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มหาวิทยาลัยมหิดลคัดเลือกผลงานของอาจารย นักวิชาการที่เปนประโยชนตอวงการวิชาการและประชาชน
ใหไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกจะเขารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 กรกฎาคม 2555ณ หอประชุมกองทัพเรือ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2518 ดวยวัตถุประสงคเพื่อเปนเกียรติและเปนขวัญกําลังใจแกบุคลากรที่
มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเดนในสาขาตางๆ โดยแบงออกเปน 2 ประเภทรางวัล คือ
ประเภทดีเลิศ และประเภทดีเดนเฉพาะทาง ซึ่งผูไดรับรางวัลนอกจากจะไดเขารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแลว ผูไดรับรางวัลประเภทดีเลิศจะไดรับเงินสด 400,000 บาท ประเภทดีเดนเฉพาะทางจะไดรับเงินสดรางวัลละ
200,000 บาท
หลักเกณฑการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทดีเลิศ กําหนดใหผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อจะตองสงผล
งานอยางนอย 4 ใน 5 ดาน ไดแก ดานการวิจัย การแตงตํารา การประดิษฐ ความเปนครู และการบริการ และจะตองมีคะแนน
รวมผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 85 นับตั้งแตมีการจัดตั้งรางวัล มีผูไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทดีเลิศเพียง 5 ทาน
สําหรับปการศึกษา 2554 นี้ ไมมีผูไดรับรางวัลประเภทดีเลิศ แตมีผูไดรับรางวัลประเภทดีเดนเฉพาะทางทั้งหมด 5 สาขา
ไดแก สาขาความเปนครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ สาขาการแตงตํารา และ สาขาการบริการ ดังนี้
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รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง จุฬาลักษณ เกษตรสุวรรณ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเปนครู
รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง จุฬาลักษณ เกษตรสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตรชองปากและปริทันตวิทยา คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ จัดทําหนังสือสมุนไพร
ไทยทางทันต กรรม ตลอดจนมีสวนรวมวิจัยในโครงการ "ฟาทะลายโจรเจล รวมในการรักษาโรคปริทันตอักเสบ" ซึ่งไดรับการ
จดสิทธิบัตรทั้งภายในประเทศ และ 13 ประเทศทั่วโลก โดยสามารถลดการนําเขายาจากตางประเทศ ทําใหประเทศไทย
สามารถผลิตยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมยาจากตางประเทศ แตมีราคาถูกกวามาก ผูปวยทุกระดับชั้นจึงมีสิทธิไดรับ
การรักษาดวยยานี้ได นอกจากนี้ อาจารยเปนผูมีความกลาหาญทางจริยธรรม พรอมรับฟงปญหา และตอสูเพื่อเรียกรองความ
เปนธรรมใหแกนักศึกษา ดูแลนักศึกษาเสมือนลูกหลานของตัวเองอยางสม่ําเสมอ โดยเนนใหมีความรูที่ทันสมัย ควบคูกับมี
จริยธรรมและจรรยาแหงวิชาชีพ
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รองศาสตราจารย ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
รองศาสตราจารย ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 46 เรื่อง และมีอนุสิทธิบัตร จํานวน 3 เรื่อง เคยไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม จาก
มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ จากผลงานวิจัยที่เนนการสรางความรูพื้นฐานในการพัฒนาเสน
ใยพอลิเอทิลีน สําหรับการประยุกตใชงานเฉพาะดาน และกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เชน การพัฒนาเสนใยความแข็ง
แรงสูง การพัฒนาเสนดายหญาเทียม การพัฒนาสิ่งทอเทคนิคชนิดเปลี่ยนสีได ตามการกระตุนดวยแสงยูวี และการพัฒนา
กระบวนการใหมในการแยกเสนใยสับปะรดเพื่อใชในอุตสาหกรรมพลาสติก มีการบูรณาการดานการเรียนการสอนกับผลงานวิจัย
โดยใชรูปแบบการสอนแบบยืดหยุนสังเกตผูเรียนเปนหลัก ยกตัวอยางที่เขาใจไดงาย ฝกใหผูเรียนรูจักคิดและตั้งคําถามดวยตัว
เอง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัย
เรื่อง “SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculento Craniz)” หรือ การสรางแผนที่
พันธุกรรมและการประยุกตใชเพื่อการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุมันสําปะหลัง เพื่อใหไดสายพันธุใหมที่มีคุณลักษณะที่ดี
ตรงตามความตองการของตลาดและเกษตรกรผูปลูก ใหปริมาณผลผลิตสูง ตานทานตอโรคและแมลง โดยการใชเทคโนโลยี
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกสายพันธุมันสําปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และแมนยําสูง ผลงานวิจัยของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.กนกพร ไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกวา 30 เรื่อง โดยองคความรูที่ไดนั้นมี
ศักยภาพและสามารถนํามาประยุกตชวยในการพัฒนาดานการเกษตรอันเปนฐานหลักสําคัญของประเทศ ซึ่งจะชวยสงเสริมให
เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนํามาสูความเขมแข็งทั้งในระบบสังคมและเศรษฐกิจของชาติตอไป
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ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง กัลยา ยันตพิเศษ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ
ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง กัลยา ยันตพิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการประดิษฐ “แผนยางกันน้ําลายสไตรีนิกเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร
(วัสดุพอลิ เมอรปลอดการแพ)” ซึ่งในงานทางทันตกรรม พบวาแผนยางกันน้ําลายที่ทําจากยางธรรมชาติทําใหเกิดอาการแพ
สูง โดยการแพเกิดจากไดทั้งการแพสารเคมีที่ผสมเขาไปในขบวนการผลิต รวมทั้งการแพโปรตีนที่อยูในน้ํายางธรรมชาติ อีก
ทั้งแผนยางกันน้ําลายที่มีใชกันอยูในประเทศไทยเปนผลิตภัณฑที่ตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด เพราะยังไมมีการผลิตใช
เองภายในประเทศ ผลงานการประดิษฐแผนยางกันน้ําลายที่ทําจากยางสังเคราะหสไตรีนิกเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรนี้
นอกจากจะชวยลดการนําเขาจากตางประเทศ ยังเปนการรวมขอดีของสมบัติทางกายภาพที่มีความยืดหยุนของยางธรรมชาติ
และการขึ้นรูปไดงายของพลาสติกเขาไวดวยกัน ทําใหไดแผนยางกันน้ําลายที่มีคุณภาพและปลอดการแพจากผลการวิจัย และ
ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ "วัสดุโพลิเมอรปลอดการแพ" ป พ.ศ. 2552 ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย ดร. สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแตงตํารา
รองศาสตราจารย ดร. สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จากผล
งานการแตงตํารา “การจัดการชายฝง : การบูรณาการสูความยั่งยืน” เปนหนังสือดานการจัดการชายฝงที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ
เลมแรกของประเทศไทย เขียนจากประสบการณตรงในการศึกษาและวิจัยดานการจัดการชายฝงกวา 30 โครงการ ใน 20 กวา
ปที่ผานมาของผูเขียน มิไดแปลจากหนังสือตางประเทศอยางทั่วไป มีเนื้อหาครบถวนครอบคลุมความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการ
จัดการชายฝง ทฤษฎีและหลักการของการจัดการชายฝงอยางบูรณาการ รวมไปถึงแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ การประยุกต
ใชเครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการชายฝง ผูเขียนไดนําเสนอตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งการสรุปทาย
บทที่ไดนําเสนอทิศทางและสิ่งทาทายตอการจัดการชายฝงอยางบูรณาการ ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งในอนาคต เหมาะสมที่จะใช
เปนคูมือสําหรับนักจัดการชายฝงทั้งในรุนปจจุบันและรุนตอไป
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รองศาสตราจารย ดร. พิมพวัลย บุญมงคล
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ
รองศาสตราจารย ดร. พิมพวัลย บุญมงคล หัวหนาศูนยศึกษาและนโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาของโครงการวิจัยและหัวหนาโครงการวิจัยดาน
ผูหญิงกับสุขภาพ ความรุนแรงตอผูหญิง อนามัยการเจริญพันธุ เอชไอวี วัณโรค และประเด็นเกี่ยวกับผูหญิงกับบุหรี่ ผลิตผล
งานวิจัยนําเสนอในการประชุมของผูวางนโยบายสุขภาพในระดับตางๆ และเผยแพรผานสื่อมวลชน นอกจากนี้ดํารงตําแหนง
ประธานหลักสูตรฝกอบรมผุนําระยะสั้นดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ และไทย-ลาว) มาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ.2543 - ปจจุบัน และยังไดรวมจัดตั้งศูนยวิจัยและตําราของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ทําให
มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีแหลงคนควาทางดานงานวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งเปนประโยชนแกวงวิชาการ และ
ดานการวิจัยของประเทศ

ขาวลาสุด ในหมวด
ม.มหิดล เผยผล"รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล" ป ' 54
สจล. เล็งเปดหลักสูตรทางไกลดานวิศวกรรมแหงแรกในประเทศไทย
“78 ป มธ.” วันสถาปนา ม.เปดแหงแรกของประเทศไทย
นศ.มร.สส.คานออกนอกระบบ สภาฯเลื่อนลงมติออกไป 1 เดือน
จุฬาฯ ไมหวั่นถูกฟอง พรอมดําเนินการถอดปริญญาฯ 'ผอ.สนช.'

จํานวนคนอาน 1409 คน

จํานวนคนโหวต 14 คน

คุณเห็นดวยกับขาว/บทความนี้หรือไม

 ไมเห็นดวย





เห็นดวย 





เห็นดวย 13 คน
93 %
ไมเห็นดวย 1 คน
7%

รับสมัคร ป.ตรี ออนไลนคะ เรียนตอป.โท อินเทอรเน็ตวันอาทิตย สอนผานระบบOnline Internetที่เซียร
IELTS รับรองผล 6.5 สอนสด อ.ไทย-ฝรั่ง กลุมเล็ก เนนทําขอสอบ เรียนซ้ําฟรี สาขาใหมพระราม 2
ทุนเรียนฟรีที่อังกฤษ สมัครทุน Inspire เพื่อสัมผัสชีวิต การเรียนในประเทศอังกฤษไดแลว ที่นี

psnlu.com

www.TheSmartTutor.com

Britishcouncil.org

ความคิดเห็นที่ 1
+ สาขาความเปนคนดวยสิ
มีนอยกันเหลือเกิน

+1

เห็นดวยคะ
หมาวิจาน

http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000079792
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