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ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๘ 
งานปฐมนิเทศนักศกึษาตางชาติ  



สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   จัด
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ประเภท
ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน จํานวน ๖๐ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท  เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา   โดยม ี ศาสตราจารย์  ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์   คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  และ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  สมทรง  เลขะกลุ   
อุปนายกฯ คนท่ี ๑ เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา ท้ังน้ีรองศาสตราจารย์ 
นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ 
กรรมการบริหารฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธมีอบทุนดังกล่าว 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา
ต่างชาติ ประจาํปกีารศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๑๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู ้  ม.มหดิล  
ศาลายา  เพื่อตอ้นรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติเข้าสู่
รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย  ศาสตราจารย์  ดร. 
พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กล่าว
รายงาน พิธีเปิดได้รับเกียรตจิาก ศาสตราจารย์ คลินิก 
นพ. อุดม คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล เปน็
ประธานเปดิงานและกลา่วต้อนรับนักศึกษา   
 จากน้ัน    เป็นการบรรยายดา้นสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา  โดย  เรืออากาศโท  ทพ. 

๐๒ 

๒๔   กันยายน  ๒๕๕๘ วันมหิดล 

 

 งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ชัชชัย   คุณาวิศรตุ    รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา    
หัวข้อ “ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประกันคุณภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ  รองคณบดีฝา่ยวิเทศ
สัมพันธแ์ละสือ่สารองค์การ  ต่อด้วยการให้คําแนะนํา
ด้านวิชาการ และการทําวิทยานิพนธ์  การพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศ  รวมไปถึงการให้คําแนะนําเกี่ยว 
กับวิธกีารดําเนินการวจิัย  โดย  รองศาสตราจารย์  
ดร. วราภรณ์ อคัรปทุมวงศ์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  
จากน้ัน เป็นกจิกรรม “เตมิสสีันใหชี้วิตนักศึกษาและ  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์    "กญุแจสู่ความสาํเรจ็ 

ในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหดิล"  โดยรุ่นพี่
นักศึกษา และองค์การและสภานักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๓   ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 

 

 ศ.ดร.พญ. พัชรยี์  เลิศฤทธิ์   

ศ.คลนิิก นพ. อุดม คชินทร   

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจําปี ๒๕๕๘ 



 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๓  ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 

พระราชทานทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี โท 
และเอก แก่ชาวกัมพูชา ปลีะประมาณ เกือบ ๒๐๐ 
ทุน โดยได้รับความรว่มมือจากมหาวิทยาลัยตา่งๆ 
ท่ัวประเทศ รว่มบรจิาคทุนสนองพระราชดาํริของ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
 ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย หลักสูตร 
และ คณะต่างๆ พร้อมท้ังบณัฑิตวิทยาลัย  ได้รว่ม
สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต ้ “โครงการ 
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ด้านการศึกษา” ดว้ยเช่นกัน 

โปรดเกลา้ฯ ใหห้น่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการโครงการ และ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  เป็นประธานโครงการ 
  ปัจจุบัน  การดาํเนินงานม ี ๒ โครงการ 
ประกอบดว้ย  การพัฒนาวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล 
เป็นโรงเรียนท่ีก่อสร้างขึ้น  โดยเงินทุนพระราชทาน 
และการสนับสนุนจากภาคสว่นต่างๆ  ปจัจุบัน 
วิทยาลัยกาํปงเฌอเตียล เปิดสอนตั้งแต่ระดบัช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ ถึง ม.๖ และหลกัสูตร 
สายอาชีวศึกษา สายวิชาชีพ ระดับปวช. และกําลัง 
พัฒนาหลกัสตูรระดับ ปวส. ในอนาคตจะพัฒนา 
ไปสู่การเป็น Kampong Chuetial Institute of 
Technology  (KIT)  ส่วนอีกโครงการหน่ึงคือ การ 

  “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ 
ราชอาณาจักรกมัพูชาด้านการศึกษา” ในสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี  หรือ 
โครงการโรงเรียนพระราชทาน เริม่ข้ึนตามพระราช- 
ดําหริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยาม 
บรมราชกุมารี  ในวโรกาสท่ีเสดจ็ฯ เย่ียมชมโบราณ 
สถานตา่งๆ ในราชอาณาจักรกมัพชูา ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ ซ่ึงพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความ 
ขาดแคลนด้านการศึกษา และความยากลาํบากใน 
การเข้ารับการศึกษาของเดก็ชาวกัมพูชา จึงมพีระ- 
ราชดําริ   ท่ีจะพระราชทานการศึกษาแก่ชาวกมัพูชา 
ภายใต ้ “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก ่
ราชอาณาจักรกมัพูชาด้านการศึกษา”    และทรงได้  

 

๐๓ 

 

  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
Ms. Thay  Channary    Ms. Tat  Rotnak   Mr. Chea  Sowattana 
Mr. Sangvat  Sokunsatya   Mr. Seng  Roty    
คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
Mr. Hout  Tara 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา     
Mr. Bou  Bonito  
 

มหาวิทยาลัยมหิดล   
มอบทุนการศึกษา  แก่นักศึกษาชาวกัมพูชา 
ภายใต้ “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา”   

สําหรับในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้มอบทุนการศึกษา  แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ชาวกัมพูชาภายใต้
โครงการพระราชทานความชว่ยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพชูาด้านการศึกษา มีนักศึกษา ได้รับพระราชทานทุน “โครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจกัรกัมพูชาด้านการศึกษา” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อศกึษาต่อ  ณ  มหาวทิยาลัยมหิดล  ระดับปริญญาโทดังน้ี  



อาจารย์ประจําหลักสตูร  
ผศ.รันจนา จินดลั  (E-mail : ranjna.jindal@gmail.com) 
ประธานหลกัสูตร  โทร. ๐ ๒๘๘๙  ๒๑๓๘ ต่อ ๖๓๘๖ 
อ.รมณีย์ ทองดารา (E-mail : romanee_t@yahoo.com, romanee.tho 
@mahidol.ac.th)  โทร. ๐ ๒๘๘๙  ๒๑๓๘ ต่อ ๖๓๙๙ 

๐๔ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรนํ้า (หลกัสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นการผลิตดษุฎีบัณฑิตให้มีทักษะ และ
ความรู้ความสามารถ  คือ 

๑.  การบรูณาการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนํ้า  
๒. การวิเคราะห ์ การออกแบบ การประเมิน และการประยุกต์

เครื่องมือตา่งๆ ในงานทางด้านวิศวกรรมสิง่แวดล้อมและทรัพยากรนํ้า  
 ๓. พัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้เดมิเพ่ือสร้างสรรค์

งานวจิัยและเทคโนโลยีใหม่ทางวิศวกรรมและทรัพยากรนํ้า     

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา   (หลักสูตรนานาชาต)ิ   
Doctor of Philosophy Program  in  Environmental and  Water Resources  Engineering (International Program)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต   

   อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ๑. วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรสขุาภิบาลในระดับผู้เช่ียวชาญท่ี
สามารถทํางานในหน่วยงานภาครัฐ  และบริษัทเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
 ๒. วิศวกรทรัพยากรนํ้าหรือวิศวกรชลประทานในระดับ
ผู้เช่ียวชาญท่ีสามารถทํางานในหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนท่ีเกีย่วข้อง
กับงานด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ 

  ๓. นักวิจัยและนักวิชาการท่ีมีทักษะและศักยภาพสูงในการ
ประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิง่แวดล้อม และทรพัยากรนํ้าในการ
พัฒนางานวิจัย 
 ๔. ท่ีปรึกษาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐด้าน
วิศวกรรมสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรน้ํา 
 ๕. เจ้าของธุรกจิหรือบริษัทดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรนํ้า 

ดูรายละเอียดหลกัสูตรเพิ่มเติมไดท่ี้ : www.grad.mahidol.ac.th, www.eg.mahidol.ac.th 

อาจารย์ประจําหลักสตูร  
ศ.ประทักษ์  โอประเสริฐสวสัดิ์  (E-mail : pratak.opr@mahidol.ac.th)  
ประธานหลกัสูตร  โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๐๑๑๖  
อ.ณฐินี  จินาวัฒน์  (E-mail : jnatini@hotmail.com) 
โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๐๑๑๖  

 
 

 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ปรวิรรต (หลักสูตรนานาชาติ) 
Doctor of Philosophy Program  in Translational Medicine  (International Program)   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเวชศาสตร์ปรวิรรต เป็น
หลักสูตรพหวุิทยาการ บูรณาการความรู้ระหวา่งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และวศิวกรรมชีวการแพทย์ มุ่งผลติดุษฎีบณัฑิต  
ทางด้าน  นักวิทยาศาสตร์คลินิก นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  และนักวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ ให้มคีวามรู ้และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนางานวิจยัท่ีเช่ือมโยงความรูใ้นลักษณะสหสาขาวชิาเพ่ือนําไปใช้ในทาง
คลินิกต่อไป 

 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ๑. นักวิทยาศาสตร์ นักวจิัยทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ๒. บุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ใน
สถานศึกษา ผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรกึษาสาขาเวชศาสตร์ปริวรรต 
 ๓. เจ้าของหรือบคุลากรบริษัทหรือองค์กรท่ีจาํเป็นตอ้งใช้
ความรู ้ความเช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ปริวรรต 
 ๔. ผู้จัดการโครงการวจิัย ในบริษัทยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ 

ดูรายละเอียดหลกัสูตรเพิ่มเติมไดท่ี้ :  
www.grad.mahidol.ac.th, www.ra.mahidol.ac.th 
 

 

สนใจศึกษา สามารถสมัครสอบได้ต้ังแต่วันน้ี –  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  



ทุนการศึกษา Next Generation Fellowships 2016 
University of Cambridge 

๐๕ 

ทุนการศึกษา Next Generation Fellowships ต้องการท่ี
จะสนับสนุนผู้ท่ีมคีวามสนใจทางด้านการวิจัยนวตักรรมต่าง ๆ ในระดบั 
PhD โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีมผีลการศึกษาท่ีดี มีงานวิจัยอย่าง
สม่ําเสมอ และมีความสามารถในการทํางานเชิงวิจัย ทุนการศึกษาน้ี จะ
มอบให้ในระยะเวลา ๓ ป ีและมมีูลค่าสูงถึง £๖๐,๐๐๐ต่อปี         
หมดเขตการรับสมัครใน  วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๐๑๕  

รายละเอียดเพิม่เติมhttp://www.trophoblast.cam.ac.uk/
info/fellowships.shtml 

องคก์ารส่งเสริมวิชาการแหง่ประเทศญ่ีปุ่น (JSPS) เปิดรับ
สมัครทุน ๓ ประเภท 

- Re-Invitation Programme  for  Former       
Scholarship  Holders 

มูลค่าทุนการศึกษา 
ค่าใช้จา่ยประจาํเดือน เดือนละ ๒,๐๐๐ ยูโร สําหรับ

ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ และ ๒,๑๕๐ ยู
โร สําหรับศาสตราจารย์ 

ผู้ท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://
www.daad.or.th/en/28406/index.html 
หมดเขตการรับสมัครวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๓   ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

 ๑. ทุน JSPS RONPAKU ( วิทยานิพนธป์ริญญาเอก ) 
RONPAKU (Dissertation PhD) Program (FY2016) 
รายละเอียด:http://jsps-th.org/jsps_th/2015/05/14/1408/  
หมดเขต เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๕ 
 ๒. ทุนวิจัยเพื่อเชิญไปทําวิจยั ในประเทศญี่ปุ่นสําหรับปี 
๒๐๑๖  Invitation Fellowships for Research in Japan (For FY 
2016) 
รายละเอียด : http://jsps-th.org/jsps_th/2015/05/14/1379/ 
 ๓. ทุน JSPS หลงัจบปริญญาเอก สําหรับนกัวิจัยชาว
ต่างประเทศ JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Re-
searchers (For FY 2016) 
รายละเอียด : http://jsps-th.org/jsps_th/2015/05/14/1372/ 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี องค์การสง่เสริมวิชาการแหง่
ประเทศญี่ปุ่น (JSPS) Bangkok office 

ทุนวิจัยประเทศเยอรมนี สําหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย  
และนักวิจยั ระยะเวลา ๑ - ๓  เดือน 

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศ
ทุนวิจัย สาํหรับอาจารย์ระดับมหาวทิยาลัยและนักวิจยัของ
สถาบันการศึกษาไทย  ได้เข้าทําการศึกษาวิจัย ณ เยอรมนี 

ทุนวิจัยระยะสั้น (๑ - ๓ เดือน)  
- Research Stays for University Academics and Sci-

entists ทุนทําวิจยัสําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิทยาศาสตร์ 
- Study Visits for Academics ทุนสําหรบัศิลปินและ

สถาปนิก 

 ขอบเขตงานวิจัย        
  ๑. สิทธิทางเศรษฐกิจ เช่น สิทธิของผู้เสียภาษี (Tax 
payer) สิทธิในการเข้าถึงทรพัยากรหรือท่ีดินทํากิน การเขา้ถึง
สิทธิทางกฎหมายของผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง
(SMEs)  สิทธิดา้นแรงงานและความเป็นอยู่ของกลุม่คนด้อย
โอกาส เป็นต้น 
        ๒. สิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น สิทธิของชุมชน
ท้องถ่ินดั้งเดมิ สิทธิของชนกลุม่น้อย (Minority group) เป็นต้น 
ผู้สนใจย่ืนสมัครขอ้เสนอโครงการเพือ่ขอรับทุน 
ตั้งแต่  ๑๐ พฤศจิกายน – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สอบถาม สํานักวิจยัและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
โทร. ๐๒ ๑๔๑-๙๖๐๔ , ๐๒ ๑๔๑ ๙๕๙๗                      
หรือท่ี  http://kpi.ac.th 

ทุนพวอ.ระดับปริญญาเอกรอบ ๑/ ๒๕๕๙ 

   ทุนพวอ.ระดับปริญญาเอกรอบ ๑/ ๒๕๕๙ 
โครงการ พวอ. เปดิรับสมัครอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือ

พิจารณาสนับสนุนทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ ๑ / ๒๕๕๙ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้ารว่ม
พิจารณาคุณสมบตัิในระบบออนไลน์  http://rriphd.trf.or.th  
ได้ตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘   
 สอบถามรายละเอียดท่ี  โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม  โทร ๐ ๒๒๗๘ ๘๒๒๖, ๐  ๒๒๗๘  
๒๐๐๐  ต่อ ๘๓๕๑-๓   

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนวจิัยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

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

 ๕. เมื่อผู้ใช้งานเขา้สู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก  และ
เมนูการใช้งานต่างๆ   พร้อมท้ังคู่มือการใช้งานระบบ   

แนะนําส่วนต่างๆ  และวธิีการใช้งานของระบบติดตามผลการสอบภาษาองักฤษของนักศกึษาและวิธีการใช้งานระบบ 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปที่ ๑  ตัวอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

รูปที่ ๓ ตัวอย่างหน้าจอแสดงการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

จุดเด่นของระบบ 
๑.  มีการทํางานในรูปแบบ Intranet ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ท่ีอยู่ในระบบ
เครือข่าย 
๒.  ประธานหลกัสูตรและส่วนงาน  สามารถตดิตามผลการสอบ
ภาษาองักฤษของนักศึกษา เพ่ือช่วยเร่งรัดการสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาให้มผีลผา่น 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ

ตดิตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา  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  ๒๓๓  ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 

ระบบตดิตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศกึษา  
 ระบบติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นในปี  ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต
วิทยาลัย ร่วมกับประธานหลักสูตรและส่วนงานในการติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
เพื่อช่วยเรง่รัดการสอบภาษาองักฤษของนักศึกษาให้มีผลผ่าน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ Website บัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.mahidol.ac.th  

รูปที่ ๒ ตัวอย่างหน้าจอแสดงเมนูระบบติดตามนักศึกษา 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๓  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

คุณพิมพ์ชณก จันท์โชติกุล 
รักษาการหัวหน้าหน่วยพยาบาลประสานงานและบริการการปลูกถ่ายอวัยวะ    

สังกัดงาน  การพยาบาลผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      

อ่านต่อหน้า ๘  

 
 
 
ตายในโรงพยาบาลจากจํานวน ๐-๑ รายต่อปีเป็น
จํานวน ๘  รายต่อปี และมีลําดับผู้บริจาคอวัยวะ
สมองตายจากการจัดลําดับของสมาคมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทยจากลําดับที่ ๒๐  เป็นลําดับ
ที่ ๔ และเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันต่างๆ ทั่ว
ประเทศในการมาศึกษาดูงาน  
 ๒) เพ่ิมคุณภาพของอวัยวะที่บริจาค จากการ
พัฒนาระบบการดูแลทําให้สามารถนําอวัยวะไป
ปลูกถ่ายได้ ๑๐๐% 
 ๓) พัฒนาเป็นตําราการพยาบาลผู้บริจาค
อวัยวะสมองตาย เพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ จาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติ จนได้รับรางวัล ตํารา
รามาธิบดี ระดับดี ประจําปี ๒๕๕๘ และเป็น
ตัวแทนคณะฯ ในการประกวดรางวัล Toyota 
Award ด้วย ที่สําคัญคือ เป็นตําราที่สถาบัน และ
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศนําไปเป็นแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนากระบวนการบริจาคอ วัยวะใน
โรงพยาบาล  

การพัฒนาคน การสร้างคน ในองค์กร 
ถือว่า เป็นสิ่งที่สําคญัอย่างย่ิง หลายองคก์รได้นําเรือ่ง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาเป็นกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน เพ่ือมุ่งไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงอย่าง
ย่ั ง ยืน   สิ่ งหนึ่ ง ใน เ บ้ื อ งต้ น  หาก เ ร าจะมอง
ว่า  ปัจจุบันคนในองค์กรของเราเป็น  “คนที่ มี
คุณภาพ” มากน้อยแค่ไหน และพนักงานในองค์กร 
ควรต้องมีคุณลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถทําให้
องค์กรพัฒนาและบรรลุตามกลยุทธ์ หรือวิสัยทัศน์ที่
กําหนด   ซ่ึงคําว่า คุณภาพของแต่ละองค์กร ของ
แต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
รับรู้  และมาตรฐานในแต่ละองค์กร...  

 
 ฉบับน้ี เราขอนําทุกท่านมารู้จักกับ “คนเก่ง คน
คุ ณ ภ าพ ” ข อ ง ร้ั ว ม หิ ด ล ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น คณ ะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ซึ่ ง เป็น ผู้
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากมาย และผลงานที่
ทําล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่สามารถนํามาใช้ปฏิบัติได้
จริง และเกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติได้อย่าง
แ ท้ จ ริ ง   เ ร า ข อ แ น ะ นํ า ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ รู้ จั ก กั บ             
คุณพิมพ์ชณก จันท์โชติกุล รักษาการหัวหน้าหน่วย
พยาบาลประสานงานและบริการการปลูกถ่ายอวัยวะ 
ฝ่ ายการพยาบาลศูนย์ การแพทย์ สิ ริ กิ ต์ิ  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัย 
มหิดล คุณพิมพ์ชณก เป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพและมี
ผลงานมากมายท่ีได้รับรางวัล และหนึ่งในผลงานท่ี
ร่วมทํากับทีมงานและได้รับรางวัลชนะเลิศ Dean 
Innovation Award ประเภทท่ี ๑ ในงานมหกรรม
คุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ประจําปี  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานพัฒนา
คุณภาพ  ประเภทท่ี ๑ จากการพัฒนากระบวนการ 
ซึ่งจะคัดเลือกจาก CQI ที่มีคะแนนต้ังแต่  ๗๐ ขึ้นไป  

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพ่ือเป็นการกระตุ้น
การพัฒนางานประจําสู่งานคุณภาพในระดับต่อยอด  
ที่มีผลการดําเนินงานเกิน ๒ รอบ PDCA และมีการ
นํ ามาประยุก ต์ ใช้อย่ าง เป็นระบบ  จัดโดยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เรามารู้จักกับ
แนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากการทําผลงานนี้กัน
เลยค่ะ... 
ชื่อผลงาน : ความสําเร็จของการรณรงค์การบริจาค
อวัยวะสู่การเป็น  Rama Model  
HR Corner : สิ่งที่จุดประกายให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงาน 
คุณพิมพ์ชณก : การที่เราได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการ
ขาดแคลนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายร่วมกัน ซึ่งนับว่า
เป็นปัญหาทั้งในระดับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และในระดับประเทศ ดังนั้น จึงได้เกิดการ
รวมทีมกันทํางานในนามคณะทํางานส่งเสริมการ
บ ริจาคอวัยวะ  เ พ่ือการปลูกถ่ ายอวัยวะ  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งประกอบด้วย
ทีมแพทย์  พยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ 
ทีมพยาบาลในหอผู้ป่วยต่างๆ โดยเฉพาะหอผู้ป่วย
วิกฤต เป็นต้น ในการมาระดมแรงกาย แรงใจ ในการ
แก้ปัญหานี้อย่างเป็นขั้นตอน และอย่างจริงจัง โดย
ได้รับการสนับสนุนที่ดีของผู้บริหารสูงสุดของคณะฯ 
คือ ท่านคณบดี และผู้บริหารในทุกระดับ โดยเฉพาะ
ฝ่ายการพยาบาล ซึ่งทีมงานได้มุ่งมั่นทํางานกันอย่าง
หนัก ต้ังแต่ปี  ๒๕๕๓  จนถึงปัจจุบัน ทําให้มีผลงานท่ี
โดดเ ด่นไ ด้ รับการยกย่องในระดับคณะฯ  และ
ระดับประเทศ  
HR Corner : ประโยชน์ที่ ได้จากการสร้างสรรค์
ผลงาน 
คุณพิมพ์ชณก : ผลงานนี้มีประโยชน์ที่สําคัญ  คือ 
    ๑) ทําให้สามารถเพ่ิมจํานวนผู้บริจาคอวัยวะสมอง 

๐๗ 

“คุณภาพคน คณุภาพงาน : พิมพ์ชณก จันท์โชติกุล”  



และครอบครัวผู้บริจาคทุกคน ในจิตอันเป็นกุศล 
ท่ีได้ช่วยต่อชีวิตท่ีกําลงัหมดหวัง ให้กลบัมามีชีวิต
ใหม ่ ท่ีมีประโยชน์ท้ังต่อตัวเอง สังคมและ
ประเทศชาติ ขอให้ดวงวญิญาณของทุกท่านท่ีได้
บริจาคอวัยวะไปแล้ว จงไปสูสุ่ขคติในภพภูมิท่ีด ี
และ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้แสดงความจํานงใน
การบริจาคอวัยวะ (Donor Card)   
HR Corner : ฝากข้อคิดในการทํางานเพื่อให้
งานประสบความสําเร็จ 
คุณพิมพ์ชณก : การทํางานต้องทําทุกอย่างจาก 
“หัวใจ” ด้วยความ “มุ่งม่ัน ทุ่มเท” ท่ีสําคัญคือ 
มีความ “รักในงานท่ีทํา” มีความ “รักใน
องค์กร” แล้วทุกๆ วันจะไม่เหมอืนการทํางาน 
และ ในฐานะท่ีตัวเองเป็นผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องท่ี
สําคัญ ในการประสานการบริจาคและปลกูถ่าย
อวัยวะท่ีมองเหน็ทุกกระบวนการของผู้ปว่ยในมมุ
ของผูใ้ห้และผู้รบั ตั้งแต่การเฝ้ารอความหวงัของผู้
รอรับอวัยวะ การได้มีชีวิตใหม่หลังการไดป้ลูก
ถ่ายอวัยวะ แตใ่นอีกมุมหน่ึงคือ การสัมผสัได้ถึง
ความเศรา้โศก  สูญเสียของบุคคลอันเป็นท่ีรักย่ิง
ของครอบครวั  เราจะสามารถพาครอบครัวกา้ว
ข้ามผ่านสิ่งตา่งๆ เหลา่น้ี  สิง่ท่ีไม่มีใครอยากให้
เกิด และไมม่ีใครกาํหนดได้ ใหแ้ปรเปลี่ยนเป็นบุญ
อันย่ิงใหญ่ได้อย่างไร 

 สิ่งหน่ึงจากการสัมภาษณ์ ทําเราได้รับรู้และ
สัมผัสได้อย่างแรงกล้าคือ “การทํางานจากหัวใจ 
มีความมุ่งม่ัน ทุ่มเท รักในงานท่ีทํา และรักใน
องค์กร” สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นพลัง และเป็นแรง
ขับเคลื่ อนการทํางานให้ เกิดผลสํา เร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ และ“พลังของทีมงาน” เป็นสิ่ง
สําคัญท่ีมาเช่ือมต่อประสานกันให้การเดินทางน้ัน
ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้ตามท่ีมุ่งหวังและ
ตั้งใจไว้   เหนือสิ่งอื่นใดท่ีพลังของทีมงานได้
ร่วมกันทํา คือ “ผล” ซ่ึง ผลน้ันได้ประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวง    แก่คนท่ีรอคอยการบริจาคอวัยวะ 
ท่ีมาช่วยต่อชีวิตอีกชีวิตหน่ึงซ่ึงกําลังหมดหวังให้
กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง  นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงแก่มวลมนุษยชาติ และประเทศชาติอย่าง
มาก...น่ีคือ “คนคุณภาพ งานคุณภาพ  ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล” อย่างแท้จริง... 
 

 

ขอขอบคุณ  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
คุณพิมพ์ชณก จันท์โชติกุล และทีมงาน  

รวบรวมโดย  อมรรัตน์ ภู่นคร  

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๓  ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 

 ๔ ) เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ใ น ก า ร ดู ง า น ใ น
ระดับประเทศ และในระดับเอเชีย 
 ๕) ทําให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเจตคติท่ีดีในการบริจาค
อวัยวะ รวมถึงได้เห็นภาพสวยงามของการร่วม
แรงร่วมใจในการทํางานเป็นทีม 
HR Corner : เคล็ดลับ/วิธีการทํางานท่ีทําให้
ประสบความสําเร็จ 
คุณพิมพ์ชณก : เคล็ดลับความสําเร็จของทีมงาน
เรา คือ การทํางานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ 
จริงจังและทุ่มเท        เปิดใจรับพร้อมท่ีจะแก้ไข
ปรับปรุง และนําไปสู่การพัฒนาสร้างผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ และเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อไป 
HR Corner : ความรู้สึกท่ีได้รับรางวัล Dean 
Innovation Award ประเภทท่ี ๑  
คุณพิมพ์ชณก : รู้สึกดใีจท่ีสุดเหนือสิ่งอื่นใด เป็น
ขวัญและกําลังใจให้กับตวัเอง ให้กบัทีมงานทุกคน 
ในโอกาสน้ี ขอขอบพระคุณคณบด ี รวมถึงคณะ
กรรมการฯ ผู้บรหิารทุกระดับ บคุลากรในคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกคน และที่
สําคัญคือ คณะทํางานส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ 
เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ สุดท้ายท่ีจะลืมไม่ไดแ้ละ
ถือว่าเป็น Hero ตวัจรงิของพวกเราคือ ผู้บริจาค

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปฎิทินกิจกรรม 

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

๑๖  ตุลาคม – ๒๙ พฤศจิกายน ๕๘  
รับสมัครรสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘   
ติดต่อ : หนว่ยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

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

๓๐ พฤศจิกายน – ๑๑ ธันวาคม  ๕๘    
สมัครเข้าร่วมโครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
ช่วงเวลาประจําภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘    
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา ,งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ ๑๐๙ - ๑๑๑ ,๓๐๙-๓๑๐  

พฤศจิกายน  ๕๘  
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประจําเดือน พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  
ติดต่อ  : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ๑๐๙ – ๑๑๑  

๒๘  พฤศจิกายน  ๕๘  
ติวพร้อมสอบ  โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ  คร้ังที่ ๑ 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐  

| ต่อจากหน้า ๗   “คุณภาพคน  คุณภาพงาน” 

วันนี้ – ๑๐ พฤศจิกายน  ๕๘   
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID 
Courses) เพ่ือเทียบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  
ติดต่อ : หน่วยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

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



 

๐๙ 

One day trip : Local lifestyle of Ancient Historic City of Thonburi 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๓   ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 

Student Activities    
Live & Learn 

องค์การและสภานักศึกษา ร่วมกับบณัฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม 
One day trip “วัฒนธรรมริมสายน้าํฝ่ังธนบุรี” เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  ภายในกิจกรรม ได้นาํนักศึกษาต่างชาติลอ่งเรือศึกษาและสัมผัส
บรรยากาศวิถีชวีิตความเป็นอยูท่ี่หลากหลาย ของชาวบา้นสองฝ่ังคลองธนบุร ี
อาทิเช่น ชมสวนกล้วยไม ้ เดินเท่ียวตลาดน้ําบางสะพาน หลังจากน้ันได้เขา้
ชมพิพิธภัณฑ์ศริิราชพิมุขสถาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ด้านประวตัิศาสตร์
และวิทยาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศริิราช ท้ังแพทย์แผนปัจจุบันและ
แผนไทย  และชื่นชมกับประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ศลิปะ วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชาวบ้านชมุชนวังหลัง-บางกอกน้อย ท่ีมีเรือ่งราวเก่าแก่มาตั้งแต่
สมัยอยธุยา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 

6th Asia-Pacific Conference on Public Health (APCPH) 1st 
ASEAN Health Promotion Conference  
จัดโดย  สถาบณัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล 
จัดประชุม  ณ  โรงแรม  เอเชีย กรงุเทพฯ  
ปิดรับผลงาน  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙    วันจัดประชุม  ๒๒ – ๒๖ สงิหาคม  ๒๕๕๙  
 
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ  
ปี  ๒๕๕๙ 
จัดโดย  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จัดประชุม  ณ อาคารพจน์  สารสิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ. ขอนแก่น 
ปิดรับผลงาน  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  วันจัดประชุม  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  

ประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจําปี ๒๕๕๙" 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จัดประชุม  ณ  หอ้งประชุม  ๕๒๐๙  อาคารสัมมนา ๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จ.นนทบุรี 
ปิดรับผลงาน  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
วันจัดประชุม  ๘  เมษายน  ๒๕๕๙  

 
  



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๓  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “ระบบ
สารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย  สาํหรบัเจา้หน้าท่ีหลักสตูร” รุ่นท่ี ๓  เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา เพื่อใหผู้้เข้าอบรม
ได้รับความรู้และเข้าใจในระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย และนํามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การทํางานไดอ้ย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย ทีมงานระบบสารสนเทศและการ
จัดการฐานข้อมูล  

บัณฑิตวิทยาลัย  โดย  Happy Workplace 'Happy Brain' จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

หัวข้อ "การบริหารจัดการแบบองค์รวม"  เมื่อวันท่ี  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ  อาคารบณัฑิต

วิทยาลัย ศาลายา โดยได้รับเกียรตจิาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร ์ ลีละวัฒน์ รองคณบดี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ  มาเปน็วิทยากรให้ความรู้  ท้ังน้ีเพื่อสรา้งความ

เข้าใจและเตรียมความพร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือรองรับ ISO 9001 (2015)  

บัณฑิตวิทยาลัย   โดย Happy Workplace จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อ "การจัดการ
อนาคตและการจดัการความเสี่ยง" เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘ ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา  โดยวิทยากรท่ีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งน้ี ไดแ้ก่ คุณธัญวลัย สริิไพโรจน์  หัวหน้างาน
พัฒนาหลกัสตูร  และคุณพรทิพย์  นิสสะ  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ   

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้  “การบริหารจัดการแบบองค์รวม” 

อบรม  ระบบสารสนเทศของบัณฑติวิทยาลยัสาํหรับเจ้าหน้าท่ีหลักสูตร รุ่นท่ี ๓ 

 
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    
ปาณิสรา ร้อยชิน  อรญัญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวนพิมพ์ :  
๖๐๐   เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

ขอเชิญร่วมทําบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์  คร้ังที่ ๑๔ 

สมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ โดยนําเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 

จัดพิธีและสถานที่โดย  :  
จัดทําพิธีไถ่ชีวิตโค -  กระบือและพิธีสงฆ์  ณ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาล  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี   
ในวันเสาร์ที่ ๕  ธนัวาคม  ๒๔๔๘  เวลาตั้งแต่  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
ติดต่อสอบถาม  :  สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย   
ชั้น ๒  ม.มหิดล  ศาลายา  โทร. ๐ ๒๔๔๑   ๕๑๔๖ ,๐ ๒๘๐๐  ๒๔๔๗  FAX. ๐ ๒๘๐๐  ๒๔๔๗  
www.grad.mahidol.ac.th/grad/alumni 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ :  
-  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย  ม.มหิดล  
๓๓๓-๒-๑๑๖๕๔-๑  ชื่อบัญชี “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ” และ 
กรุณาส่งแฟกซ์ใบสําคัญการโอนเงิน  มาท่ี ๐ ๒๘๐๐ ๒๔๔๗ 
-  ตู้รับบริจาค  “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ”   ตามคณะต่างๆ  
-  สํานักงานสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  ชั้น ๒ ศาลายา 

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้  “การจัดการอนาคตและการจัดการความเสี่ยง” 



Myanmar Food: The basic Myanmar food is mainly rice and curry. 
Mohinga, rice noodles with fish gravy; and Ohn-No-Khaukswe, noodles 
with coconut and chicken curry, are popular Myanmar dishes for 
breakfast and light meals. Myanmar is also a country of seafood. Typi-
cal Myanmar Restaurants serve both meat and vegetable dishes. Most 
restaurants in Myanmar serve Chinese and Indian food. Other Asian 
food includes Thai, Vietnamese, Japanese, Korean and Singapore-
style. European food is served mostly at the hotels and there are a 
couple of restaurants in Yangon serving Italian food. Myanmar is a 
country of tea shops and there are several fast food shops and snack 
bars in Yangon and Mandalay. 
Shopping : While duty-free shops, department stores, supermarkets 
and mini-markets in Yangon offer a wide choice of products, the real 
magic of shopping is to be found mainly in BogyokeAung San Market 
where shopping is fun, easy and bargaining is acceptable. Precious 
jewelry of gold and gems, silverware, arts and crafts, lacquer ware, 
paintings, traditional wooden dolls, Mandalay silk, typical Shan and 
Kachin shoulder bags, foodstuffs, cosmetics and tailor made clothes 
are a few of the sought after items. Myanmar arts and crafts mostly 
pure hand-made, are the best souvenirs with reasonable prices. 
World renowned Myanmar rubies, jade sapphires and pearls are also 
available at Myanmar Gems Centre and other licensed jewelry shops.  
Language: The  official  language  is  Myanmar.  English  is  widely  
spoken and understood. 

๑๑ 

 The land: Myanmar is a new and emerging tourist 

destination in South East Asia. Known to most travelers as the Golden 
land, Myanmar is rich in cultures and natural attractions. There are 
numerous pagodas, temples, beauty spots, archaeological sites, snow
-peaked mountains, deep forests with abundant flora and fauna, 
rivers and natural lakes, unspoilt beaches and archipelagoes, 135 
national races with their colorful costumes and customs, traditional 
arts and crafts all make up Myanmar the most exotic and fascinating 
destination in Asia. Visitors will find Myanmar as a beautiful and 
peaceful place with the most hospitable people in the world. Myan-
mar is the largest country in the South-east Asia borders with Bangla-
desh, India, China, Laos and Thailand.  

เก็บมาเล่า  ASEAN Community: 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๓  ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๘ 

WELCOME TO ASEAN, WELCOME TO MYANMAR 

By MR. AUNG TIN KYAW, Ph.D in Demography  Institute  
for Population and Social Research 

Climate: Myanmar mainly enjoys a tropical climate with three sea-
sons, namely; the Hot Season, the Rainy Season and the Cold Season. 
Average temperature ranges from 32'C in central and lower areas to 
21'C in northern highlands. 
Population: The Union of Myanmar has a population of over 51 
million. Myanmar is a union of 135 ethnic groups but the major races 
are Kachin, Kayah, Karan, Chin, Mon, Bamar, Rakhine and Shan. 
Religion: 90 percent of Myanmar embraces Buddhism. The rest prac-
tice Christianity, Islam, Hinduism and animism. 
Culture: Myanmar lies on the cross-road of two of the world's great 
civilizations China and India - but its culture is neither that of India nor 
that of China exclusively, but a blend of both interspersed with Myan-
mar native traits and characteristics. Buddhism has greatly influence 
on the daily lives of Myanmar. The people have preserved the tradi-
tion of close family ties, respect for elders, reverence for Buddhism 
and simple native dress. Myanmaris contended and cheerful even in 
the face of adversities and known for their simple hospitality and 
friendliness. 
Dress: Lights casual wear is suggested for all year except northern 
parts during the cold season. Visitors should not wear hot pants or 
shorts when visiting pagodas and sandals or slippers are convenient as 
it is required to remove all footwear at the entrance. 



 
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 




