
 

 

 

 

 อ่านต่อหน้า ๑๒ 

ISSN  ๐๘๕๗ - ๙๔๑๕ 

ามท่ี รัฐบาลนอร์เวย์ ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความ

ร่วมมือมอบทุนการศึกษา “ทุน 

Capacity Building for Institutes in Myanmar” เม่ือปี 

๒๕๕๖  เพ่ือให้โอกาสบุคลากรจากประเทศเมียนมาร์ ได้

เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และนํากลับไปพัฒนา

ประเทศ  โดยเป็นการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

และปริญญาโท สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   สาขาสังคมและประชากรศึกษา  

    เมื่อวันที่  ๒๘ - ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๘  ศาสตราจารย์  ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ ์
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Per-
formance Excellence : EdPEx) ประจําปี ๒๕๕๘   โดยมีคณะกรรมการตรวจการประเมิน ฯ  
จํานวน  ๕  ท่าน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เชิญโชค   ศรขวัญ  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ
วิทยาเขตกาญจนบุรี   ประธานฯ   และคณะกรรมการฯ  ได้แก่   รองศาสตราจารย์   ดร.ศิริพร   
ธิติเลิศเดชา   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองศาสตราจารย์  สุธีรา  ฮุ่นตระกูล  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  คณะพยาบาลศาสตร์  และนางสาวพรจิตต์  หมีงาม  รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ   หอสมุดและคลังความรู้   ม.มหิดล   และผู้ประสานงานจากกอง
พัฒนาคุณภาพ  

ส่งเสริมบัณฑิตศึกษา  เน้นพัฒนาสังคมไทย  ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 

EdPEx 
บัณฑิตวทิยาลัย รบัการตรวจประเมิน 

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ  

และสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  และด้วยศักยภาพ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีคุณภาพการเรียนการสอน 

เทียบเท่าระดับสากล มีผลงานวิจัย  นวัตกรรม  ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมไทยและมนุษยชาติ        และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและในนานาชาติอย่างมากมาย   ภาย-  

ใต้ความร่วมมือรัฐบาลนอร์เวย์  กับมหาวิทยาลัยมหิดล ใน

ปี ๒๕๕๘ จึงได้ประกาศให้ทุนโครงการ Mahidol-Norway  

Capacity  Building Initiative  for  ASEAN scholar-

ship for 2015-2016  เพ่ือส่งเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

ในสาขา Life Science and Health, Social  and  

Population Science, Human Rights, Peace Studies  

and Disability Studies, และ            

Environmental Science  

and Engineering  แบ่งเป็น  

ระดับปริญญาเอกจํานวน ๔๐ 

ทุน  และปริญญาโทจํานวน  

๖๐  ทุน 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
ม.มหิดล  รวมสัมภาษณ

ผูสมัครรับทุน และแถลงขาว   
โครงการ Mahidol-Norway  
Capacity Building Initiative for 
ASEAN scholarship for 2015-2016   
ณ  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

ปีท่ี ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๒๙   ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 

๐๒ 

บรรยาย  ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ศาสตราจารย์  ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหดิล  
ได้รับเกียรตจิาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติ   และหลกัสตูรร่วมกับมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศ) 
เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หวัข้อ  “ยุทธศาสตรก์ารจัดการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา”  เมื่อวันท่ี   ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ   คณะ
พยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  บางกอกน้อย 

ร่วมแสดงความยินดี คณะเทคนิคการแพทย์ 

รองศาสตราจารย์  ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  บณัฑิต
วิทยาลัย  เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินด ี แด่  ศาสตราจารย์  ดร.  
วีระพงษ์  ปรัชชญาสิทธิกลุ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบปีท่ี ๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคนิคโนโลยีการแพย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
พร้อมคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมหดิล  เย่ียมเยือนสว่นงาน (MU Visit)
บัณฑิตวิทยาลัย  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรย์ี  เลิศฤทธิ์  คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย   และทีมผู้บรหิาร  พร้อมดว้ยหัวหน้างาน  บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยใหก้ารตอ้นรับ  เมื่อวันจันทร์ท่ี  ๒๒   มิถุนายน  ๒๕๕๘  
ณ  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหดิล   

เยี่ยมเยอืนส่วนงาน  (MU Visit)  บัณฑิตวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเงิน
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาท) ให้กบัศูนย์เครือข่ายวจิัยประยุกต์
ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนตร์ะดับโลก World RoboCup 2015 ประเภทหุ่นยนต์กูภั้ย 
(RoboCup Rescue League) ระหวา่งวันท่ี  ๑๗ – ๒๓  กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ เมือง Hefei ประเทศจีน โดยมี  นายกะรัต  ธนะบญุกอง 
นักศึกษาระดบัปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นผู้รับมอบเงิน  
เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนศูนย์เครือข่าย    
วิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุน่ยนต์และชีวการแพทยฯ์ 



 

 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่  รอบท่ี ๒ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาดูงานเรื่อง  “กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ภายใต้เกณฑ์  AUN-QA” 

๐๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประจาํเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ “เรื่อง
เล่า : กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร  ภายใต้เกณฑ์  AUN-QA  @  จุฬา- 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยวิทยากรเป็นคณะผู้
ศึกษาดูงานเรื่อง “กระบวนการเตรียมการ
ประเมินคุณภาพหลักสตูรภายใต้เกณฑ์  AUN-
QA” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 
๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา  

อบรม IT  เรื่อง "สาระน่ารู้ บัณฑิตวิทยาลัย"  

“เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้  เดือนมิถุนายน 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรือ่ง "การใช้
โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล" สาํหรบันักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา  ม.มหิดล  เมื่อวันท่ี  ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา   
วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. แสงเทียน  อยู่เถา  จากคณะสงัคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร ์ ม.มหิดล โดยมนัีกศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สนใจเขา้รว่มอบรมเป็น
จํานวนมาก  

อบรมโปรแกรม SPSS for  Windows 

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
ระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับสมัครนักศึกษา  ในงานประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งท่ี ๓๕ 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    เมื่อ
วันท่ี  ๒๕   มิถุนายน  ๒๕๕๘ ณ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์  จังหวดัฉะเชิงเทรา  

แนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย  ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พชัรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
และทีมผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  เข้าเย่ียมชมศึกษาดูงานเรื่อง  
“กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา  คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี 
กล่าวต้อนรบัฯ  เม่ือวันศุกร์ท่ี  ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  วิทยาลัยปโิตรเลียมและปิโตรเคม ี 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรมด้าน IT  เรื่อง "สาระน่ารู ้
บัณฑิตวิทยาลัย" หัวข้อ ค้นหาข้อมลูฉับไวด้วย Grad MIS
เคล็ดไมล่ับการใช้งานเวบ็  Intranet  และเจาะลึกเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้ความรู้ด้าน IT  แก่บุคลกรบัณฑิต
วิทยาลัย  เมื่อวันท่ี  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องปฏิบัต ิ
การคอมพิวเตอร์  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา   

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "เทคนิคการเลอืกหวัข้อและการ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์"      สาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  
ณ  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกยีรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ รองคณบดี   
ฝ่ายการตา่งประเทศและเครือข่ายสมัพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ  

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดรายงานตวันักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิต 
ศึกษา ประจําปกีารศึกษา  ๒๕๕๘  รอบท่ี ๒ วันท่ี  ๒๙ – 
๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
ม. มหดิล  โดยจัดให้มกีารายงานตัวนักศึกษาใหม่  การ
บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม  พร้อมกับถ่ายรูปทํา  
บัตรประจาํตวันักศึกษา  ครัง้น้ีมีนักศึกษามารายงานตัว 
จํานวน  ๕๗๕   คน 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 



           คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
        (๑.)  สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา
จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศ  และตา่งประเทศท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
        (๒.)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ หรือ
เทียบเท่า และมผีลงานทางวิชาการ  หรือผลงานตีพมิพ์ใน
วารสารท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรอื
ตามดลุยพินิจของประธานหลกัสูตรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ 
        (๓.)  มีพื้นความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
จัดการ   หรอืด้านท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกวา่  ๙  หน่วยกิต 
หรือมปีระสบการณ์การทํางานท่ีเกีย่วข้องไม่ต่าํกว่า ๓ ปี 
        (๔.)  ผู้ท่ีมคุีณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจ
ได้รับการพจิารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเขา้ศึกษาได้โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      
งานรับนกัศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐  หรือดู
รายละเอียดหลักสูตร ได้ท่ี   www.grad.mahidol.ac.th 

และ  www.eg.mahidol.ac.th 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๘ 

๐๔ 

|  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

            หลกัสตูรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความรู้
ความสามารถบนพ้ืนฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ และเพื่อสร้าง
ภาวะความเป็นผูนํ้าท่ีมีความสามารถในการบรูณาการองค์ความรู้
สามารถคิดเชิงสรา้งสรรค์และคิดเชิงยุทธศาสตร์  อกีท้ังเพ่ือสรา้ง 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณภาพในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและนํามาประยุกต์ให้
ตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจของประเทศ  และ
นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมธีรรมาภิบาล  เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน  ท้ังน้ีต้องอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณของวิชาการและวิชาชีพเปน็สําคัญ 
             เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎี-
บัณฑิตจะมีความรู ้ความสามารถ  เพ่ือตอบรับนโยบายของภาครัฐใน
การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนําองค์ความรู้ท่ี
ได้มาดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย
มุ่งหวังท่ีจะตอบสนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ี 

 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ        
            (๒) มีความรู้  และความสามารถด้านการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการคิดอย่างเป็นระบบคิดเชิงสรา้งสรรค์และคิดเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือสรา้งองค์ความรู้ใหมท่ี่มีคุณภาพในการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            (๓) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และ
ออกแบบด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๔) มีปฎิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้รว่มงาน มีความรับผดิชอบ   
แสดงความเป็นผูนํ้า   ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
            (๕) สามารถสื่อสารออกแบบระบบสารสนเทศและนําเสนอ
องค์ความรู้ดา้นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
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บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นส่ือกลางสําหรับเผยแพร่ข่าวสารการดําเนินงานและกิจกรรมของ
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารสําหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 
และบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  กัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน   เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ สุณีย์  กัลยะจิตร   
ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  สมชัย  ตระการรุ่ง  ชัชชยั  คุณาวิศรุต   นภเรณู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วิชิต  สุธรรมารักษ์  กองบรรณาธิการ : นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วรรณา  ช่วยรักษา  
พนิดา ตาตะยานนท์  ปาณิสรา  ร้อยชิน   คํารณ  ไพศาลพัฒนสกุล  กราฟิก : งานประชาสัมพันธ์และกจิกรรมพเิศษ  พิมพ์ท่ี :  เจรญิดม่ัีนคงการพมิพ ์ โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  



 Quote of the Month 

๐๕ 

SENTENCES   WITH   ONE   CLAUSE  

      Some  sentences in English have just one subject and verb,  and  

it   is very important for you to find the subject and verb in these  

sentences.  In some sentences it is easy to find the subject and verb.    

However, certain  structures, such as objects of prepositions, 

appositives,   and participles, can  cause confusion  in  locating  the  

subject    and verb because  each of these  structures   can  look  like  

a subject or verb.   An object of the preposition or  an  appositive  

can  be mistaken  for  a  subject,  while  a  participle can  be mistaken  

for a verb. 

       Therefore, you should  be able to do the following  in sentences  

with one subject and verb:   1)  be sure the sentence has a subject and 

a verb,  2) be careful of objects of prepositions and appositives when 

you are looking   for  the subject, and   3)  be careful of present 

participle  and past participles  when you are looking for the verb. 

 to swim upstream (doing something difficult) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Example: 
  S1.    How’s the chemistry homework coming? 
  S2.    It’s like trying to swim upstream.  

    

Rebus Puzzle : a kind of word puzzle that uses pictures 
to represent words or parts of words. 

Example:    

FAMOUS  IDIOMS 

เวทีการนําเสนอผลงาน  การประชุมวชิาการ 

The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association 
Jointed with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and Writers Founda-
tion (UN ECOSOC Member)  
จัดโดย  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดประชุม  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์    กรุงเทพมหานคร 
ปิดรับผลงาน :  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๘   วันท่ีจัดประชุม  :  ๒๔ – ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  

การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ The First International Symposium on Quality 
Management   of Organic Horticultural Produce (QMOH2015) และ The Inter-
national Conference on   Sustainability of Organic Argriculture (SOA2015) 
จัดโดย  คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   
จัดประชุม  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  แอน  คอนเวนช่ัน  เซ็นเตอร์  จังหวดัอุบลราชธานี 
ปิดรับผลงาน  :  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘   วันท่ีจัดประชุม  :  ๗-๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี   ๒๕๕๘ 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  
จัดประชุม  ณ  อาคารยุพราชเบญจมงคล  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
ปิดรับผลงาน  :  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๘  วันท่ีจัดประชุม :  ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๖ 
จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้  
จัดประชุม  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 
ปิดรับผลงาน  :  ๑ กันยายน  ๒๕๕๘   วันท่ีจัดประชุม  :  ๒๙ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๘ 

 

Skill 1:  BE SURE THE SENTENCE HAS A  

        SUBJECT AND A VERB  
Example 1 

      Programmers________ for work on the new computer 

program. 

   (A)  hopefully 

   (B)  necessary 

   (C)  are needed 

         (D)  next month      

      In this example you should notice immediately that sentence 

has a subject programmers   and that there is no verb. Because 

answer   (C) are needed, is a verb, it is the best answer.   Answers  

(A), (B), and (D) are not verbs , so they are not correct. 

           Adapted from: Structure Questions  

(Paper and Computer Test) 

Get up and go 

 

What is the word or phrase expressed in the following 
rebus puzzle? 

   The answer to the riddle will be in the next issue.  

“Don't cry because it's over, smile  because it happened.”  

 Dr. Seuss  



ทุนวจิัย ทุนการศึกษา 

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี   
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี  ฝ่าย
บริหารค่ายวิทยาศาสตร์  สาํนักงานพัฒนา   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙  ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๐๖, 
๗๗๒๒๔, ๗๗๒๒๕ 
E-mail : pdys@nstda.or.th 

(Implementation Guideline of 2016 
DUO-Thailand Fellowship Programme) 
        สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
การศึกษา ดาํเนินโครงการทุนการศึกษา
ภายใต้  DUO  Fellowship  Programme 
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษาไทยและ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป  เพื่อสง่เสรมิการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกนั   
        คุณสมบัตผิู้สมัคร 
       ๑.  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหิดล  ท่ีมกีําหนดระยะการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนภายในเดือนกันยายน  ๒๕๕๙ 
        ๒. คุณสมบัติอื่นๆ  ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด  
        ผูส้นใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี  
นางสาวจิตร ี คล้าํพงษ์  สํานักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
E-mail  : jittree@mua.go.th หรอื
jittree_jk@hotmail.com  และสามารถดาว
โหลดแบบฟอรม์ใบสมัครและรายละเอียดทุน 
ได้ท่ี  www.inter.mua.go.th  ภายใต้หวัข้อ  
Program and Funding    
ตั้งแต่วันนี้  –  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

๐๖ 

 โครงการ นักศกึษาภาคฤดูร้อนเดซี 
(DESY Summer Student Program) 

 

 เมื่อครั้งท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ได้เสดจ็พระราชดําเนิน
ไปเย่ียมชม  สถาบันเดซี (Deutsches Elec-
tronen-Synchrotron: DESY) ในวนัท่ี  ๒๑   
สิงหาคม ๒๕๔๕  ณ  เมืองฮัมบูร์ก  ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี   และทาง
สถาบันเดซีได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนโครงการ
นักศึกษาภาคฤดูรอ้นเดซี (DESY Summer 
Student Program) เป็นเวลา ๓  ปี  จาํนวน
ปีละ  ๑ ทุน  เพื่อให้นักศึกษาไทยในสาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ซ่ึงผ่านหลกัสูตรใน
ระดับปริญญาตรีมาแลว้ ๓ ปี เข้ารว่ม
กิจกรรมปฏิบตัิการวิจัยระยะสั้นท่ีเกีย่วข้อง
กับการทดลอง สาขาฟิสกิส์ของอนุภาคมูล
ฐาน (Experiments in Elementary Parti-
cle Physics)  การทดลองท่ี ใช้แสงซินโครต
รอน (Experime–nts with Synchrotron 
Radiation)  งานวิจัยเกี่ยวกบัเครื่องเร่ง
อนุภาค (Research on Accelera-
tors)  ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of 
Elementary Particles) และงานเกีย่วกับ
การคํานวณ  (Computing in High Energy 
Physics)  ในช่วงภาคฤดูร้อน ณ สถาบัน
ดังกลา่ว และต่อมา พระองค์ท่านไดโ้ปรด
เกล้าฯ ให้สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ดําเนินการประกาศรับ
สมัครเยาวชนไทยท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อ
คัดเลือกเขา้ร่วมกจิกรรมดังกลา่ว    

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ   จงึได้รว่มมือกบัสถาบัน 
วิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน)   ใน
การดาํเนินการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมศัีกยภาพ
และคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันต้น  แล้วนํา
ความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือทรง 

ทุนการศึกษา ภายใต้ ASEM-DUO 
Fellowship Programme  ประจําปี
งบประมาณ   ๒๕๕๙  

คัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ให้นักศึกษาเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมหลกัใน
ห้องปฏิบตัิการของสถาบันเดซี ณ เมือง
ฮัมบูรก์หรอืเมืองซอยเธน  ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในแตล่ะภาคฤดูรอ้น สถาบันเดซีไดเ้ปิด
โอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ใน
สาขาฟิสกิสแ์ละวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขา
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมวจิัยในห้องปฏิบัติการ 
ณ เมืองฮัมบรู์กหรอืเมืองซอยเธน ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี  โดยสามารถ
เลือกกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
กิจกรรมท่ี ๑   การทดลองในสาขาฟสิิกส์ของ
อนุภาคมูลฐาน (Experiments in Elemen-
tary Particle Physics) 
กิจกรรมท่ี ๒   การทดลองท่ีใช้แสงซินโคร- 
ตรอน (Experiments with Synchrotron 
Radiation) 
กิจกรรมท่ี ๓   งานวิจัยเกี่ยวกบัเครือ่งเร่ง
อนุภาค (Research on Accelerators)  
กิจกรรมท่ี ๔   ทฤษฎีของอนุภาคมลูฐาน 
(Theory of Elementary Particles)   
กิจกรรมท่ี ๕    งานเกี่ยวกบัการคํานวณ 
(Computing in High Energy Physics)   

คุณสมบัติผูส้มัคร         
       ๑.  เป็น นิสติ/นักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษา
ช้ันปริญญาตรปีีท่ี ๔  หรือ นักศึกษาปริญญา
โท ปีท่ี ๑ - ๒  ท่ีศึกษาอยู่ในประเทศไทย   
       ๒.  อายุไม่เกิน ๒๕   ปี 
       ๓.  ศึกษาอยู่ใน สาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ   เช่น  ฟิสิกส ์  เคม ี ชีววทิยา  
ชีวเคมี     จุลชีววทิยา  พันธวุิศวกรรม  
ธรณวีิทยา  เป็นตน้ 
       ๔.  ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก 
(สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้) 

การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๑  พฤษภาคม – 
๓๐  กันยายน ของทุกปี    

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 



๐๗ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 

: บาํรงุ ชางเชือ้วงษ...ทาํไดถาใจถงึ... ห ลายคร้ังที่ เราต้ังใจทําอะไรสัก
อย่าง แต่เกิดท้อ เกิดอุปสรรค ส่ิง

หนึ่งที่เราต้องยึดเหนี่ยวไว้ให้มั่น ก็คือ“ความต้ังใจ”เชื่อ
ว่าเมื่อไหร่ที่เรายังยึดมั่นอยู่กับความต้ังใจ ส่ิงนั้นย่อม
ประสบความสําเร็จได้โดยง่าย "ความตั้งใจ"  “ความ
มุ่งม่ัน” จะเป็นส่ิงที่นําพาให้คนประสบกับความสําเร็จ 
ฉบับน้ี   เราจึงขอนําท่านมารู้จักกับบุคลากรต้นแบบท่ี
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร “ด้านความแน่วแน่ทํา
กล้าตัดสินใจ” และ “บุคคลดีเด่นด้านปลอดบุหร่ี 
ประจําปี ๒๕๕๘ ” จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้าร่วม
เป็นหน่ึงในอาสาสมัครในโครงการ The HERO : No 
Smoking  ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น วัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ลด ละ เลิกสูบบุหร่ี 
เพ่ือสร้างบุคคลต้นแบบ The HERO และยกย่องเชิดชู
บุคลากร    ที่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้       คุณบํารุง 
ช้างเช้ือวงษ์   คือบุคลากรตัวอย่าง หรือ บุคลากร
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกหนึ่งท่าน  ซึ่ง
ปฏิบัติงานที่บัณฑิตวิทยาลัย  คุณบํารุง สามารถทํา
ความฝันของเขาสําเร็จได้ในวันนี้ เป็นที่น่าภาคภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่งคะ... 

คุณบํารุง ช้างเชื้อวงษ์  พนักงานขับ
รถยนต์ งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการท่ัวไป 
ปฏิบั ติงานบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ วันท่ี  ๑  ตุลาคม  
๒๕๒๒  รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ๓๖ ปี แต่ระยะการ
ทํางานท่ียาวนานน้ี ยังไม่ยาวนานเท่ากับระยะเวลาที่
เขาสูบบุหร่ี  คุณบํารุงเร่ิมสูบบุหร่ีมาต้ังแต่อายุ ๑๕  ปี 
จนถึงอายุ ๕๙ ปี (ปี ๒๕๕๗) รวมแล้วเกือบ ๔๕ ปี 
เป็นเวลาที่ยาวนานมากๆ เลยใช่ไหมคะ...การสูบบุหร่ี
จึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา พูดง่ายๆ คือ “ชิน” กับ
การทําส่ิงๆ นั้นซ้ําๆ ในทุกๆ วันนั่นเอง ดังนั้นการจะ
เลิกละ ในส่ิงที่ทํามาอย่างยาวนานเกือบ ๔๕ ปี นี้ จึง
เป็นเร่ืองยากมากๆ   โดยเฉพาะการเลิกสูบบุหร่ีแต่    
‘คุณบํารุง’  สามารถทําได้  มาพูดคุยแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับผู้ที่สามารถเลิกบุหร่ีได้ 
HR Corner : จุดเริ่มต้นของการคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ 
คุณบํารุง : จุดเริ่มต้นที่ทําให้มีความคิดที่จะเลิกสูบ
บุ ห ร่ี ม า
จ า ก
ภรรยา   
 
 

 
 
จุดที่สอง ที่เป็นแรงจูงใจ คือ ศาสตราจารย์ นพ.
บรรจง   มไหสวริยะ  (อดีตคณบดี)  ที่ตนเองมีหน้าที่
ในการให้บริการขับรถให้ท่าน เพราะก่อนขับรถ
ตนเองจะต้องสูบบุหร่ีก่อน (ทุกคร้ัง)     เมื่อขึ้น
ประจําตําแหน่งขับรถแล้ว ท่านก็จะได้กล่ินบุหร่ีจาก
ตัวเรา และชวนพูดคุยบอกถึงโทษของการสูบบุหร่ี
และพยายามพูดกระตุ้น ชักจูงให้หยุดสูบบุหร่ี  (พูด
หลายๆ  คร้ัง)   ก็เป็นอีกจุดหน่ึงที่ทําให้คิดว่า ต้อง
เลิกให้ได้แล้ว ทุนเดิมคุณบํารุงมีใจคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ี
อยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาด ขั้นตอน
การเลิกบุหร่ี คุณบํารุงบอกว่า  ในช่วงแรก พยายาม
ลดจํานวน คือ เดิมสูบบุหร่ี ๒ วันต่อ ๑ ซอง ลดลงมา
เร่ือยๆ  เหลือสูบบุหร่ี ๔ วันต่อ ๑  ซอง และหลังๆ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ THE HERO ลดการสูบบุหร่ีลง
มาเหลือเฉพาะหลังรับประทานอาหาร ๓ คร้ัง/วัน
รู้สึกท้อแท้ในช่วงนั้น ว่าทําไมตนจึงไม่สามารถเลิกสูบ
บุหร่ีได้...โอกาสมาถึงแล้ว...เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดโครงการ The Hero : No Smoking  ขึ้น จึงตอบ
รับเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างไม่รีรอเลย 
HR Corner :  ทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
The Hero : No Smoking 
คุณบํารุง :  จุดที่ สําคัญคือ อยากเลิกบุหร่ีให้ได้ 
เพราะหากเลิกสูบบุหร่ีได้ก็จะมีผลดีกับตัวเองและคน
ในครอบครัว ทําให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่
รีรอเลย  
HR Corner :  ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ  The 
Hero : No Smoking เจอปัญหาอุปสรรคในการ
เลิกบุหรี่อะไรบ้าง 
คุณบํารุง : ในขณะที่เข้ารับการบําบัดที่คลินิกฟ้าใส 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จุดหลักๆ คือ “ความ
อยากบุหร่ี” เราจะทําอย่างไรไม่ให้เราอยากสูบบุหร่ี
ได้ในขณะนั้น  ซึ่งมันทรมานมากที่ต้องพยายามข่มใจ   

    ตัวเองไม่ให้เกิดความอยาก   
    วิธีการระงับความอยากสูบ
บุหร่ี ทางศูนย์ฯ ได้ให้ “หญ้า
ดอกขาว” มาใส่น้ําร้อนชง
คล้ายๆ  กับการด่ืมชา   ด่ืม
เมื่อรู้สึกอยากสูบบุหร่ี และอีก
วิธีหนึ่งที่ทําคือ การทาน

อาหารว่างเพ่ือไม่ให้  (ปาก) ว่างนั่นเอง ซึ่งจะช่วยลด
ความรู้สึกอยากบุหร่ีลงไปได้มากทีเดียว และอีกส่ิง
หนึ่งที่สําคัญ คือ  “ใจ” ของเราน่ันเองต้องเข้มแข็ง
และเด็ดขาดที่จะไม่ไปแตะต้องมัน 
HR Corner : เม่ือมาถึงจุดที่คิดว่าเราเลิกสูบบุหรี่
ได้แล้ว รู้สึกอย่างไร 
คุณบํารุง : รู้สึกดีใจมาก (ที่สุด) ที่สามารถเลิกสูบ
บุหร่ีได้ รู้สึกภูมิใจในตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเอง
มากขึ้น เพราะเราสามารถข้ามส่ิงที่ยากที่สุดมาได้
สุขภาพตอนน้ีก็ดีขึ้นมาก ไม่ไอ ทานอาหาร นอน
หลับได้ดีและมีความสุข ในชีวิตนี้คิดว่าจะไม่กลับไป
สูบบุหร่ีอีกอย่างแน่นอน (น้ําตาแห่งความปล้ืมปร่ิม
ของลูกผู้ชายคนหนึ่งซึมออกมา) 
HR Corner  :  อยากจะบอกต่อไปยังเพ่ือนๆ หรือ
ผู้ที่ยังสูบบุหรี่อย่างไร 
คุณบํารุง : ทุกส่ิงทุกอย่างเราสามารถท่ีจะทําได้หาก
เรา “มีใจ” ที่คิดจะเลิก ส่ิงที่สําคัญเราต้องคิดถึงคน
ในครอบครัวของเรามากๆ อยากจะฝากถึงผู้ที่ยังสูบ
บุหร่ีอยู่ให้คิดถึงตัวเองมากๆ เพราะผลที่มันจะเกิด
ขึ้นกับร่างกายมันมีโทษมากมายเหลือเกิน ไม่มี
ประโยชน์อะไรที่จะทําในส่ิงที่มันไม่มีประโยชน์อะไร
เลยและท่ีสําคัญเพ่ือคนในครอบครัวที่เรารัก เราจะ
ได้อยู่กับครอบครัวได้นานๆ ขึ้น 
               ผู้เขียนคิดว่า  ทุกอย่างหากไม่ลงมือทํา
ด้วยตัวเองแล้วเราจะไม่รู้เลยว่า จะต้องพบกับปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง และท่ีสําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใด คือ 
การวัดความแข็งแกร่งของจิตใจตัวของเรา ว่าเราจะ
ผ่านอุปสรรค หรือ ก้าวข้ามผ่านส่ิงที่เราคิดว่า ยาก
ที่สุด (มากๆ) หรือ กล้าเปล่ียนแปลงส่ิงที่เป็นอยู่ ไปสู่
ส่ิงที่ดีของชีวิต   จุดนั้นได้อย่างไร นี่แหละคือ “ใจ” 
ของเราโดยแท้ “ใจของเรา” ที่ไม่มีผู้ใดมากําหนดได้ 
จาก    ตัวเราเอง...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ 
 

 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
The HERO : NO  Sm         king 

“เน่ืองจากภรรยามีปญหาดานสุขภาพ  ตองไปพบแพทย 
เปนประจํา   ซ่ึงผลตรวจสวนหน่ึงของการปญหาสุขภาพ
มาจากการไดรับควันบุหรี่ท่ีตนเองสูบในบาน ซ่ึงจุดน้ีเปน
จุดกระตุนท่ีสําคัญท่ีทําใหคิดวา  ผมตองหยุดใหไดเพ่ือคน

ท่ีเรารักในครอบครัว” 

รวบรวมโดย อมรรัตน์ ภู่นคร 



Student Activities  

๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘  
โครงการสามัคคี สร้างสรรค์ ส่ิงดีเพ่ือบัณฑิตฯ Big  Cleaning Day  
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๖ 

๒๐   กรกฎาคม ๒๕๕๘  
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้   ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘                
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๖ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ 

๘  พฤษภาคม –  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
อบรมภาษาต่างประเทศ  (Short Courses) คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๘  
สําหรับนักศึกษา อาจารย์  และบุคคลทั่วไป  
ติดต่อ : หน่วยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

  
Live & Learn 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  บัณฑิตวิทยาลัย 
ปฎิทินกจิกรรม 

สัมมนาผู้นํานกัศึกษา   และอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนกัศึกษา 

        บัณฑิตวิทยาลัย รว่มกับ องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา บัณฑติ-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษา และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี ๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี ๒๖ – ๒๘  
มิถุนายน ๒๕๕๘   ณ โรงแรมภูรมิาศ บีช  จังหวดัระยอง 

๒๖  มิถุนายน จดัให้มีการทํากิจกรรม walk Rally เพ่ือสาน
สัมพันธ์ความสามคัคี ระหว่างนักศกึษา 

๒๗  มิถุนายน เป็นการสัมมนาเรื่อง “ข้ันตอนและการดําเนินงาน
โครงการกิจกรรมนักศึกษา” การแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดวางแผนงาน
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ ต่อด้วยการเสวนา “การมีส่วนร่วม
กิจกรรมนักศึกษา” โดยอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม จากน้ันต่อดว้ยกิจกรรม
สันทนาการมากมาย และ วันอาทิตย์ท่ี ๒๘  มิถุนายน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
นําเสนอกิจกรรมโครงการ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๘  ต่อดว้ยกิจกรรม
เลือกตําแหน่งผู้นํานักศึกษาประจําป ี๒๕๕๘  พร้อมกับพิธีส่งมอบงานให้ทีม
องค์การนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ รุ่นใหม่ได้สานตอ่และดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตอ่ไป 

๐๘ 



ที่มารวมกัน ทําให้ผมได้ประสบการณ์เต็มๆ 

ทั้งจากการเข้าฟังการสัมมนา บรรยายต่างๆ 

หรือการปรึกษาส่วนตัว ที่นี่เน้นการทําวิจัย

เป็นอย่างมาก ซ่ึงผมเอางานวิจัยของผมมา

ทําก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดี และได้ใช้

เครื่องมือที่ทันสมัย แม้กระทั่งสารเคมีต่างๆ 

ก็มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ  และมีเจ้าหน้าที่

เตรียมให้ มีการประชุมภายในแลปทุกวันพุธ

นําความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน และได้แลก 

เปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในมหาวิทยาลัยและ

ที่พัก  ซ่ึงมีความหลากหลายเชื้อชาติมา

รวมกัน มากกว่านั้นได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในที่

ต่างแดนครับ  

Q: ประโยชน์ท่ีได้รับและจะนํามาปรับใช้          

A : ทําให้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้า

ตัดสินใจมากข้ึน เนื่องจากต้องอยู่ใน

สภาพแวดล้อม   ที่ตอ้งพึ่งพาตัวเอง 

บรรยากาศกดดันจากผู้เชี่ยวชาญหลาก 

หลายด้าน และการตอ้งใช้ชีวิตในต่างแดน

เพียงลําพัง สิ่งเหล่านีท้ําให้เรามีความรู้ 

ประสบการณ์  และความมั่นใจมากข้ึนที่จะ

นํามาปรับใช้ในไทยครับ 

Q: ปัญหาและอุปสรรค                               

A: มาแรกๆ ยังปรับเรื่องภาษาไม่ได้ครับ  

อยู่ไปสักพัก ถึงเริ่มชนิกับสําเนียงภาษา สว่น

ค่าใช้จ่ายที่นี่ก็ค่อนข้างแพง  แม้ได้ทุนก็ต้อง

ใช้จ่ายอย่างประหยัด รวมถึงเรื่องอาหารการ

กิน  ซ่ึงที่จริงผมทานได้หมดแต่ชอบอาหาร

ไทยมากกว่า  

Q : วัตถุประสงค์ของโครงการ คปก. 

A : ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา

ภิเษก (คปก) ที่ผมไดร้ับ เป็นทุนสนับ-  

สนุนการศึกษา ในระดับปริญญาเอก

ภายในประเทศและให้นักศึกษาได้ทําวิจัย 

ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อ 

ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ทักษะ

การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

มาตรฐานสากล  และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือของนักวิจัยระหว่างประเทศ 

รวมถึงมหาวิทยาลัยทางโน้นมีทุน

โครงการ  สนับสนุนนกัศึกษาแลกเปลี่ยน

พอดี เลยทําให้วัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้ง ๒  ตรงกนั                 

Q : เส้นทางการเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ                    

A: การมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่นี่ได้ 

อันดับแรกเลย คือ ผมหาข้อมูลงานวิจัย 

ที่มีการทําวิจัยเกี่ยวข้องกับงานเรา  และ

ศึกษาคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยทางโน้น ว่า

ต้องการนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบไหน

และต้องทํายังไงบ้าง หลังจากนั้นผมได้ 

ส่งประวัติ และงานวิจัยของผมไป 

จากน้ันมหาวิทยาลัยก็ติดต่อกลับมาว่า

สนใจ แต่ต้องมีการทดสอบก่อน คือ ให้มี

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Skype จากคณะกรรมการพิจารณาทุน  

ทั้งเรื่องงานวิจัยและทักษะทางภาษา 

อังกฤษ   ซ่ึงผมได้อธิบายรายละเอียด

งานวิจัยที่เราจะทํา รวมถึงการถาม

เกี่ยวกับการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ  

และข้อที่ทําให้ผมคิดนานสักพักก่อนจะ

ตอบ คือจะเอาวัฒนธรรมอะไรมาและนํา

กลับไป ในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

(ข้อนี้ค่อนข้างคิดยากถ้าไม่ได้เตรียมตัว) 

สุดท้ายก็ได้ยินกรรมการบอกว่ายินดี

ต้อนรับมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของ

เรา ทําให้ผมดีใจสุดเลย ณ  ตอนน้ัน 

หลังจากนั้นก็มาปรับแผนให้ตรงกันว่า

ช่วงระยะเวลาที่มาจะต้องทําอะไร และ

อยากเรียนรู้อะไรบ้าง 

Q: ระหว่างท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้

อะไรบ้าง                                                   

A: ได้เรียนรู้หลายอยา่งเลยครับ ด้านการ

เรียน ด้วยที่นี่มีความทันสมัย ได้ถูกจัด

อันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ 

ทางด้านสาธารณสุขจาก U.S. News จึง

ทําให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

“ถาเราคิดวาทําไมไดตั้งแตเริ่มตน ก็ไมมีว
ันประสบความสําเร็จ” 

นักศึกษาทุนวิจัยแลกเปลี่ยน กับประสบการณ์ ณ  

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 

Department of Molecular Microbiology and Immunology, 

Malaria Research Institute,  

 ชือ่: นายธชัพล เมธารชักลุ หรือ เอ็ม  ตาํแหนง : Mr. Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University รุนที่ ๔            

สถานะ: นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวชิาปรสิตวิทยา  (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล   ภายใตทนุ  

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รวมกับมหาวิทยาลัยจอนฮอปก้ิน  ประสบการณ: ทําวจิัยทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา ๓  เดือน (๑ มิ.ย. ถึง 

๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๘ )  หวัของานวจิยั: การตรวจพิสูจน Rhomboid-like protease ๑ ของเชือ้มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ไวแวกซ และ

Rhomboid protease ๑ ของเชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียม ฟลซิปารมั ในระยะอาศัยที่เม็ดเลือดแดง  อาจารยทีป่รกึษา: รศ. ดร.อุษา เล็กอุทัย  

อาจารยทีป่รกึษาตางประเทศ: Professor Dr. Marcelo Jacobs-Lorena 

เลยทําอาหารทานเอง โชคดีที่มีห้างคนเอเชีย

อยู่ในเมือง และอีกเรื่องคือเรื่องการปรับ

เวลาซ่ึงต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างช่วงทีผ่ม

อยู่สามทุ่มที่นี่พระอาทิตย์เพิ่งจะตกดินทําให้

การวางแผนสับสนบ้าง 

Q: ความประทับใจการเป็นนักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

A : ประทับใจทุกอย่างเลยครับ ที่สําคัญคือ

การที่เรากล้าตัดสินใจมาที่นี่ทั้งๆ ที่ตอนแรก

ไม่มีความม่ันใจในตัวเองว่าจะไหวไหม 

เพราะดูจะเกินความสามารถของตัวเอง แต่

สุดท้ายก็ทําได ้

Q: วางแผนอนาคตไว้อย่างไร                        

A : ถ้ามีโอกาสจะกลับมาทําวิจัยหลัง

ปริญญาเอกอีกครั้ง   รวมถึงเม่ือสําเร็จ

การศึกษา  ผมต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ก็จะนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้

สอนและถ่ายทอดสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ให้ลูก

ศิษย์ต่อไป.... 
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นายธัชพล เมธารัชกุล นักศึกษา ป.เอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๑๐ 

การเข้าสู่ระบบ    
๑ .  เมื่อเข้าสู่ Website  www.grad.mahidol.ac.th  
ให้เลือกเมนู  “เกีย่วกับบัณฑิตวิทยาลัย”  
๒.   คลิกเลือก “ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย” 
๓.   เลือกท่ี  ระบบเกี่ยวกับภาษาตา่งประเทศ  >>    
Abstract Online 
๔.   เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฎหน้าจอดังภาพ 

ตัวอย่างแสดงหน้าจอระบบ 

ระบบน้ีจะมีผูใ้ช้งานหลักแบ่งเป็น  ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 
-  สาํหรับนักศึกษา 
-  สาํหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
-  สาํหรับอาจารย์ผู้ตรวจ Abstract 

 

ท้ังน้ี  ผูใ้ช้งาน สามารถศึกษาการใช้งานอย่าง
ละเอียดด้วยตนเองได้ท่ี  คู่มือการใช้งาน (manual)  
ดังปรากฏในภาพ  

แนะนําส่วนต่างๆ  ของโปรแกรม  Abstract Online  และวิธีการใช้งานระบบ 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

ระบบตรวจบทคัดยอ ออนไลน   
(OnlineAbstract System)  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๒๙  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๘ 

หน้าจอแสดงตัวอย่างการเข้างานระบบ โดย  สถานะเป็น นักศึกษา 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติม

เกี่ยวกับระบบ  Abstract Online   

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงท่ี  

คุณวรเดช ศรีปญัญาวุฒิคุณ 

งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู   

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล    

โทร ๐๒๔๔๑ –๔๑๒๕ ต่อ ๓๑๖                                     

 e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th 

ระบบบริการตรวจบทคัดย่อ (Abstract)  ฉบบัภาษาอังกฤษผ่านระบบ Online   ของบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล   มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาสามารถส่งตรวจบทคัดย่อฉบับภาษาองักฤษสาํหรับวิทยานิพนธ์  

ได้ทางออนไลน์    และสามารถตดิตามผลการดําเนินการ    และอนุมัตใินแต่ละข้ันตอนให้กับนักศึกษา    ผู้เช่ียวชาญ

ต่างประเทศ  และอาจารย์ท่ีปรึกษา   และไดม้ีการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  เพือ่ความสะดวกและคล่องตัว

สําหรับนักศึกษาผูใ้ช้  โดยได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมือ่วนัท่ี  ๑   มกราคม  ๒๕๕๘  ท้ังน้ี  นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูใ้ช้สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมน้ีได้ท่ี website บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th 



          Regarding to my impressive of Mahidol University, 

personally, I am very proud having opportunity to study 

in Master of Engineering in Industrial Engineering at Mahi-

dol University, Wisdom of the land. During the academic 

life in Thailand, I gain many experiences, friendship and 

culture learning. There are very nice professors and 

stuffs with the real knowledge both in theory and prac-

tice. They facilitate even in class and my personal issue-

sof being foreigner student. Additionally, I meet many 

friends including Thai and international, who are very 

friendly, supportive and sharing. Interestingly, I learn a 

lot about Thai culture and people here too.  

       Cambodia, officially known as “Kingdom of Cambodia” with 

landmass 181, 035 km2. The population is around 15.1 million in 

2013. International borders are shared with Thailand and the Lao 

People’s Democratic Republic on the West and the North, and the 

Social Republic of Vietnam on the East and the Southeast, and the 

Gulf of Thailand at the Southwest.  

เก็บมาเลา่  ASEAN Community: 

Mr. Pech Soveaddh,  
Master’s degree student in Industrial Engineering, 

Faculty of Engineering, Mahidol University 
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Welcome to  ASEAN: Cambodia 

       Cambodia is a country in Southeast Asia, namely “Kingdom of 

Wonder” for its incredible beauty, with famous ancient temples, fer-

tile plains dotted with rice fields, and very nice architecture ancient  

building of French style.  The dominant religion is Buddhism, which 

places value on hospitality and kindness. People here is very friendly 

and helpful with smiling. Each year, Cambodia draws millions of tour-

ist for its attractive and delighted tourism place such as temple, the 

sea and the real lifestyle of Cambodian. Phnom Penh is heart capital 

of economic and is usually taken in as a stop-over en route to an-

cient city of Angkor, capital of Khmer Empire (Siem Reap province in 

present). The highlight of the city is Angkor Wat - a massive temple 

and the largest religious structure in the world dedicated to Hindu 

god Vishnu. Today, Angkor Wat is proudly become a one of UNESCO 

World Heritage Site and is the one of the most visited historic sites on 

the planet. Interestingly, Cambodia lies along the sea with a very nice 

breathtaking beach and magnificent islands. 

         These wonderful experience both academic and 

life drive me the confidence to be a part of ASEAN Eco-

nomic Community (AEC). Sothat I can contribute my 

knowledge for development and integration in AEC.  

นครวัด - นครธม  เมืองเสียมราฐ (เสียมเรียบ) ประเทศกัมพูชา     
ภาพโดย : www.facebook.com/gallerybond  



 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบรกิารการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานวจิัยและบริการวิชาการ  ๓๑๙-๓๒๐  งานพัฒนาหลักสตูร  ๓๐๙-๓๑๐  ศูนย์ภาษาตา่งประเทศ  ๒๒๑-๒๒๒  
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๓๑๑-๓๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 

 
 

| ต่อจากหน้าฉบับ 

         ขณะนี้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังเปิดรับ
สมัครนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเข้าร่วม  โครงการ Mahidol-
Norway Capacity Building Initiative for ASEAN schol-
arship for 2015-2016  ผู้สนใจสอบถาม  e-mail : grad-
inter@mahidol.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ท่ี              
http://www.grad.mahidol.ac.th/ norway2015-2016/ 

ดยเม่ือวันที่ ๖ มิถนุายน ๒๕๕๘  ทีผ่่านมา บัณฑิตวิทยาลัย 
ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนหลักสูตร   ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง   

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน และจัดงานแถลง
ข่าวโครงการ Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN 
scholarship for 2015-2016 ณ  โรงแรม CHATRIUM HOTEL  นําโดย
ศาสตราจารย์   คลินิก   นพ.อุดม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์   ไชยโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
ดร. ระพี  บุญเปล้ือง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   และศาสตราจารย์  
ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย และผู้แทนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  จากคณะ สถาบันต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม   สถาบันโภชนาการ   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ  โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   โดยในช่วงเช้าของการ
สอบสัมภาษณ์   ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสอบ
สัมภาษณ์รับทุนกว่า ๒๕๐ คน ในทุกกลุ่มสาขาวิชา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเดินทางไปประชาสัมพันธ์  และพบปะหารือ  กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
อธิการบดีของ Yangon University และ Mandalay University  ณ  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ เมื่อ
วันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   และในส่วนของการแถลงข่าวในช่วงบ่าย
ได้รับเกียรติจาก  H.E. Ms. Ann Ollestad, Norwegian Ambassador to 
Myanmar กล่าวเปิดงาน และให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนร่วมกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล   รวมท้ังร่วมมอบประสบการณ์ การเป็นนักศึกษาทุนของ
ศิษย์เก่าที่จบการศกึษาแล้ว 

Mahidol-Norway  Capacity Building Initiative for ASEAN scholarship for 2015-2016   




