใหม� เมือ่ป� พ.ศ. 2553 หรอืมากกว�า 10 ป� แล�ว รายงาน

ในต�างประเทศโดยเฉพาะประเทศฝ��งตะวนัตกมรีายงานปรมิาณการสะสมโลหะหนกัอยู�บ�าง และอาจจะเน�นในเรือ่ง

ชวีวทิยาของมอสส�ในกลุ�มทีส่ะสมปรมิาณทองแดง ในป�จจบุนักเ็ริม่ทีจ่ะศกึษาในเชงิลกึมากขึน้จนกระทัง่ใช�เทคนคิ

อณชูวีโมเลกลุเข�ามาร�วมในการวจิยั แต�ในแทบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต� อาจจะมรีายงานการค�นพบมอสส�สายพนัธุ�

นีอ้ยู�บ�าง เช�น ในประเทศฟ�ลปิป�นส� และประเทศมาเลเซยี แต�กย็งัถอืว�าน�อยมาก และการศกึษาอืน่ ๆ กย็งัไม�ค�อยมี

มากนกั ถ�าจะเหน็งานวจิยัมากหน�อยจะพบในประเทศญีปุ่�น และทําให�ทราบว�ามอสส�พนัธุ�นีส้ามารถเจอได�บนหลงัคา

ทีม่อีงค�ประกอบของทองแดง หรอืบนดนิ หนิ ใกล�แหล�งนํ้า และยงัสามารถพบได�บรเิวณใกล�เหมอืงทองแดง แสดงถงึ

ความสามารถในการทนทาน การปรบัตวั และการสะสมทองแดงในเนือ้เยือ่ของมอสส� ในการศกึษาในประเทศไทยได�

มกีารรายงานว�าดนิตะกอนทีม่อสส�เจรญิอยู�หรอืเรยีกว�า ซบัสเตท (substrate) เป�นส�วนสําคญัทําให�เกดิการดดูดงึ

และสะสมโลหะหนกัในเนือ้เยือ่ และเมือ่พจิารณาร�วมด�วยกบัไบรโอไฟต� หรอืมอสส�สายพนัธุ�อืน่ในเรือ่งศกัยภาพการ

สะสมโลหะหนกั พบว�ามอสส�หายากสะสมทองแดงชนดินีส้ามารถสะสมทองแดง และโลหะหนกัชนดิอืน่ได�มากกว�า

หลายเท�า ซึง่อาจจะบ�งชีถ้งึศกัยภาพการเป�นพชืบําบดัโลหะหนกัในระบบนเิวศได� หากแต�ว�าชวีวทิยา แหล�งทีอ่ยู�

อาศยั และการเพาะขยายพนัธุ�ยงัมคีวามจําเป�นอย�างมากทีต่�องดําเนนิการศกึษาเพือ่การอนรุกัษ� และประโยชน�     

 ทีจ่ะเกดิขึน้ในระบบนเิวศทีเ่ป�นแหล�งอาศยัของมอสส� ในการศกึษานีจ้งึเลอืกวธิกีารศกึษาด�วยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

เพือ่ดศูกัยภาพการทนทานต�อปรมิาณทองแดงในระดบัต�าง ๆ ความสามารถในการสะสมทองแดง และผลกระทบ

ของพษิทองแดงต�อมอสส�สายพนัธุ�หายาก Scopelophila cataractae  

ผลกระทบของการสะสมปริมาณทองแดงต�อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
มอสส�สายพันธุ� SCOPELOPHILA CATARACTAE ทดลองโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิด

Printarakul, N., Adulkittichai, K., Meeinkuirt, W.

กลุ�มวิชาการและหลักสูตร
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เนือ้เรือ่ง นําแกมมโีทฟอร�ของมอสส�สายพนัธุ� Scopelophila cataractae มาทําการเพาะเลีย้งขยายพนัธุ�      

ซึง่เกบ็มาจากบรเิวณเนนิหนิ ห�วยผาลาด อทุยานแห�งชาตดิอยสเุทพ-ปยุ จงัหวดัเชยีงใหม� สงูจากระดบั    

 นํ้าทะเล 660 เมตร และนํามาใช�เพือ่การทดลอง แบ�งออกเป�น 10 หน�วยทดลอง ดงันี ้1) VW + 3% ซโูครส

2) อาหาร สตูรฮอกแลนด� + 3% ซโูครส 3) อาหารสตูรฮอกแลนด�ลดปรมิาตรครึง่นงึ + 1.5% ซโูครส 4)

อาหารสตูร       ฮอกแลนด� ดดัแปลงโดยลดปรมิาตรครึง่นงึ + 1.5% ซโูครส 5) MH + 3% ซโูครส 6) MH +

3% ซโูครส + คอปเปอร�ซลัเฟต 500 ไมโครโมลาร� 7) MH + 3% ซโูครส 6) MH + 3% ซโูครส + คอปเปอร�

ซลัเฟต 500 ไมโครโมลาร� + NAA 0.05 มลิลกิรมั/ลติร + BA 0.5 มลิลกิรมั/ลติร 8) MH + 3% ซโูครส +

คอปเปอร�ซลัเฟต 2500 ไมโครโมลาร� 9) MH + 3% ซโูครส + คอปเปอร�ซลัเฟต 2500 ไมโครโมลาร� + NAA

0.05 มลิลกิรมั/ลติร + BA 0.5 มลิลกิรมั/ลติร และ 10) MH + 3% ซโูครส + คอปเปอร�ซลัเฟต 5000 

 ไมโครโมลาร� แต�ละหน�วยทดลองประกอบด�วย 10 กล�องพลาสตกิทรงกลม (ซํ้า) เส�นผ�านศนูย�กลางกล�อง

ประมาณ 15 เซนตเิมตร โดยนําไปปลกูในกล�องควบคมุอณุหภมู ิ หรอื growth chamber ชนดิประดษิฐ�

ขนาด 460 มลิลเิมตร´ 610 มลิลเิมตร ´330 มลิลเิมตร โดยกําหนดอณุหภมูภิายในกล�อง ประมาณ 22

องศาเซลเซยีส ความเข�มแสง 5000 ลกัซ� (ให�แสง 16 ชัว่โมง ต�อวนั) และความชืน้สมัพทัธ�ประมาณ 80%

ตลอดระยะเวลา 16 สปัดาห�ของการเพาะเลีย้ง ณ แลปปฏบิตักิารไบรโอไฟต� มหาวทิยาลยัเชยีงใหม� ภายใต�

การควบคมุโดย อ.ดร.นรนิทร� พรนิทรากลุ หลงัจากการเกบ็เกีย่วได�ทําการศกึษาสนัฐานวทิยาเชงิปรมิาณ

การวดัปรมิาณทองแดงและสงักะสใีนเนือ้เยือ่มอสส� และการวดั EDS X-ray spectra ของธาต ุ

            ผลการศกึษาพบว�าหน�วยทดลอง tr 6 เกดิแกมมโีทฟอร�สงูสดุ หรอืประมาณ 26 แกมมโีทฟอร�ต�อ โคโลนี

ซึง่มรีะดบัปรมิาณคอปเปอร�ซลัเฟตระดบัปานกลาง (500 ไมโครโมลาร�) ขณะเดยีวกนัระดบัปรมิาณคอปเปอร�

ซลัเฟตทีส่งูขึน้ (2500 ไมโครโมลาร�) ในหน�วยทดลอง tr 8 และ tr 9 หรอืไม�มใีนหน�วยทดลอง tr 5 จะพบจํานวน

แกมมโีทฟอร�ลดลง โดยอยู�ในช�วง 1-10 แกมมโีทฟอร�ต�อโคโลน ี ทัง้นีแ้สดงให�เหน็ถงึผลกระทบของปรมิาณ

ทองแดงในอาหารอย�างชดัเจน ขณะทีผ่ลทีส่งัเกตเหน็ได�ชดัเจนในหน�วยทดลองทีม่รีะดบัคอปเปอร�ซลัเฟตสงูสดุ

หรอื 5000 ไมโครโมลาร� ในหน�วยทดลอง tr 10 หรอืทีม่รีะดบัคอปเปอร�ซลัเฟตตํ่า ในหน�วยทดลอง tr 1 ถงึ tr 4

พบว�าไม�ปรากฏการสร�างแกมมโีทฟอร�เกดิขึน้ และเมือ่พจิารณารปูร�างของใบเทยีบกบัตวัอย�างในธรรมชาต ิ

 พบว�าใบมลีกัษณะเรยีวเลก็กว�า โดยมคีวามยาวสงูสดุ 10 มลิลเิมตร นอกจากนีย้งัพบว�ามขีนาดเลก็ลงใน

หน�วยทดลองทีม่ปีรมิาณคอปเปอร�ซลัเฟตเพิม่ขึน้ โดยเมือ่เทยีบกนัระหว�างหน�วยทดลอง tr 6 และ tr 8 จะลดลง

ประมาณ 1.9 เท�า ในหน�วยทดลอง tr 8 และ tr 9 จะสงัเกตเหน็ได�ว�านอกจากใบจะมขีนาดเลก็ลง ในส�วนของเซลล�

เบซลั ลามนิากม็ขีนาดเลก็ลง โดยสงัเกตได�ว�าไม�ปรากฏคลอโรพลาสต� ในส�วนของหน�วยทดลองทีม่ปีรมิาณ

คอปเปอร�ซลัเฟตปานกลาง หรอืทีร่ะดบั 500 ไมโครโมลาร� พบว�ามจีํานวนหน�อสงูสดุ คอื 255 หน�อต�อพืน้ที ่25

มลิลเิมตร และจะลดลงเมือ่อาหารมปีรมิาณคอปเปอร�ซลัเฟตเพิม่ขึน้ และไม�เกดิขึน้ทีร่ะดบัความเข�มข�นคอปเปอร�

ซลัเฟตสงูสดุ ในหน�วยทดลองทีไ่ม�เตมิคอปเปอร�ซลัเฟต ได�แก� tr 1 ถงึ tr 5 
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ทราบถงึปรมิาณทองแดงทีเ่หมาะสมในการใช�กระตุ�นเกดิแกมโีทฟอร�ของมอสส�สายพนัธุ�

Scopelophila cataractae 

ทราบถงึผลกระทบของทองแดงในระดบัต�าง ๆ ทีม่ตี�อการเจรญิเตบิโตและการพฒันาของมอสส� สาย-

พนัธุ� Scopelophila cataractae 

เป�นรายงานการศกึษาชวีวทิยาเชงิลกึของมอสสายพนัธุ� Scopelophila cataractae ทําให�เกดิ   

 ความเข�าใจในเรือ่งการเพาะและขยายพนัธุ�ด�วยเทคนคิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ซึง่ไม�มกีารศกึษาใน

ประเทศไทยเลย

ทราบถงึศกัยภาพการเป�นชนดิพชืทีเ่หมาะเป�นดชันชีวีภาพในผนืป�า และลําธารทีไ่ด�รบัผลกระทบจาก

อทิธพิลจากมนษุย�และธรรมชาตติ�าง ๆ

          พบว�าเกดิการสร�างคลอโรนมีาและโพรโตนมีาเจมมีส่งู แต�ปรากฏคลอโรนมีาและหน�อขนาดเลก็จํานวน

เลก็น�อย ขณะทีห่น�วยทดลอง tr 4 พบขนาดโพรโตนมีาและนํ้าหนกัแห�งสงูสดุ (5.9 เซนตเิมตร และ 0.066 กรมั

ตามลําดบั) ความเป�นพษิของทองแดงสามารถส�งผลต�อการพฒันาของโพรโตนมีา จะเป�นเป�นลกัษณะขดงอ

หรอืเซลล�มขีนาดสัน้ลงและปรากฏ lipid body และ brood body diaspore จํานวนหนึง่ แต�จะไม�พบ         

 การสร�างแกมโีทฟอร� และหน�อเกดิขึน้ ในหน�วยทดลองทีม่ปีรมิาณคอปเปอร�ซลัเฟตสงูจะพบว�ามอสส�

สามารถสะสมปรมิาณทองแดงได�เพิม่ขึน้ โดยพบว�าในหน�วยทดลอง tr 6 ถงึ tr 10 สามารถสะสมทองแดงได�

ปรมิาณสงูถงึ 2843.1-9903.5 มลิลกิรมั/กโิลกรมั สําหรบัหน�วยทดลอง tr 6 ไม�ปรากฏผลกระทบการเกดิ

พษิ      จากทองแดง ขณะทีห่น�วยทดลองความเข�มข�นคอปเปอร�ซลัเฟตสงูสดุ มอสส�สามารถสะสมทองแดงได�

สงูสดุ แต�ไม�ปรากฏการสร�างแกมโีทฟอร� สําหรบัปรมิาณสงักะสสีะสมพบว�าแตกต�างกนัในแต�ละหน�วย

ทดลอง    โดยอยู�ในช�วง 46.1-271.8 มลิลกิรมั/กโิลกรมั โดยหน�วยทดลอง tr 10 สะสมปรมิาณสงักะสสีงูสดุ               

ซึง่สอดคล�องกบัปรมิาณ การสะสมทองแดงสงูสดุเช�นกนั นอกจากนีข้�อมลู EDS X-ray spectra                 

 ทีต่รวจสอบจากธาตทุีป่รากฏ 5 ธาต ุสามารถเรยีงลําดบัเปอร�เซน็อะตอมได�ดงันี ้คาร�บอน > ออกซเิจน >

ทองแดง > สงักะส ี» แคลเซยีม และพบว�าปรมิาณการสะสมธาตตุ�าง ๆ ในเนือ้เยือ่พชื สามารถเรยีงลําดบัได�

ดงันี ้ก�าน > บรเิวณกลางใบ > โพโตนมีาตา

สรปุผล ในการศกึษาครัง้นีท้ําให�ทราบถงึชวีวทิยาของพชืทดลอง ได�แก� มอสส�หายากชนดิสะสมทองแดง     

 สายพนัธุ� Scopelophila cataractae ซึง่เป�นการรายงานแรกในค�นพบในระบบนเิวศลําธาร (นํ้าตกผาลาด)

และเป�นการศกึษาชวีวทิยา รวมทัง้ศกัยภาพการสะสมปรมิาณโลหะหนกัในการทดลองเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

นอกจากนีก้ารศกึษาในเชงิลกึทําให�ทราบถงึระดบัของปรมิาณทองแดงทีเ่หมาะสมในการใช�เพือ่กระตุ�นการเกดิ

แกมโีทฟอร� ซึง่เป�นรายงานแรกของโลก รวมถงึการเกดิหน�อ และสปอร� ซึง่เป�นระยะสําคญัในวฏัจกัรเซลล�ของ

พชืไบรโอไฟต� ซึง่จะนําไปสู�การขยายพนัธุ�ในธรรมชาตติ�อไป นอกจากนีย้งัทราบถงึผลกระทบของปรมิาณ

ทองแดงทีม่ตี�อ   การเจรญิเตบิโต และการพฒันาของมอสส�หายากชนดินี ้

Output 

1.

2.

3.

4.
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สามารถเพาะและขยายพนัธุ�มอสส�สายพนัธุ� Scopelophila cataractae รวมทัง้มอสส�สายพนัธุ�หา

ยากชนดิอืน่ ๆ ด�วยเทคนคิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ เพือ่นําไปปลกูในธรรมชาต ิ เพือ่ประโยชน�ในด�านการ

อนรุกัษ�    ซึง่ในประเทศไทยยงัไม�มผีู�รเิริม่ หรอืดําเนนิการมาก�อน

สามารถเพาะเลีย้งด�วยเทคนคิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่เพือ่ประโยชน�ในเชงิพาณชิย� สร�างรายได�แก�ชมุชน และ

อาจจะเป�นสนิค�าส�งออกสําคญั

ช�วยให�เกดิการตระหนกัต�อการอนรุกัษ�และปกป�องพืน้ทีอ่าศยัของไบรโอไฟต�ชนดิต�าง ๆ มากขึน้ 

Outcome 

1.

2.

3.
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รศ.ดร.วีระเดช มีอินเกิดอ.ดร.ป�ณฑรีย� แต�ประยูร 

บทนํา พืน้ทีลุ่�มนํ้าแม�ตาว อําเภอแม�สอด จงัหวดัตาก เป�นพืน้ทีเ่กษตรกรรมขนาดใหญ� ซึง่มกีารปลกูข�าวทีม่ี

คณุภาพสงู ได�แก� ข�าวขาวดอกมะล ิ 105 ขณะทีพ่ืน้ทีด่งักล�าวได�รบัผลกระทบจากการหลดุรอดของปรมิาณโลหะ

แคดเมยีมในสิง่แวดล�อม ซึง่เป�นผลกระทบจากการทําเหมอืงแร�สงักะส ี เมือ่ถงึฤดฝูน จงึทําให�นํ้าฝนชะเอาดนิตะกอน

ทีม่ปีรมิาณแคดเมยีมซึง่เป�นเพือ่นแร�ของสงักะสหีลดุรอด และปนเป��อนในแหล�งนํ้า โดยเฉพาะลําห�วยซึง่เปรยีบเป�น

ระบบชลประทานท�องถิน่ ได�แก� ห�วยแม�ก ุและห�วยแม�ตาว โดยได�นํามาใช�ในการปลกูพชืเกษตร ผลดงักล�าวทําให�พชื

เกษตรโดยเฉพาะส�วนทีบ่รโิภคได�มกีารสะสมปรมิาณแคดเมยีมในปรมิาณเกนิค�ามาตราฐานทีย่อมรบัได� ประชาชน

ในบรเิวณดงักล�าวจงึได�รบัผลกระทบด�านสขุภาพอย�างยาวนานเป�นสบิป� ดงันัน้ภาครฐับาลจงึรณรงค�ให�ชาวบ�าน

ยตุกิารปลกูข�าว ซึง่เป�นผลผลติหลกัและนํารายได�สู�ท�องถิน่ แต�กไ็ม�สามารถหยดุยัง้ได� จงึเป�นทีม่าของการหาปลกู

พชืทดแทน ซึง่พชืพลงังานอาจจะเป�นทางเลอืกทีด่ ี จงึนํามาสู�การทดลองครัง้นีโ้ดยเลอืกพชืเกษตรสามชนดิได�แก�

สบู�ดํา กระถนิเทพา และมนัสําปะหลงั ซึง่ทดลองปลกูในกระถางในระบบโรงเรอืนกรนีเฮ�าส� และทดสอบใช�สาร

ปรบัปรงุดนิทีผ่สมขึน้มาใหม�เพือ่เปรยีบเทยีบผลต�อการช�วยส�งเสรมิการตรงึโลหะแคดเมยีมของระบบรากพชื

ทดลอง การลดการดดูดงึและสะสมของโลหะหนกั และการเตบิโตของพชื เป�นต�น ทัง้นีอ้าจมสี�วนช�วยในการนําไปใช�

จดัการพืน้ทีป่นเป��อนดงักล�าวได�

การใช�พืชพลังงานในการจัดการดินเกษตรปนเป��อนแคดเมียมบริเวณลุ�มนํ้าแม�ตาว
จังหวัดตาก

Uses of biomass fuel plants for treatment of cadmium-contaminated soil in 
Mae Tao River Basin, Tak Province

กลุ�มวิชาการและหลักสูตร กลุ�มวิชาการและหลักสูตร
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เนือ้เรือ่ง พชืทดลอง ได�แก� กระถนิเทพา สบู�ดํา และมนัสําปะหลงั ได�ทําการปลกูเพือ่ให�ได�ขนาดทีต่�องการ

และมสีขุภาพทีด่ ี จากนัน้นําไปทดสอบในโรงเรอืนกรนีเฮ�าส� โดยปลกูในกระถาง โดย 1 หน�วยทดลอง

ประกอบด�วย 4 กระถาง (ซํ้า) นําพชืทดลองปลกูลงกระถางทีม่ดีนิปราศจาการปนเป��อนและผสมสาร

ปรบัปรงุดนิ ดงันี ้ 1) ลโีอนาไดท� 375 กรมั 2) กระดกูววัป�น 375 กรมั 3) ลโีอนาไดท�ผสมกระดกูววัป�น    

 ในปรมิาณอย�างละ 187.5 กรมั 4) ลโีอนาไดท�ผสมมลูไส�เดอืนในอตัรา 250 กรมั และ 125 กรมั        

 ตามลําดบั 5) ลโีอนาไดท�ผสมมลูไก�ในอตัรา 250 กรมั และ 125 กรมั ตามลําดบั 6) ลโีอนาไดท�ผสมมลู

ค�างคาว ในอตัรา 250 กรมั และ 125 กรมั ตามลําดบั 7) กระดกูววัป�นผสมมลูไส�เดอืนในอตัรา 250 กรมั

และ 125 กรมั ตามลําดบั 8) กระดกูววัป�นผสมมลูไก�ในอตัรา 250 กรมั และ 125 กรมั ตามลําดบั และ 9)

กระดกูววัป�นผสมมลูค�างคาวในอตัรา 250 กรมั และ 125 กรมั    ตามลําดบั หลงัจากปลกูจะมกีารรดนํ้า

ทีผ่สมสารละลายแคดเมยีมปรมิาณความเข�มข�น 0.064 มลิลกิรมั/ลติร อตัราประมาณ 255.4 มลิลลิติร

ต�อวนัต�อกระถาง จากการตรวจสอบในระยะเวลา 3 เดอืน ของการปลกูทดลอง พบว�าสบู�ดําและกระถนิ-

เทพา สามารถปรบัตวัได�ดใีนดนิปนเป��อนจนกระทัง่สบู�ดําสามารถออกเมลด็ได�ในระยะเวลาก�อนกําหนด

เมือ่เทยีบ ในพืน้ทีป่ลกูภาคสนาม ทัง้นีน้�าจะเป�นผลจากสารปรบัปรงุดนิ ขณะทีม่นัสําปะหลงัเกดิหวัใต�ดนิ

ในหลายหน�วยทดลอง แต�ขณะทีเ่มือ่เกบ็เกีย่วจะสงัเกตเหน็ถงึผลของพษิแคดเมยีมทีเ่กดิขึน้ ทัง้นีย้งัพบค�า

ดชันรีากต�อต�นสงูกว�าเมือ่เทยีบกบักระถนิเทพาและสบู�ดํา บ�งชีถ้งึสขุภาพของต�นไม�ทีไ่ด�รบัผลกระทบของ

พษิแคดเมยีม ผลของการเจรญิเตบิโตของพชืทดลอง พบว�าหน�วยทดลองเตมิกระดกูววัป�นผสมมลู

ค�างคาว ให�ผลทีด่ทีีส่ดุสําหรบัต�นกระถนิเทพา และยงัพบว�าค�าค�าอตัราการเตบิโตของชวีมวลแห�งสงู

ทัง้นีส้ารปรบัปรงุดนิดงักล�าวเป�นแหล�งธาตอุาหารสําคญั ได�แก� ฟอสฟอรสั ซึง่มสีงูถงึ 12% และ 9%

ตามลําดบั เมือ่ตรวจสอบปรมิาณการสะสมแคดเมยีมของชิน้ส�วนพชืแต�ละชนดิพบว�ามคีวามแตกต�าง

กนัดงันี ้ ใบ > ราก > ลําต�น สําหรบัต�นสบู�ดํา และ ราก > ต�น » ใบ สําหรบัต�นมนัสําปะหลงัและกระถนิ

เทพา และพบว�ารากของต�นกระถนิเทพามกีารสะสมปรมิาณแคดเมยีมสงูสดุ (5.1 มลิลกิรมั/กโิลกรมั)

ซึง่แสดงถงึศกัยภาพของพชืตรงึแคดเมยีมทีร่ะบบราก โดยจะสงัเกตเหน็ได�จากพชืในหน�วยทดลองผสม

กระดกูววัป�น, ลโีอนาไดท�ผสมมลูไส�เดอืน และ กระดกูววัป�นผสมมลูค�างคาว ทัง้นีผ้ลสําเรจ็ทีเ่กดิขึน้  

 เป�นผลจากสารปรบัปรงุดนิทีม่สี�วนช�วยให�ค�าความเป�นกรด-ด�าง ค�าความจใุนการแลกเปลีย่นประจุ

บวกในดนิ และปรมิาณอนิทรยี�วตัถเุพิม่ขึน้ ซึง่จะมสี�วนช�วยลดการเคลือ่นทีข่องแคดเมยีมในดนิ ส�งผล

ให�การดดูดงึปรมิาณแคดเมยีมในชิน้ส�วนพชืผ�านระบบรากลดลงไปด�วย เมือ่พจิารณาค�าการดดูซบั

ปรมิาณแคดเมยีมโดยพจิารณาปรมิาณชวีมวลของพชืร�วมด�วยหลงัเกบ็เกีย่วสามารถเรยีงลําดบัได�

ดงันี ้สบู�ดํา > มนัสําปะหลงั > กระถนิเทพา ผลทีเ่กดิขึน้พบว�าในปรมิาณการสะสมปรมิาณแคดเมยีมของ

ต�นกระถนิเทพา 3.5 มลิลกิรมั/กโิลกรมั พบว�ามคี�าการดดูซบัปรมิาณแคดเมยีมเพยีง 35 มลิลกิรมั/พชื

1 ต�น     ในหน�วยทดลองเตมิลโีอนาไดท�และกระดกูววัป�น 
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ทราบถงึชนดิพชืเกษตรพลงังานทีม่ศีกัยภาพในการปลกูในดนิปนเป��อนแคดเมยีม

ทราบถงึชนดิสารปรบัปรงุดนิทีเ่หมาะกบัการนําไปใช�เพือ่การปรบัปรงุดนิ และลดผลกระทบทีเ่กดิจาก

ปรมิาณการสะสมแคดเมยีมในดนิ

สามารถนําพชืเกษตรพลงังานทีค่ดัเลอืกไว�เพือ่ใช�ปลกูทดแทนพชืบรโิภคได�ในพืน้ทีลุ่�มนํ้าแม�ตาว 

ผลติชนดิปุ�ยทีเ่หมาะสมกบัดนิปนเป��อนแคดเมยีมเพือ่สร�างผลผลติของพชืเกษตรพลงังาน และลดผล

กระทบทีเ่กดิขึน้จากพษิแคดเมยีมในดนิ

ในการศกึษาครัง้นีพ้บว�าสบู�ดําทีป่ลกูในหน�วยทดลองเตมิกระดกูววัป�นผสมมลูไก� พบว�ามคี�าป�จจยัการ

สะสมทางชวีภาพสงูทีส่ดุ หรอืเท�ากบั 1.3 และค�าการเคลือ่นย�ายของโลหะแคดเมยีมในชิน้ส�วนพชืตํ่าทีส่ดุ            

หรอืเท�ากบั 0.7 และถงึแม�ว�าในหน�วยทดลองดงักล�าวจะพบว�าปรมิาณการสะสมของปรมิาณแคดเมยีมสงู  

 ในดนิ (3.1 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) แต�พบว�าพชืมปีรมิาณการสะสมแคดเมยีมตํ่าหรอืเท�ากบั 3.2 มลิลกิรมั/

กโิลกรมั และค�าการดดูดงึปรมิาณแคดเมยีมในเนือ้เยือ่พชืตํ่าทีส่ดุ โดยมคี�าเท�ากบั 127.8 มลิลกิรมั/พชื 1 ต�น

ดงันัน้จงึแสดงถงึศกัยภาพของสารปรบัปรงุดนิทีผ่สมขึน้มาจะมสี�วนช�วยในการลดการสะสมปรมิาณ

แคดเมยีมในชิน้ส�วนพชื และพชืพลงังานทีเ่หมาะสมในการปลกูในดนิปนเป��อนโดยพจิารณาทัง้ความทนทาน

การปรบัตวั และการสะสมปรมิาณแคดเมยีมในชิน้ส�วนทีน่ําไปใช�ประโยชน�

สรุปผล การคัดเลือกพืชที่มีชีวมวลสูงและเป�นพืชพลังงาน โดยทดลองปลูกในดินปนเป��อนแคดเมียมเพื่อใช�

ปลูกทดแทนพืชบริโภคได� เช�น ข�าว ข�าวโพด และถั่วเขียว เป�นต�น ทั้งนี้จะสามารถสร�างรายได�ให�กับ

เกษตรกร หรือชาวบ�านในพื้นที่ ขณะเดียวกันการเลือกใช�สารปรับปรุงดินจะมีประโยชน�ในสองประการคือ

1) เพื่อส�งเสริมการเจริญเติบโต หรือการเพิ่มผลผลิต 2) เพื่อลดการดูดดึงและสะสมปริมาณแคดเมียม  

 ในเนื้อเยื่อพืชส�วนต�าง ๆ โดยเฉพาะส�วนที่บริโภคได� ทั้งนี้พืชแต�ละชนิดมีการปรับตัวและความทนทานที่

แตกต�างกัน ดังนั้นการทดลองในโรงเรือนกรีนเฮ�าส�จะเป�นเสมือนการคัดเลือกพืชที่เหมาะสมก�อนที่จะนําไป

ใช�ปลูกได�จริง โดยสาร ปรับปรุงดินที่คัดเลือกจะนําไปช�วยปรับปรุงดิน ซึ่งจะเห็นได�ชัดว�าป�จจัยแวดล�อม  

 ในดินเพิ่มขึ้น ได�แก� ค�าความเป�นกรด-เป�นด�างในดิน ค�าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน และ

อินทรีย�วัตถุ ทั้งนี้องค�ประกอบดังกล�าวจะมีส�วนช�วยตรึงโลหะแคดเมียมในดินหรือในระบบราก ซึ่งจะไปช�วย

เพิ่มศักยภาพของพืชตรึงแคดเมียม และจะมีส�วนลดการดูดดึงปริมาณแคดเมียมในเนื้อเยื่อพืชได� 
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02ยุทธศาสตร�ที่ 2 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
หลักสูตรการเรียนการสอนตอบสนอง

ความต�องการของสังคมและได�มาตรฐานสากล
เป�าหมายยุทธศาสตร� 

สร�างบัณฑิต/ผู�เรียน ที่สร�างคุณค�า คุณประโยชน� รู�เท�าทันการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถเป�นผู�นํา การเปลี่ยนแปลงในสังคม
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หลักสูตรการเรียนการสอนในป�จจุบัน

หลักสูตรที่อยู�ระหว�างเตรียมเป�ดหลักสูตรใหม�

หลัักสูตร สาธารณสุขศาสตรบััณฑิิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลัักสูตร ศิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิชาการประกอบการเชิิงนิิเวศน�วััฒนธรรม

หลัักสูตร พยาบาลศาสตรบััณฑิิต (โดยใช�หลักสูตร ของคณะพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลัักสูตร วิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ�เปรื่่อง

ระดับปริญญาตรี

          และกําหนดเป�ดหลักสูตรของส�วนงานในป�การศึกษา 2566)

หลัักสูตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิชานวััตกรรมเพื่่อพััฒนาท�องถิ่่น

ระดับปริญญาโท

หลัักสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิชาเทคโนโลยีีการเกษตรและสิ่่งแวดล�อม

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ฟ�สิกส�ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

ปริญญาตรี

 

หลักสูตร

4 
ปริญญาโท

 

หลักสูตร
1

ปริญญาโท

 

หลักสูตร
1

ปริญญาเอก

 

หลักสูตร

1

หลักสูตร
5

หลักสูตร
2
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จํานวนนักศึกษาในป�จจุบัน

หลักสตูร ระดับชั�นป� ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

หลักสตูรสาธารณศาสตรบณัฑิต 
สาขา สาธารณสขุชุมชน

ชั�นป�ที� 1 8 42 50

ชั�นป�ที� 2 7 29 36

ชั�นป�ที� 3 8 34 42

ชั�นป�ที� 4 7 34 41

รวม 30 139 169

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต
สาขา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ชั�นป�ที� 1 8 14 22

ชั�นป�ที� 2 1 8 9

ชั�นป�ที� 3 3 5 8

ชั�นป�ที� 4 7 18 25

รวม 19 45 64

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขา เกษตรกรปราชญ์เปรื�อง

ชั�นป�ที� 1 7 7 14

ชั�นป�ที� 2 0 1 1

ชั�นป�ที� 3 2 5 7

ชั�นป�ที� 4 6 2 8

รวม 15 15 30

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
ชั�นป�ที� 4 0 7 7

รวม 0 7 7

รวมทั�งหมด 64 206 270

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ชั�นป�ที� 4 รหสั 60 

 อยูร่ะหว่างรกัษาสภาพนักศกึษา
0 1 1
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ข�อมลูสรปุผลประเมนิความพงึพอใจผู�ใช�บณัฑติ

ข�อมลูสรปุผลประเมนิภาวะการมงีานทําของบณัฑติ
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การพัฒนาหลักสูตรร�วมกับ
จังหวัดนครสวรรค�

หลักสูตร ผู�ประกอบการรุ�นเยาว� (ด�านการเกษตร)

4 84 8



พัฒนาหลักสูตรไปสู�การศึกษาแบบยืดหยุ�น (Flexible Education) สามารถ

เก็บหน�วยกิตในระบบคลังหน�วยกิต (Credit Bank) 

พัฒนาและจัดทําหลักสูตรให�กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ

ผู�เรียนสามารถใช�ความรู�และประสบการณ�ไปใช�ในการประกอบอาชีพได�ตาม

ความถนัดและความสนใจ 

ผู�รียนได�มีประสบการณ�การเรียนรู�นอกห�องเรียนและได�สัมผัสบรรยากาศการ

เรียนในระดับอุดมศึกษา

ผู�เรียนมีความรู�และทักษะการเป�นผู�ประกอบการการดําเนินงาน 

    การศกึษาเป�นเครือ่งมอืในการพฒันาคณุภาพของมนษุย�ทัง้ในด�านความรู� ความคดิ

คณุธรรมจรยิธรรม การประกอบอาชพี และการดํารงชวีติ โดยเฉพาะอย�างยิง่การพฒันา

คณุภาพของผู�เรยีนให�เป�นคนดมีปี�ญญามคีณุภาพชวีติทีด่มีคีวามสามารถในการแข�งขนั

การเพิม่ศกัยภาพของผู�เรยีนให�สงูขึน้สามารถดํารงชวีติได�อย�างมคีวามสขุบนพืน้ฐานของ

ความเป�นไทยและสากล มคีวามสามารถในการประกอบอาชพีหรอืศกึษาต�อตามความ

ถนดัและความสามารถของแต�ละบคุคล โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� ร�วมกบั

สํานกังานศกึษาธกิาร จงัหวดันครสวรรค� ในการพฒันาหลกัสตูรต�อเนือ่งเชือ่มโยงการ

ศกึษาขัน้   พืน้ฐานกบัระดบัอดุมศกึษา โดยดําเนนิการภายใต�ชือ่หลกัสตูร “ผู�ประกอบการ

รุ�นเยาว� (ด�านการเกษตร)” ได�รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากสํานกังานศกึษาธกิาร

จงัหวดันครสวรรค� วตัถปุระสงค�ดงันี ้

1.

2.

3.

4.

โครงการพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร ผู�ประกอบการรุ�นเยาว� (ด�านการเกษตร)

พิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) ทางการศึกษาในโครงการส�งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและ

แนวทางพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2565
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โดยมีกลุ�มเป�าหมายเป�นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นป�ที่ 5

จํานวน 70 คน จากโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และโรงเรียน

เขาทองพิทยาคม โดยกําหนดเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 30

ชั่วโมง   จํานวน 4 ครั้ง   และมีการทบทวนหลังทํากิจกรรม

(After Action Review) ร�วมกับสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดนครสวรรค�และคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งสอง

แห�งในทุกครั้งที่จัดกิจกรรม

ผลลัพธ� และประโยชน�ต�อสังคม

1. เป�นโครงการนําร�องในการพัฒนาหลักสูตรไปสู�การศึกษาแบบยืดหยุ�น (Flexible Education) ที่สามารถเก็บหน�วยกิตใน

ระบบคลังหน�วยกิต (Credit Bank) สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยความร�วมมือกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลายฝ�าย

เพื่อให�ได�หลักสูตรที่ตอบสนองต�อความต�องการของสังคมชุมชนที่สอดคล�องกับบริบทพื้นที่

 2. มีนักเรียนเข�าร�วมโครงการฯ และได�รับใบประกาศนียบัตรจํานวนทั้งสิ้น 70 คน ที่ผ�านหลักสูตรผู�ประกอบการรุ�นเยาว�

(ด�านการเกษตร) ซึ่งนักเรียนได�รับความรู�และมีทักษะการเป�นผู�ประกอบการ (ตั้งแต�ผลิตสู�ขาย) ติดตัวไป

 3. ผู�บริหารและคุณครูจากทั้งสองโรงเรียนมีส�วนสําคัญอย�างยิ่งในการสนับสนุนนักเรียนให�มีประสบการณ�การเรียนรู�นอก

ห�องเรียน และได�สัมผัสประสบการณ�การเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมถึงทางโรงเรียนสนใจที่จะนํากระบวนการจัดการเรียน

การสอนจากหลักสูตรนี้ไปปรับใช�ที่โรงเรียน
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นักศึกษาที่ได�รับรางวัล

5 15 1



   น.ส.ชลติา ฉมิพกุ นกัศกึษาหลกัสตูร ส.บ. ชัน้ป�ที ่ 2 และ ผศ.ดร.กติตคิณุ หมู�พยคัฆ� อาจารย�ทีป่รกึษาโครงการฯ            

ทีโ่ครงการเขาทองมมุมองทีเ่ปลีย่นไป 1 ใน 18 ทมี จาก 72 โครงการทีส่�งเข�าสมคัรได�รบัการพจิารณาคดัเลอืกและได�รบั

ทนุในการจดัทําโครงการ  จํานวน 20,000 บาท จากสมาคมคนรุ�นใหม�กบันวตักรรมทางสงัคม (Society of Young

Social Innovator)

โครงการเขาทองมุมมองที่เปลี่ยนไป
โดย นางสาวชลิตา ฉิมพุก นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นป�ที่ 2

ทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมสังคม (SYSI)
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    น.ส.ปพชิญา สรุนิทร� และน.ส.สพุชิฌาย� คําป�ญญา นกัศกึษาหลกัสตูร ศศ.บ. (การประกอบการเชงินเิวศวฒันธรรม) ชัน้ป�ที ่3

และ ผศ.ดร.กติตคิณุ หมู�พยคัฆ� และ ดร.จริพล จริไกรศริ ิอาจารย�ทีป่รกึษาโครงการฯ ที ่"Boxivity" 1 ใน 25 ทมี จากประมาณ

100 กว�าทมี โครงการทีส่�งเข�าสมคัรได�รบัการพจิารณาคดัเลอืก เมือ่นําเสนอ Pitching แล�วได�รบัทนุในการจดัทําโครงการ

จํานวน 400,000 บาท จากโครงการ HealthTech X สขุลํ้าไม�เหลือ่มลํ้า จดัโดย สสส. สํานกังานสร�างโอกาส สํานกั 6

กล�องศิลปะสําหรับเด็กสมาธิสั้น
ART BOX FOR ADHD

นางสาว ปพิชญา สุรินทร� 

นางสาวสุพิชฌาย� คําป�ญญา 

นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ชั้นป�ที่ 3

ทุนพัฒนาผลงาน HealthTech เพื่อกลุ�มคนพิเศษ
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พัฒนานักศึกษา
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มาตรการเฝ�าระวัง COVID-19

งานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ� ได�สุ�มนักศึกษาตรวจ ATK โดยทําการสุ�มนักศึกษา 5% ทุกๆ สัปดาห� ตามมาตรการ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเฝ�าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ covid-19 เพื่อสร�างความมั่นใจให�กับนักศึกษา ผู�ปกครอง

และขุมชนในพื้นที่. โดยเริ่มต�น วันจันทร� ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป�นต�นไป

งานกีฬานักศึกษาครั้งที่ 7 "MUNA GAME 7th" วันที่ 7-11 กุมภาพันธ� 2565

การอบรม "เทคนิคการอ�านบทความภาษาอังกฤษ แบบรวบรัด" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ� 2565
ณ ห�องSmart classroom อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ฯ
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โครงการป�จฉิมนิเทศบัณฑิต 2565  ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ออนไลน� ผ�านระบบ webex และ

FacebookLive: มหิดลนครสวรรค�

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� และประชุมผู�ปกครอง ป�การศึกษา 2565 ณ ห�องประชุมนิภาธรรมวงศ�
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ฯ

งานรับน�องกลับบ�าน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห�องประชุมนิภาธรรมวงศ� อาคารปฏิบัติ
การวิทยาศาสตร�ฯ
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งานเดิน-วิ่งการกุศล MU Charity 2022: Run for Chance วันที่ 25 กันยายน 2565

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม�  2565 วันที่ 9 ตุลาคม 2565

พิธีไหว�ครู ประจําป�การศึกษา 2565  วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MUNAstudentaffairs&set=a.531822528754240&__cft__[0]=AZWVLcL3H-4BWWdmzw8UncfJ-POBT79Wt1VihTiOh8u5pnundEblmaX1YF3sZTBneaB3eXgElyOjl-CCwnw-aCjOVnqqIS44Xd2jh5YhL_drrKQ-qzL0kE8W69-9WzR-JY0WXPfQoB5THnca5XWaTzNDTs99nDr2_Gcsz9cWD4o30cIHPxuHRsLdKLBqwAO78EI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MUNAstudentaffairs&set=a.531822528754240&__cft__[0]=AZWVLcL3H-4BWWdmzw8UncfJ-POBT79Wt1VihTiOh8u5pnundEblmaX1YF3sZTBneaB3eXgElyOjl-CCwnw-aCjOVnqqIS44Xd2jh5YhL_drrKQ-qzL0kE8W69-9WzR-JY0WXPfQoB5THnca5XWaTzNDTs99nDr2_Gcsz9cWD4o30cIHPxuHRsLdKLBqwAO78EI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MUNAstudentaffairs&set=a.531822528754240&__cft__[0]=AZWVLcL3H-4BWWdmzw8UncfJ-POBT79Wt1VihTiOh8u5pnundEblmaX1YF3sZTBneaB3eXgElyOjl-CCwnw-aCjOVnqqIS44Xd2jh5YhL_drrKQ-qzL0kE8W69-9WzR-JY0WXPfQoB5THnca5XWaTzNDTs99nDr2_Gcsz9cWD4o30cIHPxuHRsLdKLBqwAO78EI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MUNAstudentaffairs&set=a.531822528754240&__cft__[0]=AZWVLcL3H-4BWWdmzw8UncfJ-POBT79Wt1VihTiOh8u5pnundEblmaX1YF3sZTBneaB3eXgElyOjl-CCwnw-aCjOVnqqIS44Xd2jh5YhL_drrKQ-qzL0kE8W69-9WzR-JY0WXPfQoB5THnca5XWaTzNDTs99nDr2_Gcsz9cWD4o30cIHPxuHRsLdKLBqwAO78EI&__tn__=-R


คณะกรรมการสโมสรนักศ�กษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ประจําป�การศึกษา 2565

กิจกรรมเป�ดโลกชมรมของนักศึกษามหิดลนครสวรรค� วันที่ 2 กันยายน 2565 
จัดโดยคณะกรรมการสโมสรนักศ�กษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ประจําป�การศึกษา 2565
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ชมรมนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

ชมรมดนตรีสร�างสุข

กิจกรรม DOAN-TREE NAI SUAN  ทุกวันพุธ  เวลา12:00-13:00 น.  
ณ บริเวรข�างโรงอาหารตึกวิทยาศาสตร� เพื่อสร�างเสียงเพลง และบรรยากาศที่ดีๆ 
ให�กับคณาจารย�บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค�
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ชมรมป�นรักแด�น�องหมา

ฉีดยาเห็บหมัดให�กับน�องหมา
โดยนักศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมรับ AT จิตอาสา 3 ชั่วโมง

กระเป�าลายน�องหมา ผลิตโดย นักศึกษา ศศ.บ. 
สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ชั้นป�ที่ 2 

จัดทํายสติกเกอร�ไลน�
เพื่อนํารายได�สมทบทุนในการดูแลน�องหมา

6 06 0



Na
kh

on
sa

wa
n 

Ca
m

pu
s

6 16 1



0
3ยุทธศาสตร�ที่ 3 

บริการทางวิชาการเป�นที่พึ่งของชุมชนและสังคม 
รวมถึงสร�างรายได�ให�กับวิทยาเขต

เป�าหมายยุทธศาสตร�
บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต�องการและแก�ป�ญหาของชุมชน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมถึงสร�างรายได�ให�กับวิทยาเขต
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การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ชุ�มนํ้าบึงบอระเพ็ด

                   “บึงบอระเพ็ด” เป�นพื้นที่ชุ�มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และเป�นบึงนํ้าจืดใหญ�ที่สุดในประเทศไทยที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพทางด�านพรรณพืช สัตว�นํ้า และสัตว�ป�า โดยบึงบอระเพ็ดเป�นบึงที่สร�างตามพระบรมราชา-

นุญาตของรัชกาลที่ 7 ให�ดําเนินการก�อสร�างเพื่อเก็บกักนํ้าและบํารุงพันธุ�สัตว�นํ้า ทําให�ชาวบ�านได�อพยพจากพื้นที่     

 ใน บึงมาตั้งถิ่นฐานรอบบึงบอระเพ็ด มีการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรอย�างเข�มข�น โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้าที่ถูกนําไปใช�

ในการเกษตรกรรม (นาข�าว และเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า) มากเกินไปจนส�งผลให�เกิดเกิดความขัดแย�งกันในกลุ�มต�างอาชีพและ

กลุ�มอาชีพเดียวกัน รวมทั้งกระทบต�อการใช�นํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค การท�องเที่ยว การรักษาระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด 

 ในการนี้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ได�ร�วมมือกับหน�วยงานในพื้นที่ ได�แก� เขตห�ามล�าสัตว�ป�าบึงบอระเพ็ด

โครงการชลประทานนครสวรรค� ส�วน บริหารจัดการนํ้าที่ 3 นครสวรรค� นกยกองค�การบริหารส�วนตําบล และผู�ใหญ�

บ�านในพื้นที่ เสนอจัดทําโครงการการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ชุ�มนํ้าบึงบอระเพ็ด เพื่อแก�ไขป�ญหาและ

สร�างระบบการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่อย�างมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน โดยโครงการนี้ได�รับทุนสนับสนุนจากโครงการ

ขับเคลื่อนนโยบายชี้นําสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564
                     การดําเนินกิจกรรมโครงการประกอบด�วย 4 ขั้นตอน ได�แก� 1) การรวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข�อมูล ที่มีการ

รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิเพื่อมาตรวจสอบร�วมกันในที่ประชุม การสํารวจภาคสนาม และการคืนข�อมูลให�กับทุกภาคส�วน เพื่อให�

เกิดการรู�เท�ากัน และเกิดความเข�าใจร�วมกัน 2) การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการประเมินความต�องการในการใช�นํ้าในแต�ละกิจกรรม

และจัดทําโมเดลการใช�นํ้าที่มีการสร�างรูปแบบความสัมพันธ� ที่จะเป�นแนวทางในการผลักดันสู�การตัดสินใจในการบริหารจัดการ

นํ้า โดยมีกระบวนการคืนข�อมูลเพื่อทําให�ทุกภาคส�วนได�เข�าใจและยอมรับร�วมกัน 3) การสร�างระบบการบริหารจัดการน�ในพื้นที่

ชุ�มนํ้าบึงบอระเพ็ด 

ดร.ณพล อนุตตรังกูร
หัวหน�าศูนย�วิจัยและบริการวิชาการ

1 ในโครงการพันธกิจสัมพันธ�มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (University Social Engagement) ที่สําคัญ
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มีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการจากโมเดลการใช�นํ้าที่มีการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเป�นหลัก ซึ่งแนวทางที่ได�จะ
ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรนํ้าอย�างชัดเจนและเท�าเทียม การบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ�มผู�ใช�นํ้า การพัฒนาที่ทุก
ภาคส�วนมีส�วนร�วมในการกําหนดเป�าหมาย และการสื่อสารที่ครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งจะทําให�ทุกภาคส�วนเห็นความสําคัญ  
 ร�วมกัน การยอมรับร�วมกัน และนําไปสู�การปฏิบัติได� และ 4) การจัดเชื่อมโยงข�อมูลด�านทรัพยากรนํ้าสู�ระบบออนไลน� ด�วยการ
จัดการข�อมูลเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณสู�ระบบออนไลน�บนมือถือ เพื่อให�คนทุกภาคส�วนสามารถเข�าถึงระบบ ใช�ประโยชน�ได� และนํา
ไปสู�การใช�ประโยชน�ได�จริง

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากโครงการทําให�เกดิการจดัสรรนํ้าให�กบั
ทกุกจิกรรมอย�างเท�าเทยีม เกดิความสมดลุกนัระหว�างการรกัษา
ระบบนเิวศกบัการใช�ประโยชน�ของมนษุย� ทกุภาคส�วนเกดิความ
เข�าใจ เหน็ความสําคญั จนเกดิการยอมรบั นําไปสู�การปฏบิตัไิด�
และเป�นต�นแบบให�กบัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ได� ซึง่การขบัเคลือ่นโครงการ
สอดคล�องตามพนัธกจิสมัพนัธ�มหาวทิยาลยัมหดิลกบัสงัคมและ
ผลกัดนัสู�นโยบายนําไปปฏบิตัไิด�จรงิผ�านคณะกรรมการบรหิาร
จดัการบงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค� ในการประกาศใช�ในพืน้ที่
ต�อไป
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โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� มหาวทิยาลยัมหดิล ได�เลง็เหน็ถงึการขบัเคลือ่นชมุชน สงัคม ด�วยการนําองค�ความรู�

สู�ชมุชน ผ�านการวจิยั การบรกิารวชิาการเพือ่ชมุชน ทัง้ทางด�านวฒันธรรม สขุภาพ เศรษฐกจิ ผู�สงูอาย ุ และการรบัใช�

ชมุชนรอบมหาวทิยาลยัและวทิยาเขตฯ โดยมเีป�าหมายเพือ่ร�วมแลกเปลีย่นเรยีนรู�ระหว�างมหาวทิยาลยักบัชมุชน นําไปสู�การ

สร�างองค�ความรู�ใหม� ซึง่ในป�งบประมาณ 2565 โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�เข�าร�วมนําเสนอผลงานในงานมหกรรม

มหดิลเพือ่สงัคม MU Social Engagement Forum 2022 (MUSEF 2022) ภายใต�ชือ่งาน MUSEF 2022 “ชมุชนเมอืง

สขุภาพด”ี (Healthy Together)    โดยมผีลงานวจิยัเพือ่สงัคมจากคณาจารย�นกัวจิยั เจ�าหน�าที ่ เข�าร�วมเสนอผลงานรวม

จํานวน 10 ผลงาน จากผลงานทัง้สิน้จํานวน 18 ผลงาน ซึง่นําเสนอแบบปากเปล�า (oral presentation) จํานวน 1 ผลงาน

และนําเสนอในรปูแบบโปสเตอร� (poster presentation) จํานวน 9 ผลงาน ณ มหดิลสทิธาคาร และศนูย�ประชมุและอาคาร

จอดรถมหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา จ.นครปฐม 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�ร�วมนําเสนอ 10 ผลงานคุณภาพในงาน MUSEF 2022

รูปแบบ Oral Presentation จํานวน 1 ผลงาน
รายชื่อผลงานที่ได�รับการนําเสนอในงาน MUSEF2022 

"10 ป� ของวิทยาเขตนครสวรรค�ในการมีส�วนร�วมพัฒนาบึงบอระเพ็ด”

นําเสนอโดย ดร.ณพล อนุตตรังกูร
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“การพัฒนานวัตกรรม การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท�องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม สําหรับบุคลากรด�านการท�องเที่ยว

“ผลของกระเป�าคืนยาช�วยชาติ ในผู�ป�วยกลุ�มโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค�”

“ร�านอาหารปลอดภัยใส�ใจผู�บริโภคขึ้นสุขภาพชุมชนเขาทองยั่งยืน” นําเสนอโดย อ.ดร.ศศิมา วรหาญ

“การมีส�วนร�วมของชุมชนในการดูแลแบบขับประคองผู�ป�วยระยะสุดท�ายที่บ�าน ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีร ี

“การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ อย�ามีส�วนร�วมของชุมชนในพื้นที่กันชนเขตรักษาพันธุ�สัตว�ป�าห�วยขาแข�ง” 

“ผลของการใช�โปรแกรมผ�านสื่อวิทยุชุมชนต�อพฤติกรรมการออกกําลังของผู�สูงอายุและความรู�ด�านผู�สูงอายุในชุมชน” 

“เขาทองบํารุงสุข มหิดลบํารุงรักษ�” นําเสนอโดยนางศศิธร มารัตน�

“ผู�สูงอายุและสตรีตั้งครรภ� รอบรู�โควิด ใช�ชีวิตวิถีใหม� เพื่อชุมชนวัดไทนย�สุขภาพดีด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

“ทันตกรรมทันใจด�วยแอปพลิเคชันเข�าทอง” นําเสนอโดยนางสาวพินณารักษ� พันธุมาศ

          เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี” นําเสนอโดย อ.ดร. ทวีศักดิ์ ชูมา

           นําเสนอโดย ผศ.ดร. สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์

          จังหวัดนครสวรรค�” นําเสนอโดย ดร.เพียงพิมพ� ป�ณระสี

           นําเสนอโดย ดร.ป�ณฑารีย� แต�ประยูร

           นําเสนอโดยนางสาวลัดดาวัลย� โพธิวิจิตร

           นําเสนอโดย ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ 

รูปแบบ Poster Presentation จํานวน 9 ผลงาน ได�แก�
รายชื่อผลงานที่ได�รับการนําเสนอในงาน MUSEF2022 
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โครงการอบรมการดูแลหญิงหลังคลอดด�วยศาสตร�การแพทย�แผนไทย ประจําป� 2565

 ระหว�างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรผู�ช�วยแพทย�แผนไทย 330 ชั่วโมง ประจําป� 2565

 ระหว�างวันที่ 6-29 มิถุนายน 2565
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คอร�สที ่ 1 การจดัการฐานข�อมลู การวเิคราะห�สถติเิชงิพรรณนา ด�วยโปรแกรม SPSS การสุ�มตวัอย�าง และการ

ตรวจสอบเครือ่งมอื เกบ็รวบรวมข�อมลูในการวจิยัด�านวทิยาศาสตร�สขุภาพ (12 ชม. จํานวน 40 คนต�อคอร�ส)

คอร�สที่ 2 การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติพื้นฐานด�วยโปรแกรม SPSS ในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ (12 ชม.

จํานวน 40 คนต�อคอร�ส)

คอร�สที่ 3 การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติขั้นสูงด�วย Multiple regression analysis และ Binary logistic

regression analysis ในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ (8 ชม. จํานวน 40 คนต�อคอร�ส) โดยมีผู�เข�าร�วมอบรม

ทั้ง 3 คอร�ส ประกอบไปด�วย แพทย� พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  

 นักวิทยาศาสตร�  นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ นักโสตวิทยา และอาจารย� จากหลากหลายจังหวัด ซึ่งผู�เข�าอบรม

จะได�รับ Certificate และรับสิทธิ์ลงโปรแกรม SPSS ลิขสิทธิ์ version 18

คอร�สเรียนออนไลน�การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติขั้นกลางและขั้นสูงในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพ

ด�วยโปรแกรม SPSS

   ศูนย�วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค� ร�วมกับกลุ�มวิชาการและหลักสูตร จัดคอร�สเรียน

ออนไลน� ผ�านโปรแกรม WebEx Meeting การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติขั้นกลางและขั้นสูงในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร�

สุขภาพ ด�วยโปรแกรม SPSS โดยมี ผศ.ดร.สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์ อาจารย�ประจําโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

เป�นวิทยากรนําพาการเรียนรู�ในหัวข�อต�างๆ ประกอบด�วย
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ศนูย�ฟ�สกิส�ทฤษฎแีละปรชัญาธรรมชาตนิครสวรรค�ได�เลง็เหน็ความสําคญัของการให�บรกิารทางด�านวชิาการให�ชมุชน โดยเป�น

กจิกรรมทีส่�งเสรมิ และสร�างความรู�ให�กบันกัเรยีน นกัศกึษา คร ูอาจารย� รวมทัง้การพฒันาองค�ความรู�ความเข�าใจเกีย่วกบัวชิา

ฟ�สกิส�ทีแ่ท�จรงิ ความเข�าใจพืน้ฐานทางด�านฟ�สกิส�ทฤษฎ ี นอกจากนีย้งัได�ร�วมพฒันาความรู�ให�กบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาซึง่

ขาดโอกาสทางการศกึษา และขาดแคลนทนุทรพัย� จงึได�จดัทําโครงการต�าง ๆขึน้ในป� 2565 ดงันี้

กิจกรรมบริการทางด�านวิชาการของศูนย�ฟ�สิกส�ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค�
NAS Excellence Academic Service

NAS SummerInstitute 

กจิกรรมเพือ่เพิม่ความรู�ความเข�าใจพืน้ฐานทางด�านฟ�สกิส�ทฤษฎ ีเช�น ด�านจกัรวาลวทิยา ทฤษฎสีมัพทัธภาพทัว่ไป และหลมุดํา

ฟ�สกิส�พลงังานสงู และ ควอนตมัเทคโนโลย ี สําหรบันกัศกึษาทีก่ําลงัจะสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีาก นกัฟ�สกิส�ทฤษฎี

โดยตรง สร�างการรู�จกัของสถาบนัต�อนสิติ นกัศกึษาภายนอก เพือ่เป�ดโอกาสในการรบัรู�และการรบันกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพ     

 เข�าศกึษาต�อ ณ ศนูย�ฟ�สกิส�ทฤษฎฯี ในอนาคต สร�างศกัยภาพทางความรู�ด�านฟ�สกิส�รากฐานให�กบันกัฟ�สกิส�รุ�นใหม�ของ

ประเทศ  ซึง่มนีสิติ นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐัเข�าร�วมกจิกรรมจํานวน 20 คน กจิกรรมนีไ้ด�จดัร�วมกบัวทิยาลยั

เพือ่การค�นคว�าระดบัรากฐาน มหาวทิยาลยันเรศวร ในวนัที ่30 พฤษภาคม – 11 มถินุายน 2565
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“สํานกัเรยีนกระบวนทศัน�ทางฟ�สกิส�” กจิกรรมเพือ่พฒันาคร ูอาจารย�และ

นกัศกึษาทีเ่กีย่วข�องกบัด�านฟ�สกิส�จากการรบัรู�และตระหนกัขึน้จากภายใน

ว�าวชิาฟ�สกิส�ทีแ่ท�จรงิมใิช�วทิยาศาสตร�หากเป�น กระบวนทศัน�ทางป�ญญา

ทีส่ามารถประยกุต�ใช�ได�ทัง้ในการสอน ฟ�สกิส�ระดบัห�องเรยีน ระดบัการวจิยั

ซึง่ได�รบัความสนใจจากอาจารย� สอนสาขาฟ�สกิส� มหาวทิยาลยัในกํากบั

ของรฐั จํานวน 1 คน อาจารย�สอนสาขาฟ�สกิส� มหาวทิยาลยัราชภฏั

จํานวน 2 คน อาจารย�สอนสาขาฟ�สกิส� ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

โรงเรยีนรฐับาล จํานวน 3 คน นสิติ นกัศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญา

โท และปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั จํานวน 5 คน นกัศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภฏั จํานวน 3 คน บคุคลทัว่ไป 1 คน รวม 15 คน

ทางโรงเรียนเขาทองพิทยาคม อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค� และศูนย�ฟ�สิกส�

ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตนครสสวรรค� ได�ร�วมกันจัดตั้ง “นิวตันสมาคม เขาทอง

พิทยาคม” เพื่อจัดกิจกรรมและสร�างระบบนิเวศน�ทางวิชาการฟ�สิกส�

คณิตศาสตร� และการใช�ภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียนเขาทองพิทยาคม เมื่อ

วันเสาร�ที่ 16 กค. 2565 โดยทางศูนย�ฟ�สิกส�ฯ ( ศ.ดร.บุรินทร� กําจัดภัย )   

ได�เล็งเห็นถึงการสร�างโอกาสทางการศึกษา ให�เเก�เยาวชนซึ่งขาดแคลน

โอกาส และมีทีมสมาชิกของศูนย�ฟ�สิกส�ฯ และอาคันตุกะที่มีศักยภาพใน

การให�ความรู�เด็กๆ นิวตันสมาคมมีสมาชิกที่ผ�านการสอบเข�ามาเป�นรุ�นที่

1 จํานวน 11 คน แยกเป�นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 จํานวน 1 คน

มัธยมศึกษาป�ที่ 4 จํานวน 4 คน มัธยมศึกษาป�ที่ 5 จํานวน 3 คน

มัธยมศึกษาป�ที่ 6 จํานวน 3 คน

NAS Teacher Academy

(NAS Academy on Paradigms of Physics)  

Newton Society เขาทองพิทยาคม 
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โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด�วยเศรษฐกิจ BCG  
(U2T for BCG) ของวิทยาเขตนครสวรรค�

ผศ.ดร.สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์ (ตําบลเขากะลา)

ดร.พรพิรัตน� คันธธาศิริ (ตําบลเนินมะกอก)

ดร.ณพล อนุตตรังกูร (ตําบลเขาทอง และตําบลนิคมเขาบ�อแก�ว)

นายสิทธิพงษ� วงศ�วิลาศ (ตําบลสระแก�ว และตําบลเนินขี้เหล็ก)

นายธนากร จันหมะกสิต (ตําบลยางขาว)

นางสาวพินณารักษ� พันธุมาศ (ตําบลเก�าเลี้ยว และตําบลศาลเจ�าไก�ต�อ)

ชื่อหัวหน�าโครงการหรือผู�รับผิดชอบโครงการ

     การฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ COVID-19 ทีมุ่�งเน�นการรักษา   

 ระดับการจ�างงานของผู�ประกอบการและกระตุ�นเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับที่รัฐบาลกําหนดให�เศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular-Green Economy : BCG Economy)    

 เป�นยุทธศาสตร�ชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) เป�นหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร� BCGEconomy เนื่องจาก อว. มีความ

พร�อมด�านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีองค�ความรู� เทคโนโลยีและนวัตกรรม

      โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด�วยเศรษฐกิจ BCG นี้ จะเป�นการต�อยอดการ

ดําเนินการจาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยจะใช�ข�อมูล Thailand

Community Big Data (TCD) ที่ได�ดําเนินการมาใน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ ที่บ�งบอกถึงศักยภาพและความพร�อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนํามาใช�ในการพัฒนารายพื้นที่ด�วยยุทธศาสตร�เศรษฐกิจ BCG 

 รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ�างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ 

      โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ได�รับความเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ให�ดําเนิน“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด�วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG)” จากการต�อยอดการดําเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ” โดยจะใช�ข�อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ที่ได�ดําเนินการมาใน “โครงการ        

 ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ” ที่บ�งบอกถึงศักยภาพและความพร�อมของทรัพยากร

ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนํามาใช�ในการพัฒนาราย

พื้นที่ด�วยยุทธศาสตร�เศรษฐกิจ BCG 
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                รวมถงึการเพิม่และรกัษาระดบัการจ�างงานบณัฑติและประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการในเขตจงัหวดันครสวรรค�  

จํานวน 9 ตําบล ได�แก� ตําบลเขาทอง ตําบลนคิมเขาบ�อแก�ว ตําบลยางขาว ตําบลเขากะลา ตําบลเนนิมะกอก ตําบล

สระแก�ว ตําบลเนนิขีเ้หลก็ ตําบลเก�าเลีย้ว และตําบลศาลเจ�าไก�ต�อ โดยได�พฒันาผลติภณัฑ�และกจิกรรมทีน่�าสนใจ

เช�น ไวน�นํ้าอ�อย ฝรัง่ นํ้าผึง้สมนุไพร ปุ�ย การจดัการขยะ เป�นต�น
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04
ยุทธศาสตร�ที่ 4

 ความเป�นเลิศด�านผู�สูงอายุ 
และเป�นแหล�งสร�างรายได�ให�กับวิทยาเขต

      เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร� 

บริการทางการแพทย�และเป�นแหล�งเรียนรู�

 ในการดูแลผู�ป�วยแบบองค�รวมผสมผสานระหว�างการแพทย�แผนป�จจุบัน

และการแพทย�ทางเลือกเพื่อตอบสนองสังคมผู�สูงอายุ
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ศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ�
จังหวัดนครสวรรค�
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 ห�องตรวจผู�ป�วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จํานวน 1 ห�อง

 ห�องตรวจโรคอายุรกรรมโรคไต จํานวน 1 ห�อง

 ห�องตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป จํานวน 1 ห�อง

 ห�องตรวจโรคกระดูกและกล�ามเนื้อ จํานวน 1 ห�อง

 ห�องตรวจโรคเฉพาะทางตา จํานวน 1 ห�อง

 ห�องตรวจโรคทางหู คอ จมูก จํานวน 2 ห�อง

     ศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค� เป�นหน�วยงานภายใต�โรงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� จัดตั้งขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความต�องการของคนในชุมชนท�องถิ่นและรองรับการให�บริการทางการแพทย�ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล�าง-

ภาคกลางตอนบนให�เข�าถึงการบริการทางการแพทย�และสาธารณสุข โดยได�เป�ดทําการตรวจรักษาผู�ป�วยนอก (OPD) และ

แพทย�ทางเลือกอย�างเป�นทางการเป�นเวลา 4 ป� การบริการประกอบไปด�วย แพทย�แผนจีน แพทย�แผนไทยประยุกต� ห�องตรวจ

ทางศัลยกรรม อายุรกรรม สูตินรีเวชกรรม และเวชปฏิบัติทั่วไป มีการให�บริการกายภาพบําบัด เอกซเรย�ทั่วไป และการตรวจ

ทางห�องปฏิบัติการพื้นฐาน และในป�ีงบประมาณ 2564 ได�เป�ิดบริิการการแพทย�์แผนป�ัจจุบััน แผนกผู�ป�วยในบริิการสถานดูแล

สถานดูแลผู�สูงอายุและผู�ป�วยระยะพักฟ��น 

 ในป�งบประมาณ 2565 ขยายการให�บริการเพิ่ม ดังนี้

1. ขยายงานห�องตรวจผู�ป�วยนอกเฉพาะทาง ประกอบด�วย

2. ขยายบริการฟอกเลือดด�วยเครื่องไตเทียม จาก 6 ยูนิตล�างไต เป�น 10 ยูนิตล�างไต

3. เป�ดบริการทันตกรรมจํานวน 2 ยูนิตทําฟ�น

การให�บริการทางการแพทย�ของศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค�
Medical services of Mahidol Bamrungrak Medical Center Nakhon Sawan Province
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สถานดูแลผู�สูงอายุและผู�ป�วยระยะพักฟ��น 
(MUNA Nursing Home ) และ MUNA Day Care

ศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค� มุ�งสู�การเป�นสถานพยาบาลให�บริการทางการแพทย� และเป�น
แหล�งเรียนรู� ในการดูแลผู�ป�วยแบบองค�รวม ผสมผสานระหว�างการแพทย�แผนป�จจุบันและการแพทย�ทางเลือก       
 เพื่อตอบสนองสังคมผู�สูงอายุ โดยเริ่มเป�ดให�บริการสถานดูแลผู�สูงอายุและผู�ป�วยระยะพักฟ��น (MUNA Nursing
Home, Day Care) ในช�วงป� 2565 รองรับผู�สูงอายุ และผู�ป�วยระยะพักฟ��นหลังผ�าตัด และผู�ป�วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) ที่สิ้นสุดการรักษา ต�องการมาพักเพื่อฟ��นฟูร�างกาย โดยมีบริการพื้นฐานให�การดูแลความสุข
สบายทั่วไปอาบนํ้าเช็ดตัวและการรับประทานยา ให�บริการอาหารตามหลักโภชนาการ กิจกรรมบําบัดระหว�างวัน ให�
ความรู�ทั่วไป ดูทีวี นันทนาการ สวดมนต� รวมถึงการตรวจรักษาแพทย�แผนป�จจุบัน แพทย�ทางเลือก แผนไทย -
แผนจีน และบริการกายภาพบําบัด สําหรับผู�สูงอายุที่เข�าพักอีกด�วย

 โดยในป�งบประมาณ 2565 มีจํานวนผู�มารับบริการรวมจํานวน 96 ราย
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ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ (MOU)
การบูรณาการความร�วมมือในการพัฒนาระบบบริการผู�สูงอายุ
จังหวัดนครสวรรค� ร�วมกับองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�

สําหรับผู�สูงอายุให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนางานวิชาการ และมาตรฐานในการดูแลผู�สูงอายุ อันประกอบ

ด�วย การพัฒนาองค�ความรู�ในการดูแลผู�สูงอายุ การฝ�กอบรมพัฒนาศักยภาพของผู�ดูแลผู�สูงอายุ การศึกษา

ค�นคว�าวิจัย รวมทั้งพัฒนาองค�ความรู�ในพื้นที่ และพัฒนางานด�านผู�สูงอายุอื่น ๆ ในส�วนที่เกี่ยวข�อง

  วันที่ 11 มกราคม 2565 แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล พร�อมด�วย พลตํารวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค� นายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� ร�วมลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ(MOU)

การสร�างความร�วมมือระหว�างสถาบันในการบูรณาการความร�วมมือในการ
พัฒนาระบบบริการผู�สูงอายุทั้งภายในสถานสงเคราะห�และในจังหวัดนครสวรรค�
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การให�บริการแพทย�ทางเลือก

 แพทย�แผนไทยเป�ดให�บรกิารตรวจรกัษาตรวจวนิจิฉยั

รกัษาโรคตามศาสตร�การแพทย�แผนไทย และทําหตัถกรรม

ทางการแพทย�แผนไทยเพือ่การรกัษาฟ��นฟ ู ป�องกนัและส�ง

เสรมิ สขุภาพทีด่ ีในป� 2565 มผีู�มารบับรกิารทัง้สิน้ 8,470

ราย 

เป�นส�วนหนึ่งในการให�การบริการด�านสุขภาพของศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ�
จังหวัดนครสวรรค�เน�นตรวจรักษาอาการปวดเรื้อรังต�างๆ คนไข�ผู�สูงอายุ และกลุ�ม
คนไข�ฟ��นฟูสภาพร�างกายต�างๆ

แพทย�แผนไทย

บริการการนวดรักษาตามแบบแพทย�แผนจีนหรือนวดทุยหนา

บริการคลินิกดูแลผิวหน�าด�วยศาสตร�แพทย�แผนจีน

ในป�งบประมาณ 2565 รวมจํานวนการเข�ารับบริการ 5,367 ครั้ง 

และได�มีการเป�ดให�บริการเพิ่มเติมจากการให�บริการรักษาปกติ ดังนี้

แพทย�แผนจีน
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บริการกายภาพบําบัด

ห�องตรวจโรคเฉพาะทางตา

8 08 0

การให�บริการผู�ป�วยนอก



ห�องตรวจโรคอายุรกรรมโรคไต

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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แผนกรังสีวนิจฉัย

ห�องผ�าตัด

8 28 2



บริการทันตกรรม

ห�องตรวจโรคทางหู คอ จมูก
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แผนกผู�ป�วยใน
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     จํานวนผู�รับบริการศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค� ป�งบประมาณ 2561-2565
     โดยในป� 2565 มีผู�มารับบริการ 48,421 คน เพิ่มขึ้นจากป� 2564 คิดเป�นร�อยละ 16.50

จํานวนผู�รับบริการศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค� ในป�งบประมาณ 2565
แยกตามแผนกที่เป�ดบริการ
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คะแนนความพึงพอใจผู�รับบริการศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค�
 ในป�งบประมาณ 2565 แยกตามแผนกที่เป�ดบริการ ผลคะแนนรวมอยู�ที่ระดับร�อยละ 95.60

ที่มา:ข�อมูลจากฝ�ายบริหาร ศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค�
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05
ยุทธศาสตร�ที่ 5

บริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ 
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และพึ่งตนเองได�

เป�าหมายยุทธศาสตร� 
มีระบบการบริหารจัดการ สามารถปรับตัว
เท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล 

และพึ่งตนเองได�
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    โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� ดําเนนิงานภายใต�สํานกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ได�รบังบ

ประมาณจาก 2 แหล�ง ได�แก� งบประมาณแผ�นดนิ และงบประมาณเงนิรายได�จากมหาวทิยาลยัมหดิล   โดยงบ

ประมาณแผ�นดนิได�รบัสนบัสนนุค�าใช�จ�ายในหมวดงบบคุลากร (พนกังานมหาวทิยาลยั) งบลงทนุ และงบ

อดุหนนุทัว่ไป ส�วนงบประมาณรายได�จากมหาวทิยาลยัมหดิลได�รบัสนบัสนนุค�าใช�จ�ายในหมวดงบบคุลากร

(พนกังานมหาวทิยาลยัสํานกังานอธกิารบด)ี งบดําเนนิงาน งบลงทนุ และงบเงนิอดุหนนุ เนือ่งจากเป�นหน�วย

งานทีก่ําลงัพฒันา งบประมาณทีไ่ด�รบัจดัสรรทัง้ 2 แหล�ง มแีนวโน�มไม�คงที ่ เป�นไปตามแผนการขยายงาน  

 ยงัมคีวามต�องการระบบโครงสร�างพืน้ฐาน อาคาร สิง่ก�อสร�าง และบคุลากรสายวชิาชพี เพือ่รองรบัการ

จดัการเรยีนการสอนบรกิารวชิาการ และบรกิารทางการแพทย�ทีก่ําลงัจะเตบิโต 

งบประมาณ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ จํานวนเงิน (บาท) สดัสว่น (รอ้ยละ)

สนิทรพัย์ 983,904,994.97 50.00

หนี�สนิ 9,674,754.62 0.50

สว่นของ
มหาวิทยาลัย 974,230,240.35 49.50

สินทรัพย์
50%

สว่นของมหาวิทยาลัย
49.5%

หนี�สิน
0.5%

ที�มา : ข้อมูลจากระบบ ERP (รายงานแสดงฐานะการเงิน) 3/11/65
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245,928,500.45 บาท

69.20% 
170,181,590.94 บาท

รายได้จากรฐับาล

19.43% 
47,779,835.94 บาท
รายได้จากการดําเนนิงาน

11.37 % 
27,967,073.57 บาท
รายได้ที�ไมไ่ด้เกิดจากการดําเนนิงาน

รายได้ จํานวนเงิน (บาท) สดัสว่น (รอ้ยละ)

รายได้จากรฐับาล 170,181,590.94 69.20

       - งบบุคลากร 57,335,054.62  

       - งบดําเนินงาน 5,166,355.07  

       - งบลงทุน 104,400,839.00  

       - เงินอุดหนุน 3,279,342.25  

รายได้จากการดําเนินงาน 47,779,835.94 19.43

รายได้ที�ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงาน 27,967,073.57 11.37

รายได้ทั�งหมด 245,928,500.45 100

รายได�

ที�มา : ข้อมูลจากระบบ ERP (รายงานแสดงฐานะการเงิน) 3/11/65

งบกําไรขาดทุน  ป�งบประมาณ 2565
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ต�นทุน ค�าใช�จ�าย

ค่าเสื�อมราคาและตัดจําหนา่ย
84,145,128.05

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
81,993,189.91

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
63,786,847.30

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
3,888,092.98

 234,632,065.24 บาท

ต้นทนุ ค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน (บาท) สดัสว่น (รอ้ยละ)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 81,993,189.91 34.95

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 63,786,847.30 27.19

         - ค่าตอบแทน 3,822,672.52  

         - ค่าใช้สอย 27,246,502.40  

         - ค่าวัสดุ 22,270,004.12  

         - ค่าสาธารณูปโภค 9,143,671.08  

         - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื�นๆ 1,303,997.18  

ค่าเสื�อมราคาและตัดจําหน่าย 84,145,128.05 35.86

เงินอุดหนุน 648,034.00 0.28

ค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงาน 3.00 0.00

รายได้สง่คืนหน่วยงานภายนอก 170,770.00 0.07

ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 3,888,092.98 1.66

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายทั�งหมด 234,632,065.24 100

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  11,296,435.21  

ที�มา : ข้อมูลจากระบบ ERP (รายงานแสดงฐานะการเงิน) 3/11/65

34.95 %

75.81 %

35.86 %

1.66 %
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รายได�จากการดําเนินงาน

รายได้ จํานวนเงิน (บาท) สดัสว่น (รอ้ยละ)

1. การจัดการศกึษา 2,932,595.00 6.14

    1.1 รายได้จัดการศกึษาอื�นๆ 10,000.00 -

    1.2 ค่าธรรมเนยีมการศกึษาระหว่างกัน 2,769,355.00 -

    1.3 ค่าบาํรุงการศกึษารับจัดสรรระหว่างกัน 153,240.00 -

2. การใหบ้รกิารวิชาการ 3,918,518.00 8.20

    2.1 จัดฝ�ก อบรม สมัมนา ประชุม 789,500.00 -

    2.2 รายได้โครงการบริการวิชาการด้านสขุภาพ 1,453,405.00 -

    2.3 รายได้การขายหนงัสอื 3,500.00 -

    2.4.รายได้จากการบริการศกึษา/วิจัย/สาํรวจ 1,524,925.00 -

    2.5 รายได้ค่าบริการวิชาการระหว่างกัน 147,188.00 -

3. การวิจัย 1,813,856.57 3.80

     3.1 รายได้เงินอุดหนนุวิจัย-ภายนอก 1,681,804.14 -

     3.2 รายได้เงินอุดหนนุวิจัยรับจัดสรรระหว่างกัน 122,052.43 -

     3.3 รายได้เงินอุดหนนุวิจัยระหว่างกัน 10,000.00 -

4. การบรกิารสขุภาพ 33,883,611.24 70.92

5. การรกัษาพยาบาลสตัว์ 212,510.00 0.44

6. บรหิารสนิทรพัย์ 2,248,991.65 4.71

7. จําหน่ายสนิค้า 62,043.80 0.13

8. ลงทนุ 448.5 0.00

9. การดําเนินการอื�น(ค่าปรบั ค่าสาธารณูปโภค) 2,707,261.18 5.67

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 47,779,835.94 100.00

ที�มา : ข้อมูลจากระบบ ERP (รายงานแสดงฐานะการเงิน) 3/11/65

 47,779,835.94 บาท
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  กําไร (ขาดทนุ)   11,296,435.21 กําไร

  ROA 1.15 สามารถใช้สินทรัพย์ที�มีอยูส่ร้างกําไร/ผลตอบแทนกลับมาได้

  Net Profit Margin 4.59 สามารถสร้างกําไรจากรายได้ทั�งหมด

  EBITDA 95,441,563.26 มีสินทรัพย์สามารถสร้างรายได้ ได้อยา่งคุ้มค่า

ผลการวิเคราะห�งบการเงิน

          โครงการจัดตั้งฯ เป�นหน�วยงานที่กําลังพัฒนา มีการขยายงานทุกภารกิจ ได�รับ        

งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได�ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในการก�อสร�างระบบโครงสร�างพื้นฐาน อาคารสิ่งก�อสร�าง บุคลากรสายวิชาชีพ รวมทั้ง

งบประมาณดําเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งป�งบประมาณ 2565

พบว�า มีกําไร ซึ่งกําไรที่ เกิดขึ้น ยังไม�ใช�กําไรที่ เกิดจากการดําเนินการ และยังไม�สามารถใช�

สินทรัพย�ที่มีอยู�สร�างกําไรได�อย�างแท�จริง 
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บุคลากรสายสนับสนุน 193 คน
บุคลากรสายวิชาการ 37 คน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�ดําเนินการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามยุทธศาสตร�
ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและส�งเสริมให�บุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถ และเตรียม
ความพร�อม ด�านทรัพยากรบุคคล ให�เหมาะสมกับการดําเนินงานต�อสถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลง 
จํานวนบุคลากร ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนทั้งสิ้น 230 คน แบ�งออกเป�น

ด�านอัตรากําลัง

ที�มา: : งานทรัพยากรบุคคล ณ วันที� 30 กันยายน 2565

จํานวนบุคลากร จําแนกตามสายงาน

จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทการจ้าง

9 59 5



ด�านอัตรากําลัง

สัดส่วนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ

สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสายงาน

ที�มา: : งานทรัพยากรบุคคล ณ วันที� 30 กันยายน 2565

9 69 6



    

 

    

    

 

 -  -

    

ในป�งบประมาณ 2565 ได�ส�งเสริมให�บุคลากรได�เข�าร�วมการอบรมกับหน�วยงานภายในและภายนอก    
 เพื่อพัฒนาเพิ่มพูน ความรู� ความสามารถและนํามาประยุต�ใช�ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให�อาจารย�
นักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต�างประเทศเพื่อสร�างผลงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การพัฒนาบุคลากร

ประเภทบุคลากรที่ได�
รับการพัฒนา (คน)

ระดับการศึกษาต�อ
ปริญญาเอก

เข�ารับฟ�งการ
บรรยาย/อบรม/
สัมมนา/ดูงาน

อบรมที่ส�วนงานจัดขึ้นเอง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร

ในประเทศ

บุคลากรสายวิชาการ 1 13 3

บุคลากรสายสนับสนุน 10 71 35

ต�างประเทศ

บุคลากรสายวิชาการ 4

รวม 11 88 38

หมายเหต:ุ นบัเพยีง 1 ประเภทของการพฒันา (ไม�นบัซํ้า)

9 79 7



บุคลากรที่ได�รับการเลื่อนตําแหน�งทางวิชาการ
 และความเชี่ยวชาญในป�งบประมาณ 2565

ป�งบประมาณ 2565 มีบุคลากรสายวิชาการ 

ได�รับการเลื่อนตําแหน�งทางวิชาการ จํานวน 1 คน 

โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติ เห็นชอบเมื่อวันที่  27 กันยายน 2565 

ให� เสนอเรื่องตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อม

แต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง 

รองศาสตราจารย� ดร.วรรณา  ประยุกต�วงศ�  

"ศาสตราจารย�" สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�

9 89 8



ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร�งใสในการดําเนนิงานของโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� 
ประจําป�งบประมาณ 2565  ได�รบัคะแนนการประเมนิ 81.44 คะแนน อยู�ในระดบั B

ด�านธรรมาภิบาล

เครื�องมือการประเมิน
คะแนนที�ได้

(100 คะแนน)
น�าหนัก

(รอ้ยละ) คะแนนถ่วงน�าหนัก

1.แบบวัดการรับรู้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายใน (IIT) 87.39 30 26.22

2.แบบวัดการรับรู้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก (EIT) 85.66 30 25.70

3.แบบวัดการเป�ดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 73.81 40 29.52

รวม 81.44

9 99 9



ด�านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน

    ในป� 2565 คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน วางแผน ติดตาม
ประเมินผล และให�คําปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งด�านชีวภาพ ด�านเคมี ด�าน  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานที่ปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย�สิน รวมถึงจัดอบรมให�ความรู�แก�นักศึกษา และบุคลากร
ทุกระดับ รวมถึงได�ส�งบุคลากรเข�ารับการฝ�กอบรมด�านความปลอดภัยที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยมี
แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจําป� 2565 ป�ที่ 2 

การสนับสนุนบุคลากรเข�ารับการอบรมด�านความปลอดภัย ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

1 0 01 0 0



โครงการด�านความปลอดภัย

1.โครงอบรมการขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจร ประจําป� 2565
วิทยากรฝ�กจากบริษัท ฮอนด�า คาร�ส นครสวรรค� จํากัด

2.โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช�วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic Life Support)

3. โครงการอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
สําหรับนักศึกษา พ.ศ.2565

1 0 11 0 1



การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ด�านกายภาพและสิ่งแวดล�อม 

ถนน ระบบไฟฟ�าส�องสว�าง โรงจอดรถ ภายในพื้นที่

1 0 21 0 2



ชื่อหอพัก
จํานวนห�องพัก

(ห�อง)

จํานวนนักศึกษาที่เข�า

พัก  (คน)

หอพักต�นสน 16 12

หอพักเคียงคีรี 1 24 12

หอพักเคียงคีรี 2 24 16

บ�านพักริมธารา 6 6

รวม 70 46

หอพักบุคลากร

       โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มีหอพักบุคลากรในพื้นที่ จํานวน 4 อาคาร รวมจํานวน 70 ห�อง
ในป� 2565 มีบุคลากรเข�าพักรวมทั้งสิ้น 46 คน ดังนี้

1 0 31 0 3



ชื่อหอพัก
จํานวนห�องพัก

(ห�อง)

จํานวนนักศึกษาที่เข�าพัก 

(คน)

บ�านพักริมเขา 101-122 22 12

หอพักนักศึกษา ป�าสัก1 19 56

หอพักนักศึกษา ป�าสัก2 19 56

หอพักนักศึกษา ป�าสัก3 19 28

เรือนรับรอง 16 ไม�มีนักศึกษาพักรายภาค

รวม 95 152

หอพักนักศึกษา 

      โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มีหอพักนักศึกษาในพื้นที่ จํานวน 5 อาคาร รวมจํานวน 95 ห�อง
ในป� 2565 มีนักศึกษาเข�าพักรวมทั้งสิ้น 152 คน ดังนี้

หอพักนักศึกษา

1 0 41 0 4



ฟ�ตเนส สนามเปตอง สนามกีฬากลาง

สถานที่รับประทานอาหารและพื้นที่พักผ�อน

1 0 51 0 5



หน�วยบริการสุขภาพสําหรับบุคลากรและนักศึกษา

       หน�วยบริการสุขภาพนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ตั้งอยู�ที่ ศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ�

จังหวัดนครสวรรค� เพื่อให�บริการแก�บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร�อมทั้งสนับสนุนด�านการเรียนการสอน

ด�านการวิจัย ด�านบริการวิชาการบริการด�านสุขภาพ สําหรับการให�บริการทางสุขภาพ จะเป�ดให�บริการในวันและเวลา

ราชการ คือ วันจันทร�-ศุกร� เวลา 08.00 – 16.00 น.นักศึกษาหรือบุคลากรที่พักอาศัยในบริเวณโครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตนครสวรรค� เกิดการเจ็บป�วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ�งอาจารย�ที่ปรึกษา หรือกองกิจการ

นักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� เพื่อติดต�อประสานงานส�งตัว หรือขอรถพยาบาลในการส�งตัวมายัง

ศูนย�การแพทย�มหิดลฯ สําหรับในช�วงนอกเวลาราชการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป�วยฉุกเฉินส ามารถมารับบริการที่

แผนกผู�ป�วยใน (เนื่องจากในขณะนี้งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป�ดให�บริการเฉพาะเวลาราชการ) หากเกินศักยภาพจะมีรถ

พยาบาลส�งไปรักษาต�อโรงพยาบาลพยุหะคีรีหรือโรงพยาบาลสวรรค�ประชารักษ�

ห�องตรวจโรค

ห�องฉีดวัคซีน

ห�องตรวจโรค

1 0 61 0 6



ด�านบริหารอสังหาริมทรัพย�

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตครสวรรคืเป�ดให�บริหารเช�าห�องประชุม ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ห�อง SMART CLASS

ROOM สําหรับจัดกิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนา รวมจํานวน 7 ห�อง

1 0 71 0 7



พื้นที่สีเขียว ส�งเสริมการเป�นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

รางวัลประเภทดูแลสวนต�อเนื่องยอดเยี่ยม ในการประกวดโครงการสวนมุมสวย ป� 7 มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดยคณะกรรมการประกวดสวนมุมสวย กองกายภาพและสิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให�มหาวิทยาลัยเพิ่มปอดแห�งใหม�ให�ชุมชน

1 0 81 0 8



กิจกรรมเด�น ป� 2565

1 0 91 0 9



โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�มอบถุงยังชีพจากการบริจาคของบุคลากร นักศึกษา ศิษย�เก�า และผู�มีจิตศรัทธา

รวมจํานวน 100 ชุด ให�แก�ผู�ประสบภัยนํ้าท�วมในชุมชนใกล�เคียง 100 ครัวเรือน ซึ่งเป�นพื้นที่แหล�งฝ�กประสบการณ�ของ

นักศึกษา ณ รพสต.หาดสะแก และเขตพื้นที่ตําบลนํ้าทรง เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร�อนและให�กําลังใจชุมชน 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� จดักจิกรรมปลกูต�นไม�เนือ่งในวนัรกัต�นไม�แห�งชาต ิ และในโอกาสป�แห�งการเฉลมิฉลองครบ

รอบ 10 ป� มหดิลนครสวรรค� และเพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให�กบัวทิยาเขตนครสวรรค� วนัที ่21 ตลุาคม 2564 

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� เข�ารบัฟ�งผลการดําเนนิงานตามข�อตกลงการปฏบิตังิานของส�วนงาน (PA-Visit) ประจํา

ป�งบประมาณ 2565  ผ�านระบบ Zoom Meeting วนัที ่18 พฤศจกิายน 2564

1 1 01 1 0



ทีมเขาทอง LongDo ตัวแทนของโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�

มหาวิทยาลัยมหิดล ผู�ชนะเลิศกิจกรรม Hackathon ระดับภาคเหนือตอนล�าง และได�สิทธิ์เข�าร�วมแข�งขัน U2T

National Hackathon รอบชิงแชมป�ประเทศไทย และออกบูทกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

แห�งชาติ  ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยน�องๆได�นําโครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุด�วยแอ

พเขาทอง” ด�วยการเชื่อมโยงผู�สูงอายุในตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค� เข�าถึง “แอพพลิเคชัน

ตําบลเขาทอง” เพื่อสั่งอาหาร การจองคิวหาหมอที่ รพ.สต.บ�านเขาทอง การพาไปหาหมอ และระบบการเตือน        

กินยา โดยการเชื่อมโยงกับ Rider ที่เป�นคนในชุมชน อสม. และญาติของผู�สูงอายุ ซึ่งจะทําให�ผู�สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 15–19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�  มหาวทิยาลยัมหดิล  ได�ร�วมสนบัสนนุวทิยากร  ในโครงการส�งเสรมิช�องทางการตลาดเครอื

ข�ายเกษตรปลอดภยั  ภายใต�กจิกรรม "ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพิม่ศกัยภาพเครอืข�ายผู�ผลติเกษตรปลอดภยัระดบัจงัหวดั" ให�กบั

สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดันครสวรรค�  ณโรงแรมบ�านสวนรสีอร�ท  จงัหวดันครสวรรค�  วนัที ่ 13  - 14 ธนัวาคม  พ.ศ.2564 

1 1 11 1 1



กิจกรรมเด�น ป� 2565

ศนูย�การแพทย�มหดิลบํารงุรกัษ� โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� นําโดยนายแพทย�เชดิเกยีรต ิ เตมิเกษมศานต� ผู�อํานวย

การศนูย�การแพทย�มหดิลบํารงุรกัษ� จงัหวดันครสวรรค� จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การช�วยชวีติขัน้พืน้ฐาน (Basic Life

Support) ” ให�แก�บคุลากรและนกัศกึษา จํานวน 2 รุ�น ณ ห�องประชมุนภิาธรรมวงศ� อาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร�ฯ โดยมี

แพทย�หญงิณฐอร พวงสมบตั ิ และทมีพยาบาลศนูย�การแพทย�มหดิลบํารงุรกัษ� เป�นวทิยากร เพือ่ให�ผู�เข�าอบรมได�ฝ�กทกัษะ           

ในการทํา CPR และสามารถใช�เครือ่ง AED ได�ถกูต�องและ สามารถนําความรู�และทกัษะไปใช�ประโยชน�ในการช�วยเหลอืผู�อืน่ได�

เพือ่ลดความเสีย่งต�อการเสยีชวีติ โดยมผีู�เข�าอบรมเป�นบคุลากร และนกัศกึษา จํานวน 117 คน วนัที ่13-14 ธนัวาคม 2564

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ร�วมลงนามใน

บันทึกข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) ว�าด�วยการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการรณรงค�ป�องกันและแก�ไขป�ญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครสวรรค� เพื่อ

รณรงค�สร�างกระแสนิยมและเสริมสร�างภูมิคุ�มกันทางจิตใจในกลุ�มนักศึกษา ไม�ให�ยุ�งเกี่ยวกับยาเสพติดและพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนให�เป�นคนรุ�นใหม�ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิในในตนเอง ณ ห�องประชุมพุทธรักษา ชั้น 4 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค� วันที่ 15 ธันวาคม 2564

1 1 21 1 2



กิจกรรมเด�น ป� 2565

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ให�การต�อนรับ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต�โยเซฟนครสวรรค� ที่ร�วมจัดกิจกรรมการเรียนรู�นอกห�องเรียนให�น�อง ๆ นักเรียน

ชั้น ม. 4-5-6 และผู�ปกครอง ในรูปแบบการ LIVE สดผ�านเพจมหิดลนครสวรรค� ตั้งแต� 9.00-15.30 น. ทั้งนี้

กิจกรรมแบ�งออกเป�น 5 ฐานการเรียนรู� คือ ฐานการเรียนรู�ที่ 1 MUNA FARM ฐานการเรียนรู�ที่ 2 ห�องทดลอง

วิทยาศาสตร�กับการแปรรูป ฐานการเรียนรู�ที่ 3 เทคนิคการขายสินค�าออนไลน�การ ฐานการเรียนรู�ที่ 4 Anatomy

กายวิภาคศาสตร� และฐานการเรียนรู�ที่ 5 primary care, CPR และหัถเวชเบื้องต�น เพื่อสร�างแรงบันดาลใจในการ

เรียนในระดับมหาวิทยาลัยให�กับนักเรียนที่เข�าร�วมออนไลน� จํานวน 150 คน ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ฯ

มหิดลนครสวรรค� วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ต�อนรับ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค� นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

นครสวรรค� ที่ปรึกษา นายก อบจ.นครสวรรค� รองนายก อบจ. นครสวรรค� และคณะทํางานฯ ร�วมสวัสดีป�ใหม�รอง

อธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งฯ และสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

และหารือแนวทางความร�วมมือในการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุของโรงพยาบาลส�งเสริมสุข

ภาพตําบล (รพสต.) ภายใต�สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด การพัฒนาระบบดูแลผู�สูงอายุ ทั้งด�านการส�งเสริม

ป�องกัน และเตรียมความพร�อม ในพื้นที่ รวมถึงการจัดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู�สูงอายุให�ได�มาตรฐานตาม

เกณฑ� และเข�าชมการให�บริการของศูนย�การแพทย�ฯ ได�แก� สถานดูแลผู�สูงอายุและผู�ป�วยระยะพักฟ��น (MUNA

Nursing Home) และดูแลผู�สูงอายุ (MUNA Day Care ) แผนกกายภาพบําบัด แผนกแพทย�แผนจีน-แผนไทย         

วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสิรฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� และคณะผู�บริหาร

คณาจารย� และบุคลากร ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร�โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� พ.ศ. 2565 – 2570       

 ณ ห�องประชุมนิภาธรรมวงศ� อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�อเนกประสงค� วันที่ 21 และ 28 มกราคม 2565

กิจกรรมเด�น ป� 2565

รองศาสตราจารย� ดร. กติกิร จามรดสุติ รองอธกิารบดฝี�ายสิง่แวดล�อมและการพฒันาอย�างยัง่ยนื นายพฒุเิศรษฐ� ตนัตเิมฆนิ

ผู�อํานวยการกองกายภาพและสิง่แวดล�อม และคณะโครงการศกึษาดงูานเพือ่พฒันามหาวทิยาลยัสู�การพฒันาอย�างยัง่ยนื

“การขบัเคลือ่นนโยบายด�านกายภาพและสิง่แวดล�อมตามแผนเก�าสู�ศนูย� (9 to Zero)” ณ ห�องประชมุนยงูทอง และสํารวจพืน้ที ่     

สเีขยีวบรเิวณภายใน โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� วนัที ่31 มนีาคม – วนัที ่1 เมษายน 2565 

พระครนูภิาธรรมวงศ� เจ�าคณะอําเภอพยหุะครี ี เจ�าอาวาสวดัเขาทอง พร�อมด�วยพระสงฆ�รวม 4 รปู ประกอบพธิสีวดถอน           

ก�อนดําเนนิการก�อสร�างหอพระพทุธมหดิลมงคลป�ญญาณ พระพทุธรปูประจําวทิยาเขตนครสวรรค� วนัที ่25 เมษายน 2565
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

แพทย�หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล

ร�วมมอบถุงยังชีพให�กับชาวบ�านในตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี ซึ่งจัดขึ้นโดยพระครูนิภาธรรมวงศ� เจ�าคณะอําเภอ

พยุหะคีรี เจ�าอาวาสวัดเขาทอง ร�วมกับผู�นําชุมชนในตําบลเขาทอง ทั้งนี้ ได�รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่เป�นหน�วยงาน

สนับสนุนบุคลากรเพื่อการพัฒนาศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพผู�สูงอายุตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค�ในครั้งนี้ด�วย วันที่ 8 เมษายน 2565 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� จัดการประชุมคณะทํางานโครงการส�งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทํารูปแบบ

และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครสวรรค�

ประจําป�งบประมาณ 2565 โดยมีนายเพชรัตน� นิ่มพันธุ� ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค�เป�นประธานการประชุม พร�อม

ด�วยคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย อาจารย�หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ�

เปรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม       

 คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค� ณ ห�องประชุมยูงทอง

อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�ฯ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทํางานฯ ได�

เข�าเยี่ยมชมพื้นที่เลี้ยงไก�ไข�อารมณ�ดี ห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร�ฯ และรับชมผลิตภัณฑ�ของนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง หรือ Smart Farmer  วันที่ 20 เมษายน 2565
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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ร�วมกับศูนย�จิตตป�ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเครือข�าย

ความร�วมมือในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและปฏิบัติการเพื่อดูแลเด็กกลุ�มเสี่ยงในจังหวัดอย�างต�อเนื่องโดยมีนายชยันต�

ศิริมาศ ผู�ว�าราชการจังหวัดนครสวรรค� เป�นประธานฯ พร�อมด�วยผู�อํานวยการ ผู�แทนจากหน�วยงานต�าง ๆ เช�น

ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัด แพทย�ชํานาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค�ราชนครินท� รอง

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค� สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค� ศูนย�การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด

นครสวรรค� สํานักงาน กศน. บ�านพักเด็กและครอบครัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานอาชีวศึกษา ภายใต�โครงการความร�วมมือเพื่อประเมินและพัฒนาองค�ความรู�ว�า

ด�วยความซับซ�อนของป�ญหาความไม�เสมอภาคทางการศึกษาของเด็กนอกระบบ และพัฒนาศักยภาพกําลังคนที่รับผิด

ชอบหรือเกี่ยวข�องกับการศึกษาสําหรับเด็กนอกระบบ ณ ห�องประชุมนิภาธรรมวงศ�  วันจันทร�ที่ 9 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� และศนูย�จติตป�ญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ร�วมเวทถีอดบทเรยีน 4 พืน้ทีโ่ครงการ

วจิยัเพือ่พฒันาองค�ความรู�และขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาเชงิระบบเพือ่การสร�างความเสมอภาคทางการศกึษาของเดก็นอก

ระบบ ในพืน้ที ่4 จงัหวดัได�แก� จงัหวดัขอนแก�น จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดันครนายก และ จงัหวดันครสวรรค� ทัง้นีพ้ืน้ทีจ่งัหวดั

นครสวรรค� มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตนครสวรรค� ได�นําเสนอข�อมลูโครงการครเูพือ่เดก็: การดแูลเดก็กลุ�มเสีย่งในโรงเรยีน

เพือ่ประเมนิและพฒันาองค�ความรู�ว�าด�วยความซบัซ�อนของป�ญหาความไม�เสมอภาคทางการศกึษาของเดก็นอกระบบ พฒันา

ศกัยภาพกําลงัคนทีร่บัผดิชอบหรอืเกีย่วข�องกบัการศกึษาสําหรบัเดก็นอกระบบ รวมถงึพฒันารปูแบบและกลไกเชงิระบบในการ

ส�งเสรมิความเสมอภาคทางการศกึษาให�กบัเดก็นอกระบบในพืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค� เวทถีอดบทเรยีนครัง้นีไ้ด�รบัเกยีรตจิาก

รศ. ดร. ลอืชยั ศรเีงนิยวง ผู�อํานวยการศนูย�จติตป�ญญาศกึษา เป�นวทิยากรหลกั ณ โรงแรมรอยลั ฮลิล� กอล�ฟ รสีอร�ท แอนด�

สปา จงัหวดันครนายก วนัที ่4-5 พฤษภาคม 2565 
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� และสํานกังานเกษตรและสหกรณ�จงัหวดันครสวรรค� ร�วมปลกูต�นไม� เนือ่งในวนัต�นไม�        

 แห�งชาต ิณ บรเิวณ หอพกัเคยีงครี ี1 และ 2 และบรเิวณพืน้ทีป่�าชายเขาบรเิวณพืน้ทีม่หาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตนครสวรรค�

เพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว จํานวน 800 ต�น ประกอบไปด�วย ต�นเสลา (ต�นไม�ประจําจงัหวดันครสวรรค�) ต�นเพกา ต�นคณู และต�นพฤกษ�

เป�นต�น วนัที ่24 พฤษภาคม 2565

ดร.จุฑารัตน� แสงกุล อาจารย�ประจําโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่วิเคราะห�องค�

ประกอบขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศูนย�กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลสลกบาตร จ.กําแพงเพชร ร�วมกับ สํานักงาน

 สิ่งแวดล�อมภาคที่ 4 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดกําแพงเพชร และเทศบาลตําบลสลกบาตร

เพื่อนําข�อมูลองค�ประกอบขยะมูลฝอยไปใช�พิจารณาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งใช�เป�นข�อมูล

ประกอบการประเมินการปล�อยก�าซเรือนกระจก (GHGs) จากการจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ร�วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร�าง

ภาคีเครือข�ายด�านสาธารณสุข พัฒนาองค�ความรู�ให�กับนักศึกษาสาธารณสุขระดับปริญญาตรี จากการแลก

เปลี่ยนเรียนรู� และเป�นเวทีที่เป�ดโอกาสในการนําเสนอผลงานวิชาการร�วมกับมหาวิทยาลัยเครือข�ายโดยได�รับเกียรติ

จาก ศาสตราจารย�นายแพทย�สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ปาฐกถา

พิเศษในหัวข�อ “รวมพลังป�ญญานักสาธารณสุข ฝ�าวิกฤติสุขภาพ” ณ ห�องประชุมนิภาธรรมวงศ� มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค� ทั้งนี้ การประชุมได�แบ�งกลุ�มการนําเสนอ Project Sharing Room ออกเป�น 

1) พัฒนาสุขภาวะชุมชนสู�ความยั่งยืน 2) ฝ�าวิกฤตสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการทํางาน และ 3) นวัตกรรม

เพื่อสุขภาพวิถีใหม� โดยมีบทความวิจัยที่ได�รับการคัดเลือกให�นําเสนอจํานวน 42 บทความ และประเภทของโครง

งานจํานวน 11 เรื่อง จากมหาวิทยาลัยเครือข�ายและสถาบันที่เป�ดสอนด�านสาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มหาวิทยาลัยแห�งชาติลาว มหาวิทยาลัยจําปาสัก และวิทยาลัยสุขภาพสะหวันนะเขต รวม 15 สถาบัน

การศึกษา ทั้งในระบบ onsite และ online ผ�านโปรแกรม Webex วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมเด�น ป� 2565

ผศ.ดร.สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์อาจารย�ประจําโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล เข�าพูดคุย

กับ นางสาวพัชราภรณ� นิลสนธิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บ�านทรัพย�ไพรวัลย� และนายอนันต� รับบุญ

เจ�าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน (ผอ.รพ.สต.บ�านสระบัว) เพื่อขยายงานวิจัยและงานบริการวิชาการรับใช�

สังคมภายใต�โครงการกระเป�ายาช�วยชาติสําหรับผู�ป�วย NCDs เฟส 2 (ป� 2565-2566) ไปยังพื้นที่ตําบลเขากะลา

ซึ่งเป�นชุมชนที่อยู�ใกล�เคียงกับมหาวิทยาลัย โดยโครงการวิจัยจะแจกจ�ายกระเป�ายาช�วยชาติให�ครอบคลุมผู�ป�วย

NCDs ที่รับบริการใน รพ.สต.ทั้ง 4 ของตําบลเขากะลา วันที่ 27 มิถุนายน 2565 
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�จดังานป�จฉมินเิทศบณัฑติ 2565 ซึง่เป�นกจิกรรมสดุท�ายทีน่กัศกึษาจะต�องเข�าร�วมก�อนสําเรจ็

การศกึษาเป�นบณัฑติโดยสมบรูณ� เพือ่เตรยีมความพร�อมการเข�ารบัพระราชทานป�ญญาบตัร และเพือ่เตรยีมความพร�อมออกไป

ประกอบสมัมาชพีตามความถนดัและวชิาความรู� และเตรยีมตวัสําหรบัเป�นผู�ประกอบการ มอือาชพีต�อไปในอนาคต โดยได�รบัเกยีรติ

จากวทิยากรคณุการนิ ศตาย ุ(คณุแมน การนิ) ศษิย�เก�ามหาวทิยาลยัมหดิล ดารา นกัแสดงและนกัออกแบบตวัเลข มาร�วมพดูคยุใน

หวัข�อ “เตรยีมความพร�อมสู�วยัทํางานและการออกแบบชวีติให�เป�ะป�ง” ผ�านระบบออนไลน� WebEx meeting และ Facebook Live:

มหาวทิยาลยัมหดิล นครสวรรค� วนัที ่29 มถินุายน 2565 

สมาคมแพทย�สตรีนําโดย ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ  และ พญ.สมศิริ สกลสัตยาทร ร�วมกับทีมอาจารย�

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� นําโดย อ.พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์, อ.ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมือง-

ธัญเทพ, ผศ.ดร.สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์, อ.ยุวรีย� อินทร�เพ็ญ และ อ.ดร.สรัญยา ลิ้มสายพรหม เป�นวิทยากรและ

กระบวนกรนําพาการเรียนรู�ในโครงการบูรณาการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการตั้งครรภ�ในวัยรุ�นในระบบการศึกษา

จังหวัดนครสวรรค� ภายใต�แนวคิด “วัยรุ�นต�องไม�ท�อง หากท�องต�องได�เรียน” โดยกลุ�มเป�าหมายที่เข�าร�วมเรียนรู�เป�น

แกนนําสภาเด็กและเยาวชน ในจังหวัดนครสวรรค� เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

คณาจารย�หลกัสตูรพยาบาลศาสตร�บณัฑติ โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� มหาวทิยาลยัมหดิล ได�จดักจิกรรมพฒันาความ

ฉลาดรู�ทางสขุภาพเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และสายพนัธุ�ใหม�ในกลุ�มผู�สงูอาย ุ และสตรตีัง้ครรภ�หรอืหลงัคลอด          

 (ครัง้ที ่2) ณ ห�องประชมุองค�การบรหิารส�วนตําบลวดัไทรย� โดยกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในครัง้นีจ้ะเน�นทกัษะการจดัการตนเอง, ทกัษะการ

สือ่สาร และทกัษะการรู�เท�าทนั วนัที ่20 มถินุายน 2565 

อ.ดร. ป�ณฑารีย� แต�ประยูร เป�นวิทยากรถ�ายทอดความรู�ให�กับสถานประกอบการอาหารว�างและเครื่องดื่ม วิสาหกิจ

ชุมชน ในหัวข�อการยกระดับผลิตภัณฑ�อาหารว�างและเครื่องดื่มด�วยบรรจุภัณฑ�ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และแลก

เปลี่ยนองค�ความรู�ด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ�ในชุมชน ซึ่งจัดโดยศูนย�ศิลปะการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� ณ ห�องประชุมนนทรี อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค� วันที่ 17 มิถุนายน 2565
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�จัดโครงการอบรม "Social Media Content สร�างสรรค�อย�างไรให� Impact"

การพัฒนาศักยภาพผู�ปฏิบัติหน�าที่ด�านการประชาสัมพันธ�ของวิทยาเขตนครสวรรค�ให�มีความรู�ความเข�าใจผ�าน

การทํา workshop เช็คสุขภาพ Content การสร�าง Content Mapping และ Content Plan เพื่อนําไปสู�การ

ออกแบบ Content ที่เหมาะสม นําองค�ความรู�ที่ได�รับมาต�อยอดและใช�ในการปฏิบัติงาน เพื่อให�งานประชาสัมพันธ�มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห�อง Smart Class Room อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร� (อาคาร 6) ชั้น 2 โดยมีผู�ปฏิบัติ

หน�าที่ด�านงานประชาสัมพันธ�เข�าร�วมอบรมแบ�งออกเป�น รุ�นที่ 1 การออกแบบ Content สําหรับงานบริการทางการ

แพทย� วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. และรุ�นที่ 2 งานการศึกษา งานวิจัยและบริการ

วิชาการ วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� ร�วมกับศูนย�จิตตป�ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลช�วยเหลือนักเรียนด�วยหัวใจ” ภายใต�โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค�

ความรู�และขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเชิงระบบเพื่อการสร�างความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กนอกระบบในพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค� ให�แก�คณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค� ซึ่งรับเกียรติจาก ดร.ชาญณรงค� ยาสุทธิ ผู�อํานวยการ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะครูโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนนครสวรรค� ร�วมแลกเปลี่ยนประสบการณ� โดยมี

อาจารย� ดร. จิรัฐกาล พงศ�ภคเธียร รองผู�อํานวยศูนย�จิตตป�ญญาศึกษา อาจารย�เดโช นิธิกิตตน�ขจร เป�นกระบวนกร

และทีมกระบวนกรของโครงการจัดตั้งฯ บรรยายให�ความรู�แก�ครูผู�เข�าร�วมอบม 35 คน ณ ห�องประชุมนิภาธรรมวงศ�           

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

แพทย�หญงิมนทกานติ ์โอประเสรฐิสวสัดิ ์รองอธกิารบดฝี�ายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� พร�อมด�วย อาจารย� ดร.ณฐัฐญิา

อคัรววิฒัน�ดํารง หวัหน�ากลุ�มวชิาการและหลกัสตูร เข�าร�วมงานสมัมนาวชิาการ เรือ่ง "เสรมิพลงัอดุมศกึษาเพือ่สงัคมไทย"            

ณ มหดิล สทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา การสมัมนาในครัง้นี ้ ได�รบัเกยีรตจิากศาสตราจารย�พเิศษ ดร.เอนก เหล�าธรรม

ทศัน� รฐัมนตรวี�าการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร� วจิยัและนวตักรรม เป�นประธานฯ ในการเสวนาเรือ่ง "มหาวทิยาลยัเพือ่

การรบัใช�ชมุชน : บทบาทและความร�วมมอื" และเยีย่มชมนทิรรศการ ซึง่ศนูย�วจิยัและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขต

นครสวรรค� นําโดย ดร.ณพล อนตุตรงักรู นําเสนอนทิรรศการผลงานรบัใช�สงัคม "การมสี�วนร�วมในการบรหิารจดัการนํ้าในพืน้ที่

ชุ�มนํ้าบงึบอระเพด็ โดยม ี นายยทุธนา ชมวงศ� ผู�อํานวยการส�วนบรหิารจดัการนํ้าที ่ 3 นครสวรรค� กรมทรพัยากรนํ้า นายจริะเดช

บญุมาก หวัหน�าเขตห�ามล�าสตัว�ป�าบงึบอระเพด็ กรมอทุยานแห�งชาตสิตัว�ป�าและพนัธุ�พชื และนายวมิล เผือ่นทมิ ผู�ใหญ�บ�านหมู�ที ่ 4

ตําบลพระนอน ร�วมนําเสนอผลงานในครัง้นีด้�วย วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค�นําโดย อ.พญ.มนทกานติ ์ โอประเสรฐิสวสัดิ ์ และ ผศ.ดร.สภุาภรณ� คําเรอืงฤทธิ ์ ร�วมประชมุ   

 เชงิปฏบิตักิารโครงการบรูณาการป�องกนัและแก�ไขป�ญหาการตัง้ครรภ�ในวยัรุ�นในระบบการศกึษาจงัหวดันครสวรรค� ภายใต�แนวคดิ

“วยัรุ�นต�องไม�ท�อง หากท�องต�องได�เรยีน” และเป�นกระบวนกรนําพาการแลกเปลีย่นรู�เกีย่วกบัการทํางานของทมี อสม. เจ�าหน�าทีน่กั

วชิาการสาธารณสขุ และพยาบาลวชิาชพี ในฐานะ CM2 ซึง่ทําให�ทมีจากสถานพยาบาลได�ทบทวนสิง่ทีไ่ด�ทํา ผลทีเ่กดิขึน้ มองเหน็

ข�อจํากดัหรอืป�ญหาทีเ่กดิระหว�างการดําเนนิงาน และเหน็แนวทางการปรบัปรงุแก�ไขการทํางานให�ดยีิง่ขึน้ วนัที ่15 มถินุายน 2565
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� วิทยาเขตนครสวรรค� จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจําป� 2565 โดยจัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ� 9 รูป พิธีวาง

พวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะแด�สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีแพทย�หญิง

มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� เป�นประธานในพิธี พร�อมด�วย

นายแพทย�บัวเรศ ศรีประทักษ� ที่ปรึกษาวิทยาเขตนครสวรรค� คณะผู�บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข�าร�วม อีกทั้งผู�ร�วม

งานได�ร�วมร�องเพลง “เทิดพระนามมหิดล” และผู�แทนบุคลากรของแต�ละหน�วยงาน ผู�แทนนักศึกษา กล�าวถึงความภาค

ภูมิใจในการปฏิบัติหน�าที่ และร�วมบริจาคโลหิตให�แก�ภาคบริการโลหิตแห�งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค� สภากาชาดไทย

ณ ลานพระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ศูนย�การแพทย�มหิดลบํารุงรักษ�

จังหวัดนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค� วันที่ 23 กันยายน 2565 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค� จัดพิธีอัญเชิญองค�พระพุทธมหิดลมงคลป�ญญาญาณประดิษฐานเข�าประดิษฐาน

ในหอพระประจําวิทยาเขตนครสวรรค� โดยขบวนอัญเชิญองค�พระฯ ได�เคลื่อนออกจากบริเวณศูนย�การแพทย�มหิดล

บํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค� เพื่อเข�าประดิษฐานภายในหอพระฯ ที่บริเวณด�านหน�าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ฯ

โดยมีพระครูนิภาธรรมวงศ� เจ�าคณะอําเภอพยุหะคีรี พร�อมด�วยคณะสงฆ�เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป�นสิริมงคล

ณ หอพระพุทธมหิดลมงคลป�ญญาญาณ หน�าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�ฯ วันที่ 23 กันยายน 2565 
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โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� จดังานเสวนาครบรอบวนัคล�ายวนัสถาปนาโครงการจดัตัง้ฯ ป�ที ่ 10 ในหวัข�อ “เหลยีวหลงั

แลหน�า มหดิลนครสวรรค�: แตกหน�อ เตบิโต เบกิบาน” โดยได�รบัเกยีรตจิากผู�ร�วมเสวนาประกอบไปด�วยพระครนูภิาธรรมมวงค�

เจ�าอาวาสวดัเขาทอง คณุวาสนา อศัรานรุกัษ� ทีป่รกึษาวทิยาเขตนครสวรรค� นายแพทย�บวัเรศ ศรปีระทกัษ� ทีป่รกึษาวทิยาเขต

นครสวรรค� คณุอดศิกัดิ ์ จนัทวชิานวุงศ� นายกสมาคมพฒันาชมุชนยัง่ยนื และแพทย�หญงิมนฑกานต� โอประเสรฐิสวสัดิ ์        

 รองอธกิารบดฝี�ายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� และดําเนนิการเสวนาโดย อาจารย� ดร. ทวศีกัดิ ์ ชมูา ณ บรเิวณลาน 

 พระราชบดิา ศนูย�การแพทย�มหดิลบํารงุรกัษ� จงัหวดันครสวรรค� และ Live สดผ�าน Facebook Fanpage: มหาวทิยาลยัมหดิล

วทิยาเขตนครสวรรค� วนัที ่23 กนัยายน 2565 

กิจกรรมเด�น ป� 2565

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� ให�การต�อนรบัสโมสรไลออนส�จงัหวดันครสวรรค� 5 สโมสร ประกอบด�วย สโมสรไลออนส�

นครสวรรค� สโมสรไลออนส�สีแ่คว นครสวรรค� สโมสรไลออนส�ปากนํ้าโพนครสวรรค� สโมสรไลออนส�ชอนตะวนันครสวรรค�และ

สโมสรไลออนส�เมอืงพระบางนครสวรรค� วมปลกูต�นไม�ยนืต�นในบรเิวณของมหาวทิยาลยั ซึง่โครงการของมหาวทิยาลยัมหดิล

วทิยาเขตนครสวรรค� ตัง้เป�าหมาย 2,000 ต�น ทัง้นีน้บัเป�นความร�วมมอืระหว�างหน�วยงานของภาครฐัและองค�กรเอกชนทีไ่ด�ทํา

กจิกรรมร�วมกนัเป�นประจําทกุป�  วนัที ่26 กนัยายน 
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

อ.ดร.ณัฐฐิญาอัครวิวัฒน�ดํารง หัวหน�ากลุ�มวิชาการและหลักสูตร พร�อมด�วย อ.ดร.สมสุข พวงดี เข�าร�วมงาน

สรุปผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนากการศึกษาระดับภาค “รวมใจ ไขความลัดสู� 

 ขุมทรัพทย�แห�งป�ญญา ขับเคลื่อนการศึกษาในกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห�องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมบ�านสวนรีสอร�ท โดยเป�นผู�แทนในการนําเสนอ

หลักสูตรการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา ในชื่อหลักสูตร

“ผู�ประกอบการรุ�นเยาว�” และรับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค�เป�นหน�วย

งานร�วมดําเนินโครงการส�งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 18 ประจําป�งบประมาณ 2565

โดยมี ว�าที่ร�อยตรีเจษฏภรณ� พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน�าที่ศึกษาธิการภาค 18 เป�นประธานใน

พิธี ทั้งนี้  เพื่อเป�นการส�งเสริมให�หน�วยงานในพื้นที่รวมกันในการบูรณาการหลักสูตรต�อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

อย�างยั่งยืน อันจะนําไปสู�การส�งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทํารวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู�การขับเคลื่อนการ

พัฒนาการศึกษาระดับภาค วันที่ 28 กันยายน 2565 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กิตติคุณ หมู�พยัคฆ� และอาจารย� ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา อาจารย�ประจําโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

นครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล และนางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค� รับเชิญเป�นวิทยากร

ประชุมเชิงปฏิบัติการป�องกันป�ญหาและดูแลช�วยเหลือนักเรียน ด�านสุขภาพจิต เพื่อเตรียมความพร�อมรับมือวิกฤต

สุขภาพจิตในโรงเรียน โดยมี ดร.สุชาติ เอกป�ชชา ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค�

เป�นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร�อมด�วยการเตรียมพร�อมรับมือกับวิกฤตสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห�องประชุมราชสิทธิเวที สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค�

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565
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กิจกรรมเด�น ป� 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค�ร�วมกับศูนย�จิตตป�ญญา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การดูแลสุขภาพ

เพื่อนมนุษย�ด�วยจิตตป�ญญา รุ�นที่ 1 (Contemplative humanized healthcare) สําหรับบุคลากรศูนย�การแพทย�

มหิดลบํารุงรักษ� จังหวัดนครสวรรค� ภายใต�โครงการ “หยั่งรากจิตตป�ญญาสู�สังคมแห�งความสุข”โดยมีทีมวิทยากร

จากศูนย�จิตตป�ญญา และวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.โสรีช� โพธิแก�ว และ ทพญ.นัยนา บูรณชาติ ร�วมบรรยาย            

 ณ โรงแรมธาราฮิลล� จ.อุทัยธานี วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565

อาจารย� ดร.ทวศีกัดิ ์ ชมูา ผู�ช�วยรองอธกิารบดฝี�ายโครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค� ด�านกายภาพและสิง่แวดล�อม เข�าร�วม

ประชมุกําหนดแนวทางการประชาสมัพนธ�สร�างการรบัรู�แนวทางการพฒันาจงัหวดัและการขบัเคลือ่นภารกจิของรฐับาลในพืน้ที่

จงัหวดันครสวรรค� ณ ศาลากลางจงัหวดันครสวรรค� โดยม ี นางนภาภรณ� โลหะเวช หวัหน�าสํานกังานจงัหวดันครสวรรค� เป�น

ประธานในการประชมุเพือ่ให�ข�อคดิเหน็และข�อเสนอแนะอนัเป�นประโยชน�ต�อการจดัทําการประชาสมัพนัธ�สร�างการรบัรู�แนวทางใน

การพฒันาจงัหวดัและการขบัเคลือ่นภารกจิของรฐับาลในพืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค� วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2565
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พึ ง ป ฏิ บั ติ ต� อ ผู� อื่ น  เ ห มื อ น ดั ง ป ฏิ บั ติ ต� อ ต น เ อ ง
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