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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๘  ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ คณะผู้บรหิาร
บัณฑิตวิทยาลัย   นําโดย  ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย เข้ารว่มวางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะ พระบรมรูปสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้อง
โถง ช้ัน ๑ สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศษลายา ในงาน ๔๗ ปี  วันพระราชทานนาม  
๑๒๘  ปี  มหาวิทยาลัยมหดิล   นอกจากน้ันภายใน 

งานจดัให้มีกจิกรรมต่างๆ เช่น การแสดงปาฐกถา
เกียรติยศฯ ครั้งท่ี ๙ โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ ์ 
หัวข้อ “มหาวิทยาลัยอุดมคตใินศตวรรษท่ี ๒๑”  
พิธีแสดงมุทิตาจติผู้อาวุโส  พิธมีอบรางวัล  และ
เชิดชูเกียรติใหแ้ก ่ บุคลากรผู้ซ่ึงทําคุณงามความด ี
และนําช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัยมหิดลการ การให ้
บริการตรวจสุขภาพและทําฟันฟร ี

งาน ๔๗ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดโครงการบริจาคโลหิต เพือ่ถวายเป็นพระราช
กุศล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั   เมื่อวันท่ี ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม  ๔๐๘  ช้ัน ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. 
พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย เปน็
ประธานเปดิโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้
ผู้สนับสนุน ส่งเสริมการจดัโครงการบริจาคโลหิตฯ
กับบัณฑิตวิทยาลยั ได้แก่ ภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 
คุณวินัย  ฐิตรตันาภรณ ์  (รา้นอาหารวินัย)  
คุณวุฒิเลิศ มีประถม (ร้านปังเวย้...เฮ้ย) คุณ
ดวงดาว  นิยมทรพัย์  (นํ้าพรกิแม่ศรี)   พล.ต.ต.  
มนตรี  ย้ิมแย้ม (ผู้บัญชาการกองบงัคับการตํารวจ
นครบาล ๘)  คุณสุชาดา  สุนทรยาตร  (รา้น
ศาลายาสโตร์)    และร้านลูกส้ม    โดยมีนักศึกษา  

อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ประชาชนท่ัวไปร่วมบริจาคโลหิตฯ จํานวนกวา่ 
๓๗๖  คน  และผลจากการบริจาคโลหิตครั้งน้ีได ้
รับเลือดจํานวน  ๑๖๐  ถุง  หรือ จาก ๑๖๐  คน  
ท้ังน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ขอกราบขอบพระคุณผู้มจีิต
ศรัทธาทุกท่าน  ท่ีได้ร่วมกันบรจิาคโลหิตในครั้งน้ี 



 

หลักสูตรปริญญาเอก  สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)  
จัดการเรียนการสอน โดย ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา  และ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  การเรียนการสอน หลักสูตรเน้นการบูรณาองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาตา่งๆ  ท่ีผู้เรียนมีอยู่บวกกับความรู้หรือศาสตร์ท่ีจําเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ต่างๆ  และเปน็การผสมผสานแบบแผนการแพทย์และสังคมเข้าดว้ยกัน (Medical 
and social model) เพื่อให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ และเป็นผูน้ําการเปลีย่นแปลง ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสงัคมไทย และสงัคมโลกบนพื้นฐานของการคํานึงถงึ
ศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม และสิทธพิลเมืองของคนพกิาร   โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.
ทวี  เช้ือสุวรรณทวี เป็นประธานหลักสูตรฯ  

ท่ีจะทราบถึงความต้องการและปัญหาของเขา   สว่น
สุดท้าย คือ เน้นสู่สากล มหาวิทยาลัยมหิดลเปน็
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ในการเข้าสูม่หาวิทยาลัย
โลก  หลักสูตรตอ้งผลตินักศึกษาท่ีนอกจากจะผลิตให้
รับใช้คนไทย  คนพิการไทยไดแ้ลว้  ต่อยอดเปน็แลว้  
ผลงานวจิัยระดับปริญญาเอกก็จะช้ีนําความเป็นวิชา- 
การและนําไปสูส่ากลได้ ในเรื่องของการตีพิมพ์การ
แสดงตัวในเวทีโลก  
 
จุดเด่นของลักสตูร 

หลักสูตรน้ี เป็นหลักสูตรแรกของโลกท่ีใช้
ช่ือ Quality of Life Development for Persons 
with Disabilities  คือ  สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ    ถ้าดใูนรายละเอียดของหลกัสูตรดังกลา่ว
ตอนต้นวา่ เป็นการผนวกรวม  แบบแผนทางสงัคม
(Social model) อาทิ ประเด็นสทิธิ ความเท่าเทียม
ของคนพิการ และการแกไ้ขอุปสรรคทางสังคม ความ
เช่ือ การออกแบบสภาพแวดล้อม การศึกษา การมี
อาชีพและงานทําของคนพิการ กบัแบบแผนทางการ
แพทย์ (Medical model) อาทิ กระบวนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การแก้ไขความพิการ เครื่องช่วย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ เป็นต้น มี
หลักสูตรท่ีใกล้เคียงกับหลักสูตรน้ีในต่างประเทศ โดย 
เฉพาะในสหรัฐอเมริกา เช่น หลักสตูรปรญิญาเอก
สาขา “Rehabilitation Sciences” ณ University 
of Illinois at Urbana ซ่ึงมีฐานคิดมาจาก Medical 
model     อีกกลุ่ม  เป็นหลักสูตรปริญญาเอกสาขา 
“Disability Studies” ณ University of Washing-
ton ซ่ึงมีฐานคิดบนแบบแผนทางสังคม  ซ่ึงหลักสูตร
ของวิทยาลัยราชสดุาน้ี    แม้จะมมีิติผสมแบบแผน

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๘  ประจําเดือนมีนาคม    ๒๕๕๙ 

ความเป็นมาความสําคัญของหลกัสูตร 
 หลักสูตรมุ่งเน้นใหผู้้เรียนท่ีมีฐานความรู้เดิม
ของตนในทุกศาสตร์สาขา  และสามารถใช้ศาสตร์ หรือ
ความถนัดของตนท่ีมีอยู่มาต่อยอด เช่ือมโยงกับความรู้  
สอดประสานการทํางาน   เน้นสูส่ากล    มุมมองการ
ต่อยอดความรู้  เน่ืองจากองค์ความรู้เรื่องคนพิการ 
หรืองานวจิัยเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีความหลากหลาย
มาก  ส่วนใหญ่เปน็งานวจิัยท่ีมีการผลิตซํ้า ความรู้เดมิๆ   
เป็นลักษณะการวจิัยแบบพ้ืนฐาน  ลักษณะสาํรวจ 
ตรวจหาบ้าง  สว่นงานวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้จริงๆ  มีน้อย และถึงแม้บางสาขาวิชาชีพ จะมี
การศึกษาค้นควา้เจาะลึก และไดผ้ลในห้องปฏิบตัิการ 
หรือบรบิทเฉพาะ แต่ยังขาดการขยายผลไปสู่บรบิท
อื่นๆ หรือขาดการประสานเช่ือมต่อบูรณาการของ
ศาสตรต์่างๆ  และการต่อยอดงานวิจัย ในสว่นของ
ปริญญาเอก นอกจากต้องเป็นการวิจัยเชิงลกึลงไปแล้ว      
ต้องการสร้างคนท่ีจบออกไปแลว้  ทํางานร่วมกับคนอืน่
ได้  รู้จักประยุกตค์วามถนัดความรู้ของตนเองท่ีมอียู่กับ
ศาสตรอ์ื่นๆ   งานคนพิการไมใ่ช่งานเชิงเดี่ยว  ไมใ่ช่
หน้าท่ีของใครคนใดคนหน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วย 
งานหน่ึง  แต่ทุกภาคส่วนต้องเขา้มามีสว่น  ไมว่่าจะ
เป็นคนพิการเอง ครอบครัว  โรงเรียน เพื่อน  ผู้นํา
ชุมชน นักวิชาชีพ นักวิชาการ  ผู้เกีย่วข้องอื่นๆ แพทย์  
พยาบาล    และเมื่อเขามสีุขภาพดแีล้วก็ต้องเรียน ท้ัง
ครู อาจารย์  เพื่อน เป็นสิ่งสาํคัญ  เรียนจบต้องออกไป
ทํางาน  ทํางานกต็้องมีเพื่อนร่วมงาน มีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อเขา สงัคมโดยรวมต้องต้อนรับเขา  นายจา้ง 
เพื่อนร่วมงาน ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีหลกัสูตรฯ  
ต้องการเน้น  อกีท้ังหลกัสตูร  ตอ้งทํางานร่วมกับคน
พิการ  จงึจาํเป็นตอ้งยึดคนพิการเปน็ศูนย์กลาง  เรียนรู้ 
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โดย  รองศาสตราจารย์  ดร. ทวี  เชื้อสุวรรณทวี  
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

(ภาคพิเศษ)  วิทยาลัยราชสุดา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร (ภาคพิเศษ)  วิทยาลัยราชสดุา  
Doctor of Philosophy  Program  in  Quality of Life Development  for  

Persons with Disabilities (Special Program) 

การแพทย์อยู่ แตก่็เอนเอียงมาทางกลุ่มน้ีมาก คือ 
เน้นเรื่องปัญหาการแตกหักบนสังคม  อปุสรรค
ทางสังคม   เพราะเช่ือว่าหากเน้นเรื่องการเย่ียว
ยาตัวคน ความพิการเพียงมิติเดียวไม่สามารถ
แก้ไขปญัหาได้   เป็นต้นว่าหากมองว่าคนพกิารมี
ปัญหาด้าน Physical  หรือ  Impairment 
พยายามแก้ไขสภาพข้อบกพร่องของคนพิการ คน
ท่ีเดินไม่ได ้  ทําอย่างไรให้เขาเดินได้  ใส่ขาเทียม 
ฟื้นฟู  คนตาบอด มองไม่เห็น หาวิธทีางการแพทย์
ช่วยให้เขามองเหน็ได้ชัด  คนหูหนวกใส่เครื่องช่วย  
โดยเช่ือว่า หากเขาไดร้ับการช่วยเหลือจะหมด
ปัญหาเรื่องความพิการ     แต่ความจริงไมไ่ด้เป็น
เช่นน้ัน เพราะคนพิการเหลา่น้ีแม้จะใสข่าเทียม 
น่ังวิลแชร์ไปไหนมาไหนได้  ได้รบัการฟ้ืนฟูอย่างดี
จากโรงพยาบาล  แต่เมื่อออกไปข้างนอกสู่สงัคม  
สังคมอาจไม่ต้อนรบั  ภาพลักษณ์ท่ีเป็นอยู่เดิม 
เช่น  เป็นหัวหน้าครอบครวัทํางานได้  ปัจจุบัน
ทํางานไม่ได ้มีปญัหาการเดินทาง ไมไ่ด้รับการการ
ต้อนรับในท่ีทํางาน    เพราะฉะนั้นชีวิตเขาจงึ
เปลี่ยนไป   ตรงน้ีคือ  Social Model   นอกจาก
ปัญหาสภาพรา่งกายแลว้  ปญัหาของความคิด 
ความเช่ือ เจตคติ   ของสงัคมท่ีแวดล้อมคนพิการ
กลับเป็นปญัหาและอุปสรรคสาํคัญ หรือท่ีเรียกว่า
ปัญหาทางสังคม  ดังน้ันการพยายามจะแก้ปญัหา 
การแตกหักความคิดความเช่ือ สรา้งความรู้ความ
เข้าใจ และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
คนพิการในอยู่ร่วมในสงัคมอย่างบูรณาการ  

“หลักสูตรเราเน้น  การมีสิทธิพลเมือง
ของคนพิการ   ท่ีมีความเท่าเทียม 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ต้องเรียกร้อง 
ไม่ต้องสร้างสวัสดิการพิเศษ แต่เป็นท่ี
สิทธิสวัสดิการท่ีเขาพึงจะได้เหมือนคน
ท่ัวไป ในฐานะเป็นประชาชน เป็นคนใน
ชุมชนเหมือนกัน” 
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อ่านต่อหน้า ๑๑ 



 Mahidol University in conjunction with 
Murdoch University is offering scholarships for 
Master’s graduates to undertake a dual PhD 
commencing in 2017. This will involve up to 4 
years of study in total, in part at Siriraj Hospital 
and in part at Murdoch University in Perth, West-
ern Australia. On completion of their studies, 
students will receive a PhD degree from both 
Mahidol University and Murdoch University. Stu-
dents will undertake collaborative research pro-
jects co-supervised by a faculty member(s) from 
the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol 
University and a faculty member(s) from Murdoch 
University  
 
 Amongst the research projects on offer 
are ones focusing on bioinformatics and the 
development of molecular therapies for neuro-
muscular disorders. One, possibly two full schol-
arships, inclusive of living allowance, fees and 
health insurance are available for 2017.  
 
  To be eligible, students must by the 
time of their entry into the PhD program:  
1. Hold a Master graduate in the field of Molecu-
lar biology, Biochemistry or Bioinformatics with a 
GPA of 3.5  
2. Have an IELTS score of 6.5  
3. Be able to communicate well in English  
 
 Students wishing to apply for the 
scholarships should consult with Dr Chalermchai 
Mitrpant, Department of Biochemistry by no later 
than 1 July 2016. A letter of recommendation is 
required from the student’s from major advisor 
Selected candidates will be required to under-
take an interview. Successful candidates will be 
announced no later than October 2016.  
 
Formore information please contact:            
Dr Chalermchai @ chalermchai.mit@mahidol.ac.th 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนผู้ช่วยวิจยับัณฑิตศึกษา (RA: 
Research Assistantships)  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกาศให้ทุน โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
(RA: Research Assistantships) ปีการศึกษา 
๒๕๕๙  
         มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
และคาดหวังให้มีการเพ่ิมศักยภาพผลงานวิจัยจาก 
อาจารย์และนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยงานวิจัยบัณฑิตศึกษา และในขณะเดียวกัน 
บัณฑิตศึกษาก็ช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแหล่งฝึกฝนนักศึกษา 
บัณฑิตให้ทํางานวิจัยในระดับนานาชาติ  เพ่ือเตรียม
นักศึกษาให้เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการท่ีสามารถ   
ทํางานวิจัยอิสระได้ในอนาคต  บัณฑิตวิทยาลัยจึง
เห็นความจําเป็นในการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยให้แก่ 
นักศึกษาปริญญาเอก  เพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพ
สูงทั้งทางด้านการศึกษาและการวิจัย  สามารถทุ่มเท 
ทํางานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้เต็มเวลา  และสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลได้ระหว่างเป็น 
นักศึกษาและเม่ือจบการศึกษาแล้ว 
 
 วัตถุประสงค ์
          -  สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก
เพ่ือทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อ 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
          -  เพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของ
นักศึกษาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน 
ระดับนานาชาติ  
          -  สร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพ
สูงทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอกมากขึ้น  
 
คุณสมบัติของนักศกึษาผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ช่วย
วิจัยบัณฑิตศึกษา  
         ๑.  เป็นนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ 
การประสานของบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 
มหิดล  และเป็นผู้ที่ต้องสอบผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวข้อวิทยานิพนธ์จาก
บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว  
         ๒.  มีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา ใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐  
         ๓.  มีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย เช่น เคย
มีผลงานตีพิมพ์ เคยได้รางวัลทางวิชาการ/วิจัย หรือ

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๘  ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙ 

๐๔ 

          ๔. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย  
          ๕. ในช่วงที่จะรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
ต้องไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอ่ืนใดที่มีมูลค่า
ใกล้เคียงหรือสูงกว่าทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา กรณีที่มี
ประวัติการรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยมาก่อน ต้อง
แจ้งแหล่งทุน จํานวนเงินและระยะเวลาการรับทุนใน
แบบฟอร์มใบสมัครด้วย  
          ๖. สามารถทํางานวิจัยตามแผนงานร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตลอดช่วงการรับทุนอย่าง เต็ม
เวลา (full time) และหากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว 
ต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้ลาศึกษา ต่อและทํา
วิจัยได้เต็มเวลา (full time) และตลอดระยะเวลาท่ี
ได้รับทุน 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวจิัยบัณฑิตศึกษา  
          ๑.  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ
นักศึกษาที่ขอรับทุน  
          ๒. ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในช่วงเวลา ๕ ปี ที่ผ่าน
มา  
          ๓. ต้องมีห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ปฏิบัติ
งานวิจัยรวมท้ังวัสดุอุปกรณ์และส่ิงเอ้ืออํานวยในการ 
ทํางานวิจัยให้แก่ผู้ช่วยวิจัย  
          ๔.  ต้องมีเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่
ขอรับทุน  
          ๕. เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนและมีทุนวิจัยอยู่
ระหว่างดําเนินการ  
           
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดเวลา
การรับสมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี ้
          คร้ังที่ ๑ ภาคต้น  
วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร : ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
วันประกาศผลทุน : ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  
          คร้ังที่ ๒ ภาคปลาย 
วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร : ๓๐  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 
วันประกาศผลทุน : ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. ๐ ๒๔๔๑  
๔๑๒๕   ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓  
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/RA2559.pdf 
 

 

Double  PhD 
Mahidol University and   

Murdoch University  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปที ่๑  ผู้ใชง้านระบบประเมิน

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๘  ประจําเดือนมีนาคม   ๒๕๕๙ 

 

รูปที ่๒ ตัวอยา่งหนา้จอแสดงขอ้มลูนักศกึษาและรายวิชาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีน 

๐๕ 

ระบบประเมนิรายวชิาออนไลน ์

การประเมนิรายวชิาของนักศึกษา นักศึกษาจะไดร้บัอเีมลแ์จง้เตอืนใหเ้ข้ามาประเมนิรายวชิาช่วงกอ่นสิน้สดุการเรยีนการสอน พรอ้มท้ังสง่ link 
ของระบบประเมนิรายวชิาออนไลน์มาให ้ เมือ่นักศึกษาเข้าสูร่ะบบ จะพบหน้าจอระบบจะแสดงรายวชิาท่ีนักศึกษาไดล้งเรยีนไว ้ ใหนั้กศึกษาเลอืกรายวิชา
ท่ีตอ้งการทําการประเมนิ เพือ่เข้าสูคํ่าถาม ดังรูปท่ี ๒  

 ระบบประเมนิรายวชิา  จดัแบง่ผูใ้ช้งานออกเปน็  ๖  ประเภท  
ซ่ึงมหีน้าท่ีตา่งๆ ดงัน้ี 

๑.  นักศึกษา คือผูเ้ข้ามาทําการประเมนิผลรายวชิา 
๒.  ประธานหลกัสตูร เข้ามาตรวจสอบผลการประเมนิรายวชิาตา่ง ๆ  

ของหลกัสตูร โดยสามารถเหน็ผลการประเมนิอาจารย์ทุกท่านท่ี
สอนในรายวชิาท่ีอยู่ในหลกัสตูร 

๓.  ผูร้บัผดิชอบรายวชิา เข้ามาตรวจสอบผลการประเมนิอาจารย์ใน
รายวชิาท่ีรบัผดิชอบ โดยสามารถเหน็ผลการประเมนิอาจารย์ทุก
ท่านท่ีสอนในรายวชิาท่ีรบัผดิชอบ 

 ระบบประเมนิรายวชิาออนไลน์  บณัฑิตวทิยาลัย  ม.มหดิล  ไดพ้ฒันาข้ึนในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๔  เพือ่ใหนั้กศึกษาเข้ามาประเมนิผลการสอน
ของอาจารย์ในรายวชิาตา่งๆท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน  หลงัสิน้สดุการเรียนการสอนในเทอมนัน้ๆ  นักศึกษาจะตอ้งประเมนิผลท้ัง  ๕ ดา้นคือ นักศึกษา
ประเมนิตนเอง  นักศึกษาประเมินเพ่ือนรว่มช้ันเรยีนนักศึกษาประเมนิอาจารย์ผูส้อน    นักศึกษาประเมนิรายวชิาในภาพรวม    และขอ้คิดเหน็/ข้อเสนอแนะ
เพือ่การปรบัปรงุรายวชิา  ในระดบัคะแนน ๑  ถึง ๕  คะแนนท่ีไดจ้ะถูกสรปุผลออกมาเปน็ค่าเฉลีย่ของรายวชิาน้ัน  และถูกนําไปแสดงผลใหก้บัผูท่ี้มสีว่น
เกีย่วข้องเขา้มาตรวจสอบผลการประเมนิการจดัการสอน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบไดท่ี้ Website บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  

๔.  อาจารย์ผูส้อน เข้ามาตรวจสอบผลการประเมินจากนักศึกษา
สามารถเหน็ไดเ้ฉพาะผลการประเมนิอาจารย์เท่าน้ัน 

  ๕.  คณะ/สถาบนั/วทิยาลยั คือ ผูท่ี้ถูกมอบหมายใหทํ้าหน้าท่ี
แทนคณบด ีเพือ่เข้ามาตรวจสอบผลการประเมนิจาก
นักศึกษา สามารถเหน็ผลการประเมนิของทุกหลกัสตูรท่ีอยู่
ในคณะ/สถาบนั/วทิยาลัยน้ันๆ 

๖.  เจา้หน้าท่ี คือ ผูท่ี้ประธานหลกัสตูรมอบหมายใหทํ้าหน้าท่ี
แทน ในการตรวจสอบผลการประเมินจากนักศึกษา โดยจะมี
สทิธดิไูดเ้ท่ากบัประธานหลกัสตูร 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

ต่อจากหน้า ๕ | ระบบสารสนเทศ  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

**พบปัญหาการใช้งาน / สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  
ระบบประเมินรายวชิาออนไลน ์ โดยตรงที่  
คุณ ทรายทอง เชื้อนุ่น    
E-mail: saithong.chu@mahidol.ac.th 
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล  
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๓๑๖-๓๑๗,๑๑๖  
 
 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

รูปที ่๓ ตัวอย่างหนา้จอแสดงผลการประเมนิสําหรับประธานหลักสูตร  
อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชา อาจารยผู้์สอน คณะ/สถาบนั/วทิยาลัย และส่วนงาน 

๐๖ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๘  ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙ 

โดยนักศึกษาจะตอ้งทําการประเมนิดา้นตา่งๆ  ๕  ดา้น  ประกอบไปดว้ย  นักศึกษาประเมินตนเอง นักศึกษาประเมนิเพ่ือนรว่มช้ันเรยีน นักศึกษาประเมิน
อาจารย์ผูส้อน นักศึกษาประเมินรายวชิาในภาพรวม และขอ้คิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุรายวชิาจนครบ ระบบนําข้อมลูท่ีไดไ้ปสรปุ และ
แสดงผลตอ่ผูใ้ช้ประเภทอืน่ๆ   

 จุดเด่นของระบบนี้ 

๑.  มีการทํางานในรูปแบบ Internet ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเข้าสู่ระบบ
ประเมินรายวิชาออนไลน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ท่ีมี
เครือข่าย Internet 

๒.  ประธานหลกัสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผูส้อน คณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย และส่วนงานสามารถตรวจสอบผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนได้ดว้ยตนเอง 

๓.   ระบบประเมนิรายวิชาออนไลน์มีการคํานวณค่าแบบถ่วงนํ้าหนัก 
ในกรณีท่ีนักศึกษาประเมินอาจารย์ไม่ครบทุกข้อ หรือประเมิน
อาจารย์ไม่ครบทุกท่านและแสดงผลสรุปได้ท้ังแบบภาพรวม
เฉพาะหลักสูตร, รวมนักศึกษาทุกหลกัสูตรท่ีลงรายวิชา หรือ
ภาพรวมคณะ  
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HR  มุม ‘ฅ’ คน Corner : 

ที่มาข้อมูล :   http://www.pattanakit.net 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

ตัวหนังสือว่า  ถ้าวิกฤตครั้งน้ีหนักท่ีสุดจะเป็น
อย่างไร และตรงกันข้าม ถ้าเบาท่ีสุดจะเป็น
อย่างไร  และหาทางผ่อนหนักใหก้ลายเป็นเบา 
การฝึกทํางานอาสาสมัครส่วนใหญ ่ จะช่วยให้
คนเรามองโลกกวา้งข้ึน และพบเห็นคนอ่ืนท่ี
ลําบากกว่าเราอีกเยอะแยะ 

 
รักษาความหวังไว้ (Maintain a hope-

ful outlook) ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรในชีวิต สิ่ง
ท่ีควรรักษาไว้เสมอ คือ “ความหวงั (hope)” 
เพราะคนท่ียังมคีวามหวัง ได้ช่ือวา่ เป็นคนท่ียัง
มี “อนาคต” เช่น ประสบการณ์จากคนท่ีรอด
ตายจากภัยพิบัตหินักๆ มาได้  ไมต่ายทั้งๆ ท่ี
น่าจะตาย ตอบตรงกันวา่ อยู่ได้เพราะความหวัง 

 
ใส่ใจสุขภาพด้วย (Take care of 

yourself)  ไมว่่าวกิฤตจะใหญ่เท่าฟ้าหรือจะ
เล็กกว่าเส้นผม สิง่ท่ีไม่ควรลืมคือ อย่าลืมเอาใจ
ใส่ตวัเอง ท้ังดา้นรา่งกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ  
เช่น กินอาหารสขุภาพพอประมาณ ออกแรง 
ออกกําลังกายเป็นประจํา นอนให้พอ ฯลฯ 

ไม่ว่าวิกฤตจะหนักเพียงไร  แตว่ิกฤตน้ันจะ
มาคู่กับโอกาสเสมอ  ซ่ึงเป็นธรรมดาท่ีว่า  ข่าวดี
มักจะมาคู่กับข่าวร้าย และ ข่าวรา้ยมักจะมาคู่
กับข่าวดี ...วกิฤตหรืออปุสรรคใดๆ จะไม่
สามารถทํารา้ยเราได้ ถ้า “ใจเรา” สู้ และไม่
ยอมแพ้ มีความเข้มแข็งตอ่สู้กบัอปุสรรคท่ีเจอ  
เรา (อาจ) จะชนะ หรือ หากเราไม่ชนะ เราจง
ภูมิใจและไม่เสียใจ หากเราได้ทําดท่ีีสุดแลว้ ท่ี
สําคัญเราต้องใส่ใจตัวเราเอง รู้จกัรักตวัเองให้
มาก  ...หากตัวเรา+ใจเรา เข้มแข็ง  เราจะ
สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงต่อไป.... 

 

ในชีวิตของคนเรา ย่อมต้องพบกับอุปสรรค
กันท้ังน้ัน  อุปสรรคในการทํางานก็เป็นสิ่งหน่ึงท่ี
ทุกคนต้องพบเจอ ซ่ึงถือเป็นเรื่องปกติ  บางครั้ง
อาจทําให้เกิดความรู้สึกท้อ  หมดกําลงัใจ  แต่
ตราบใดท่ีเราไม่ยอมแพ้  ย่อมมหีนทางเสมอใน
การแก้ไขปญัหา อุปสรรคตา่งๆ ท่ีเราจะได้พบ
เจอ…วันน้ีขอนํา ๑๐ วิธีพลิกวกิฤตใหก้ลายเป็น
โอกาสมาฝาก หวังว่าจะช่วยสร้างกําลังใจให้ได้
บ้าง... 

สร้างความสัมพันธ์ (Make connec-
tions)  ไม่ว่าชีวติจะสูงข้ึนหรือต่ําลง  สิ่งท่ีขาด
ไม่ได้คือ การมญีาติสนิทมิตรสหายท่ีดี ยุคน้ีดีกว่า
ยุคไหนๆ ตรงท่ีเรามีมิตรภาพได้ท้ัง ออฟไลน์ 
(ชีวิตจริงนอกอินเทอร์เนต) และออนไลน์ (ชีวิต
บนอินเทอร์เนต)  การมีญาตสินิทมิตรสหายดีๆ  
อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้จกับ่มเพาะมติรภาพใหง้อก
งามดว้ย เช่น รูจ้ักแสดงความช่ืนชมคนรอบข้าง
อย่างน้อยวันละครั้ง   ไปเย่ียมเยือนพร้อมของ
ฝากบ้าง ฯลฯ 

 
หลีกเลีย่งการมองวิกฤต ว่าเปน็ทางตัน 

(ไม่มีทางออก)  Avoid seeing crises as 
unsurmountable problems ควรฝกึมอง
โลกในหลายมุมมอง  เมื่อมีข่าวดีเข้ามา ให้ลอง
มองหาข่าวรา้ยท่ีมกัจะแฝงมาด้วย เมื่อมีข่าวรา้ย
เข้ามา ใหล้องมองหาข่าวดีท่ีมกัจะแฝงมาดว้ย
เสมอ  ปญัหา (ชีวิต) มีไว้ให้แก้ ไมใ่ช่ให้เรายอม
จํานน กล่าวกันว่าดาบดีเพราะผา่นรอ้นผ่านหนาว 
ต้องเผาไฟ ตีซํ้าๆ หลายๆ ครัง้ ดาบจงึจะแกร่ง 
เช่นเดียวกับชีวิตท่ีผ่านมาอุปสรรคมาก (และยืน
หยัดไม่ยอมแพ้)  มักจะแข็งแกรง่ข้ึนเรื่อยๆ  

 
ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเปน็ส่วนหนึ่ง

ของชีวิต (Accept that change is a part 
of living) ชีวิตมักจะประกอบดว้ย ส่วนท่ีเรา
ควบคุมได้ และส่วนท่ีเราควบคุมไม่ได้  หน้าท่ีของ

เราคือ ทําส่วนท่ีเราควบคุมได้ให้ดท่ีีสุด อย่าไป
กังวลัหมกมุ่นกบัสว่นท่ีเราควบคุมไมไ่ด้มากเกินไป  
เพราะถึงกงัวลก็ทําอะไรกับส่วนน้ีไมไ่ด้  เมื่อทํา
ส่วนท่ีเราควบคุมดีท่ีสุดแล้ว ขอให้มั่นใจว่า เราทํา
เต็มท่ีแลว้ ได้เท่าไรก็เท่าน้ัน เพราะนั่นคือ อะไรท่ี
ดีท่ีสุด เต็มแรง เต็มกําลังของเราแล้ว ท่ีเหลือก็
ต้องใช้ยา “ทําใจ” กันบ้าง 

 
ก้าวไปสู่เป้าหมาย (Move towards you 

goal) ความสาํเร็จใหญ่ๆ  มักจะมาจากความ
พยายามเล็กๆ หลายๆ ครั้ง แน่นอนว่ามกัจะต้อง
ผ่านการล้มลุกคลกุคลาน เดินหน้า ถอยหลังหลาย
ครั้ง คนท่ีประสบความสําเรจ็ในระยะยาวคือ คนท่ี
ยืนหยัดได้บ่อย  ได้นานและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่
บ่อยๆ ไมว่่าจะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตาม 

 
ทําจริง ไม่โลเล (Take decisive actions) 

คนท่ีประสบความสําเรจ็ มกัจะหาข้อมูลรอบด้าน 
มาประกอบการตดัสินปญัหา  ตดัสินด้วยความ
มั่นใจ (decisive) และลงมือทํา (actions) ไม่หลกี
หนีปัญหา ซ้ือเวลา แตจ่ะตัดสินใจและลงมือทํา 
และ “ทําจริง” 

 
มองหาโอกาสแหง่การพลกิฟื้นกลบัคืนมา 

(Look for opportunities for self-
recovery) คนท่ีประสบความสําเรจ็มักจะเป็นคน
ท่ีมีวินัยในการควบคุมตัวเองสูง  เช่ือมั่นในการลง
มือทําอะไรดีๆ   

 
ทะนุถนอมมุมมองด้านบวก (Nurture a 

positive view of yourself) พัฒนาตัวเองและ
ใสใ่จสขุภาพ เพื่อให้ตวัเรามีศักยภาพสูง พร้อมรับ
วิกฤตเสมอ เช่น ออกแรง-ออกกาํลังเป็นประจาํ  
นอนให้พอ กินอาหารครบทุกหมู่ เรียนรู้เรื่องใหม่
อยู่เสมอ ฯลฯ  ดงัน้ัน ควรทําอะไรดีๆ เป็นประจาํ
ทุกวัน โดยเฉพาะการฝกึทํา “อะไรๆ” ให้ดีข้ึน
คราวละเล็กละน้อย  ไม่วา่จะทาํงานอะไร ควร
ถามตวัเองเสมอวา่ วันน้ีเราทําอะไรได้ดีกวา่เมื่อ  
วานหรือเปล่า  มทีางใดท่ีจะทําให้ดข้ึีนไปกวา่น้ีอีก
หรือไม ่แลว้เราจะเก่งข้ึน มั่นใจในตวัเองข้ึน พร้อม
ท่ีจะฝ่าฟันวิกฤตมากข้ึนเรื่อยๆ  

 
ใช้มุมมองที่มีเหตุผล (Keep things in 

perspective) มองโลกให้กวา้งและไกลออกไป 
โดยใช้มุมมองท่ีมีเหตุผล โดยลองเขียนออกมาเป็น

๐๗ 

๑๐  วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส 



 
Student Activities    

Live & Learn 

องค์การและสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
ร่วมกบั ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นท่ี ๙ จัดโครงการ 
"บัณฑิตศึกษา นําพาความรู้สู่เด็กและชุมชน" ในวันท่ี 
๑๗    มีนาคม   ๒๕๕๙     ในงานวันวิชาการโรงเรยีน
บุณยศรีสวสัดิ ์ ณ โรงเรียนบุณยศรีสวสัดิ์ ตําบลคลอง
โยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายในงานจดั
ให้มกีิจกรรมสันทนาการ และเกมต่างๆ อาทิเช่น 
Scilight up คําศัพท์หรรษา วี้หว่อ กู้ภัย มือหนู กู้โลก 
ท้ังน้ี ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นจาํนวน
มาก 

๐๘ 
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  โครงการ "บัณฑิตศึกษา นําพาความรู้สู่เด็กและชุมชน" 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

ปฎิทินกิจกรรม 

วันนี้ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เปิดรับสมัครนักศึกษา  โครงการพิเศษพิจารณารับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ติดต่อ: งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐  งานประชาสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

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

๑ เมษายน  ๕๙ 
อบรม "บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม"  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ  ๒๑๑ - ๒๑๓ 

๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๕๙ 
กิจกรรม “เพาะกล้า สู่ผู้นํากิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓  

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

เดือน เมษายน ๒๕๕๙  
โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจําปี ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานประชาสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 



๐๙ 
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คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  เข้าร่วมการเจรจาความรว่มมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยแหง่ชาติเวียดนาม ฮานอย 
ในการพัฒนาหลกัสูตรการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งในสาขา MSc in Physi-
cal Therapy พร้อมท้ังการเขา้เย่ียมพูดคุยกับคณะผูบ้ริหารระดับสูงของ 
School of Medicine and Pharmacy มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม 
ฮานอย ระหว่างวันท่ี ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยมีส่วนงานตา่งๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ  บณัฑิตวทิยาลัย คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล คณะ
เภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบาํบัด เข้าร่วม 

การเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลัยแหง่ชาติเวียดนาม 

(2016 GRADUATE STUDIES FRIENDLY DIALOGUE) 

โครงการสานสมัพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลยั  คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์  
และหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี  ๒๕๕๙ 

ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล  
ได้ดําเนินการจัด โครงการสานสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/
ศูนย์ และหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา ประจาํป ี 
๒๕๕๙  (2016 Graduate Studies Friendly 
Dialogue) น้ัน ท้ังน้ีเพื่อถ่ายทอดนโยบายแนวทาง 
การดาํเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในดา้นตา่งๆ   
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘  ตลอดจนช้ีแจงนวัตกรรมเพ่ือการใหบ้ริการ 
ในด้านต่างๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัย   พร้อมให้ข้อมูล 

สําคัญท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ของบัณฑิตศึกษา แต่
ละหลักสูตรของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ ผ่าน
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ท่ีได้มาจากฐานข้อมลูของ
บัณฑิตวิทยาลัย  การรบัฟังข้อเสนอแนะจากคณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์   และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา   

สําหรับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ บัณฑิต
วิทยาลัย  นําโดย  ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย พรอ้มทีมผู้บริหาร   
และบุคลากร ได้เข้านําเสนอนโยบายของ  บัณฑิต- 

วิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ดังน้ี  คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร ์ สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ  โดยมี คณบด ี
ผู้อํานวยการ  และคณะทีมผู้บริหาร ประธานคณะ 
กรรมการบริหารหลักสตูร และเลขาหลักสูตรฯ   
พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีของคณะ  สถาบัน  วิทยาลัย  
ให้การตอ้นรับอย่างดีย่ิง 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ ๑  
จัดโดย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
จัดประชุม  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 
ปิดรับผลงาน   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ วันที่จัดประชุม  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ ๖ การศกึษา 
และวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
จัดประชุม  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จังหวัดสงขลา 
ปิดรับผลงาน   ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙   
วันที่จัดประชุม   ๑๕ – ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๘ 
จัดโดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
จัดประชุม  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 
ปิดรับผลงาน   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  วันที่จัดประชุม  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 
การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร ์
จัดโดย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดประชุม  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
ปิดรับผลงาน   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   วันที่จัดประชุม   ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๓๘  ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TURNITIN  “การใช้
โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ”  เม่ือวันเสาร์ที่ ๑๙  
มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในการ
อบรมมีการให้ความรู้เร่ืองการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ 
Turnitin วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ จากภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ๒๕๕๘  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์   ซึ่ง
ภายในงาน  ได้จัดให้มีการบรรยาย  ปาฐกถาสวัสด์ิ  สกุลไทย์  คร้ังที่  ๒๑  เร่ือง 
“โรงเรียนกําเนิดวิทย์” บรรยายโดย ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร คณะกรรมการสภา  ม.
มหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจากนี้  ภายในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล และมอบ
ทุนการศึกษา  สําหรับในปีนี้  ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จํานวน ๒๖ ราย  รอง
ศาสตราจารย์ นพ. มันตรี  จุลสมัย นายกสมาคมฯ มอบโล่แด่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับ
สมาคมฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วิฑูรย์  ดวงแก้ว อุปนายก ๓ มอบทุนการศึกษาฯ 
จํานวน ๔๔ ราย และ มอบเกียรติบัตรแด่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น  จํานวน ๓ 
ท่าน 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ TURNITIN  “การใช้โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ” 

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

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พชัรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ สุณีย์  กลัยะจิตร   ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  สมชัย  
ตระการรุ่ง  ชัชชัย  คุณาวิศรุต   นภเรณู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วิชติ  สุธรรมารักษ์  สุเทพ  ไวยครุฑธา  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 “การบันทึกข้อมูลในระบบการจดัการแบบยั่งยืน ..เร่ืองง่ายๆ ท่ีคุณทําได้ ”  

งานประชุมใหญส่ามัญประจําปี  ๒๕๕๘  สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Happy Workplace – ‘Happy 
Brain’ จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการแบบ
ยั่งยืน เร่ืองง่าย ๆ ที่คุณทําได้” เม่ือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และเรียนรู้การดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการ
จัดการแบบย่ังยืน เพ่ือใช้ประกอบในการจัดทํา EdPEx และ ISO 9001 (2015) ของ
บัณฑิตวิทยาลัย   วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน องค์การและสภานักศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยองค์การและสภานักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน และเข้าศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านองค์การนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาดูงาน 
“การบริหารงานองค์การบัณฑิตศึกษา”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  



๑๑ 

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพเิศษ)  วทิยาลัยราชสุดา  

| ต่อจากหน้า ๓ 

(อ่านต่อ) 

หรือ Inclusive society หรือ Right based society   เป็น
อีกหน่ึง Model  และเป็นเร่ืองใหม่   ในส่วนของหลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     ของวิทยาลัยราชสุดา 
เน้นส่ิงเหล่านี้ การมีสิทธิพลเมืองของคนพิการท่ีมีความเท่า
เทียม ยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ต้องเรียกร้อง ไม่ต้องสร้าง
สวัสดิการพิเศษ แต่เป็นสิทธิสวัสดิการที่เขาพึงจะได้เหมือน
คนทั่วไป ในฐานะเป็นประชาชน เป็นคนในชุมชนเหมือนกัน   
นอกจากน้ี หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังได้
ผนวก ๓ โมเดล หรือบูรณาการ ๓ ศาสตร์เข้ารวมกัน ได้แก่  
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยา
การแพทย์ซึ่งเป็นระดับจุลภาค และอีกมิติหนึ่งคือสังคม 
ศาสตร์หรือระดับมหภาค โดยเฉพาะนโยบายกฏหมาย สิทธิ 
ศักด์ิศรีของความเปน็มนุษย์ ความเท่าเทียม  หลักสูตรจึง
เปิดกว้างให้คนทุกศาสตร์ทุกสายสาขาวิชา ที่สนใจด้านนี้เข้า
ศึกษาได้ 
 
รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรนี ้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย นอกเวลา
ราชการ เสาร์ อาทิตย์ การเรียนการสอนแบ่งเป็น  การ
บรรยาย อภิปราย และการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองของนักศึกษา  แต่เน้นหลักคิดของการเรียนชั้นสูง  คือ
ให้นักศึกษาตีความ ผูกโยง คิดวิเคราะห์ ซึ่งจะต่อยอดไปสู่
การสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ได้ และอีกส่วน คือ เน้นให้
นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงจากคน
พิการ คนพิการมีหลากหลาย รวมท้ังครอบครัว ชุมชนที่คน
พิการเก่ียวข้อง  นอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษา
จะได้ฝึกภาคสนามในประเด็นที่ตนเองสนใจ กับบุคคลใน
หน่วยงาน หน่วยบริการท่ีเก่ียวข้องและทํางานกับคนพิการ
จริงๆ   อีกทั้งหลักสูตรฯ ของเรามีเครือข่ายเก่ียวกับสถาบัน
คนพิการท้ังในและต่างประเทศ หลักสูตรแม้จะสอนหลัก 
สูตรไทยแต่ก็เชิญ Professor เช่น Center on Disabilities, 
University of Hawaii, USA, Curtin University, Aus-
tralia  มาสอนในหัวข้อสําคัญๆ โดยตรงหรือผ่านช่องทาง 
Skype หรือ Social media อ่ืนๆ รวมท้ังการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของสถาบันเครือข่ายต่างๆ  เพ่ือ
เปิดมุมมอง เติมเต็มการเรียนรู้ของนักศึกษาที่หลากหลาย 
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

จากท่ีมาของหลักสูตร คือ “ต่อยอด สอด
ประสาน ทํางานเป็น เน้นบูรณาการ”  หลักสูตรฯ จึงเปิดรับ
นกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน “หลักสูตรระดับปริญญาโท
ทุกสาขาวิชา  และเชื่อว่า หลักสูตรฯ จะสามารถสร้าง
นักศึกษาเป็นสหวิทยาการ บูรณาการในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโททุกสาขาวิชา  บูรณาการในการให้เขาไปอยู่ตรง
นั้น เป็นคนใหม่  เขาอาจจะกลับไปเป็นนักจิตวิทยา 
สถาปนิก พยาบาล  วิศวกร ครู เหมือนเดิม  แต่เป็น 
นักจิตวิทยา สถาปนิก พยาบาล แพทย์ วิศวกร ครู ที่มี
ความสามารถในเร่ืองของบูรณาการศาสตร์  เขาอาจจะกลับ 
ไปเป็นแพทย์ นักกายภาพบําบัดอยู่ในโรงพยาบาลแต่ท่าที
เขาเปล่ียนไป เพราะเขารู้แล้วว่าตัวเองรู้อะไรที่ลึก  และรู้ว่า 

ต้องไปผูกโยงกับศาสตร์อะไรบ้าง ที่จะช่วยพัฒนาคนพิการ
หรือสาขาอาชีพที่เขามี เพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนจะมีทาง
ของตัวเอง  แล้วก็กลับไปทํางาน  สําหรับงานใหม่เพ่ือต่อ
ยอด อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะใหม่เลย  สร้างงานใหม่จริงๆ เร่ือง
คนพิการมีหลายอาชีพ หลายสาขา ที่ยังไม่เกิดในเมืองไทย 
เราอยากให้ส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้น  เช่น  นักให้คําปรึกษาคน
พิการ หรือที่ต่างประเทศเรียก Rehabilitation Counselor 
ที่ประเทศไทยยังไมม่ีอาชีพนี้   นักเทคโนโลยีส่ิงอํานวย
ความสะดวก และนวัตกรรมสําหรับคนพิการ (Assistive 
Technologist)    ตรงน้ีจึงเป็นโอกาสที่วิทยาลัยจะผลิต
บัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญด้านน้ีโดยตรง  เป็นการสร้าง
อาชีพใหม่ สร้างตําแหน่งใหม่ให้กับคนรุ่นหลัง  แน่นอนว่า 
เขาสามารถทํางานเดิมได้ และมีความกว้างและลึกมากขึ้น
ในเร่ืองของคนพิการ และการช่วยแบบองค์รวมมากขึ้น 
  
อัตราส่วนคนพิการในประเทศ 
 เท่าที่สํารวจจากหลายสถาบัน  จากสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ หรือการท่ีคนคนพิการเข้ามาขึ้นทะเบียนขอ
บัตรประจําตัวคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  อยู่ประมาณ ๑.๕-๑.๘ ล้านคน  จริงๆ
แล้ว ว่ากันว่า การสํารวจอาจจะไม่คลอบคลุม  และบางส่วน
สถิติอาจจะแย้งกันบ้าง เช่นตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
ที่ลงทะเบียนแล้ว มีประมาณ ๑.๘ ล้านคน แต่สํานักงาน
สถิติฯ สํารวจแล้ว มีประมาณ ๑.๕ ล้านคน  และปัญหาคือ 
เร่ืองของการนิยาม การวินิจฉัยการตีกรอบ การเข้าถึงคน
พิการหรือการสํารวจยังมีน้อย ผมเช่ือว่ามีคนพิการมากกว่า
นั้น  สังเกตจากการได้ลงพ้ืนที่ชุมชนตามที่เขาสํารวจมาแล้ว
นั้น เราจะพบว่าอย่างน้อย ๒๐-๓๐%  เราหาเพ่ิมได้จาก
สถิติที่มีอยู่ นั่นแปลว่า มันต้องมีมากกว่านั้น องค์การอนามัย
โลกประมาณการณ์ไว้แล้วว่า ๑๐%  ของประชากรของไทย
มีเพียง ๑.๘ ล้านคน หมายถึงเพียง ๓% ของประชากร
เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลกประมาณการไว้ถึง 
๖-๗ เท่า ในเร่ืองของสังคมผู้สูงอายุจะมีความพิการมากขึ้น 
ทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับ เช่น หูตาฝ้าฟาง ในนิยาม
สามารถจดทะเบียนเป็นคนพิการได้  แต่บางคนไม่ยอมรับ
หรือไม่อยากไปจดทะเบียนเป็นคนพิการ เพราะไม่อยาก
แสดงตัวตน   
 
ความต้องการบุคลากรทางด้านนี้เพ่ิมมากข้ึน 
 จากข้อมูลข้างต้น ซึ่งโดยรวมแล้วจํานวนของคน
พิการมีมากขึ้น    ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหา 

ยิ่งมากขึ้น ด้ังน้ันการมีองค์ความรู้ และมีบุคลากรที่ทํางาน
ร่วมกับคนพิการท่ีมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ก็จะช่วย
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ หลักสูตรฯ นี้กําลังทําหน้าที่เร่ืองนี้อยู่  
สังคมจึงมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้มาก แต่อย่างไร 
ก็ตาม ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
การทํางานด้านคนพิการ ความพิการเป็นในหลักคิด แต่เอา
เข้าจริงๆ นักวิชาชีพเหล่านี้ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือเป็นกรอบ
ที่รัฐบาลยอมรับ ยกตัวอย่างเช่น ล่ามภาษามือจําเป็น
หรือไม่ หลายคนบอกว่าล่ามภาษามือขาด แต่ไม่มีตําแหน่ง
นี้อยู่ในหน่วยงานไหนเลย ยกเว้นที่วิทยาลัยราชสุดา  เรา
ต้องขอตําแหน่งจากมหาวิทยาลัย   ส่วนของรัฐบาลก็ไม่มี 
ซึ่งตําแหน่งน้ีจะไปถูกระบุในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา นัก  
สังคมสงเคราะห์บ้าง ตรงน้ีเป็นโจทย์ใหญ่ หรือ ที่ปรึกษา
ด้านวิชาชีพคนพิการก็ไม่มีตําแหน่งน้ีเหมือนกัน นักให้คํา 
ปรึกษาฟ้ืนฟูสภาพคนพิการ  ไม่มีตําแหน่งในเมืองไทย  มี
แต่นักให้คําปรึกษา นักจิตวิทยาท่ัวไป  การกลับไปทําหน้าที่
ตําแหน่งเดิมแต่มีมุมมองบูรณาการมากขึ้น ก็เป็นช่องทาง
หนึ่งที่หลักสูตรต้องการแต่ก็เป็นข้อกังวลเหมือนกัน สําหรับ
บุคคลที่ไม่มีสังกัด พวกนี้พอจบไปก็จะหาตําแหน่งรองรับ
ยาก  มันเป็นความต้องการบนคําพูด ต้องมาต้ังเป็นกรอบ
วิชาชีพ จะทําให้ส่ิงเหล่านี้มีความโดดเด่น ซึ่งตรงนี้เราต้อง
ทําการศึกษาและทํางานต่อเน่ืองต่อไป 

  
ความภาคภูมิใจ  

หลักสูตรฯ ได้ทําการเปิดการเรียนสอนมาได้ ๑ 
ปี  โดยนักศึกษารุ่นแรกยังเรียนอยู่ปี ๑  ขึ้น ปี ๒  แต่ส่ิงที่ 
น่าดีใจ คือหลักสูตรเปิดเราได้คนที่ตรงกับหลักสูตรต้องการ
เลย  คือ นักศึกษาของเรามาจากหลากหลายภาคส่วนต่างๆ   
เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นนักเทคโนโลยี เป็นคนพิการ   
นอกจากน้ี หลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนของ
รัฐบาลไทย-นอร์เวย์  มีนักศึกษาจากประเทศลาวมาเรียนใน
หลักสูตรฯ  นักศึกษาลาวมีความกระตือรือร้นมาก ฟัง
ภาษาไทยได้ อ่านได้ อาจเขียนภาษาไทยไม่ได้  ต้องเขียน
เป็นภาษาอังกฤษ  เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งวิทยาลัย 
มีความภาคภูมิใจที่ได้เปิดหลักสูตรน้ี  และความภาคภูมิใจที่
สําคัญ  คือ  มหาวิทยาลัยมหิดลได้  ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี    ในฐานะที่ทรงเป็นเอกองค์อัครมหา
ราชูปถัมภ์   ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้พิการทุกระดับอายุ 
ทุกประเภท รวมถึงครอบครัวและองค์กรคนพิการจํานวน
มาก ถือได้ว่าหลักสูตรฯ วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ได้มี
ส่วนเฉลิมพระเกียรติ และคุณูปการของพระองค์ท่านต่อคน
พิการ  และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรายากจะหาที่
เปรียบได้ 
  
นักศึกษามีทั้งผู้พิการและนักศึกษาปกติ อย่างนี้มี
ปัญหาอะไรเก่ียวกับการสอนหรือไม่ 
 การท่ีมีนกัศึกษา ทั้งผู้พิการและนักศึกษาปกติ 
ไม่มีปัญหาเก่ียวกับการสอนเลย เรามีหน่วยบริการสนับสนุน 
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ซึ่งทํามาต้ังแต่วิทยาลัย 
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๓.  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบ 

     และสถานที่สอบ 

๔.  จัดทดสอบภาษาองักฤษ 
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                          รายการทดสอบ 

      ครั้งที่ ๑    ครั้งที่ ๒              ครั้งที่ ๓ 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เป็นการรวมกันระหว่างแบบแผนทางการ
แพทย์ สังคม และสิทธิของมนุษยชนเป็นหลักเข้ามา
ผนวกกัน   ถ้าท่านคิดว่าต้องการขยายตัวตน อยาก
เป็นนักบูรณาการศาสตร์ ท่านอยากพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการมากกว่าที่ท่านทําทุกวัน นี่เป็น
โอกาสของท่านที่จะมาเรียนศึกษา และเชื่อว่าการ
พัฒนาองค์ความรู้คนพิการ เป็นแผนที่สําคัญที่
จําเป็นทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ มี
ความสอดคล้องและยั่งยืน เพราะการทํางานบน
งานวิจัยและนวัตกรรม  บนกระบวนการเรียนรู้ที่
เป็นระบบน้ันเป็นหัวใจสําคัญในทุกมิติทั้งตอนนี้และ
อนาคต  

จัดต้ังขึ้น  หลักสูตรให้ความสําคัญ มีการกําหนด
คุณสมบัติในการสอบเข้าหากไม่ผ่านมาตรฐาน ทั้งคน
พิการและคนท่ัวไป ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติ จะแนะนํา
ว่าเขาต้องไปเพ่ิมเติมส่วนใด  สําหรับนักศึกษาที่เราไม่
สามารถรับเข้าศึกษาได้  เพราะไม่ผ่านคุณสมบัติเร่ือง
วิชาการ มากกว่าความพิการของเขา หากเขาผ่าน มี 
Qualify เขาต้องได้เรียน ปัจจุบันก็มีนักศึกษาพิการ
ทางร่างกายหนึ่งคน  ถือว่าเป็นแบบอย่างหรือโมเดลที่
ดีสําหรับคนพิการด้วยซ้ํา เข้าเป็นผู้เรียนมาเรียนกับ
หลักสูตร หลักสูตรฯ ก็ต้องเรียนรู้และเข้าไปสนับสนุน
ช่วยเหลือระหว่างเขาเรียนด้วยเหมือนกัน 

  
ทุนการศึกษา 
    ด้านทุนการศึกษา   ๑. ทุนที่เป็นของคณะ 
คือ ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน ปีหนึ่ง
จะให้ประมาณ ๕ ทุนๆ ละ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท  
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร   ๒. 
ทุนที่เป็นมูลนิธิราชสุดา  เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดต้ังขึ้น ซึ่งทุนน้ีหาก
เน้นให้โดยเฉพาะนักศึกษาคนพิการ ๓. ทุนจากแหล่ง
อ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทุน
รัฐบาลนอร์เวย์ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจาก
ประเทศลาวเข้ามาเรียน ๒ ทุน  รวมท้ังทุนทํา
วิทยานิพนธ์ ทําวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย และแหล่งทุน
วิจัยภายนอก เป็นต้น และนอกจากทุนแล้ว ที่สําคัญ
คือ วิทยาลัยราชสุดามีหอพักคนสําหรับรองรับคน
พิการและนักศึกษาท่ัวไปท่ีอาจจะเดินทางลําบาก หรือ
อยู่ห่างไกลด้วย 
  
อยากให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสําหรับผูท้ี่
สนใจเข้าศึกษาหลกัสูตรนี ้

อยากบอกกับสังคมหรือผู้ที่จะเข้ามาเรียน  
ส่ิงหนึ่งที่ผมคิดว่า หลายคนท่ีทํางานด้านคนพิการเชิง
ลึก เป็นนักปฏิบัติที่ดี เป็นเพราะท่านมีใจ มีความ
เข้าอกเข้าใจ ตระหนัก บางคร้ังท่านอาจรู้สึกว่า ท่าน
ทํางานคนเดียว  รู้สึกตัน ด้วยเร่ืองคนพิการมีความ
ซับซ้อน การท่ีท่านมาเรียนที่นี่ ท่านสามารถเปิดโลก
ทัศน์  เปิดพ้ืนที่ในการทํางานมากขึ้น  สามารถมาต่อ
ยอดได้  ไม่ว่าท่านจะเป็นนักกายภาพ  สถาปัตย์  
วิศวกร  ครู  นักวิชาชีพ วิชาการอ่ืนใด ท่านสามารถ
เรียนรู้ในแนวกว้างว่า ศาสตร์ที่จะช่วยเหลือคนพิการมี
มากกว่าที่ท่านทําอยู่  บางท่านจะรู้เลยว่าจะไปหาใคร
ที่ไหน ในองค์ความรู้เหล่านั้น เพราะฉะนั้นหลักสูตร

ขอขอบคุณข้อมูล   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)   
วิทยาลัยราชสุดา  

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพเิศษ)  วทิยาลัยราชสุดา (ต่อ) 


