
 
ส่งเสริมบัณฑิตศึกษา  เน้นพัฒนาสังคมไทย  ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 

ปีท่ี ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๑   ประจําเดือนสิงหาคม    ๒๕๕๘ 

รางวัลเกียรติยศ 
ประจําป ๒๕๕๖ 

 

ฑีฆายุกา  โหตุ  มหาราชินี 
๑๒  สงิหาคม  วันแม่แห่งชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล  มอบ “โลเกียรติยศและใบประกาศเกียรตคิุณ”  
พรอมบันทึกชื่อไวในใบบันทกึผลการศึกษา (Transcript)  

แกผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเย่ียม  (DEAN'S LIST)  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ISSN  ๐๘๕๗ - ๙๔๑๕ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๑   ประจําเดือนสิงหาคม    ๒๕๕๘ 

บั ณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ” 
ประจําปี ๒๕๕๘  ข้ึน เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระ-

เกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองใน
วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๓ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  พร้อมยกย่องสตรีผู้ เป็นแม่ของชาวบัณฑิต
วิทยาลัย ภายในโครงการจัดกิจกรรม วันท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๕๘ จัด
แสดงนิทรรศการ  “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ผู้ ท ร ง
คุณูปการใหญ่
ห ล ว ง ต ่อ 

วงการอุดมศึกษาไทย"  ในงาน "มหิดล-วันแม่”  ประจําปี  ๒๕๕๘  ณ  สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  พร้อมกันน้ีได้จัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  และนิทรรศการยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ของบัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ คุณ
แม่วรรณ และคุณแม่ต้อม ...เลี้ยงลูกด้วย "หัวใจ" ...ให้ลูกด้วย "ความรัก" ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา   ระหว่างวันท่ี  ๗ - ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

บัณฑติวิทยาลัย จัดโครงการ “๑๒ สิงหาคม วันแม่แหง่ชาติ”  
ประจําปี ๒๕๕๘  

 

  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกบันักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา ชาวไทยและชาวพม่า จัดกิจกรรม 
"From Thailand to Myanmar We are 
Friends"  เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ 
บริเวณตลาดนัดสีเขียว คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์ ม.มหิดล ศาลายา เพ่ือหา
รายได้รว่มสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยใน

ประเทศพม่า ภายในกิจกรรม จัดให้มีการเปดิรับ
บริจาคเงิน  สิง่ของ  เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
และการจัดจําหน่ายของท่ีระลึก ซ่ึงการจดักิจ-
กรรมครัง้น้ี ไดร้ับยอดเงินจากการจดัจําหน่ายของ
ท่ีระลึก อาหาร และ ผูม้ีจิตศรทัธาร่วมบริจาค 
เป็นเงินท้ังสิ้น จาํนวน ๖๑,๓๕๔ บาท พร้อมท้ัง 
ผ้าห่ม  เสื้อผา้  และสิ่งของต่างๆ มากมาย  โดยมี

นักศึกษาชาวพมา่เป็นผู้แทนนําเงิน และสิง่ของ
ไปมอบผา่นองค์กร Myanmar Medical 
Laboratory Technology Graduate 
Group : MMLTG Donation for Flood 
Disaster in Myanmar   เพื่อนําไปแจกจา่ย
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยต่อไป 

กิจกรรม "From Thailand to Myanmar We are Friends" 

๐๒ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัด
งานปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘  เม่ือวันอาทิตย์ที่ ๙ 
สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การจัดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่   เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งต่อ 
นักศึกษาใหม่ทุกคน  ที่จะต้องทราบถึงข้อปฏบิัติ 
กฎระเบียบ และทราบแนวทางปฏิบัติของบณัฑิต
วิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   โดยมี 
อาจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย  คุณาวิศรุต  รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กล่าวรายงาน และ  
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่

นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
และอาจารย์จาก คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส่วนต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในคร้ังน้ีด้วย  กิจกรรมต่างๆ  
ที่จัดขึ้นในงานประกอบไปด้วย   

ชมวีดีโอ  "การให้โอวาทและแสดงความ
ยินดีแก่นักศึกษา" โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.  อุดม คชินทร ต่อพิธีมอบ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ โดยท่าน
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย พิธีรับมอบทุนการศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ "การแนะนําระบบ
สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายเทศโนโลยี

สารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ "แนวทางปฏิบัติด้าน
การศึกษา การทําวิทยานิพนธ์ การพัฒนาภาษา 
อังกฤษ"  โดย รองศาสตราจารย์  ดร.วราภรณ์ อัคร
ปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ "แนวทางปฏิบัติ
ด้านงานวิจัย"  โดย  รองศาสตราจารย์   ดร.สุณีย์ 
กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

นอกจากน้ัน ภายในงานยังจัดให้มีกิจ- 
กรรมเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา เคล็บ
ลับการเรียนให้ประสบความสําเร็จ จบท้ายด้วยพิธี
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่นักศึกษาผู้มี
ผลการเรียนดีเยี่ยม  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การ
นักศึกษาผู้ทํากิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

งานปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

รายช่ือผูส้ําเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST” บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

๐๓ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
MISS  OLABISI  OLUWABUKOLA  COKER   GPA ๔.๐๐ 
จุลชีววิทยาฯ  / ศ. ประสิทธ์ิ  ผลิตผลการพิมพ์  
น.ส. ภัณฑิลา   ธาราเบ็ญจศีล   GPA  ๔.๐๐ 
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย  / ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ  
น.ส. พิศเรศ คุ่ยต่วน  GPA  ๓.๙๒ 
สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  / ศ. ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ  
นาย อดิศักดิ์ ร่มแสง  GPA  ๓.๙๔ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  /  ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข 
โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ /คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาฯ/ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
น.ส. ศิริพร  กีรติจําเริญ  GPA  ๓.๙๗ 
เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล / รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง  
นาย วรุตม์  ดุละลมัพะ  GPA  ๓.๙๔ 
เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล /   รศ.ดร.เทวัญ  จันทร์วิไลศรี  
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์รามาฯ/คณะพยาบาลศาสตร์  
น.ส. สุนทรี  เจียรวิทยกิจ  GPA  ๓.๙๕ 
การพยาบาล /  รศ. ดร.อรสา พันธ์ภักดี 
นาง อภรชา ลําดับวงศ์   GPA  ๓.๙๕ 
การพยาบาล  / รศ.ดร.ยุพาพิน ศิรโพธ์ิงาม 
MR. NYI NYI HTAY  GPA ๓.๙๔ 
การพยาบาล  /  ผศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
นาย สิริวัชร์   เอกอภิรัตน์   GPA  ๓.๙๕ 
อายุรศาสตร์เขตร้อน / อ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
นาย รุ่งเรือง  ยอดชีวัน   GPA  ๔.๐๐ 
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) / ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย  
น.ส. วิชญา บวรวิวรรธน ์ GAP ๔.๐๐ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ / ศ. ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์   
คณะเภสัชศาสตร์  
นาย บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์  GPA  ๔.๐๐ 
วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ /  รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ 
  
 
 

 

น.ส. กาญจนา จิตติพร  GPA  ๔.๐๐ 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ  / รศ.ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์  
น.ส. ชมกมล อุบลนุช  GPA ๔.๐๐ 
วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์  / ผศ.ดร.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
น.ส. วริศรา ศิริสุทธิเดชา  GPA ๔.๐๐ 
อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม / รศ.ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร  
คณะกายภาพบําบัด  
นาง อโนมา  สันติวรกุล  GPA  ๔.๐๐ 
กายภาพบําบัด  / ผศ.ดร.วรรธนะ  ชลายนเดชะ  

 
 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
น.ส. ธารินี  บัวดิษฐ์  GPA ๔.๐๐ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
/ รศ.สยาม อรุณศรีมรกต  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
น.ส. นัชภา เปียผ้ึง  GPA ๔.๐๐ 
แขนงดนตรีศึกษา / ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ 
คณะเภสัชศาสตร์  
น.ส. พิมลกานท์  เกษมวฒันาโรจน์   GPA ๔.๐๐ 
จุลชีววิทยา / รศ.ดร.ปร่ิมเฉนียน  มุ่งการดี  
คณะวิทยาศาสตร์  
นาย ณัชพล ปุญญะยันต์  GPA ๔.๐๐ 
เคมีเชิงฟิสิกส์ / ผศ.ดร.พสิษฐ์  ภควัชร์ภาณุรัตน์   
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
น.ส. จุฑามาศ บูรณมานัส   GPA ๔.๐๐ 
การจัดการการศึกษา / อ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ   
MISS THIDA MOE  GPA ๔.๐๐ 
สังคมศาสตร์สุขภาพ / รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
นาย ยุทธพงศ์  อุณหทวีทรัพย์  GPA ๔.๐๐  
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ /  
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
นาย สิทธิพงษ์   สุภาพงษ์  GPA ๓.๙๔  
ฟิสิกส์การแพทย์ / อ.ดร.วิทยา สังขรัตน์  
น.ส. ชนนิพัทธ์  ประเสริฐพรรณ  GPA  ๓.๙๓ 
การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน  /  รศ.ดร.  นพวรรณ  เปียซื่อ 
วิทยาลัยนานาชาติ  
นาย ชินวุฒิ  เจษฎาญานเมธา  GPA ๔.๐๐  
การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ  / Lecture Dr.Dolchai  
La-ornual  
คณะศิลปศาสตร์  
น.ส. นทีพร แก้วคง  GPA ๔.๐๐  
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ / อ.ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร  
 

ระดับปริญญาเอก 
ช่ือ - สกุล / สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 

ระดับปริญญาโท 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
น.ส. แววตา   ขันตี  GPA ๔.๐๐ 
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม / ผศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์  
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

น.ส. วริณาฐ  พิทักษ์วงศ์วาน  GPA ๓.๙๐  
วัฒนธรรมและการพัฒนา /  อ.ดร.ณรงค์ อาจสมิติ  
น.ส. สิรินดา โอศิริ  GPA ๓.๙๑ 
ภาษาศาสตร์  / อ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ 
น.ส. ธัญธิดา  ลิขิตพิทักษ์  GPA ๔.๐๐ 
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการส่ือสารและการพัฒนา 
/  อ.ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา  
คณะกายภาพบําบัด  
น.ส. ธัญวรัตน ์ จันทนชัย  GPA ๔.๐๐ 
กายภาพบําบัด  /  รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี  
น.ส. จารุวรรณ ประสมศรี  GPA ๓.๙๖ 
กายภาพบําบัด  / อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
นาย เจตพล แสงกล้า  GPA ๔.๐๐ 
วิจัยประชากรและสังคม  /  ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก  
นาย ฐิตินันทน์   ผิวนิล  GPA ๓.๙๕ 
วิจัยประชากรและสังคม  /  ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักด ี
 
 
 

ช่ือ - สกุล / สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘ 



Doctor of Philosophy Program in Systems Biosciences  (International Program) 

| หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

        หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิง
ระบบ (หลกัสตูรนานาชาติ)  มุ่งเน้นท่ีจะผลิตนกัวิจัย และนักวิชาการ
ระดับสูงท่ีมีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และสามารถสร้างองค์
ความรู้แบบพหุวิทยาการ ด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อพฒันาและต่อยอด  
องค์ความรู้เดิม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

        วัตถุประสงค์ของหลักสูตร            
              เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมี
ความรู ้ความสามารถดงัน้ี 
               ๑  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  ทางวิชาการ วิชาชีพ 
และมีความซ่ือสตัย์ในการปฎิบัติงาน  
               ๒  มีความรู ้สามารถสร้างสรรค์ พัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
และนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ชีววิทยาศาสตร์ไดอ้ย่างเป็นระบบ  
               ๓  สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและนําเสนอองค์ความรู้ทาง
ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบได้อย่างเหมาะสม 
               ๔  มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อืน่ได้ และมีภาวะผูนํ้า 
               ๕  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการสืบค้น 
สื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบได้อย่าง
เหมาะสม 

 
            คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

       ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญา
เอก 
               (๑)  สําเรจ็การศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง     

         (๒)  มีแตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํกวา่ ๓.๕๐ หรือมี
ผลงานวจิัยท่ีได้รับการตพีิมพใ์นวารสารท่ีมีค่าดัชนีวดัคุณภาพ (impact fac-
tor)  ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง  

         (๓)  ผู้ท่ีมคุีณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รบัการ
พิจารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดลุยพินิจของหลักสูตร

               ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 
         (๑)  สําเรจ็การศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันต-

แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต วิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
กําลงัศึกษาอยู่ในโครงการผลิตอาจารย์แพทย์  หรอืโครงการผลิตอาจารย์
ทันตแพทย์ โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํกว่า ๓.๕๐ 
               (๒)  ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับ
การพจิารณาให้สมัครเข้ารบัการคัดเลือกเขา้ศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

              อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

               ๑. ผูถ่้ายทอดความรู้ดา้นชีววิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา 

               ๒. นักวิจัยทางด้านชีววทิยาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ ต่างประเทศ และบริษัทเอกชน 

               ๓. นักวิชาการท่ีให้คําปรึกษาด้านชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ 

              สนใจสมัครเข้าศึกษา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
งานรับนักศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ 
๒๐๘ – ๒๑๐ ดูรายละเอียดหลักสตูรได้ท่ี   www.grad.mahidol.ac.th   
และ http://www.mb.mahidol.ac.th 
 

 
บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นส่ือกลางสําหรับเผยแพร่ข่าวสารการดําเนินงานและกิจกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารสําหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 
และบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ  

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  กัณยารัตน์  สไุพบูลย์วัฒน   เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ 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 : งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  

๐๔ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๘ 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชวีวิทยาศาสตรเชิงระบบ 

สถาบนัชวีวิทยาศาสตรโมเลกุล 



“You can do anything, but not everything” 

David Allen  

         

Quote of the Month 

Adapted from : Longman Academic Writing Series (3) 

       FAMOUS  IDIOM : 
Hit the nail on the head 

 
Meaning : Do or say something exactly right 

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

Answer: Ready for anything  

Learn & Follow the rules  

Resources  fromhttps://www.google.co.th/search?q=idiom&biw, rebus+ puzzle 
  and http://www.goodreads.com/quotes/tag/life 

๐๕ 

When To Use Capital Letters  

         English uses capital letters to point out important words. There are many rules for using 
capital letters. 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๘ 

Rules  Examples 

1.  The first word in a sentence     Jay is a nursing student at a college. 

2. The pronoun I     He and I never argue. 

3.  Abbreviations and acronyms formed from the first letters         
of   words 

    USA       MRI      DNA      PGA 
    WTO     IBM       MTV     UN 

4. All proper nouns. Proper nouns include 
           a.   Names of deities 
           b.   Names of people and their titles 
           c.   Names of specific groups of people 
           d.   Names of specific places on map 
           e.   Names of specific geographic areas 
           f.    Names of specific structures such as 
                 bridges, buildings,dams  and  ships 
 
           g.   Names of specific organizations  such as  government  
 agencies, businesses, schools, clubs 
 
           h.   Names of days, months, and  special days 
           i.   Names of school subjects with  course Numbers 
           j.   First, last, and all important words in the titles of               
 books, magazine, films 
 
 
NOTE:  Use quotation marks for short stories  and song titles.  

 
    God    Allah    Shiva 
     Mr. John Smith 
    Asian    Muslim    Indian   Caucasian  
    North Pole       South   Pacific  Ocean 
    Eastern Europe  the  Middle  East 
    Golden Gate Bridge the White House 
    Aswan High Dam  The  Titanic 
 
    State Department   Bank of Canada 
    Harvard University  French Students Club 
 
    Monday  December  Ramadan  Labor day 
    Business Administration 313  Chemistry 102 
    War and Peace  Paris Match  
    Indiana Jones and the Temple of Doom 
 
 
    “The Three Little Pigs” 
    “Jingle Bells”  

  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “ เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  
 ๓. เลือกท่ี  ระบบฐานข้อมูลกลาง >>  ระบบฐานข้อมลูอาจารย์  
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 ๔. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in     ดังภาพ  

 ๕. เมื่อผู้ใช้งานเขา้สู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก  

แนะนําส่วนต่างๆ  ของ ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  Online Thesis Advisor System  

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ระบบฐานข้อมลูอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ ์(Online Thesis Advisor System)  พัฒนาข้ึน  เพื่อรวบรวมคําสั่งแตง่ตั้งเกี่ยวกับการทํา
วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์  สําหรับอาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้กับนักศึกษา อาจารย์สามารถนําภาระงาน
หน้าท่ีสว่นน้ีไปทําข้อตกลงการปฏิบตัิงาน  (Performance Agreement)  ของอาจารย์เองได้  ซ่ึงในการออกแบบและพัฒนาระบบ ระบบ
สามารถสืบค้นหรอืแสดงข้อมลูภาระงานของอาจารย์   เพื่อให้อาจารย์นําข้อมลูไปใช้ในการทําภาระงานได ้   ผูใ้ช้สามารถเขา้ใช้งานโปรแกรมนี้
ได้ท่ี  website  บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th 

ตัวอยางหนาจอการเขาสูระบบ 

ตัวอย่างหน้าจอ  ข้อมูลภาระงานของอาจารย์ในแต่ละคําส่ังแต่งต้ังวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ  

Online Thesis Advisor System โดยตรงท่ี  

คุณทรายทอง  เช้ือนุ่น    
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู  บณัฑิตวิทยาลัย      
มหาวิทยาลัยมหิดล   โทร.   ๐  ๒๔๔๑  ๔๑๒๕   ต่อ  ๑๑๖                  
e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานฐานข้อมลู 

จุดเด่นของระบบนี้ 
๑.   มีการทํางานในรูปแบบ Internet ช่วยให้อาจารย์

สามารถเขา้ใช้งานระบบฐานข้อมลูอาจารย์ท่ีปรกึษา
วทิยานิพนธ ์(Online Thesis Advisor System)  จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ท่ีมีเครือข่าย Internet 

๒.   อาจารย์สามารถสบืค้นข้อมลูภาระงานของอาจารย์ 
เพื่อให้อาจารย์นําข้อมูลไปใช้ในการทําภาระงานได ้

     ๓.   อาจารย์สามารถดาวน์โหลดคําสั่งแต่งตั้งวิทยานิพนธ/์  
 สารนิพนธ์  ผา่นทางระบบฐานข้อมลูอาจารย์ท่ีปรกึษา
 วทิยานิพนธ ์ (Online Thesis Advisor System)  ได ้

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๘ 

ระบบฐานขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
Online Thesis Advisor System  



คุณธัญวลัย สิริไพโรจน์ 
(ผู้ชํานาญการพิเศษ) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร   

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๘ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

รวบรวมโดย อมรรัตน์ ภู่นคร 

๐๗ 

เ มื่ อ ก้ า ว เ ข้ า สู่ วั ย
ทํ า ง า น ...ก้ า ว เ ข้ า สู่

อาชีพ เป็นเร่ืองปกติที่เราทุกคนต่าง
มุ่งหวัง ความเจริญเติบโตก้าวหน้าตาม
เส้นทางสายอาชีพแห่งตน ไม่ว่าจะ
ด้านการบริหาร  การเป็นหัวหน้าใน
สายงาน ผู้จัดการ หรือเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัท เป็นต้น แต่เส้นทาง
การเติบโตในลําดับสูงในมหาวิทยาลัย
สําหรับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
เช่น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นักทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ยังมีเส้นทาง
การเรียนรู้ เส้นทางความก้าวหน้าทาง
สายอาชีพการเติบโตในองค์การได้
เช่นเดียวกัน...วันนี้ขอนําท่านมารู้จัก
กับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยคุณ
ธัญวลั ย  สิ ริ ไ พ โ รจน์  ตํ า แหน่ ง
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชํานาญการ
พิเศษ)หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ที่
ก้ า ว สู่ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น เ ส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ อาจ
เรียกได้ว่า  เป็นก้าวแรก ซึ่งกลุ่มนี้มี
เส้นทางความก้าวหน้า ๓ ระดับ ดังนี้
(๑ ) ระดับ ผู้ชํานาญการพิเศษ  (๒ ) 
ระดับผู้เชี่ยวชาญ และ (๓ ) ระดับ
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  (ในแต่ละกลุ่มต้อง
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล)เส้นทางก้าวแรก
ของคุณธัญวลัย(ผู้ชํานาญการพิเศษ)มี
จุดเร่ิมต้น หรือ จุดประกายแนวคิด
อย่ าง ไร  ระหว่างทางของการทํา
ผลงานผ่านปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 
และคุณธัญวลัยทําอย่างไรถึงผ่าน
ปัญหา อุปสรรคเหล่านั้นมาได้...และ
สามารถว่ิงเข้าสู่เส้นชัยอย่างงดงาม ใน
วันน้ี... 
HR Corner :จุดเริ่มต้นของการทํา
ผลงานเพ่ือเสนอขอความก้าวหน้า

คืออะไร? 
คุ ณ ธั ญ ว ลั ย  : จุ ด เ ร่ิ ม ต้ น คื อ 
แรงผ ลัก ดันจาก ผู้บั ง คั บบัญชา ท่ี
กระตุ้นให้เร่งดําเนินการ ผนวกกับ
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย มี
การกําหนด KPI ความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายสนับสนุน ใน เวลาที่
เหมาะสม  ทําให้ต้องหันย้อนกลับมา
ต้ังคําถามเพ่ือทบทวนตัวเองว่า  ถ้า
ต้องทํา เราพร้อมท่ีจะทําหรือไม่  ทํา
แล้วจะสําเร็จหรือไม่ จะเร่ิมต้นอย่างไร 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กรุณาให้กําลังใจถึง
ความเป็นไปได้และคําแนะนําในการ
ดําเนินการ โดยส่ิงสําคัญที่จุดประกาย 
คือ การเร่ิมลงมือทําอย่างจริงจัง หาก
ทําผลงานสําเ ร็จ นอกจากจะเป็น
ประโยชน์กับตัวเองแล้ว ยังสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
ด้วย จึงเป็นจุดเร่ิมต้นตัดสินใจในการ
เ ร่ิมทํ าผลงานเ พ่ือ เสนอขอความ 
ก้าวหน้าในคร้ังนี้ 
HR Corner :วิธีการทําผลงานที่ทํา
ให้ท่ านประสบความสํา เร็ จ มีวิ ธี
ใดบ้าง 
คุณธัญวลัย  : เนื่ องจากผลงานที่
นําเสนอเพ่ือขอตําแหน่งจะต้องตรงกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ ดังนั้นขอให้         
“คิดบวก”  ก่อนว่าเราทําได้ เพราะ
เป็นส่ิงที่เราทําอยู่แล้ว หลังจากน้ัน
ควรมีการวางแผนการทํางานให้ดี ทุก
งานควรทําให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด  ใช้เวลาให้คุ้มค่า อย่ารีรอ ทํา
อะไรได้ให้รีบทําออกมาก่อน ต้ังใจทํา
ให้ดีที่สุด ติดขัดหรือมีปัญหาตรงจุด
ไหน หาจังหวะเพ่ือขอคําแนะนําจาก
ผู้รู้  เพ่ือนํามาปรับปรุงให้ผลงานมี
ความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป 

HR Corner : ท่ า น ต้ อ ง ก า ร ใ ห้
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนด้านใดใน
การทําผลงานบ้าง 
คุณธัญวลัย : การทําผลงานไม่ใช่เร่ือง
ง่ายสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยทํามาก่อน แต่
ก็ไม่ยากจนเกินไปนัก  หากเรามีความ
ต้ังใจจริง ปัญหาของการเร่ิมต้นคือ 
การไม่ รู้ว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร 
ดั ง นั้ น ก า รสนั บ สนุ น จ ากบัณ ฑิ ต
วิทยาลัยในการมีทีมที่ปรึกษานั้นเห็น
ว่ามีความเหมาะสมแล้ว อยากให้
ดําเนินการและติดตามความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างทั่วถึง 
การให้คําปรึกษาและแนะนําต้อง
เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้ผู้ทํา
ผลงานเห็นภาพ  มีกําลังใจ และมีแรง
ขับเคล่ือนในการดําเนินการ   
HR Corner :  มีความรู้สึกอย่างไร
หลั งจากที่ ได้ รั บทราบว่ า   ท่ าน
ประสบความสําเร็จในการเสนอขอ
ผลงานผ่านและมหาวิทยาลัยอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 
คุณธัญวลัย :  ความรู้สึกแรกคือ รู้สึก
ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ ใ ห้โอกาส
สนับสนุนและผลักดันให้เ ร่ิมจัดทํา
ผลงาน รวมทั้ ง ให้คําปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง รู้สึกขอบคุณเพ่ือนร่วมงานท่ี
ร่วมกันทําผลงานจนสําเร็จ ดีใจและ
ภูมิใจกับตัวเองท่ีสามารถก้าวมาถึงจุด
นี้  อยากให้ทุกคนที่อยู่ ระหว่างทํา
ผลงาน รวมท้ัง ผู้ที่คิดจะทํา ทําให้
เต็มที่ เชื่อว่าทุกคนทําได้ 
HR Corner :  อยากจะบอกต่อถึงผู้
ที่กําลังทําผลงานอย่างไรบ้าง 
 

คุณธัญวลัย :  ปัจจัยของความสําเร็จใน
การจัดทําผลงานน้ัน ส่ิงสําคัญขึ้นอยู่กับ 
“ตัวเราเอง” ไม่ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุน
มากเพียงใด หากเราไม่เร่ิมต้น ก็ไม่มีวัน
เกิดขึ้นได้  แม้ว่าแต่ละคนจะมีต้นทุนที่
แตกต่างกัน  และหลีกเล่ียงไม่ได้ต่อ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มาเป็นอุปสรรค
ต่อความสํ า เ ร็จ  ทั้ ง เ ร่ื อง เวลาและ
ภาระหน้าที่การงานต่างๆ แต่ขอให้มี
ความต้ังใจ มีวินัยในตนเอง บริหาร
จัดการเวลาให้ ดี  พยายามทําอย่ าง
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ไม่ใช่ทําผลงาน
เพียงมุ่งเป้าเพ่ือขอตําแหน่งเท่านั้น แต่
ขอให้มุ่งมั่นทํางานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ  และวันหนึ่งผลงานเหล่านั้นจะ
สะท้อนกลับมาสู่ตัวเราเอง  
 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้ เขียน
รับรู้ถึง “ความรู้สึกที่มุ่งม่ัน”“ความมี
วินัย”“การคิดบวก” และความต้องการ 
“พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ”ของ
คุณธัญวลัย และปัจจัยความสําเร็จใน
การทําผลงานน้ันส่ิงสําคัญอยู่ที่ “ตัวเรา
เอง” แม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆ ที่องค์การ
ให้การสนับสนุน แต่ถ้าหาก “ตัวเรา
เอง” ไม่ เ ร่ิมต้นทํา ก็จะไม่มีวันแห่ง
ความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และ
การทําผลงานไม่ใช่ทําเพ่ือเพียงมุ่งเป้า
เพ่ือขอตําแหน่งเท่านั้น แต่การทําผลงาน
ยั งมุ่ ง เ น้นงานใ ห้ เ กิดประโยชน์ กับ
องค์การอย่างสูงสุดอีกด้วย นี่แหละค่ะ
คือ“ผลสําเร็จของคนและงาน”อย่าง
แท้จริง... 
 

เส้นทางความสําเร็จ...เสน้ทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 



โครงการค่าย "เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข แก่เด็กและชุมชน 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘ 

  
Live & Learn 

Student Activities  

ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย 
ทุนสําหรับนักศึกษาแรกเข้า  
   -  ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี  ครองราชสมบัต ิ
ทุนการศึกษาในระหว่างท่ีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   -  ทุนเงินยืม (GRADUATE  LOAN)  
ทุน/รางวัลเม่ือนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้ง  
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแ์ล้ว  
    -  ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการ ภายในประเทศ 
    -  ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตา่งประเทศ 
    -  ทุนผู้ช่วยวิจยับัณฑิตศึกษา (RA: Research Assistantships)   
สําหรับนักศึกษา   
    -  รางวลัเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

รางวัลเมื่อสําเร็จการศึกษา 
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเยี่ยม 
(DEAN'S LIST)  
รางวัล "โครงการรางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่น" 

ในแต่ละปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จะ

สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุน

วิทยานิพนธ์ ทุนไปเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

และต่างประเทศ ตลอดจนรางวัลสําหรับ

การศึกษา และผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษา

เป็นจํานวนมาก อีกท้ัง พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ

สนับสนุนนักศึกษาในการแสวงหาทุนและ

รางวัลต่างๆ  โดยแบ่งเป็น 

ทุนวิจัย 

๐๘ 

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล ทุกท่าน  

สมัครเข้าโครงการคัดเลือกเป็นนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อร่วมการแข่งขัน 

กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธแหงประเทศไทย 
คร้ังท่ี ๒๒ 

(ตักศลิามหาสารคามเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  ม.มหิดล 
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ  ๒๑๑ – ๒๑๓ 

 

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยีดทุนต่างๆ  ได้ท่ี Website : www.grad.mahidol.ac.th  หน้าทุนการศึกษา 
หรือท่ี link  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/for-graduate-studies.php 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี : งานกิจการนกัศกึษา โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓ 



 

 

บรรยาย"ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาฯ 

ศาสตราจารย์  ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเปน็วิทยากรบรรยาย
หัวข้อ "นโยบายบัณฑิตศึกษา ของ ม.มหิดล"  เมือ่
วันท่ี  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ณ  อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ   ม. มหิดล   ศาลายา   ในงานโครงการ
สัมมนาพัฒนาบัณฑิตศึกษา  สูม่าตรฐานสากล ซ่ึงจัด
ข้ึน โดยงานการศึกษาระดับหลงัปริญญา 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
ม.มหิดล 

บรรยาย "นโยบายบัณฑิตศกึษา ม.มหิดล” 

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเปน็วิทยากรบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา     ม. มหิดล  ในงานสมัมนา เรื่อง 
"ทิศทางการพัฒนาหลักสตูร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗" เมื่อ
วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๘   ณ   อาคารเทพนม 
เมืองแมน  คณะสาธารณสุขศาสตร์   ซ่ึงจดัข้ึนโดย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.มหิดล 

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลยั  เข้าพบผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทีมผู้ 
บริหาร และหวัหน้างาน บณัฑิตวิทยาลัย  เข้าพบ
ผู้บรหิาร  ประธานหลักสตูร และเลขานุการ
หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์  วันท่ี  ๙ กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ม.มหิดล 
 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วรยิา ชินวรรโณ  
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  ให้
เกียรติต้อนรบั  

๐๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภเรณ ู สจัจรกัษ์ ธีระฐิติ รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสาร
องค์การ บัณฑิตวทิยาลัย ได้รบัเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ยุทธวิธีตามหาเสียงของลูกค้า : เทคนิค
การตามหาเสียงลกูค้าห้องสมุด และการออกแบบการวิจัย" เมื่อวันท่ี ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ในงานสมัมนา
วิชาการหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ  ๒ เมษายน 
๒๕๕๘  เรื่อง "GO Forward Together: Get to Know More for Quality Services" ณ หอ้งประชุม
เทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.มหิดล จดัโดย 
หอสมดุและคลังความรู้   มหาวิทยาลัยมหิดล 

บรรยาย "ยทุธวิธีตามหาเสยีงของลูกค้า” 

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รบัเกียรตกิล่าวต้อนรบั
และแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
– ๒๕๕๙  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  เมื่อ
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  โดยมีคณะผู้บรหิาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพ่ี เข้าร่วม
เป็นเกียรติ และใหก้ารต้อนรบั ณ สถาบันวจิัย
ประชากรและสังคม ม.มหิดล   

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สถาบันวจิัยประชากรและสังคม  

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๑   ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๘ 



๑๐ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ปฎิทินกิจกรรม 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๘ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบ
การคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin” ประจําปี ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๓  เมื่อ
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑  สิงหาคม   ๒๕๕๘  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหดิล  
ศาลายา   วิทยากรโดย  คุณสุรศักดิ ์บุตรศรี   คุณรตกิร  วรวุฒิ  และคุณ
วราภรณ์  เหลา่นิติศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีจากหอสมุดและคลังความรู้  ม.มหดิล 
และบรรยายภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย  อาจารย์สรวง  อุดมวรภัณฑ์  จาก  
คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล  

บัณฑิตวิทยาลัย โดย Happy Workplace (happy brain) จัด
โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ หวัข้อ "มารูจ้ักเพ่ือนใหม่ช่ือ ISO 9001 2015” 
เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดฝี่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาคุณภาพ ซ่ึงการแลกเปลี่ยนรูใ้นครั้งน้ีเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของ ISO 9001 และเพื่อนํา ISO 
9001 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานองค์กร  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล 

อบรม “Turnitin” ประจําปี ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อ "ISO 9001 : 2015” 

๑๔ ก.ย. ๕๘ – ๒๗  ก.ย. ๕๘   
รับสมัคร สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ สําหรับบุคคลท่ัวไป 
ติดต่อ  : หน่วยภาษาต่างประเทศ  ตอ่ ๒๒๑ – ๒๒๒ 

๒๙  ก.ย.  ๕๘   
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจําปี  ๒๕๕๘  
ติดต่อ  :  งานทรยัากรบุคคลและการจดัการท่ัวไป   ต่อ  ๑๐๙ – ๑๑๑ 

๒๔ ส.ค.  ๕๘  - ๑  ก.ย.๕๘  
รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP (เพิ่มพิเศษ) สาํหรับ
นักศึกษาระดบัปรญิญาเอก ครัง้ท่ี ๖ ประจําปี ๒๕๕๘  
ติดต่อ  :  หน่วยภาษาตา่งประเทศ  ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒ 

๒๙ ส.ค.  –  ๔ ต.ค. ๕๘   
เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses)  สําหรับนักศึกษาระดบั
ปริญญาเอก เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  
ติดต่อ :  หน่วยภาษาต่างประเทศ   ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒ 

๗  ก.ย.  ๕๘  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษา 
ประจําปกีารศึกษา  ๒๕๕๗   
ติดต่อ : งานกจิการนักศึกษา  ๒๑๑ – ๒๑๓ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  

 Malaysian Visit 

 

 ศาสตราจารย์  ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  พร้อมทีม
ผู้บรหิารบัณฑิตวทิยาลัย   เดินทางเยือน Institute of Graduate Studies 
(IGS), University of Malaya และ Centre for Graduate Studies, Uni-
versity  Kebangsaan  Malaysia ระหวา่งวันท่ี ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘   
เพื่อเจรจาความรว่มมือและศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการพิจารณาหาคู่เทียบ 
(benchmarking) ในดา้นการบรหิารจัดการการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
อาทิ ด้านการพัฒนาระบบ IT และการรับสมคัรนักศึกษา เปน็ต้นโดย
มหาวิทยาลัยท้ังสองแหง่มีนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษามากกวา่ ๑๐,๐๐๐ 
คนและมีนักศึกษาต่างชาติราว  ๓,๐๐๐ คน  



The Philippines is an archipelago of 7,107 
islands. It is east of Vietnam, on the other side of the 
South China Sea. The islands were discovered by Ferdi-
nand Magellan in 1521, were then named Las Islas Filipi-
nas, in honor of King Philip II of Spain, in 1542. The coun-
try was under Spanish colonial rule for 330 years and 
then it was sold to the United States in 1898. After a brief 
invasion by the Japanese, the country became independ-
ent from the United States in 1946. The Philippines is a unitary presidential constitutional republic with the President as the head of state and head of govern-
ment (Chief Executive), and commander-in-chief of the armed forces. The two other branches of government are the Legislative department composing the Upper 
House or the Senate and the Lower House or the House of Representatives, and the Judiciary department composing the Supreme Court.     

เก็บมาเล่า  ASEAN Community: 

Filipinos are of mixed race consisting of indigenous—the Negrito, 
Malay, Chinese, and Spanish-American Caucasian. Today there are about 
100 million Filipinos—90 million inside the country and 10 million living and 
working outside. English and Filipino are two official languages but there are 
at least 186 regional, distinct and living languages spoken. Filipino, the na-
tional language, is based on Tagalog but accommodating words from other 
local languages and from English and Spanish. In terms of population size, 
the country’s six major ethnic groups are currently the Visayans, the Taga-
logs, the Ilocanos, the Moros, the Bicolanos, and then the Chinese.  

 Filipino food and culture is a combination of indigenous, Asian, 
and Spanish-American heritage. One of the most popular Filipino dishes is 
called adobo, which can either be pork, chicken, squid, or even kangkong 
(morning glory). Adobo, which has a Spanish origin, is a simple dish equally 
combining the sour flavor of cane vinegar, the saltiness of soy sauce, and 
the spice of peppercorns and bay leaves. Another popular dish, sinigang, is 
an indigenous dish which can either be pork, beef, fish, or shrimp. Sinigang is 
a soup or stew that has a sour and savoury taste because of its key ingredi-
ent, the tamarind (or locally called as sampalok). Each of the ethno-
linguistic groups in the country has their own specialty and even their own 
way of cooking dishes. The American culture of fast-food has also been 
adopted in the Philippines and the most popular chain at the moment is, 
not McDonald’s, but Jollibee, a Filipino-owned company.  

In 2012, I came straight to Thailand from my first semester at the 
University of Sydney. I have never been to Thailand before but I chose Mahidol 
University among the four partners of Sydney masters program because of the 
good reputation of the then Office of Human Rights Studies and Social Develop-
ment, which is now the Institute of Human Rights and Peace Studies. I was ini-
tially concerned about the challenges of living in Thailand but I soon found out 
the many similarities the country had with my beloved Philippines. Walking 
along the streets I feel the same heat and humidity, I see the same sidewalk 
vendors, stray dogs, and while the religion is different, I feel the same degree of 
religiosity among Thais. I have also come to realize that even the sense of hu-
mor among Thais is relatively the same as among Filipinos. As there are many 
similarities, there are also differences. One difference I can think of is that Thais 
are more patient and friendlier than Filipinos and this is probably because of 
Buddhism. Overall, on the comparison between Filipinos and Thais, I think the 
famous shirt captured it best: “Same same but different”.  

by Bruce Portugal Amoroto, M.A. in Human Rights 
and Democratisation,               

 Institute of Human Rights and Peace Studies 

๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๑  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘ 

My Philippines and My Impression  of Studying in Thailand  



 
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 




