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วันจันทร์ท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 
และเน่ืองในโอกาสวันแห่งความสําเร็จการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย ได้จดัทําซุ้มรว่มแสดงความยินดใีหก้ับบณัฑิตใหม่ทุกท่าน ณ บริเวณสวนหย่อม อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในปีน้ีมผีูส้ําเรจ็การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท้ังสิ้น ๒,๑๖๗ คน แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
๓๙   คน  ระดับปริญญาโท  ๑,๕๑๖  คน  ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง   ๔๓๒  คน  และระดับปริญญาเอก  ๑๘๐  คน  

๐๒ 

๒๔   กันยายน  ๒๕๕๘ วันมหิดล 

พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย  ศาสตราจารย์ ดร.พญ.  พัชรีย์  เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล รว่มพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานสุาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวัน

มหิดล ประจาํปี ๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีมีต่อวงการแพทย์ การพยาบาล และการ

สาธารณสุขของไทย ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล  มหาวิทยาลัยมหดิล  ศาลายา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
วันมหดิล 
๒๔ กนัยายน ๒๕๕๘  



 

ภายใตโ้ครงการ  

เรื่องเล่าประสบการณ์ชวีิตนักศึกษาทุนแลกเปล่ียน 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 

ละคน ทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีต่างกันไป 
ถึงแม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ความเป็นเพ่ือนกลับ
ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่า  ภาษา  ชาติพันธุ์  คืออุปสรรค
ในการสร้างความสัมพันธ์แต่อย่างใด  สิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีสอนให้ฉันได้เรียนรู้ว่า  ทุกคนเหมือนกัน ไม่
มีอะไรต่างกันเลย  มันเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการ
ได้มาสัมผัสด้วยตนเอง  ไม่ใช่สิ่งท่ีได้ยินมา  หรือ
เรียนรู้มาจากตําราเล่มไหนๆ  

 ...ประสบการณ์การใช้ชีวิตใน

พื้นที่ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรมโดยลําพัง 

ครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ในการเดินทางไป

ต่างประเทศของดิฉัน ซึ่งประสบการณ์

เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หาก

ไม่มีอาจารย์ และมหาวิทยาลัยที่คอย

ส นั บ ส นุ น ใ น เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ  ทั้ ง ด้ า น

ทุนการศึกษาและการอํานวยความ

สะดวกต่างๆ  ดิฉันใช้เวลาเกือบ ๑ ปี ใน

การเตรียมตัวเพื่อมาศึกษาที่มาเลเซีย 

ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ต้องการเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ใหม่ๆ  ต้องการพัฒนา

ตนเอง ตลอดจนการสร้างมิตรภาพ

ใหม่ๆ  กับผู้คนที่หลากหลาย 
 สัปดาห์แรก เป็นช่วงท่ีชีวิตต้องปรับตัว
กับอะไรหลายอย่าง ท้ังอาหารการกิน การใช้ชีวิต  
โดยเฉพาะการใช้ภาษาของคนท่ีน่ี ท่ีคนส่วนใหญ่
มักจะสนทนาเป็นภาษามลายูในชีวิตประจําวัน แต่
ในการเรียนการสอนยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก และมีการใช้ภาษามลายูอยู่บ้าง แต่

เน่ืองจากดิฉันมาในฐานะนักศึกษาต่างชาติท่ีมา
เรียนท่ี น่ี  เวลาเ รียนเ พ่ือนในช้ันเรียนจะช่วย
แปลภาษามลายูเป็นภาษาอังกฤษ ทําให้การเรียน
ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก  การเรียนการสอนท่ีน่ี
เน้นการปฏิบัติลงมือทําด้วยตนเอง  มีการออกนอก
สถานท่ี  เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากน้ี
นักศึกษายังต้องอาศัยความใฝ่รู้ในการท่ีจะพยายาม
หาความรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการเรียนในห้อง ท้ังน้ี
รูปแบบการเรียนของท่ีน่ีเป็นการเรียนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน  ใครมีความรู้อะไรใหม่ๆ มีความคิดเห็น
อะไรก็จะมาแบ่งปันกัน หรือแม้กระท่ังการใช้
ชีวิตประจําวัน ก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรียกได้ว่า
ช่วยเหลือกันท้ังในและนอกห้องเรียน 
  
 ความประทับใจ  และสิ่ ง ท่ี ได้ ในช่วง
ระยะเวลา ๑ เดือนท่ีผ่านมาของการเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยน  คือ ทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม 
ไม่ว่าชาติ ศาสนาอะไร มาจากถิ่นไหน ทุกคน
สามารถเป็นเพ่ือนกันได้ ไม่มีเส้นแบ่งว่าน่ีศาสนา
ฉัน น่ันศาสนาเธอ    ทําให้การได้เพื่อนใหม่ในแต่
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ร่วมกิจกรรมปล่อยโคมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย        

ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน  

 
เบญจรัตน์   สัจกุล  
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมและสุขภาพ (ภาคพิเศษ) 
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  ม.มหิดล 

ณ  Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM)  

๐๓ 

อ่านต่อหน้า ๔ 



 

 
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  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 

จาก
ช่วงแรก

         
  

ร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆ           
ในกิจกรรม High Tea For UKM Student Exchange Programme  

 

บรรยากาศในห้องเรียนวิชา Therapeutic Approaches & Interpersonal skills ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายในชั้นเรียน 

“จากช่วงแรกที่รอคอยวันกลับบ้าน 
ทําให้ดิฉันนัน้เปล่ียนความคิด 
กลับอยากใช้ชีวิตที่นี่ให้คุ้มค่าที่สุด” 

บรรยายพิเศษเร่ือง นโยบายทางการศึกษา และการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์  ดร. พญ.  พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยามหิดล   ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร  บรรยายพิเศษเร่ือง "นโยบายทางการ
ศึกษา และการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย"  เม่ือวัน
ศุกร์ท่ี  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  คณะเวชศาสตร์- 
เขตร้อน  จัดโดย  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ม.มหิดล  

| ต่อจากหน้า ๓   เรื่องเลา่ประสบการณ์ชีวตินักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 

       จากช่วงแรก ท่ีรอคอยวันกลบั
บ้าน ทําให้ดิฉันน้ันเปลี่ยนความคิด 
กลับอยากใช้ชีวิตท่ีน่ี ให้คุ้มค่าท่ีสดุ 
หลังจากท่ีผ่านไป ๑ เดือน ทุกอย่าง
เริ่มเข้าท่ีเข้าทาง จนตอนนี้รูส้ึกวา่ท่ีน่ี
ก็เหมือนบ้านอีกหลังหน่ึง ทําให้ช่วง 
เวลาท่ีผ่านไปในแต่ละวัน หมดไป
อย่างรวดเร็ว ดิฉันได้ทํากิจกรรม
ร่วมกบัเพ่ือนๆ  ท้ังกิจกรรมท่ีทาง

มหาวิทยาลัยจัดข้ึน และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาํวันของพวกเรา ทําใหฉ้ัน
ได้พบเจอเพ่ือนใหม่ทุกวัน ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ท่ีตา่งออกไป โลกท่ีฉนั
เคยเห็นเริ่มกว้างและใหญ่ข้ึน ซ่ึง
ดิฉัน หวังวา่การใช้ชีวิตในช่วงเวลา 
๓ เดือนนับต่อจากน้ี คงทําใหฉ้ันได้
เรียนรู้ เข้าใจตนเอง และสิ่งรอบข้าง
มากขึ้น  



  

๐๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
Master of Science Program in Medicine  
(International Program)    
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิชาเอก  : เปิดสอน  ๕  วิชาเอก  ดังนี ้

๑.  วิชาเอกจักษุวทิยา                (Ophthalmology) 
๒.  วิชาเอกพยาธวิิทยา               (Pathology) 
๓.  วิชาเอกตจวิทยา                  (Dermatology) 
๔.  วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์         (Sleep in Medicine) 
๕.  วิชาเอกโสต ศอ นาสกิวิทยา    (Otolaryngology) 
 

การเรียนการสอน  เป็นภาษาอังกฤษ 
คุณสมบัติผูส้มัครเข้าศึกษา  
แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  สําเรจ็การศึกษาหลักสตูรปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตรจ์าก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง   
 ๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสตูรไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ 
 ๓)  มีประสบการณ์การทํางานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
 ๔)  สามารถอา่น  ฟัง  พูด  เขียน  ภาษาองักฤษได้เปน็อย่างด ี
 ๕)  ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจไดร้ับการ
พจิารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธาน
หลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข 
 ๑)  สําเรจ็การศึกษาหลักสตูรปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตรจ์าก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือต่างประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง   
 ๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสตูรไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ 
 ๓)  สามารถอา่น  ฟัง  พูด  เขียน  ภาษาองักฤษได้เปน็อย่างด ี
 ๔)  ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจไดร้ับการ
พิจารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธาน
หลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ระยะการเรียน  ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสตูรไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ๑. นักวิจัยดา้นการแพทย์  
 ๒. ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ ท้ัง ๕ ดา้น คือ ด้านจกัษุ
วิทยา พยาธิวิทยา ตจวิทยา นิทราเวชศาสตร์ และโสต ศอ นาสกิวิทยา ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์การแพทย์  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
Doctor of Philosophy Program in Medical Anatomy 
(International Program) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลัยมหิดล 
 
การเรียนการสอน  เป็นภาษาอังกฤษ 
สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโท 
คุณสมบัติผูส้มัครเข้าศึกษา  
           ๑) สําเรจ็การศึกษาหลกัสตูรปรญิญาโท สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  กายภาพบําบัด วิทยาศาสตร์การ
กีฬาพยาบาลศาสตร์  เป็นต้น จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรม- 
การการอุดมศึกษารับรอง  ได้แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ํากวา่ ๓.๕๐ 
           ๒) ผู้ท่ีมีคุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจไดร้ับการ
พิจารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธาน
หลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ระยะการเรียน   ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 
สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
คุณสมบัติผูส้มัครเข้าศึกษา  
            ๑) สําเรจ็การศึกษาหรือกาํลังศึกษาในปีสดุท้ายของระดับปรญิญาตรี 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร ์ สตัวแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  กายภาพบําบดั  หรือสาขาวิชาอืน่ท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดม- 
ศึกษา ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  ได้แต้มระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่าํกว่า  ๓.๕๐ 
            ๒) มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และในการทําวิจัยดา้น
กายวิภาคศาสตร ์
            ๓) ผู้ท่ีมีคุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑ์ดงักล่าว  อาจไดร้ับการ
พิจารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธาน
หลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ระยะการเรียน  ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสตูรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
           ๑. ผู้เช่ียวชาญทางวิชาการด้านกายวิภาคศาสตร์และกายวิภาค
ศาสตรก์ารแพทย์ในระดับอุดมศึกษา 
           ๒. นักวจิยัด้านกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
           ๓.  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา 

 

| หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สนใจศึกษา สามารถสมัครสอบได้ต้ังแต่วันนี้ –  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ผ่านระบบ  Admission Online   ดูรายละเอียดข้อมูลการศึกษา และวิธีการสมัคร  ท่ี   http:// www.grad.mahidol.ac.th 

สอบถาม โทร.  ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓  และ ๒๐๘ - ๒๑๐  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

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

 ๕. เมื่อผู้ใช้งานเขา้สู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก  
และเมนูการใช้งานต่างๆ   พร้อมท้ังคู่มือการใช้งานระบบ   

แนะนําส่วนต่างๆ  และวธิีการใช้งาน  ของระบบติดตามความกา้วหน้าการทําวทิยานิพนธ์

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปที่ ๑  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

รูปที่ ๓ ตัวอย่างหน้าจอแสดงขัน้ตอนการทําวทิยานิพนธข์องนักศกึษา 

จุดเด่นของระบบนี้ 
๑.  มีการทํางานในรูปแบบ Intranet ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถกรอก

ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ไดท่ี้อยู่ในระบบ
เครือข่าย 

๒.   ประธานหลกัสตูรและสว่นงานสามารถตดิตามระยะเวลา 
      ในแตล่ะข้ันตอนการทําวทิยานิพนธข์องนักศึกษา  เพือ่ช่วย   

เรง่รดัการจบของนักศึกษา 
 

 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ

ตดิตามความกา้วหนา้การทําวิทยานพินธข์องนักศึกษา โดยตรงท่ี  

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

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 

ระบบตดิตามความกาวหนา 
การทําวิทยานิพนธของนกัศกึษา 

 ระบบตดิตามความกา้วหน้าการทําวทิยานิพนธข์องนักศึกษา   บณัฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลยัมหดิล    มวีตัถุประสงค์เพือ่รว่มกบัประธาน

หลกัสตูรและสว่นงานของบณัฑิตวทิยาลัย  ในการตดิตามระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนการทําวทิยานิพนธข์องนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  เพ่ือช่วยเร่งรดั

การจบของนักศึกษาและเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาในเวลาท่ีกําหนดได้อย่างมปีระสิทธภาพ ซ่ึงระบบตดิตามความกา้วหน้า

การทําวทิยานิพนธข์องนักศึกษา ได้เปิดใช้งานทางหน้า website อย่างเป็นทางการต้ังแตว่นัท่ี ๑  เมษายน ๒๕๕๗   จนถึงปจัจุบัน  ผู้ใช้สามารถ

เข้าใช้งานระบบน้ีได้ท่ี  website  บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th 

รูปที่ ๒ ตัวอย่างหน้าจอแสดงเมนูระบบติดตามนักศึกษา 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

รวบรวมโดย อมรรัตน์ ภู่นคร 

D    Development ไม่หยุดย้ังการพัฒนา 
E    Endurance  มุ่งเน้นความอดทน 
V    Versatile  หลากหลายความสามารถ 
E    Energetic  กระตือรือร้นอยู่เสมอ 
L    Love  รักงานที่ทํา 
O   Organizing  จัดการเป็นเลิศ 
P    Positive Thinking คิดแต่ทางบวก 

การสรา้งความสําเร็จในการทาํงานด้วยตัวคุณเอง 
               คุณเคยต้ังเป้าหมายในชีวิตหรืออนาคตของคุณบ้างไหม?  การตั้ง 

เป้าหมาย คือ การนําพาเราไปสูค่วามสําเร็จ  ซ่ึงคงไม่มีใครไม่ต้องการความสําเร็จ 
ในชีวิต   ฉะนั้น “คนทุกคนต้องการความสําเร็จ” แต่ละคนย่อมมีความคาดหวัง
ในแต่ละเรื่องท่ีแตกต่างกันไป ตามวัย ตามเพศ  สําหรับคนวัยทํางาน ย่อมมีความ
ต้องการท่ีจะทํางานของตนให้สําเร็จตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของตนเอง... 

ฉบับนี้ ขอนําเสนอเทคนคิและวิธีการเพ่ือการสร้างความสําเร็จ ในการ
ทํางานด้วยตัวคุณเองตามหลักการง่ายๆ ของ “D-E-V-E-L-O-P” 

ท่ีมาข้อมลู www.siamhrm.net/?name=article&file=read&max=1061 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.  อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์ุ  

Energetic (กระตือ รือ ร้น
อยู่เสมอ) ความสําเร็จต่างๆ ย่อมเกิดข้ึน
ได้ถ้าคุณมีความกระตือรือร้น และมีความ
ตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การรับ
ฟังข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน  พร้อมทั้งมีความมุ่งม่ันที่
จะแก้ ปัญหาและอุปสรรคให้ประสบ
ผลสําเร็จ  ซ่ึงแตกต่างจากคนที่ขาดความ
กระตือรือร้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่
อยากให้วันทํางานมาถึง รอคอยเวลาเลิก
งานหรือสิ้นสัปดาห์การทํางาน ทํางาน
เฉื่อย ไม่สนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารใดๆ 
เลย ขอเพียงให้งานเสร็จเท่านั้นเพื่อที่จะ
ได้กลับบ้านหรือไปที่ ไหนๆ  ตามที่ ใจ
ปรารถนา 

Love (รักงานท่ีทํา) ขอให้
ตระหนักไว้เสมอว่า “คนเราไม่สามารถ
เลือกเกิดได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะรัก
งานที่ทําอยู่ได้ พบว่า ในยุคสมัยนี้การ
เลือกงานที่รักมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยกว่าการ
ที่จะเลือกรักงานที่ทํา ดังนั้น “หากคุณไม่
สามารถเลือกงานที่รักได้ คุณก็ควรเลือกที่
จะรักงานที่ทํา” เพราะความรู้สึกนี่เองจะ
ส่งผลให้คุณมีความสุขกับงานของคุณ 
พื้นฐานของความสําเร็จอยู่ที่ความรักในสิ่ง
นั้น เม่ือคุณมีความรัก คุณจะมีความสุข
กับงานที่ทํา ซ่ึงจะทําให้คุณพยายามหา

Development (ไม่หยุดยั้ง
การพัฒนา) ผู้ที่ประสบความสําเร็จใน
หน้าที่การงานได้จะต้องเป็นคนที่มีหัวใจ
ของการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
บุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่
วิ ธีการทํางาน  โดยต้องเป็นผู้ที่ มีการ
สํารวจและประเมินความสามารถของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา คอยตรวจสอบจุด
แข็งและจุดบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ 
และหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุง
จุดบกพร่องของตนเองให้ดีข้ึน นอกจากน้ี
ยังต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวิธีการ หรือ
ข้ันตอนการทํางานแบบเดิมๆ โดยจะหา
เทคนิคและแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ
ทํ า ง า น ข อ ง ต น เ อ ง ใ ห้ ดี ข้ึ น  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนอยู่เสมอ 

 
Endurance (มุ่งม่ันอดทน

สู่เป้าหมาย) ความอดทนเป็นพลังงาน
ของความสําเร็จ อดทนต่อคําพูด อดทน
ต่อพฤติกรรมการดูหม่ินหรือสบประมาท 
อดทนต่อความเครียดในการทํางาน บาง
คนลาออกจากที่ทํางานเพราะเจอหัวหน้า
งานพูดจารุนแรง หรือเพียงแค่ถูกต่อว่าต่อ
หน้าที่ประชุมเท่านั้น...คุณรู้ไหมว่าการ
ลาออกจากงานบ่อยๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ดี 
เพราะเวลาที่คุณไปสมัครงานที่ไหนเค้า

อาจจะมองว่าคุณเป็นคนไม่มีความอดทน
เลยก็เป็นได้  (เสียประวัติการทํางานของ
คุณเอง) หากคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่เลวร้ายหรือไม่ปรารถนา ขอเพียงแต่ให้
คุณมีความอดทนและอดกลั้นเข้าไว้ แล้ว
คุณจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้
สําเร็จ 

Versatile (ห ล า ก ห ล า ย
ความสามารถ) หลายๆ  องค์กรย่อม
ต้องการคนที่มีความรู้ และความสามารถ
ให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดี
ข้ึน ขอให้ลองคิดดูว่า ถ้าคุณเป็นเจ้าของ
บริษัท คุณอยากได้คนที่สามารถทํางานได้
หลายๆ อย่าง หรือทําได้เฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่ง แน่นอนคุณคงต้องการได้คนที่
มีความสามารถทํางานได้หลากหลาย ไม่
ปฏิเสธหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษ ซ่ึงบางคนที่หลีกเลี่ยงงาน กลัวว่า
จะต้องทํางานมากกว่าคนอื่น ไม่อยากให้
ใครเอาเปรียบ ไม่เคยอาสาที่จะทํางาน
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ แน่นอน
ว่ า ค น ก ลุ่ ม นี้ ไ ม่ มี ท า ง ท่ี จ ะ ไ ด้ รั บ
ความก้าวหน้าและความสําเร็จในชีวิตการ
ทํางานได้ เลย  ดี ไ ม่ดี  กลุ่มคนเหล่านี้
อาจจะเป็นกลุ่มคนแรกที่ถูกพิจารณาให้ 
Lay Off ก่อนก็เป็นได้  (หากองค์กรต้อง
เผชิญกับสภาวะการเงินที่ถดถอย) 

วิธีการต่างๆ  เพื่อเพิ่มมุลค่าของงานที่ทํา
อยู่ตลอดเวลา และนั่นจะส่งผลให้คุณรู้จัก
วางแผนชีวิตและเป้าหมายความสําเร็จใน
การทํางานของคุณ 
 

Organizing (จั ดการ เ ป็น
เลิศ) การจัดการงานที่ดี จะทําให้คุณรู้ว่า
ควรจะทําอะไรก่อนและหลังบ้าง สามารถ
จัดสรรเวลาและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพได้อยางเต็มที่  การ
จัดการจะเ ป็นสิ่ งผลักดัน ใ ห้คุณต้อง
วางแผนและมีเป้าหมายการทํางานอยู่
เสมอ  

Positive Thinking (คิดแต่
ทางบวก) ความคิดบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วย
ทําให้คุณมองโลกในแง่ดี มีกําลังใจและ
พลังที่จะทํางานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ประสบผลสําเร็จ คนที่มีความคิดบวก
จะเป็นคนที่สนุกและมีความสุขกับงานที่
ทํา แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้ อื่นอยู่ เสมอ  สํ าหรับผู้ที่ มี
ความคิดในด้านลบอยู่ตลอดเวลา จะเป็น
ผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่กับปัญหา ชอบโทษ
ตัวเองและคนรอบข้างอยู่ เสมอ  ขาด
ความคิดที่พัฒนาตนเองและงานที่ทํา ใน
ที่สุดผลงานที่ได้รับย่อมขาดประสิทธิภาพ 

             ดงัน้ัน  หากคุณต้องการท่ีจะเป็นผู้หน่ึงท่ีประสบความสาํเรจ็ในหนา้ท่ีการงาน   คุณควรประยุกตใ์ช้หลกัการของ “D-E-V-E-L-O-P” (ไม่หยุดย้ัง
การพัฒนา มุง่เน้นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รกังานท่ีทํา จัดการเป็นเลศิ คิดแต่ทางบวก) กลา่วโดยรวมคือ พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอท้ังในด้านความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระทําของตัวคุณ  และน่ันจะส่งผลใหคุ้ณมีความกา้วหน้าและประสบผลสาํเร็จ  ในหน้าท่ีการงานอย่างท่ี
ตั้งใจและมุง่หวังไว้ ๐๗ 



  
โครงการค่าย "เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข แก่เด็กและชุมชน 

๐๘ 

๑๕ ตุลาคม  – ๒๐  ธันวาคม ๕๘  
โครงการเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ม.มหิดล 
(สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา คณะ/สถาบัน  ของ ม.มหิดล)
ติดต่อ  : งานรับนักศึกษา  ต่อ  ๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑๕ ตุลาคม  – ๒๔ พฤศจิกายน ๕๘  
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ  คร้ังที่ ๑  
ติดต่อ  : งานรับนักศึกษา  ต่อ  ๒๐๘ – ๒๑๐ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปฎิทินกิจกรรม 

๒๖ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๕๘  
รับสมัครสอบ  TOEFL- ITP  คร้ังที่  ๗   
ติดต่อ : หน่วยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน  ๒๕๕๘ 

Student Activities    
Live & Learn 

โครงการบัณฑิตพบมติรใหม่ ตอน "MU สู่อาเซียน" 

   องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา 
ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดโครงการ 

บัณฑิตพบมิตรใหม่ ๒๕๕๘ ตอน "MUสู่
อาเซียน" เม่ือวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.มหิดล ศาลายา เพื่อ
สานสัมพันธ์รับขวัญนักศึกษา และสร้างเครือข่าย
ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมี  
อาจารย์ เรืออากาศโท ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายณัฐพล 
น้อยประเสริฐ นายกองค์การนักศึกษา กล่าว
รายงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 
ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็น
เกียรติ  

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความ
อบอุ่นและประทับใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมนั่ง
รถราง ชมบรรยากาศบริเวณโดยรอบ ม.มหิดล 
ชมการแสดงชุดระบําอาเซียน ชมการสาธิตและ
ร่วมทําหัตถกรรมพื้นบ้านของประเทศสมาชิก
อาเซียน พิธีผูกข้อมือรับขวัญ ซ่ึงกิจกรรมครั้งนี้ 
มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วม
กิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน 

๒๙ สิงหาคม – ๔ ตุลาคม ๕๘   
เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
เพ่ือเทียบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
ติดต่อ : หน่วยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

๑  ตุลาคม – ๔  ธันวาคม ๕๘  
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  (รอบที่ ๑)  
ติดต่อ  : งานรับนักศึกษา,งานประชาสัมพันธ์ฯ   ๒๐๘ – ๒๑๐, ๑๑๒ – ๑๑๓ 

๒๐ ตุลาคม ๕๘   

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประจําเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

ติดต่อ  :  งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๖ 



 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้วย Microsoft Word 

บัณฑิตวิทยาลัย โดย สภานักศึกษาฯ และ
องค์การนักศึกษา ร่วมกับ คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหิดล 
จัดโครงการ "รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาํวัน"  
เมื่อวันท่ี  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ อาคารบณัฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา  โดยม ี รองศาสตราจารย์ ดร.วรารณ ์ 
อัครปทุมวงศ์  รองคณบดฝี่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด
โครงการฯ ท้ังน้ีไดร้ับเกียรตจิาก  รองศาสตราจารย์  ดร.
พลังพล  คงเสรี   ภาควิชาเคม ี  คณะวิทยาศาสตร์  ม.
มหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้   

อบรม "รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน" 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทักษะดา้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  "เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานด้วย Microsoft Word"  เมื่อวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  
๒๕๕๘  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อใหผู้้เข้า
อบรมได้เรียนรู้เทคนิค ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Micro-
soft Word และสามารถใช้โปรแกรมในการทํางานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

๐๙ 

อบรม "ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย  สําหรับเจ้าหน้าท่ีหลักสูตร" 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ GRID 530 - 533  (GRID 530 
English   Academic Writing I, GRID 531 English Academic Writing II, GRID 532 Thesis Writing 
in Physical Science and Biosciences และ GRID 533 Thesis Writhing in Social Science and 
Humanities)  สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
ระหว่างวันท่ี  ๒๙ สิงหาคม – ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ณ  อาคารบัณฑิตวทิยาลัย  ศาลายา และ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ ม.มหิดล  โดยมีอาจารย์ผู้สอนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีประสบการณ์โดยตรง จาก
บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  บริษัทการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) จํากัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย  

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๒   ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 

บัณฑิตวิทยาลัย   จัดโครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เรื่อง ระบบสาร 
สนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย   สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีหลักสตูร"  

วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘   จัดฝกึอบรมสาํหรบัเจ้าหน้าท่ีหลักสตูร   วิทยาเขตศาลายา  
ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์  อาคารบัณฑิตวิทยาลยั  ศาลายา  วิทยากรโดยทีมงานระบบสารสนเทศ
และการจัดการฐานข้อมูล บัณฑิตวทิยาลัย  

วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีงานระบบสารสนเทศและการจัดการ
ฐานข้อมูล  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวทิยาลัย ให้แก่ 
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสขุศาสตร์ ณ หอ้งประชุมอาคาร  
เทพพนมเมืองแมน  และ หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ค ณะสาธารณสขุศาสตร ์ ม. มหดิล    



งานเลี้ยงขอบคณุผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๕๘ บัณฑิตวิทยาลยั ม. มหิดล 

๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 

เวทีการนําเสนอผลงาน  การประชุมวิชาการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) หัวข้อ  
“นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”คร้ังที่ ๑  
>> จัดโดย  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
ปิดรับผลงาน  ๑๕ ต.ค. ๕๘   วันจัดประชุม  ๒๗  พ.ย  ๕๘  
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ประจําปี ๒๕๕๘  
>> จัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ปิดรับผลงาน  ๓๑  ต.ค.  ๕๘   วันจัดประชุม  ๓ - ๔  ธ.ค. ๕๘  
การประชุมวิชาการระดับชาติ "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์ ในศตวรรษที่ ๒๑"   
>> จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วันปิดรับผลงาน  ๖ พ.ย.  ๕๘  วันจัดประชุม  ๑๗ – ๑๘  ธ.ค. ๕๘  

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจาํ   
ปี  ๒๕๕๘ "จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยท่ีผูกพัน"  เมื่อวนัท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยในปีน้ี บัณฑิตวิทยาลัย มีผู้ครบกําหนด
เกษียณอายุราชการ ๖ ท่าน  ไดแ้ก ่

งานบรกิารการศึกษา  คุณศรีเรือน  โกศัลวัฒน์   และคุณสมชาย 
วัฒนเจริญ  

งานทรัพยากรบุคคลและการจดัการท่ัวไป คุณมัลลิกา ธิติวิเชียรเลิศ 
และคุณบํารุง ช้างเช้ือวงษ์  

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ คุณอุดม โฉมศรี และ
คุณทองคํา เหลา่งาม ปฏิบัตงิานหลักสตูรสาขาวิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนา

สุขภาพอาเซียน  โดยได้รับเกียรตจิาก   ศาสตราจารย์.  ดร.พญ. พชัรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย เปน็ประธานกลา่วเปดิงานและแสดงความ
ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ จากน้ันผู้เกษียณอายุราชการ กลา่วแสดง
ความรูส้ึก ความผกูพันท่ีมีต่อบณัฑิตวิทยาลัย    ซ่ึงภายในงานประธานใน
พิธีได้มอบของท่ีระลึกแกผู่้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บรหิารร่วมถ่ายภาพ 
ชมวิดิทัศน์ชุด "จากใจถึงใจ...ดว้ยสายใยท่ีผูกพัน" การแสดงรําอวยพร วัน
พิเศษ...คนสําคัญ การแสดง สาว สาว สาว สาว 3 Generation และวง 
GR Band ขับร้องและบรรเลงเพลงตลอดงาน โดยม ีผู้เกษียณอายุราชการ 
คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก 

ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST” บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวารสารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ฉบับเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘  (หน้า ๓ ) 

นักศึกษาระดับปรญิญาเอก 
นางสาววรศิรา   ศริิสุทธเิดชา   

สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม   

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  รศ.ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร  

จากเดิม  GPA ๓.๙๔  เป็น  GPA ๔.๐๐ 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ ๗   
>> จัดโดย  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วันปิดรับผลงาน   ๙  พ.ย.  ๕๘  วันจัดประชุม   ๒๕ ธ.ค. ๕๘ 
การประชุมวิชาการ 2nd National and International  
Conference  on Administration and Management  
 >> จัดโดย  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วันปิดรับผลงาน   ๑๔  ธ.ค. ๕๘  วันจัดประชุม   ๒๙  ม.ค. ๕๙  



innovation in doing health care system regionally and inter-
nationally. What I learned from instructors can be applied to 
make further developments in my organisation.  
 

 In my country, we just have developed a curricu-
lum for Bachelor’s degree in Nursing in 2013 in Vientiane. 
Most of the graduates in Master’s courses are those who got 
degrees from Thailand as Laos has not yet developed cur-
riculums for postgraduate degrees. The Doctoral degree in 
Nursing Science is very important for professional nursing in 
Laos. Therefore,  the executive should continue sending 
students who obtained a Master’s degree to come to study. 

Food in daily life is the sticky rice with soup, also 
known as Laap. It is a finely chopped meat with spices which 
is the most favorite dish that can be eaten raw or cooked. In 
terms of religions and culture, most Laotians are Buddhism 
influenced by India. Chinese culture can also be seen from 
literature, language and arts. Lifestyle of the people of Laos 
has been influenced by Buddhism, making Laos a tolerant and 
adaptive to change as well.  

 
My impression at Mahidol University is that I have got 

the opportunity to exchange knowledge and experience with 
lecturers and other students in Doctor of Nursing science pro-
gramme. They teach me the concept of academic nursing 
health care systems and exchange ideas beneficial to my 
study which is to improve working  system organisation and 
innovation  for  health care systems. The programme enabled 
me to understand the linkage between the experience of the 
practice and theory which helps me  in  planning strategy and  

By MRS. LAMNGEUN SILAVONG, 

DOCTOR OF NURSING SCIENCE,FACULTY OF NURSING  

๑๑ 

 
ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศเปิดรับสมัคร " ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ " 
ปี ๒๕๕๙  เพื่อทํางานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส 
เป็นเวลาต้ังแต่  ๒ - ๖ เดือน 
โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ทํางานวิจัย   
เกณฑ์การคัดเลือก 
-  สัญชาติไทย 
-  ไม่จํากัดสาขาวิจัย 
-  ระดับการศึกษา Post-doc 
-  ระยะเวลาวิจัยในฝรั่งเศส ๒ - ๖ เดือน 
-  มีทักษะภาษา อังกฤษ และ/หรือฝรั่งเศส ในเกณฑ์ดี 
หมดเขตรับสมัครวันท่ี ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘  
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ทุนนี้ได้ที่ E - mail :  csu.bkk@gmail.com 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://rgj.trf.or.th/
download/Call_Junior2016.pdf 
 
 

ทุนบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล 
ทุนสําหรับนักศึกษาแรกเข้า  
   -  ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี  ครองราชสมบัติ 
ทุนการศึกษาในระหว่างท่ีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   -  ทุนเงินยืม (GRADUATE  LOAN)  
ทุน/รางวัลเม่ือนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว  
    -  ทุนสนับสนุนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการ
เสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ 
    -  ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท 
– เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
    -  ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: Research Assis-
tantships)  สําหรับนักศึกษา  
    -  รางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานพินธ์  ของนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย 
รางวัลเม่ือสําเร็จการศึกษา 
    -  รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผล
การศึกษาดีเยี่ยม (DEAN'S LIST)  
    -  รางวัล "โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น" 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนต่างๆ  ไดท้ี่ Website : 
www.grad.mahidol.ac.th  หน้าทุนการศึกษา 
หรือที่ link  http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/for-graduate-studies.php 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจการนักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ตอ่ ๒๑๑ - ๒๑๓ 
 
รัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศมอบ
ทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา  
๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ 
ทุนที่เปิดรับสมัคร 
- ทุนการศึกษาสําหรบัระดับปริญญาเอก PhD Scholar-
ship 
- ทุนการศึกษาสําหรบัระดับ Postdoctoral 
- ทุนวิจัย – Research Scholarship 
หมดเขตรับสมัครวันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ดูรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่   : www.eda.admin.ch/
bangkok 

The Lao people’s Democratic Republic (Lao PDR) is 
a small landlocked country in Southeast Asia with a popula-
tion of six million people. It is still considered a least devel-
oped country (LDC) with a  low income level, surrounded by 
Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar (Burma), and China. It 
has an area of about 91,400 square mile (236,800 square 
kilometer). 

เก็บมาเล่า  ASEAN Community: 

Vientiane is the capital and economic centre. It is the 
largest city of Laos and situated on the Mekong River near 
Nongkai border to Thailand.  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๒  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๘ 

The information of country Laos 



 
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 




