
มหาวิทยาลัยมหิดลปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙๘ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๒

จุลสาร
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เนื่องใน “วันมหิดล” พร้อมทั้งประทานโล่ 

ที่ระลึก แก่ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำประโยชน์ 

ต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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และส่ิงแวดล้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้ารับเสด็จฯ

จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : 
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   นางประเสริฐทรง สุจิรารัตน์

 ๒๔ กันยายน “วันมหิดล” เวียนมาบรรจบอีกวาระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณราชานุเสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และ 

การสาธารณสุขไทย 

 สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ขอนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับการพัฒนา 

การเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งการใช้ระบบ  E-learning  ระบบ  Video 

Conference การพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และรวมข่าวรอบรั้วราชพฤกษ์ในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมาค่ะ 

 ท้ายสุดขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดหา 

วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ที่ใกล้จะทำพิธีเปิดแล้ว 

โดยคณะฯ จะจัดเป็นการทำบุญเพ่ือพัฒนาการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรา ขอเชิญ 

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

เรื่องจากปก

บรรณาธิการ



   ในการพัฒนานักศึกษาด้านการรู้คิดและเข้าใจชุมชนนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้ที่ได้ 

เล่าเรียนมาไปฝึกปฏิบัติโดยผ่านเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการฝึกปฏิบัติภาคสนามก็คือตัวของนักศึกษานั่นเองนักศึกษาควรได้ม ี

โอกาสฝึกใช้สติปัญญาและอวัยวะทุกส่วน เช่น ตา ในการสังเกตสิ่งต่างๆ ใช้หูในการรับฟัง สมองในการคิด และที่สำคัญที่สุด 

คือหัวใจที่รักงานพัฒนา รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำความเข้าใจว่าชุมชนต้องการอะไร และลงมือปฏิบัติงานจากสิ่งที่ 

ชุมชนมี และเน้นคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาต้องขยันหมั่นสำรวจพูดคุยทำความคุ้นเคยกับคนในชุมชน และทำงาน

ร่วมกับคนในชุมชนอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่นักศึกษาหมั่นไปเยี่ยมเยียนคนในชุมชนจะทำให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ซึ่งแนวทางในการพัฒนานักศึกษาด้านการรู้คิดและเข้าใจชุมชนนี้ ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานพัฒนา  

และจากพระราชดำริของพระองค์ท่านที่กล่าวมาแล้ว ผู้เขียนจึงนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับการรู้คิดและเข้าใจชุมชน ดังแผนภาพต่อไปนี้

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่

ทำให้สาธารณะมีความสุขทั้งกายและใจส่วน 

ความสุขของเราชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ก็มาจากการได้ใช้ความรู้ความสามารถใน 

ศาสตร์ของพวกเราในการทำให้สาธารณชนมี 

ความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง

คิดจากที่ชุมชนคิดและคิดร่วมกับชุมชน

สังเกตสิ่งแวดล้อมและชุมชน

รับฟังชุมชนและทีมงาน

พูดคุย สอบถาม ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ 
สานสายสัมพันธ์กับชุมชนและทีมงาน

“เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ทำความเข้าใจว่าชุมชน 
คิดอย่างไร มีอะไร ขาดอะไร ต้องการอะไร 
จะได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

ทำจากสิ่งที่ชุมชนมีโดยมุ่งความต้องการและ
ประโยชน์สุขของชุมชนเป็นหลัก และทำงาน
ร่วมกับชุมชนอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน

หมั่นสำรวจ เข้าหา เข้าถึงชุมชน 
หมั่นเยี่ยมเยียนชาวบ้านอันจะทำให้เข้าใจ

วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน

เป็นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ชุมช

นและนักศึกษาทำงานเป็นทีมหนึ่งเดียวกัน

การที่นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเต็มที่ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
จะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจชุมชนด้วยตนเองอย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา และชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป

ผศ.อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ผศ.อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

แนวทางพัฒนานักศึกษาด้านการรู้คิดและเข้าใจ
ชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๓



 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะ 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัล นักบริหาร 

โรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ ประเภทผู้บริหารสถาบันการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 

จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และสมาคม 

เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข 

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 

เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องมิราเคิลเมจิก 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  

๒๕๕๒ 

 ซึ่งรางวัลดังกล่าว ทางสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล ประเทศ 

ไทยและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการ 

คัดเลือกนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น และนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น 

เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่นักบริหารและวิชาการในการ 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเพื่อให้ประชาชน 

ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา 

คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ในสาขาต่างๆ ในการครองตน ครองคน และครองงาน ซึ่งเน้น 

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นสำคัญ          

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร

FoSTAT-Nestle Quiz Bowl ๒๐๐๙
 นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะ 
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทาง 
อาหารกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน 59 ทีม 
ทั่วประเทศ ในงาน FoSTATNestle Quiz Bowl ประจำปี ๒๐๐๙ ภายในงาน 
Food Innovation Asia ๒๐๐๙/ProPak Asia ๒๐๐๙ วันที่ ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๕๒ ณ ศูนย์นิทรรศการ และ การประชุมไบเทคบางนากรุงเทพฯ  
โดย ภาควิชาโภชนวิทยา ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 
 4 คน คือ นายมติชน โลกคำลือ นางสาวรังสิมา ดรุณพันธ์  นางสาววารินทร์ 
แช่มฉ่ำ และ นางสาวศิริวรรณ จิตรกัมพล

ผลคะแนน ๑๖ ทีม ที่เข้ารอบ
ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันดับ ๔๔
  พระจอมเกล้าธนบุรี    
รองอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ ๔๒
รองอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันดับ ๓๔
รองอันดับ ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อันดับ ๓๒
รองอันดับ ๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับ ๓๐
รองอันดับ ๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อันดับ ๓๐
รองอันดับ ๗  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  อันดับ ๒๘
รองอันดับ ๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อันดับ ๒๖
รองอันดับ ๙  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  อันดับ ๒๖
รองอันดับ ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อันดับ ๒๖
รองอันดับ ๑๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อันดับ ๒๖
รองอันดับ ๑๒  มหาวิทยาลัยสยาม อันดับ ๒๔
รองอันดับ ๑๓  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ อันดับ ๒๔
  ลาดกระบัง  
รองอันดับ ๑๔ มหาวิทยาลัยศิลปากร  อันดับ ๒๔
รองอันดับ ๑๕  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อันดับ ๒๐
รองอันดับ ๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อันดับ ๑๖

๔



กล่าวอาเศียรวาท

ราชพฤกษ์ น้อมรำลึก พระคุณแม่

ในดวงใจ

บรรยายพิเศษ

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดง 
ความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ “จากร่มราชพฤกษ์... 
สู่โลกกว้างปัญญาของแผ่นดิน” กิจกรรมในงาน คณบดี อดีตคณบดี 
ร่วมพิธีจุดเทียนจากร่มราชพฤกษ์ เพ่ือเป็นสิริมงคลกับบัณฑิตใหม่ 
และมอบประกาศนียบัตรแก่บัณทิตเกียรตินิยมอันดับ ๑,๒,๓ เมื่อ 
เสร็จพิธีในช่วงบ่าย บัณฑิตใหม่ทุกหลักสูตร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ 
คณาจารย์ โดยมีนักศึกษารุ่นน้องร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

 เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในกิจกรรม  “๙ ในดวงใจ” วันเวลา 
มหามงคลในวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. 
พร้อมกันท่ัวประเทศ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประกาศ ณ หอประชุม 
ราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื ่อง “Life-saving journey” โดย 

ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 

๒๕๕๒ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นรางวัลโนเบลแห่งเอเชีย ณ ห้องประชุม 

ศ.นพ.เทพนม เมืองแมน อาคาร ๕ ชั้น ๒ มีผู้เข้าร่วมฟังทั้งคณาจารย์ 

และนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย-นานาชาติ) และ 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒   
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา  
จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุข 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมบันทึก 
เทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวาย 
พระพรชัย เนื่องในวโรกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานี 
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย สสท. ๑๑

 เมื ่อวันที ่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนม-
พรรษา ครบ ๗๗ พรรษา “ราชพฤกษ์ 
น้อมรำลึกพระคุณแม่” โดยมีรองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบด ี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดลเป็นประธานในพิธีถวายชัยมงคล  
และร่วมร้องเพลง “ค่าน้ำนม” เพลง “อ่ิมอุ่น” 
ร่วมกับข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา 
ณ ห้องประชุม ศ.นพ.เทพนม เมืองแมน 
อาคาร ๕ ชั้น ๒  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และในช่วงบ่ายมีพิธีเปิด “ห้องศรีราชพฤกษ์” 
โดยสมาชิกวุฒิสภา นิคม ไวยรัชพานิช 
รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ และนายก- 
สมาคมศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  
ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ณ อาคาร ๒ ช้ัน ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

๕



 ความเปลี่ยนแปลงด้านสถานการณ์สุขภาพของ 

ประชากรที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์ ทำให้องค์การ 

อนามัยโลกทบทวนและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาท 

หน้าที่ที่สำคัญของการสาธารณสุข (Essential Public Health 

Functions: EPHFs) เพื่อให้รัฐบาลต่างๆ ตระหนักถึงความ 

จำเป็นและผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมหรือบริการที่จำเป็น 

ในการปกป้องและสร้างเสริมสุขภาพของประชากรซึ่งจะ 

ต้องมีการพิจารณาและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อสร้างเสริม 

สมรรถนะของผู้บริหารสาธารณสุขในการขับเคลื่อนการ 

บริหารจัดการบริ การสุ ขภาพในขณะที่ เป็นบทบาท 

หน้าที่ที่สำคัญของการสาธารณสุข (EPHFs) เพื่อการพัฒนา 

สุขภาพของประชากรและการปฏิรูประบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร- 

มหาบัณฑิตนำข้อมูลเสนอต่างๆ มาประกอบการประเมิน 

ทิศทางความจำเป็นสำหรับการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข 

ในระดับมหาบัณฑิต เพ่ือประกอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม) ซึ่งครบวาระการปรับปรุงตาม 

ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และสืบเน่ืองจากความร่วมมือทางวิชาการอย่างใกล้ชิดระหว่าง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขทำให้ 

 ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยี 

สารสนเทศ อธิบายถึงระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS) 

ว่าเป็นระบบกลาง (Integrated System) 

ครอบคลุมการทำงานทุกด้านของมหา- 

วิทยาลัย โดยแต่ละหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของ 

ข่าวเฉพาะกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เกิดการจัดทำโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผูไ้ด้รับ 

ทุนในโครงการพัฒนาผู้นำของชมรมแพทย์ชนบทได้ศึกษา 

ต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม) โดย 

ไม่ต้องลาเรียนเต็มเวลา โดยการใช้มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นศูนย์ประสานการเรียนการสอน 

(Collaborative Learning Center) 

 ดังน้ันเพ่ือเตรียมการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร- 

มหาบัณฑิต (สม.) โปรแกรมศึกษาไม่เต็มเวลา รองคณบดี 

ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  

รศ ดร.ชนินทร์ เจริญกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

หลักสูตรฯ และอาจารย์กิตติพงษ์ พลเสน ซึ่งร่วมรับฟัง 

การนำเสนอโปรแกรม ConnectPro ในการจัดทำ Video 

conference เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ก.ค 52 

ตนเอง เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2548 และมี 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีลักษณะ 

เป็น Web Base Application 

 สำหรับหน้าท่ีอ่ืนๆ ของสำนักฯ ได้แก่ 

พัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์ หลากหลาย 

รูปแบบ รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา 

ซึ่งการบริการครอบคลุม Hardware, 

Software และ People ware โดยสำนักฯ 

จะทำการคัดเลือกเครื่องมือที่ทันสมัย 

และเหมาะสม เพื่อเป็นต้นแบบในการ 

พัฒนา รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ท้ังด้าน 

ทฤษฎี และปฎิบัติ รวมทั้งการให้คำ 

ปรึกษาแก่คณาจารย์ผู้สอนท้ังภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

รศ.ชนินทร์ เจริญกุล
สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท

 สำนักฯ ใช้โครงข่ายความเร็วสูง 

ของ บริษัท กสท. จำกัด เป็นโครงข่ายหลัก 

และมีโครงข่ายสำรองของบริษัท ทร ู

คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท KSC 

จำกัด โดยมีขนาด 400 Mb/s และมี 

โครงการข่ายเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ 

ทุกไตรมาส

 โครงการที่น่าสนใจของสำนักฯ คือ 

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษาเป็นหลัก KC (Knowledge 

Creator) ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาถึง 

KC version 5 ปัจจุบันมีการเปิดวิชา 

เรียนมากกว่า 600 หัวข้อ   โดยใช้ลักษณะ 

Game-base เน้นการทำ Quest เพื่อให้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเยี่ยมดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๖



 เนื้อหา ของโปรแกรม Connect Pro ที่บริษัท New 

Technology Information Co.,Ltd. มานำเสนอในวันที่ 27 

กรกฎาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 

 Connect Pro คือ ทางเลือกใหม่ สำหรับการจัดการ 

ระบบการประชุมแบบมัลติมีเดียเต็มรูปแบบด้วยระบบ 

การจัดการในลักษณะแบบรวมศูนย์  (TotalSolution ซึ่งช่วย 

ให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถจัดการประชุมทั้งกับบุคคล 

ภายในบริษัทคู่ค้า (Partnet) หรือลูกค้าด้วยการผ่านระบบ 

อินเตอร์เน็ต (Internet) คุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม 

ConnectPro สามารถดำเนินการประชุมผ่านระบบเครือข่าย 

(Online Meeting) อบรมผ่านระบบเครือข่าย (E-Learning 

หรือ E-Training) นำเสนอผ่านระบบเครือข่าย (Presentation) 

หรือ เจรจาทางธุรกิจผ่าน ระบบเครือข่าย (Business Event) 

ได้โดยไม่จำเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับ 

การเดินทางในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน

 Connect Pro ช่วยให้ทุกคนที่อยู่ใน ระบบนำเสนอ 

เอกสาร (Documen tPresentation) นำเสนอโปรแกรม 

(Application Presentation) หร อนำเสนอสื่ออีเลคทรอนิกส์ 

ต่างๆ (Digital material ให้แก่บุคคลใดๆ ก็ตามที่ทำการ 

เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่มีใน 

ระบบนั้น ทำให้ระบบ ConnectPro จึงเป็นเครื่องมือที่ดี 

วีณา บุรวิชเกษตรกร
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Total rich media conference solution
ระบบการบริหารจัดการการประชุมผ่านระบบเครือข่ายแบบครบวงจรConnect Pro ver. 1.3

ที่สุดสำหรับการทำงานของหน่วยงาน ด้วยโปรแกรมเดียวที่ 

สามารถตอบสนองความต้องการได้ ท้ังการดำเนินการประชุม 

ไปจนถึงการอบรมผ่านระบบเครือข่าย 

 จึงถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ในการท่ีจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 

หลักสูตรซึ่งคงต้องรอดูนโยบายต่อไปของคณะ ทั้งนี้หากมี 

ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทางไกล  

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำเสนอให้ประชาคมได้ 

รับทราบต่อไป 

  

เกิดการติดตาม และ Quiz เพื่อวัดผล 

การพัฒนาระยะแรกได้จัด E-Learning 

Day โดยกำหนดเป็นโครงการหน่ึงภายใต้ 

การดำเนินงานของสำนักฯ ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท้ังน้ีเพ่ือการนำพา 

มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 

ชั้นนำของโลกที่มีการบูรณาการการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ในลักษณะ 

ของ Cyber University

 ปัญหาในการดำเนินการ ประกอบด้วย 

 1) ขาดบุคลากรและการยอมรับ 

 2) ปัญหาทางด้านเทคนิค เกิดการ 

  ชนกันในระบบเมื่อมีการเข้าใช ้

  พร้อมๆ กัน

 3) ขาดความคล่องตัวในการบริหาร 

  จัดการ 

 4) ความน่าเช่ือถือ และความอ่อนไหว 

ของระบบ 

 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศของคณะสาธารณสุข- 

ศาสตร์ มีดังนี้

 - ควรตั้งหน่วยงานหรือทีมงาน 

ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ E-Learning โดย

เฉพาะเพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน

 - หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ E-Learning 

ควรพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเป็นแบบ 

Interactive หรือ Game-based 

ให้มากข้ึน นอกเหนือจากส่ือ PowerPoint 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์นำวิชาของ 

ตนเองมาอยู่ในระบบ E-Learning 

 - ห น ่ ว ย ง า น ที ่ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ  

E-Learnin ควรจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

อย่างจริงจัง เช่นจัดงาน E-Learning 

Day, Road-show ตามภาควิชาต่างๆ

๗



 วันที่ เรื่อง สถานที่

๔-๙ ตุลาคม ๕๒ การประชุมวิชาการโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 19   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 เรื่อง “ความมั่นคงทางโภชนาการถ้วนหน้า” ภาควิชาโภชนวิทยา  บางนา
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๕-๑๖ ตุลาคม ๕๒ ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ ๖  ห้องภาณุรังษี บอลล์รูม
 เร่ือง “ครอบครัวไทย :ความหลากหลาย สู่ความสมดุล ความสุขและความเข้มแข็ง” โรงแรมรอยัลริเวอร์                      
 สนใจติดต่อ ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๓๖ 

๓๐ พฤศจิกายน- ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ปัจจัยด้านสังคมในงาน : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
๓ ธันวาคม ๕๒ การป้องกันความเครียดจากการทำงานและการสร้างเสริม 
 ความสามารถในการทำงาน” สนใจติดต่อ ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๔๒  
 www.workability2009.com 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๖๔๔ ๖๓๐๒, ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๔๓-๙  โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๕๔ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อ - สกุล ...................................................... ที่อยู่ เลขที่ ........................
หมู่ที่ .............. ถนน ..................................... แขวง ..................................
เขต .......................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์ ....................
โทรศัพท์ ....................................... E-mail .................................................
มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินจำนวน ............................................ บาท
วัตถุประสงค์เพื่อ - ร่วมสร้างอาคาร
 -  ร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ประจำอาคาร
โดย  -  โอนเข้าบัญชี “โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน
  และปฏิบัติการด้านสาธารณสุข”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๑-๒๕๘๓๔๕-๕ 
  (Fax สำเนาใบโอนมาพร้อมแบบแสดงความจำนง)
  บริจาคด้วยตนเอง ติดต่อ ณ หน่วยการเงินและบัญชี  
  สำนักงานคณบดีชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ลงชื่อ .............................................................. ผู้บริจาค
        (...............................................................)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือมูลนิธิราชพฤกษ์ 
และสมาคมศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

M	-	Mastery		 :		เป็นนายแห่งตน
A	-	Altruism		 :		มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H	-	Harmony		 :		กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I	 -	Integrity		 :	 มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D	-	Determination	 :	 แน่วแน่ทำ	กล้าตัดสินใจ
O	-	Originality		 :	 สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L	-	Leadership		 :	 ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

วัฒนธรรมองค์กร
Mahidol Core Values

แบบแสดงความจำนงร่วมบริจาคสมทบทุน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข


