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 2016  GRADUATE  STUDIES  FRIENDLY  DIALOGUE 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย  
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์  และหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  ประจําปี ๒๕๕๙ (2016 Graduate Stud-
ies Friendly Dialogue) ข้ึน เพื่อถ่ายทอดนโยบายแนวทางการดําเนินงานของบัณฑิตวทิยาลัยในดา้นตา่งๆ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ตลอดจนช้ีแจงนวัตกรรมเพื่อการให้บริการในดา้น
ต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และข้อมลูสาํคัญท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ของบณัฑิตศึกษาแตล่ะหลักสูตรของ คณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ ผ่านข้อมลูเชิงวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย รวมไปถึงการรับฟงั
ข้อเสนอแนะจากคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ และหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา ซ่ึงในเดอืนมกราคม  ๒๕๕๙  
บัณฑิตวิทยาลัยไดด้าํเนินการไปยังคณะ  สถาบัน  ภายใต้โครงการฯ  ได้แก่  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะ
เภสัชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะกายภาพบําบดั  สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย  และสถาบันวจิัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 



 

มีเคร่ืองมือมากมาย เคร่ืองมือเหล่านั้นมาจากไหน และ
การเป็น medical hub เคร่ืองมือต้องซื้อมาทั้งหมดหรือ
เปล่า  ซึ่งตอบได้เลยว่าไม่ควรที่จะต้องซื้อเคร่ืองมือมาทุก
อย่าง เพราะถ้าเกิดอุตสาหกรรมเคร่ืองมือการแพทย์ใน
ประเทศไทยนั่นคือ medical hub ที่สมบูรณ์แบบ  
เคร่ืองมือแพทย์เสีย ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งไปต่างประเทศ 
เราสามารถทํางานได้เลย และการเป็น medical hub 
service โรคต่างๆ  เราต้องรู้หมด การรักษาต้องทันท่วงที
ด้วยเทคโนโลยีใหม่  การคิดนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์โรค
บางอย่าง ถ้าเราทําเองได้จะทําให้เราสมบูรณ์ในการ 
medical  hub   ขณะเดียวกันประเทศไทยมีพ้ืนที่มีนิคม
อุตสหกรรมมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย 
เรามีความได้เปรียบตรงน้ี แต่ส่ิงที่เราขาด คือ บุคลากร  
ซึ่งถ้ามี Biomedical Engineer ดูแลเคร่ืองมือการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ครบวงจร  ทําให้
มีความรู้สึกว่าส่วนนี้ สามารถช่วยประเทศได้อย่างแท้จริง  
มุมมองของต่างประเทศ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์
ของเรามีความแตกต่าง ประเทศไทยมีโรคที่เฉพาะเจาะจง  
ลักษณะสรีระของมนุษย์โซนเอเชียไม่เหมือนโซนทางยุโรป  
หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์  เป็นหลักสูตรที่มองความ
ต้องการทางการแพทย์ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือน
บ้านในโซนเอเชีย  ซึ่งคงไม่มีใครสามารถตอบโจทย์นี้ได้
นอกจากเรา  ยกตัวอย่างเช่น เร่ือง meditation ซึง่ตรงนี้
ไม่มีประเทศไหน ที่จะเข้าใจการทําสมาธิของประเทศไทย 
บางคร้ัง อาจจะมองว่าการทําสมาธิไม่เก่ียวกับการแพทย์  
ผมเคยทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เคยคุย
และแชร์ร่วมกัน ทําอย่างไรจะให้คนไข้ได้รับออกซิเจน
เยอะๆ จึงต้องคิดนวัตกรรมบางอย่างขึ้นมา เพ่ือที่จะให้ไป
จับออกซิเจนโดยการนั่งสมาธิ  การน่ังสมาธิมีหลายแบบ     
ที่สําคัญอุปกรณ์บางอย่างที่หลักสูตรสร้างและคิดค้นขึ้นมา  

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์     
BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)  หนึ่งใน
หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.มหิดล ท่ีโดดเด่น  
เน้นบูรณาการ หลักสูตรแบบพหวิุทยาการ (Multidisciplinary)  นํา
ความรู้ทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และวิศวกรรมศาสตร์มา
ประยุกต์ร่วมกัน เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ท่ีได้มาตรฐาน สามารถใช้งาน เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
สังคมและประเทศชาติ   

ไม่หมือนกับต่างประเทศ นอกจากน้ีหลักสูตรของ
เราจะมีรายวิชาเลือกต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงแต่ละ
เวลา และหลักสูตรได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
มาสอน  ๒ - ๓ เดือน  เราสามารถปรับคอร์สให้
เหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียน และส่ิงสําคัญ
คือ หลักสูตรอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้  เช่น ช่วงนี้
มีโรคระบาด เราอยากให้นักศึกษาได้ศึกษาโรค และ
พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการรักษา  จึงนําเร่ืองนี้
มาใส่เสริมในบทเรียน นี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของ
หลักสูตร  เรามีวิชาที่ dynamic ไม่ใช่วิชาที่ Fix 
โดยตรง  วิชาที่  Fix  มีแต่เป็นวิชาพ้ืนฐานช่วย    
สร้างพ้ืนฐานท่ีดี และต่อเติมความท้าทายในวิชา
เลือกเข้าไป ส่วนนี้ทําให้นักศึกษาหลายคนมีพลังที่
จะเรียน  แต่ละคนจะมีวิชาเลือกของตนเอง  วิชา
เลือก กรุ๊ปเป็น ๖ สาขาด้วยกัน ตามสาขาวิจัยของ
แต่ละห้องปฏิบัติการ  ประกอบไปด้วย  ๑. Bio-
Signal and Image Processing ๒. Tissue Engi-
neering and  Drug  Delivery  Systems   ๓. 
Advanced Computing in Medicine ๔. Reha-
bilitation Engineering and Artificial Organs ๕. 
Robotics and  Computer-Integrated Surgery 
๖. Biosensors and Instrumentations การเลือก
เรียนวิชาเลือก จะสอดคล้องกับสาขาที่นักศึกษา
เลือก อาจารย์จะมีการทํางานแบบบูรณาการมาก 
กว่าสหวิทยาการ  อาจารย์บางท่านเช่ียวชาญด้าน
ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์ บางท่านเช่ียวชาญเคมี บาง
ท่านเก่งเคร่ืองกลและไฟฟ้า เมื่อมารวมกันจะเกิด
ทฤษฎีใหม่ๆ   

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

มุมมองอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์แนวใหม่   สร้าง Product Specialist  
Biomedical Engineering   สู่ตลาดอาเซียน  
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ประวัติความเป็นมา และความสําคัญการจัดทําหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์  เป็นหลักสูตรแรกของภาควิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อต้ังหลักสูตร โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จาก Imperial College University of London  ร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญหลายสาขาในประเทศไทย เช่น วิศวกรรม 
เคร่ืองกล  วิศวกรรมเคมี และผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมชีว-
การแพทย์โดยตรงจากประเทศอังกฤษเข้ามาร่วมกัน ในการ
จัดทําหลักสูตรจนหลักสูตรได้การยอมรับเป็นที่รู้จักทั้งระดับ 
ประเทศและนานาชาติ และได้ทําการเปิดการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาเอก เพ่ือเชื่อมโยงกันอย่าง  
ต่อเน่ือง   
 
ความโดดเด่น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของหลักสูตรที่ตา่ง
จากสถาบันอื่น 
 ความโดนเด่นของหลักสูตร คือ ความใหม่ คน
ไทยไม่รู้ว่าเราขาดแคลนบุคลากรด้านนี้  และอาจไม่รู้ว่า
หน้าที่การออกแบบนวัตกรรมเคร่ืองมือการแพทย์ เคร่ืองมือ
ผ่าตัดในระดับขั้นสูง  คนที่ออกแบบ คือ คนที่ควบคุม
วิศวกรรมชีวการแพทย์   ซึ่งไทยเราใช้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง 
ประเทศมาตลอด ตรงน้ีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  คนที่จะมา
ดูแลเคร่ืองมือ ให้คําแนะนําว่าเคร่ืองมือไหนน่าซื้อหรือ
เหมาะสม  เคร่ืองมือแพทย์บางประเภทราคาค่อนข้างสูง  
และระบบท่ีเรียกว่า feature  function การใช้งานบางคร้ัง
เราไม่ได้ใช้  แต่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราควรใช้หรือไม่ควรใช้  
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ เขาไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติ
ของคนไทย ไม่แน่ใจว่าเราต้องการอะไร  ตรงน้ีคือบทบาท
ของวิศวกรเคร่ืองมือการแพทย์ที่จะมาช่วย  อีกอย่างหน่ึง
เราจะพบเห็นในห้องผ่าตัด  ที่มีการใช้เคร่ืองมือระดับสูง ฝัง
ลงไปในร่างกาย  เช่น  pacemaker  ฝังในสมอง    ซึ่งต้อง
ใช้วิศวกรเคร่ืองมือการแพทย์มาควบคุมดูแลเพ่ือทํางานร่วม 
กับคุณหมออย่างใกล้ชิด  จึงเป็นส่ิงจําเป็นที่ต้องใช้วิศวกรที่
เชี่ยวชาญทางด้านร่างกายของคน ซึ่งตอนนี้ในภาคอุตสา-
หกรรม medical hub หากจะเป็น medical hub 
นโยบาย  คงไม่ได้มองแค่การบริการของโรงพยาบาล   ซึ่ง

๐๓ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์  (ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.มหิดล ) 



Fulbright Thailand ประกาศให้
ทุนการศึกษา ๒๐๑๗  Fulbright Open Competi-
tion Scholarship Program (OC 2017) 
จํานวน  ๗  ทุน เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
และปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ยกเว้น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ 
และพยาบาล  ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน ๒ ปี   
             ผู้สนใจสามารถสมัคร  ได้ตั้งแต่วันนี้ - 
๑๗  เมษายน  ๒๕๕๙    

ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่  http://www.fulbrightthai.org/
NowOpenDetail.asp?id=819&type=application
  

 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)   
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  ประกาศการรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย  ประจําปี ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ
อุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาค 
อุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for 
Industries, SuRF) รอบ ๑/๒๕๕๙  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘  - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๙  

 
 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม 
เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาค 
อุตสาหกรรม (Translational research) และการ
สร้างนวัตกรรมภายในประเทศ โดยเน้นประเด็น
ปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาค 
อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 
 ขอบเขตงานวิจัย  โจทย์วิจัยต้องเป็น
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจาก
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  โดยมีหนังสือ
แสดงเจตจํานงท่ีจะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว
จากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 รายละเอียดทุนวิจยัเพ่ืออุตสาหกรรม 
ทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/
หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และ
นักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี)   ทั้งนี้โดยนักวิจัย
หลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กําหนด 
 

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
(SuRF) เป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับ
ภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ โดย สกว. จะร่วม
สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท ใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
และค่าตอบแทนนักวิจัยเป็นต้น   

 
ปฏิทินการดําเนนิงานทุน SuRF (รอบ ๑/๒๕๕๙ ) 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
๑ ธ.ค. ๕๘  - ๓๑  ม.ค. ๕๙      
 
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
๑  ก.พ. ๕๙  - ๓๑  มี.ค ๕๙      

นําเสนอโครงการวจิัยโดยนักวิจัยและผู้ประกอบการ 
๑ พ.ค. ๕๙ – ๑๕  มิ.ย. ๕๙      
หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม    
 
สอบถามโทร  ๐ ๒๒๗๘ ๘๒๒๖, ๐ ๒๒๗๘ ๘๒๐๐ 
ต่อ  ๘๓๕๑, ๘๓๕๒, ๘๓๕๓ โทรสาร  ๐ ๒๒๙๘ 
๐๔๕๒  หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่   
http://rri.trf.or.th 

 ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิ 
การและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย 
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ   ประกาศมอบทุนสนับสนุน
ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใหทุ้น ดังนี ้

๑.  ผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนเพ่ือส่งเสริม
การวิจัยฯ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่
กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

๒. ทุนสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยฯ นี้ 
เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเน่ือง 
  ๓. ทุนสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยฯ ที่
จะให้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ทุน  มูลค่า  
ทุนละ  ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

๔. การคัดเลือกให้ได้รับทุนของ
คณะกรรมการมูลนิธิให้ถือเป็นที่สุด 

๕. การย่ืนเอกสารและหลักฐานเพ่ือขอรับ
ทุนฯ ประกอบด้วย 
  -  แบบขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย
ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงแผ่น CD 
            -  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือสําเนาสมุดประจําตัวครู 
(ร.๘ ข) หรือใบแต่งต้ังครู 
          -  สําเนาทะเบียนบ้าน 
         -  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 
        -  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 
         -  หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่า
กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 
         -  หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่
อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ 

         -  เค้าโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ต้องเป็น
เร่ืองที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่หรือตําแหน่ง และได้
ผ่านการอนุมัติหัวข้องานวิจัยแล้ว พร้อมลงแผ่น CD 
 
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน สามารถดาวน์โหลด
แบบขอรับทุนสนับสนุนฯ ได้ที่ www.otep.go.th 
และยื่น ตั้งแต่วันนี้ –  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๙  
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
สํานักสวัสดิการครู  กลุ่มกองทุนและมูลนิธิ  สํานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. อาคารสถานพยาบาล สกสค. 
ชั้น ๔ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทร. ๐ ๒๓๕๖  ๐๑๐๔  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๕๙ 

 Fulbright Thailand ประกาศให้
ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  
ไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

๐๔ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

แนะนําส่วนต่างๆ  และวธิีการใช้งานของระบบโครงการเรยีนลว่งหน้า 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

๒.  เลือกท่ีโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 

๑. นําเมาส์ไปชี้ที่เมนู ผู้สนใจเข้าศึกษา  > การรับสมัครโครงการพิเศษ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๕๙ 

ระบบโครงการเรียนล่วงหนา้ 
 ตามที่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดโครงการเรียนล่วงหน้าในระดับบัณฑิตศึกษา   มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางท่ีจะส่งเสริมให้
นักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีศักยภาพสูงทางการศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดี  และมีเป้าหมายท่ีจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือต่างสาขาวิชา มีโอกาสได้เรียนบางรายวิชา  ในระดับบัณฑิตศกึษาขณะศกึษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี  และกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางแผนการเรียนล่วงหน้าต้ังแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เวลาใน
การศึกษาน้อยกว่านักศึกษาทั่วไป   ระบบโครงการเรียนล่วงหน้าพัฒนาขึ้นในปี  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

-  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กําลังศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี  

-      เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง และใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาน้อยลง    โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.mahdol.ac.th 
 

๐๕ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

ระบบจะมี ๓ ส่วน คือ  
๑.  สําหรับนักศึกษา 
๒.  สําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและประธานหลักสูตร 

ผู้ใช้แต่ละส่วนสามารถเลือกส่วนของตัวเอง เช่น เป็นนักศึกษา เลือก 
STUDENT จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

ต่อจากหน้า ๕ | ระบบสารสนเทศ  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

๓. เลือกเมนูตามสถานะผู้ใช้งาน 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ระบบโครงการเรียนลว่งหนา้   โดยตรงที่  
คุณวรเดช  ศรปีัญญาวุฒิคุณ   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 
โทร : ๐๒ ๔๔๑ – ๔๑๒๕ ต่อ ๓๑๖   
e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
จัดโดย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จัดประชุม  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  
ปิดรับผลงาน  ๓   เมษายน   ๒๕๕๙    วันจัดประชุม  ๓ - ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  

The 4th International Conference on Magsaysay Awardees: Good 
Governance and Transformative Leadership in Asia 
จัดโดย  :  Mahasarakham University  
จัดประชุม  : College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham 
University  
ปิดรับผลงาน  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifth International Conference on 
Advancement of Development Administration 2016—Social Sciences 
and Interdisciplinary Studies (the 5th ICADA 2016—SSIS) 
จัดโดย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
จัดประชุม  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  
ปิดรับผลงาน  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  วันจัดประชุม  ๒๖ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

๐๖ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๕๙ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๕๙ 

HR  มุม ‘ฅ’ คน Corner : 

ที่มาข้อมูล : http://www.pattanakit.net/index.php?
lay=show&ac=article&Id=538686286&Ntype=128 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

ในการติดต่องาน เป็นต้น 
 
การเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นส่ิงที่จําเป็นสําหรับ

คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยทํางานอย่างเราๆ 
หากมีทักษะการฟังที่ ดีให้เกียรติผู้พูด ให้เกียรติ
สถานท่ี ไม่เพียงแต่จะทําให้การฟังมีประสิทธิภาพ  
ยังทําให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ
การฟังที่ดีควรจะเพ่ิมการมี “วิจารณญาณ” ใน
เร่ืองที่ฟัง  ควรใช้เหตุผลในการรับฟัง  จะทําให้การ
ฟังมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หากเราเป็นผู้หนึ่งที่
ปรารถนาความสําเร็จในชีวิต ทักษะการฟังจึงเป็น
ทักษะสําคัญที่เราไม่ควรมองข้าม แต่เป็นทักษะท่ี
ควรรีบเร่งเรียนรู้  ฝึกฝน  สร้างเป็นลักษณะนิสัย
เพ่ือพัฒนาเราให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อไปในอนาคต...  
 

มารยาทในการฟัง ถือเป็นวัฒนธรรม
ประจําชาติอย่างหน่ึง ที่ผู้ฟังควรยึดถือและปฏิบัติให้
ถูกต้องเหมาะสมกับการฟัง ในแต่ละประเภท เช่น 
การฟังเพ่ือความรู้  การฟังเพ่ือนําไปปฏิบัติ  การฟัง
เพ่ือความเพลิดเพลิน  เป็นต้น การมีมารยาทในการ
ฟังย่อมแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นได้รับการอบรมบ่ม
นิสัย ให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม การมีมารยาทท่ีดี
ในการฟังถือเป็นการให้เกียรติต่อผู้พูด ให้เกียรติต่อ
สถานท่ี ให้เกียรติต่อชุมชน และท่ีสําคัญแสดงถึงการ
ให้เกียรติต่อตนเองด้วย มารยาทเหล่านี้ จึงเป็นเร่ือง
จําเป็นที่ทุกคนควรยึดถือ และปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
การฟังที่มีประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไร  ฉบับนี้จึงขอ
นํา “ทักษะการฟัง” ทักษะสําคัญในชีวิตการทํางาน  
มาฝากกัน... 

๑. ฝึกฝนความอดทนในการเป็นผู้ฟังที่ดี 
โดยธรรมชาติแล้วคนส่วนใหญ่พูดด้วยอัตราเร็วไม่เกิน 
๒๐๐ คําต่อนาที แต่การวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ
สมองในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ นั้นมีความเร็วถึง 
๑,๐๐๐ คําต่อนาที ดังนั้น  จึงมีความเป็นไปได้สูงที่
ผู้ฟังจํานวนมากอาจเกิดอาการ “ใจลอย” เนื่องจาก
เบื่อหน่ายกับส่ิงที่ฟัง หรือ “พูดแทรก” เนื่องจากอาจ
รู้สึกว่า  ผู้นั้นพูดช้าไม่ทันใจ  โดยอาจใช้วิธี “ด่วน
สรุป” จากความคิดของตน ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
ผิดพลาดเข้าใจผิด อันเนื่องมากจากการฟังที่ขาด
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เราควรฝึกความอดทนในการ
เป็นผู้ฟังที่ ดี โดยเราควรตั้งเป้าไว้ เสมอก่อนการ
สนทนาทุกคร้ัง  ที่จะฟังผู้พูดให้จบพร้อมจดจ่ออยู่ที่
เนื้อหาของผู้พูดเสมอ 

๒. ฝึกฝนการมีมารยาทเป็นผู้ฟังที่ดี เป็น
หลักการสําคัญในการเรียนรู้ที่จะให้เกียรติผู้พูด ไม่
เป็นคนท่ีเย่อหยิ่งหรือเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง คิดว่า 
ความคิดของตนดีกว่าจนไม่ยอมรับฟังผู้ใด จนเป็นเหตุ
ให้เราปิดก้ันการเรียรู้จากแหล่งต่างๆ ไปอย่างน่า
เสียดาย  รวมท้ังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ทั้งต่อผู้พูด

และผู้ฟัง ทําให้การสนทนานั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
และจบลงด้วยดี โดยการฝึกฝน ฟังโดยสบตาผู้พูด
เสมอ ไม่พูดขัดจังหวะหรือพูดแทรกในขณะท่ีอีกฝ่าย
ยังพูดไม่เสร็จ 

๓. ฝึกฝนการฟังอย่างกระตือรือร้น  ไม่
เพียงแต่มีมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยท่าทีที่ต้ังใจ
ฟังอย่างจดจ่อ แต่การเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพนั้น 
ต้องมีลักษณะแห่งความกระตือรือร้นอยู่ด้วย โดยการ
ตอบสนองในการฟังทุกคร้ัง เช่น ขานรับทันทีเมื่อมีคน
เรียก แสดงท่าทางฟังอย่างต้ังใจและตอบรับ “ค่ะ/
ครับ” เป็นต้น เพ่ือให้ผู้พูดรู้ว่าเรากําลังต้ังใจฟังเขาอยู่ 

๔ . ฝึกฝนการจับประเด็นด้วยการต้ัง
คําถาม ความสามารถในการจับประเด็น เป็นตัวชี้ว่า 
การส่ือสารท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ผู้ส่งสารสามารถบรรลุเป้าหมายในการส่ือสาร
ที่ต้องการไปยังผู้รับสารหรือไม่      ในภาคปฏิบัติหลัง   
จากจบการพูดคุยเราสามารถตั้งคําถามทวนซ้ํากับ
ตัวเอง หรือเพ่ือนร่วมสนทนา เพ่ือทดสอบว่า เรา
สามารถจับประเด็นในเน้ือหาท่ีเพ่ิงฟังไปได้หรือไม่ 
รวมท้ังสามารถต้ังคําถามปลายเปิดต่างๆ เพ่ือการคิด
ต่อยอดอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะการ
คิดให้กับตนเองได้ในอีกทาง รวมท้ังเราสามารถรู้จักผู้
ร่วมสนทนามากยิ่งขึ้น ผ่านทางแนวคําตอบท่ีได้รับด้วย
เช่นกัน 

๕. ฝึกฝนทักษะการฟังในสถานการณ์ที่
ยากลําบาก โดยใช้สถานการณ์จริง  ที่ทําให้การฟัง
เป็นไปอย่างยากลําบาก เช่น  ในสถานท่ีที่มีส่ิงเร้าหรือ
ส่ิงรบกวนภายนอก ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่อาจ
มีเสียงดังรบกวนหรือมีส่ิงที่น่าสนใจกว่าคอยดึงดูด 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฟังลดลง เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านการฟังใน
สถานการณ์ที่ยากลําบาก  ทุกรูปแบบที่ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้เมื่อเติบโตขึ้น  เช่น ฟังคําอธิบายงานจาก
หัวหน้างานในขณะที่ทั้งห้องทํางานเต็มไปด้วยเสียงดัง 

๐๗ 

“ทักษะการฟัง”  ทักษะสําคญัในชวีิตการทํางาน 



 
Student Activities    

Live & Learn 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดยองคการและสภานักศกึษา จัดกจิกรรม "สานสัมพันธ สรางสรรคกิจกรรม ๒๕๕๙" สําหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล เมื่อวนัที่ 
๓๐ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ บานไมธารารีสอรท ต. คลองโคน อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม ภายในกิจกรรมจัดใหมี การสรุปผลโครงการฯ  การดําเนินงาน  การจดักิจกรรม
ของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑-๒๕๕๘ พรอมทัง้วางแผนและนําเสนอโครงการของสภาและองคการนักศึกษา ภาคการศกึษาที่ ๒/๒๕๕๘ และภายในโครงการยงัจัดใหมกีิจกรรมสันทนา
การตางๆ  เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางเพื่อนนักศึกษา อาทเิชน กิจกรรมเชิงอนุรกัษปลูกปาชายเลน ลองเรอืชมลงิแสม ชมระบบนิเวศวิทยาของปาชายเลน เยี่ยมชมอาชีพประมง
ชายฝง กิจกรรม water sports จากนั้นเปนกิจกรรมสานสมัพันธ “เปดใจรวมเปนหน่ึง เขาถึงการเปนผูนํา” วิทยากร โดย คุณมาลิน เนาวนาน นักใหคําปรกึษาเพ่ือการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหดิล  

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๕๙ 

สานสัมพันธ สรางสรรคกิจกรรม ๒๕๕๙ 

 งาน Mahidol University International Night 2015  
 ศาสตราจารย ดร. แพทยหญงิ พัชรีย เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั ผูชวยศาสตราจารย ดร. นภเรณู 
สัจจรักษ ธีระฐติ ิ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสาร
องคการ และ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดี
ฝายกจิการนักศกึษา บัณฑิตวิทยาลัย ไดเขารวมงาน Mahidol 
University International Night 2015 เมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสริรวิิทยา คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา พรอมกันน้ี เจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยไดรวมปฏิบตังิานฝายตอนรับและลงทะเบียน ในงาน
มีกิจกรรมที่นาสนใจ อาทิ การแสดงของนักศึกษานานาชาติ 
ซุมอาหารนานาชาติ และปดทายดวยการประกวด Mr. & Ms. 
Mahidol University International Night 2015 : งาน 
Mahidol University International Night 2015 น้ีจัดข้ึน
โดย กองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลยัมหิดล  



โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

ปฎิทินกิจกรรม 

๑๙ ,๒๖  กุมภาพันธ์  ๕๙  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบ MU GRAD Test Online (รอบทดสอบระบบ) สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ติดต่อ : งานศูนย์ภาษา  ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒ 

๒๐ กุมภาพันธ์  ๕๙  
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย 
เพ่ือเข้าศึกษา ป.โท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล  คร้ังที่ ๒ 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑ มีนาคม  – ๓๐ เมษายน  ๕๙ 
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ติดต่อ : งานศูนย์ภาษา  ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒ 

 ๔  มีนาคม  ๕๙ 
โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ประจําปี  ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๖ 

๐๙ 

๕ มกราคม ๕๙ – ๒๙ เมษายน  ๕๙ 
เปิด - ปิด ภาคปลายปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา  ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑ 

๑๕  กุมภาพันธ์  ๕๙ 
กําหนดการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน  ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๙  บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล 
ติดต่อ : งานแผนและพัฒนา  ต่อ ๒๑๗ – ๒๑๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๕๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปใีหม่ ๒๕๕๙ โดยในปีน้ีจัด
ข้ึนภายใต้ธีม "Colorful Party & Happy New Year 2016" เมื่อวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารบณัฑิตวทิยาลัย ม.มหิดล ศาลายา  
 ช่วงเช้า พธิีทางสงฆ์ โดยพระสงฆ ์ จากวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม สวด
เจริญพระพุทธมนต์  หลังจากนั้น ศาสตราจารย์  ดร.  แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผูบ้ริหาร บุคลากร ร่วมถวายภัตตาหาร ถวาย
สังฆทานและจตุปจัจัยไทยธรรม ร่วมฟังบรรยายธรรม และตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิรมิงคลและต้อนรับสิ่งใหม่ๆ  ในโอกาสปีพุทธศักราช 
๒๕๕๙  
 จากน้ัน เป็นกิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชาวบัณฑิตฯ โดย คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด และนําผู้บรหิาร บุคลากรร่วมการแขง่ขันกีฬาเพื่อ
เช่ือมความสัมพันธ์ และความสามคัคี ต่อด้วยงานกจิกรรม Colorful Party & 
Happy New Year 2016 โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวอวยพร เน่ืองใน
โอกาสข้ึนปีใหม่ และร่วมจับฉลากมอบของขวญัปใีหมใ่ห้แก่บุคลากร  

 งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙   “ Colorful Party & Happy New Year 2016 ” 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๕๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล จัดการบรรยายเชิง
ปฎิบัติการ เร่ือง การใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑  มกราคม ๒๕๕๙  ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารจําลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย 
มหิดล  เพ่ือเป็นการให้ความรู้ในการใช้แบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (e-Form: Thesis 
and Thematic Paper) และ การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร Grad MIS (Graduate Studies 
Management Information System) เพ่ือสืบค้นข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แก่อาจารย์ บุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน
ทําบุญรําลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ ศาสตราจารย์ นพ. สวัสด์ิ สกุลไทย์ และ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ณัฐ ภมรประวัติ  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา โดยมี คณะผู้บริหาร นําโดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤิทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ นพ.มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคม 
และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน  

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

การบรรยายเชิงปฎิบัติการ เร่ือง การใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
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 

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ หัวข้อ การตรวจสอบภายใน 

งานทําบญุรําลึกอดีตคณบดบีัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลบั 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Happy Workplace – 'Happy Brain' จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หัวข้อ "การตรวจสอบภายใน" เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจเร่ืองการตรวจสอบภายใน  ความสําคัญ  ประเด็นปัญหาที่เป็น
ความเส่ียง และนําความรู้มาควบคุม กํากับดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงของบัณฑิตวิทยาลัย ได้
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รอง
คณบดีฝ่ายแผนและการคลัง บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิด โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก 
คุณปพิชญา สุขสะอาด และคุณอภิชญา วราศรัย งานตรวจสอบและความเส่ียง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นาํโดย 
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง  พัชรีย์  เลิศฤิทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการ และให้นโยบายถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ต่อด้วยการกล่าวถึงหลักเกณฑ์การเรียน วันเวลา สถานที่ และแนะนําหลักสูตรในระดับต่างๆ
ของการเรียน รวมไปถึงการสอบเพ่ือวัดผล โดย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ  

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั  



๑๑ 

 

| ต่อจากหน้า ๓ 

ขอขอบคุณข้อมูล   
จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.มหิดล 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล : 
 BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)   

ปัจจุบันหลักสูตร  สนับสนุนให้ทําวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ

ศึกษาในเชิงลึก ซึ่งนักศึกษาอาจจะไปพบบางส่ิงบางอย่างท่ี

ไม่ซ้ํากับใคร  ผมมองว่าส่ิงนี้จะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา  

เป็นส่ิงที่นักศึกษาปจัจุบันมองหาและเป็นศาสตร์ที่จะสร้าง

ประโยชน์ให้กับประเทศได้ 

 
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ หรืออาชีพที่ประกอบได้หลังการจบ
การศึกษา 
 ส่ิงที่นักศึกษาจะได้รับจาก มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คือ หลักสูตรสร้าง
ส่ิงแวดล้อม  สร้าง culture  ที่เปน็งานวิจัยอย่างแท้จริง  
เราเปิดห้องปฏิบัติการ ๒๔ ชม. เราถือว่าห้องปฏิบัติการเป็น 
วัฒนธรรม นักศึกษาแต่ละคนก็อาจจะอยากทดลอง เก็บผล
การทดลองของตนในช่วงเช้า เย็น หรือกลางคืนได้  และท่ี
สําคัญผลงานวิจัยที่ได้ จะต้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์กับ
มวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริง  ด่ังพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระบรมราชชนก   ผลงานวิจัยของนักศึกษาเรา ได้มีโอกาส
มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ในพ้ืนที่ชุมชน ไปทดสอบใน
โรงพยาบาล  ตรงนี้เป็นประโยชน์โดยตรง ตอบโจทย์ให้กับ
โรงพยาบาลและชุมชน ที่ต้องการใช้นวัตกรรมจากเคร่ืองมือ
การแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากนักศึกษา  และหากพบ
หรือทราบว่าคนไข้ต้องการและรอที่จะใช้อุปกรณ์ นวัตกรรม 
ของนักศึกษาอยู่  นักศึกษาสามารถทํางานได้ ๒๔ ชั่วโมง  
จุดนี้จะทําให้นักศึกษารู้สึกว่าทุกนาทีมีค่า  นอกจากนี้
หลักสูตรยังได้สร้างส่ิงแวดล้อม และมีการแลกเปล่ียนพูดคุย
แชร์ประสบการณ์กัน  อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละ
คน มาจากหลากหลายสาขา  หนึ่งในนั้นต้องมีคุณหมออยู่
ด้วย ซึ่งคุณหมอจะนํา product  หรืออุปกรณ์ที่นักศึกษา
สร้างนี้ไปใช้งานจริง เป็นการตอบโจทย์การทําวิทยานิพนธ ์ 
และผู้อ่าน กรรมการสอบมาจากหลากหลายสาขา มีทั้งผู้ใช้
วิศวกรรมทางการแพทย์  นักศกึษาจะได้ความรู้และสามารถ
นําความรู้นํานวัตกรรมจริงไปใช้งานได้ ถือเป็นการเรียนรู้
อย่างแท้จริง  ซึ่งการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการ
อ่านตํารา แต่มาจากการค้นคว้า การวิจัย เม่ือนักศึกษาจบ
การศึกษาไปแล้ว บางคนไม่ได้ทํางานตรงกับที่เรียน แต่
นักศึกษาสามารถทํางานตามท่ีได้รับโจทย์ได้ อย่างท่ีกล่าว 
หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ และนํามาใช้เกิด
ประโยชน์ได้จริง   นักศึกษาของเราเม่ือสําเร็จการศึกษาแล้ว 
จะไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม หรือทํางานที่ไหนได้บ้าง
กลุ่มแรก   ช่วยเหลือโรงพยาบาลของเราไม่ให้มีค่าใช้จ่ายสูง 
สามารถดูแลให้คําแนะนําการจัดซื้อจัดจ้างเคร่ืองมือทางการ
แพทย์     

หรือออกแบบพัฒนาเคร่ืองมือแพทย์  โดยอยู่ในโรงพยาบาล
หรือโรงงานผลิตเคร่ืองมือการแพทย์ หรือบางคนเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ ไปทํางานในบริษัทเคร่ืองมือแพทย์
ของไทยและต่างประเทศ  หรือไปเปน็ผู้กําหนดนโยบายใน
หน่วยงานราชการ  ไปช่วยออกกฏหรือควบคุมการทํางาน
เคร่ืองมือการแพทย์ การซื้อ การพัฒนา  หรือไปทํางาน 
FDA ให้สํานักงาน อย.  และอีกอย่างที่เรามุ่งเน้น คือการไป
เป็นนักวิจัย นักวิจัยไม่จําเป็นต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
เท่านั้น นักวิจัยสามารถอยู่ในบริษัท กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนได้  ที่ต้องการที่จะผลิต
อะไรเองขึ้นมาใหม่ๆ การเรียนของหลักสูตรเน้นกับนักศึกษา 
ตลอดว่า  ปัจจุบันโลกเรายุคอินเทอร์เนต คุณไม่จําเป็นต้อง
ทํางานเฉพาะในเมืองไทย คุณสามารถไปทํางานทั่วโลกได้  
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษ ทัง้การส่ือสาร การพูด 
และ soft skill นักศึกษาจะได้ส่ิงน้ี  โจทย์ต่อไปทําอย่างไร
นักศึกษาจะคุ้นเคย และสามารถไปทํางานยังต่างประเทศได้   
หลักสูตรจึงจัดหาทุนแลกเปล่ียนในประเทศญี่ปุ่น อเมริกา 
และยุโรป บางทุนจะเป็นทุนที่ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
จากอาจารย์ในภาควิชาบ้าง  นักศึกษาของหลักสูตรจึงมี
โอกาสไปเรียน  ไปทําการวิจัยแลกเปล่ียนที่สถาบันต่าง 
ประเทศ ทําให้นักศึกษารู้ว่าการทํางานที่ต่างประเทศไม่ได้
ยากอย่างท่ีคิด 
 
เรื่องทุนการศึกษาของหลักสูตรนี ้
 หลักสูตรมีทุนการศึกษาจํานวนมาก   ประกอบ
ไปด้วยทุนภายในของภาควิชา  ทุนสําหรับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี  นักศึกษาบางคนเข้ามาเกรดอาจจะไม่ได้  แต่
สามารถท่ีจะขอทุนในปีการศึกษาถัดไปได้ หากพิสูจน์ว่า
ตัวเองสามารถพัฒนา และอาจารย์มองเห็นว่ามีศักยภาพ   
ทุนวิจัยจากภาครัฐ สภาวิจัยแห่งชาติ หรือ สคบ. ซึ่งอาจารย์
แต่ละท่านจะมีทุนวิจัยอยู่  อีกหนึ่งทุนที่สําคัญ คือ ทนุ
แลกเปล่ียนกับต่างประเทศ ซึ่งมีมาเร่ือยๆ หลักสูตรมีการ
เขียนของทุนหรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งทุนหรือ call for 
Scholarship ต่างๆ ตรงน้ีมาให้  นักศึกษาสนใจเข้ามาคุย
กับอาจารย์โดยตรง ซึ่งจะสามารถแนะนําได้ว่านักศึกษา
เหมาะกับทุนไหน  นอกจากน้ันหลักสูตรยังได้สนับสนุนทุน
การเรียนต้ังแต่ ป.โท ไปถึง ป.เอก 
 
ปัจจุบันนี้หลักสูตรสามารถผลิตนักศึกษาต่อปีได้เพียงพอ
ต่อความต้องการในเอเชียหรือไม่ 
 หลักสูตรมหาบัณฑิตปีหนึ่งจะมีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา   ประมาณ   ๔ – ๕  คน    ขณะน้ีอาจจะยังไม่ 

เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันหลักสูตรมี Partner 
สมาคมอยู่หลายมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตก็ได้ใกล้เคียงกัน   จุดนี้หลักสูตรมีความต้องการที่จะ
พัฒนาศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้มากขึ้น และผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งไม่มองข้ามเร่ืองเคร่ืองมือ ซึ่งจะ 
ต้องมีให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  ให้ทุกคนได้ฝึกทักษะ
อย่างแท้จริง  และขณะน้ีหลักสูตรกําลังหาอาจารย์รุ่นใหม่ๆ 
เข้ามาสอน เพ่ือรองรับการเพ่ิมอัตราการรับนักศึกษาที่
จํานวนมากขึ้น พร้อมหา partner ในมหาวิทยาลัยต่าง 
ประเทศ คือการทํา double degree  ซึ่งหากนักศึกษามา
เรียนกับหลักสูตรและลงทะเบียนเรียน ได้ครบตามที่กําหนด 
ก็จะรับปริญญา ๒ ใบ  
  
รางวัลหรอืความภาคภูมิใจของภาควชิา  
 หลักสูตรของเราได้รับรางวัลมากมายจากผลงาน
ของนักศึกษาและอาจารย์  ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ  
โดยไปร่วมประกวดนวัตกรรมด้านต่างๆ เช่นด้านนวัตกรรม
หุ่นยนต์ เป็นการเช่ือมโยงด้านการแพทย์กับวิทยาศาสตร์
การกีฬาร่วมกัน  และเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ส่งเสริม
กีฬาได้ ทางด้าน computer medicine ซึ่งตอนนี้กําลังมา
แรง    ผลงานหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิ-
สติกฯลฯ  รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  รางวัล  
ไอครีเอทท่ีประเทศสิงคโปร์  ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นส่วนที่เติม
เต็มกับความฝันของนักศึกษา ที่นักศึกษาจะได้รับความ
น่าเชื่อถือต่างๆ  เรามองว่ารางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็ก
มีกําลังใจและพัฒนาหลักสูตรของเราไปด้วย 
  
สิ่งที่อยากแนะนํา เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ที่
สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี ้
 การเรียนการสอนวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
หลักสูตร อยากได้นักศึกษาที่มีความฝันในสิ่งที่เขาอยาก
ทํา  บางคนมองว่าตัวเองไม่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์   
เคมี  หลักสูตรขอประชาสัมพันธ์ว่า หากคุณเรียน คุณจะ
ได้เรียนรู้ทั้ง ฟิสิกส ์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์   ถ้าหาก
ขาดบางอย่างไป  ไม่ต้องกังวล  ไม่มีปัญหา  บางที่มีคุณ
หมอ มีวิศวกรมาเรียนกับหลักสูตร  เขาจะได้เรียนในสิง่ที่
เขาไม่รู้  ถ้าคุณเป็นวิศวกรคุณก็ควรจะเรียน logistics 
กับ anatomy ไปด้วย ถ้าคุณมาทางการแพทย์ หลักสูตร
ก็จะเสริมด้านคณิตศาสตร์ และอิเลก็ทรอนิคเข้าไปด้วย 
หลักสูตรนี้ต้องการ คนที่มีความฝนั คุณอยากเป็น
นักพัฒนาคุณอยากทําให้ประเทศเราเจริญขึ้น อยากที่จะ
เสริมบางสิ่งบางอย่างที่ประเทศเราขาดแคลน  เรามา
เสริมสร้างไปด้วยกัน  มาสร้างวัฒนธรรมการพัฒนา
นวัตกรรมไปด้วยกัน เพ่ือให้ประเทศไทยอยู่ด้วยความ
ย่ังยืนอย่างแท้จรงิ 
  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๖  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๕๙ 



 
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 

 
วันสุดท้ายท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจะรับเอกสารหลักฐานการขอสําเร็จการศึกษา  
ของนักศึกษาท่ีต้องการขอสําเร็จการศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ :   

วันจนัทรท่ี์ ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 
กําหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : 
วันจนัทรท่ี์ ๑  – วันศกุรท่ี์   ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
กําหนดวันพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ :   
วันศกุรท่ี์  ๒  กันยายน   ๒๕๕๙  ณ  หอประชมุมหิดลสทิธาคาร ม.มหิดล ศาลายา 
 

กําหนดการสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
   

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   :   
งานรับนักศึกษา  หรือ  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ  ๑๑๒ - ๑๑๓,๒๐๘ - ๒๐๙ 

ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ  สมัครผ่านระบบ Online Admission  
ได้ที่   www.grad.mahidol.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวทิยาลัยมหิดล    
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา 
โครงการพิเศษ :  
พิจารณารบัเขา้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เปิดรับสมคัรตัง้แตว่ันนี้  - ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  

 




