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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ 

 

      โครงการ สืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ “รดน้ําขอพร ทําบญุเพื่อเปน็สริมิงคล ๒๕๕๙” 

 

พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดให้มีกจิกรรม
ร่วมสรงนํ้าพระพุทธมหาลาภ พระบรมรปู
จําลองสมเด็จพระบรมราชชนก จากน้ันมีพิธรีด
นํ้าขอพรคณะผู้บรหิาร และกจิกรรมเช่ือม
สัมพันธ์ชาวมหิดล อาทิ การขับเสภา การแสดง
แม่ไมม้วยไทย การประกวดแต่งกายด้วยผ้า 
ขาวมา้ การออกร้านแสดงสินค้าจากส่วนงาน
ต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา  ในการ
น้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้คว้ารางวัลการประกวดการ
แต่งกายชายยอดเย่ียมในธีม "แตง่กายดว้ยผ้า 
ขาวมา้ไทย  รว่มงานประเพณสีงกรานต์มหิดล" 

 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สบืสาน
ประเพณีไทย เน่ืองในเทศกาลประเพณีวนั
สงกรานต์ “รดนํ้าขอพร ทําบุญเพือ่เป็นสิริมงคล 
๒๕๕๙ ”  วันท่ี ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙   ณ 
บริเวณช้ัน ๑  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
ข้ึน เพื่อใหบ้คุลากรได้รว่มกจิกรรมทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ของ
ไทย ภายในโครงการจัดให้ม ี พระสงฆ์เจรญิพุทธ
มนต์ ถวายภัตตาหารเช้า  สังฆทานและจตุปจัจัย
แด่พระภิกษุสงฆ ์ วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม  
หลังจากนั้นต่อดว้ย การสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อ
อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนบิดา มารดา ครูอาจารย์ 
ญาตมิิตร ผู้มีอุปการคุณท่ีล่วงลับไปแล้ว   การ

สรงนํ้าพระพุทธรปู การรดนํ้าขอพรอดีตผู้บรหิาร
บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย รองศาสตราจารย์  ดร. 
มันตรี  จุลสมัย   ศาสตราจารย์  ดร. รัศมีดารา 
หุ่นสวสัดิ์ และคณะผู้บรหิารบัณฑิตวิทยาลัย นํา
โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ท้ังน้ีมีบุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก บรรยากาศภาย 
ในกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริง 

และช่วงบา่ย   บัณฑิตวิทยาลัย เข้า
ร่วมงาน “ชุ่มฉ่าํสงกรานต์ ผกูผสานผา้ขาวมา้
ไทย” ประจําปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล  นํา
โดยศาสตราจารย์  คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล เป็นประธานในงาน 

โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย  คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์  
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี  ๒๕๕๙  (2016 GRADUATE STUDIES FRIENDLY DIALOGUE) 

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  ตลอดจนช้ีแจงนวัตกรรมเพ่ือการให้บริการ 
ในด้านต่างๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัย   พร้อมให้ข้อมูล 

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

สําหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๙ บัณฑิต
วิทยาลัย นําโดยศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย พรอ้มทีมผู้บริหาร   
และบุคลากร ได้เข้านําเสนอนโยบายของ บัณฑิต- 

วิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ดังน้ี  คณะเวชศาสตร-์ 
เขตร้อน วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยีการกีฬา  และวิทยาลัยศาสนศึกษา   
โดยมี คณบด ีผู้อาํนวยการ  และคณะทีมผู้บรหิาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และเลขา
หลักสูตรฯ   พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีของคณะ  สถาบัน  
วิทยาลัย  ใหก้ารต้อนรับอย่างดีย่ิง 

๐๒ 



 

“ผมในฐานะประธานหลักสูตร มีความมั่นใจว่านักศึกษาที่สําเรจ็
การศึกษาจากหลักสูตรจะได้ประสบการณ์ที่ดเียี่ยมทางด้าน
สุขภาพจิตเดก็และครอบครัว ทกัษะในการปฏิบัติ   เพราะ

หลักสูตรเรามุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจรงิ  ทําจริง  เพื่อ
เป็นประสบการณ์มากกว่าความรู้จากทฤษฏี  และจะได้เรื่อง

ของกิจกรรมทีห่ลักสูตรจดัใหเ้พื่อพัฒนาตนเองในด้านตา่งๆ เพื่อ
นําไปประยุกต์และพัฒนาเด็กและวัยรุ่นประเทศเรา ให้คุณภาพ

ทัดเทยีมกับต่างประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย” 

นอกจากน้ี หลักสูตรไดม้ีกจิกรรมท่ีพัฒนาสุขภาพจติ 
รวมถึงกิจกรรมท่ีลงไปในระดบัโรงเรยีน ไปค้นหาเด็ก
ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและให้ความช่วยเหลือ รวมท้ัง
สามารถสรา้งกจิกรรมท่ีพัฒนาเดก็ให้สามารถเรียนได้
อย่างมีความสุข   
 
รูปแบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรจะมีท้ัง ๓ แบบ มท้ัีงทฤษฏี 
ปฏิบัติ และลงฝกึงานจริง ซ่ึงในเรื่องของภาคทฤษฏี
น้ันอาจารย์ในหลกัสูตรฯ ส่วนใหญจ่ะเป็นอาจารย์  
จิตแพทย์ และมีหมอเด็กกมุารแพทย์พัฒนาการ 
รวมถึงอาจารย์ดา้นจิตวิทยา หลักสูตรจะมีอาจารย์ท่ี
หลากหลายเฉพาะทางจากท้ัง ๓ สถาบัน ซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญแตกต่างกันไป คือจะได้เรยีนกับอาจารย์ท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณส์ูง มีช่ือเสียง 
ระดับประเทศและได้รับการยอมรับในศาสตร์ดา้นน้ี   

 
สิ่งท่ีนักศึกษาจะได้รับจากการศึกษาและหลังสําเร็จ
การศึกษา 

 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว    
มุ่งผลิตบุคลากรด้านจิตวิทยาตอบโจทย์แก้ปัญหาสังคมอย่างแท้จริง !!!  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน    ๒๕๕๙ 

ประวัติความเป็นมา   ความสําคัญการจัดทํา
หลักสูตร 

จากปัญหาท่ีเกดิข้ึนในสังคม เป็นท่ีทราบกัน
ดีว่า ในปจัจุบันเด็กและวัยรุ่นในสังคมมีปัญหาทางด้าน
สุขภาพจิตมากขึ้น  ถ้าเราดูข่าวจากส่ือตา่งๆ จะพบว่า
ถ้าเป็นวัยรุ่นจะเปน็ปัญหาด้านพฤตกิรรมรุนแรง ดา้น
การเรียน  ด้านอารมณ์ เช่น ปัญหาซึมเศร้า การฆ่าตัว
ตาย หรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การกลั่นแกล้ง การ
ข่มขู่ทาง internet  เหลา่น้ีล้วนเป็นปัญหาสุขภาพจิต 
ซ่ึงสังคมตอ้งการบคุลากรท่ีจะมาทําหน้าท่ีในการพัฒนา
เด็กท่ียังไม่มีปญัหา และกรณีท่ีมีปัญหาด้านอารมณ์  
นักศึกษาท่ีจบจากสาขาน้ีจะมีความสามารถดําเนินการ
บางอย่างท่ีจะป้องกัน และสามารถแก้ไขปญัหากรณท่ีี
เกิดปัญหาได้ สรุปคือ หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตเพ่ือ
ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาสุขภาพจิตท่ีเกิดข้ึนในสงัคม
รวมถึงครอบครวัและผู้ใหญด่้วย 

 
ความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร 

เรามีทรัพยากรท่ีจะเรียนรู้อยู่มากมาย คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ก็มีบทบาท
สําคัญอยู่แลว้ท่ีจะพัฒนาเด็กท่ีมีปญัหาสุขภาพจิต ท้ัง 
ในชุมชน โรงเรียน และพัฒนาเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ต่างๆ  เช่น สมาธิสั้น รวมไปถึงเดก็ท่ีเป็นโรคออทิสติก 
เพราะฉะนั้น ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
จริง จดุเด่นคือ เราจะเรียนรู้จากปัญหาจริงกบัตัวผู้ปว่ย
ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต  หากเราไม่มทีรัพยากรตรงน้ี เด็ก
ต้องเรียนจากตํารา ไม่สามารถทีจ่ะเจอประสบการณ์
ตรงและไม่ไดส้ัมผสัเด็กท่ีมีปญัหา   สุขภาพจิตจริงๆ 
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 จากการศึกษาในหลักสตูร  นักศึกษา
จะได้รับความรู้ทางทฤษฏี จากอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถ  และมีความเช่ียวชาญได้รับการ
ยอมรับระดับประเทศ มีประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา การ
ส่งเสริมสขุภาพจิตท้ังเด็กและวัยรุ่น รวมถึง
ครอบครัว คือ เรยีนรู้จากของจริง เรามีความเช่ือ
ว่าการท่ีเราจะไปพัฒนาคนอ่ืน เราต้องพัฒนา
ตนเองได้ด ี  หลกัสูตรจะจัดใหม้ีการอบรมท่ีนอก 
เหนือจากวิชาในหน่วยกิต ท่ีพัฒนาตนในอกี
หลากหลายเร่ือง อาทิเช่น หลกัจิตตปัญญาศึกษา 
ท่ีปัจจุบันกาํลังเปน็ท่ีรู้จัก เป็นท่ีนิยมท่ัวโลก มี
การศึกษาวจิัยเพิ่มข้ึน และมีอาจารย์ท่ีเช่ียวชาญ
การบาํบัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีเรารวบรวมมาสอน    ซ่ึง 
นักศึกษาท่ีจบหลกัสูตรน้ี จะเป็นคนท่ีมีความรู้ท้ัง
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และพฒันาตนเองให้มี
ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นไดด้ ี
 
ปัจจุบันบุคลากรทางด้านนี้ในประเทศมีเพียงพอ
ไหม 

ปัจจุบัน บุคลากรท่ีดูแลสุขภาพจิตและ
วัยรุ่นไม่เพียงพอ ตอนน้ีท่ีดูแลหลักๆ จะเป็น
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา และเรียนมา
สาขาอ่ืน แต่มาทํางานเกี่ยวกับเด็กโดยมีความรู้
จากประสบการณต์่างๆ การผลิตบุคลากรทางด้าน
จิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยา ไมส่ามารถท่ีจะ
ผลิตได้เร็วโดยท่ีปญัหาต่างๆ ทางสขุภาพจติมี
ความเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การเปลี่ยนแปลง

๐๓ 

อ่านต่อหน้า ๑๑ 

 โดย รองศาสตราจารย์  นพ. ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี (ประธานหลักสูตร) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว  โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว  



บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด ได้
จัดต้ังโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos 
Awards) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่
เก่ียวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ 
พยาบาล   นักวิทยาศาสตร์   และนักวิชาการทั่วไป 

 
ทุนวิจัยปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งไมเ่กิน 

๕ ทุน โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมส่งผลงาน เพ่ือ
ขอรับทุนวิจัยเซเรบอส  อวอร์ด  คร้ังที่  ๑๖  เริ่ม
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ http://www.brandsworld.co.th 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนเงินยืม (Graduate Loan) เพื่อ
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลยั ม.มหิดล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความ
ประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทาง
การเงินในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงได้จัดสรรเงินทุนจํานวนหน่ึง 
เพ่ือเป็นเงินยืมในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๙  นี้ 

 
คุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัครขอรับเงินยืม 
๑.  เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับและชั้นปี ที่มีความ
ประสงค์จะยืมเงินเพ่ือการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล  (นักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑ รหัสปี ๕๙ มีสิทธิ์ขอรับเงินยืมต้ังแต่ภาคเรียนที่ 
๒ เป็นต้นไป) 

๒.  ไม่เป็นผู้ซึ่งค้างชําระเงินประเภทต่าง ๆ แก่
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.  เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์
อักษรจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษา
อยู่ 

กําหนดการ  
ภาคต้น  
วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร ๑๔  กรกฎาคม 

๒๕๕๙  
สัมภาษณ์ผู้ขอรับเงนิยืม  ๓๑  กรกฎาคม 

๒๕๕๙  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ๕  สิงหาคม 

๒๕๕๙  
 
ภาคปลาย 
วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร ๑๖  ธันวาคม 

๒๕๕๙  
สัมภาษณ์ผู้ขอรับเงนิยืม  ๓๐  ธันวาคม 

๒๕๕๙ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน  ๕  มกราคม 

๒๕๖๐  
สอมถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ :  
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

โทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑  ๙๕๑๑  

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ 

๐๔ 

ประกาศรับสมัครชิงทุน Hubert H. 
Humphrey North-South Fellowship 

Program ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุล
ไบรท์)  ประกาศรับสมัครชิงทนุ Hubert H. 
Humphrey North-South Fellowship Pro-
gram  ประจําปี ๒๕๖๐  จํานวน ๑ - ๓  ทุนเพ่ือเสนอ
ชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครท่ัวโลก  สําหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง  เพ่ือศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 
๑๐ – ๑๒  เดือน  โดยสาขาที่เน้น  ได้แก่  ด้านการ
บริหารการจัดการ  รวมท้ังการวางแผนและนโยบาย 
 
 สาขาที่รับสมัคร   
 มุ่งเน้นด้านการบริหาร  การจัดการ   
รวมท้ังการวางแผนและนโยบาย  โดยผู้สมัครควร
ทํางานที่เก่ียวกับสาขาวิชาดังต่อไปน้ี  คือ  การเกษตร  
การส่ือสาร  การป้องปรามยาเสพติด  เศรษฐศาสตร์  
การศึกษา  การเงิน  การธนาคาร  การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  กฎหมายและสิทธิมนุษยชน  การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและสภาวะโลก
ร้อน  สาธารณสุข  รัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการ
เทคโนโลยี  การวางแผนภาคและการเมือง  การแพร่
ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง  รวมท้ังสาขาการสอน  
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง  ในด้านการวางแผน
นโยบายและการแก้ไขปัญหา 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

-  สัญชาติไทย 
-  สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี  

โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐  
-  มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย  ๕๒๕  หรือ 

๑๙๕  สําหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
หรือ ๗๑  สําหรับการสอบ TOEFL ด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต  หรือ ๖.๐  สําหรับการสอบ IELTS  

-  มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๕๐ ปี  
-  ดํารงตําแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบาย

ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งจะได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการศึกษาและอบรมน้ี  และได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานว่า  จะสามารถกลับเข้าทํางานได้เมื่อการ
รับทุนส้ินสุดลง  
สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   http://
www.fulbrightthai.org/ 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับทุน 
เซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ ๑๖ 

www.grad.mahidol.ac.th 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  
             ๓. เลอืกท่ี  ระบบฐานข้อมูลกลาง >>  ระบบพัฒนาหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบ TQF 
  ๔. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in   ดงัภาพ  

 
 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

การนําระบบสารสนเทศ  TQF เ ข้ามาใ ช้งานระดับ
บัณฑิตศึกษา ทําให้เกิดความเช่ือมโยงข้อมูลในระบบต่างๆ  ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานข้อมูลมาก
ข้ึน การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญคือ การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนใน
การตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรโดยตรง และเมื่อหลักสูตรได้เห็นข้อมูล
ท่ีเช่ือมโยงมาจากระบบต่างๆ  ทําให้เกิดข้อเสนอแนะ และแนวทาง
ในการพัฒนาระบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

รูปที่ ๑ ความเช่ือมโยงระหว่างมคอ. และผู้ใช้งานระบบ 

ผู้รับผิดชอบระบบ  
คุณ ศันสนีย์ บญุนิธิ                           
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

          โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๓๑๗   
 e-mail  : sansanee.boo@mahidol.ac.th 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ 

 

รูปที่ ๒ การจัดการ TQF ของประธานหลักสูตร และข้อมลูยอ้นหลัง 

๐๕ 

ระบบพฒันาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบ TQF 

ข้อมูลในระบบเป็นข้อมูลท่ีเช่ือมโยงมาจากฐานข้อมูล
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ  เพื่อนํา
ข้อมูลมาใช้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมคอ. มีช่วงระยะเวลาจัดทําท่ี
แตกต่างกันของแต่ละมคอ. และส่งข้อมูลกับบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน
ทางออนไลน์ ข้อมูลในแต่ละปี/เทอม จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสาร 
MS Word และมี backup เป็นข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นชุดๆ  ของ
แต่ละปี (รูปท่ี ๒) 

ระบบสารสนเทศ TQF แบ่งผู้ใช้งานระบบออกเป็น  ๔  
กลุ่ม ซ่ึงผู้ใช้ท้ังหมดมีหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนท่ีกําหนด  และ
ทํางานสัมพันธ์กัน   ดังรูปท่ี ๑ 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้มีการประกนัคุณภาพของการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จงึได้
ดําเนินโครงการการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) เพื่อสรา้งมาตรฐานและความเข้าใจท่ีตรงกันของสถาบันต่างๆ และ
ผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นหลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดบัอุดมศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล ทําการศึกษากลุ่มย่อยเบื้องต้นกบัผู้แทนคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/หลกัสูตร พบว่า การจัดทํากรอบ 
TQF มีปญัหาและอุปสรรคทางดา้นความเช่ือมโยงระหว่างแบบฟอร์ม ข้ันตอนการกรอกแบบฟอร์มจํานวนมากและใช้เวลานาน นอกจากน้ียัง
จําเป็นตอ้งมกีารใช้ข้อมูลนักศึกษาจากแบบสอบถามตา่งๆ ประกอบ  ดงัน้ัน  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ 
TQF ข้ึน เพื่อลดปญัหาและอุปสรรคดังกลา่ว 

หน้าจอการสูร่ะบบ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๕๙ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

บริจาค นําไปมอบใหแ้ก่ผูสู้งอายุ และร่วมมอบ
ความสุขให้แกผู่้สงูอายุ ดว้ยการเลี้ยงอาหาร
กลางวัน กิจกรรมร้องราํทําเพลง  เกมสนุกๆ 
การเย่ียมผูสู้งอายุท่ีป่วย ทําให้เราได้เห็นรอยย้ิม
และสหีน้าท่ีบ่งบอกถึงความประทับใจความสุข
ของผูสู้งอายุ  แค่น้ีเราก็ “สุขใจ” แล้วกับการ
ได้ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ  ให้แก่
สังคมผูสู้งอายุ ...และคําหน่ึงท่ีผู้สงูอายุกระซิบ
ข้างหูก่อนกลับคือ “กลับมาหายายอีกนะ” ...น่ี
คงเป็นสิ่งหน่ึง ท่ีเราต้องร่วมกันทําเพ่ือให้ผูสู้ง 
อายุเหลา่น้ีมีความสุขต่อไป 

  ผูสู้งอายุ  เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าตอ่
สังคม  เป็นแหล่งความรู้ความชํานาญ  เป็นผู้
ธํารงไว้ซ่ึงประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม อีกท้ัง
ยังเป็นสายใยสาํคัญของครอบครัว  อย่าลืม  
มอบความสุข หรือทําให ้ "ผูส้งูอายุ" มี
ความหมาย ด้วยการให้ความรักและเอาใจใส ่ 
ผู้สูงอายุในบา้นของคุณ... แล้วอย่าลืมเผื่อนํ้าใจ
ไปถึงผูสู้งวัยในบา้นคนชรา  เพียงเท่าน้ี พวกเรา
ก็สามารถสร้างสังคมไทย สังคมครอบครัวไทย
ให้อบอุ่นและเข้มแข็งได้..... 

 ลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสงัคม 
ไทยในปัจจบุัน  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
สงัคมโลก    การเติบโตของเศรษฐกิจ     ความ 
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวัฒน- 
ธรรมต่างชาติ สิง่เหลา่น้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีเช่ือมโยง
ทําให้ครอบครัวไทย มีลกัษณะท่ีหลากหลายมาก
ย่ิงข้ึน   สภาพสังคมเมือง  สงัคมชนบทไทย จะมี
ลักษณะของครอบครัวท่ีแตกต่างกัน ในสังคม
เมืองลกัษณะของครอบครัวจะเป็นแบบครอบครวั
เดี่ยว คือ พ่อ แม ่ลูก ส่วนสังคมชนบท  ลักษณะ
จะเป็นแบบครอบครัวขยาย  ครอบครัวใหญ่ ม ี
พ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย ลูก หลาน ฯลฯ จะพบตาม
ชนบทและชานเมอืง แต่คนไทยไม่ว่าจะอยู่ใน
สังคมใด   คนไทยก็จะมีความรัก  ความหว่งใย 
ความเขา้ใจซ่ึงกันและกัน สามารถพูดคุยกันได้
อย่างเปิดเผย และมีการทํากิจกรรมรว่มกันใน
เทศกาลตา่งๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์หรือวันปี
ใหมไ่ทย   ปัจจุบนัประเทศไทยได้ก้าวเขา้สูส่ังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีสัดสว่นของ
ประชากรคนสงูอายุเพิ่มข้ึน ประกอบกับภาวะ 
การณ์ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงมีคนสงูอายุ
ท่ีใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวโดยลําพัง   คนสูงอายุ

เหลา่น้ี จึงตอ้งไปพักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์
คนชรา หรือบา้นพักผูสู้งอายุ เพือ่เป็นการแสดง
ความรกั ความเอ้ืออาทรท่ีมตี่อกันในสงัคมไทย 
และปลกูฝังให้คนรุ่นใหม่รัก เคารพ และระลกึถึง
ผู้สงูอายุท้ังในบ้านตัวเองและในสังคม    

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกบั สภาและ
องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
มหิดล จดัโครงการ “สืบสานประเพณีไทยสร้าง
กําลังใจแก่ผูสู้งอายุ ๒๕๕๙” เมื่อวันท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิ
ราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม  
เพื่อสรา้งขวญัและกําลงัใจให้กับผู้สงูอายุ และ
เน่ืองด้วยเทศกาลวันสงกรานต์ จงึจัดให้มกีารรด
นํ้าขอพรผู้สงูอายุ  ซ่ึงเป็นประเพณีไทยท่ีปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา  และให้บุคลากร นักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย ได้แสดง ออกถงึความเคารพ นบนอบต่อ
ผู้ใหญห่รือผู้ท่ีเคารพนับถือ และผู้มีพระคุณเพื่อ
แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับ
พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง   และในครั้งน้ีท้ัง
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย นักศึกษา ได้รว่มแรงรว่ม
ใจกันผนึกกาํลงัในการระดมเงินทุน จาํนวน 
๑๒,๘๖๐  บาท และนําสิง่ของท่ีได้รับจากการ

HR  มุม ‘ฅ’ คน Corner : 

 
“สืบสานประเพณีไทยสร้างกําลังใจแก่ผู้สูงอายุ  ๒๕๕๙” 

ณ สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ) จ.นครปฐม  

๐๖ 
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๐๗ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดย สภาและองค์การนักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย จดั
กิจกรรม “เพาะกล้า สู่ผู้นํากจิกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี ปกีารศึกษา ๒๕๕๙”  เมื่อ
วันท่ี ๓๐  เมษายน –  ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ  โรงแรมพาวีเลี่ยน   รมิแคว   
รีสอร์ท กาญจนบรุี ซ่ึงการจัดกิจกรรมน้ีจัดข้ึน เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวแทนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าเป็นคณะกรรมาธิการสภานักศึกษาฯ และคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  และเพ่ือสร้างเครือข่าย
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล   

กิจกรรมเพาะพันธุก์ล้า ประกอบดว้ย กิจกรรมนันทนาการ Walk 
Rally Team Building กิจกรรมกล้าสัมพันธ์ การโหวตน้องขวญัใจพ่ี และพี่ขวัญ
ใจน้อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ท่ีปรกึษาดา้นกิจกรรม 
เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวทิยาลัย และสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย ปกีารศึกษา  ๒๕๕๘  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ
สถาบันต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๕๙ 

 กิจกรรม “เพาะกลา้ สู่ผูน้ํากิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

Hi everyone, I am Blessings Walawala, studying MSc in Environmental  Management and Technology 
in the Faculty of Environment and  Resource Studies. 

knowledge, experience and skills which 
will  go  a long  way in  the contribution 
of   personal,  country  and  global  
development. 
 Also,  as  one  of the  2016 
Mahidol University Brand Ambassadors,  
I would  help  promote  the  image  of 
Mahidol University beyond Asia on its 
academic excellence and how accom-
modating the university is in terms of 
international cultures. 
 I  feel  privileged  to  have 
studied at this prestigious university  

 As a Malawian student, I feel so 
proud to study at this prestigious universi-
ty. Mahidol University has its unique 
beauty both in its academic and physical 
landscape. Enveloped in natural green 
setting, coupled with lovely water canals, 
one can only feel fresher studying in  
Mahidol University. This instills a spirit of 
hard work in me so as to match up with 
accolade of academic supremacy that 
this university is well known for.  As a 
non-Asian,  I  feel  this  university  is  
accommodating in terms of international 

disciplines and cultures.  It encourages 
the type of freedom where one identifies 
and expresses themselves mentally and 
culturally. 
           As an environmental management 
student, the curricula itself, mixed with  
the  numerous  extra-curricular  activities, 
is an attraction as the university prides on 
its   commitment  to the achieving of 
sustainable social,   economic  and    
technological development world over. 
As the Wisdom of the Land,  Mahidol 
University has endowed me with vast 

Mr.Blessings Walawala  
Master of Science Programme in Environmental  
Management and Technology  
(International Program) Faculty of Environment and  
Resource Studies,Mahidol University.  
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Live & Learn 

 บัณฑิตวิทยาลัย    จัดพิธีมอบโล่และของรางวัล   ให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการ
ประกวดโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์  รุ่นที่ ๙  (Brand Ambassador of Graduate 
School, Mahidol University – 2016)  เม่ือวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้อง
ประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  โดยในปีนี้มีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  จากคณะ  สถาบันต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดล  สมัครเข้าร่วมโครงการ
จํานวน  ๑๙   คน   เป็นชาวไทย  ๑๔   คน  ชาวต่างชาติ   ๕   คน   จากประเทศ    
Myanmar Mongolia และ Malawi สําหรับผลรางวัล 
  Mr. Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 
2016 : นายบดินทร์  วานิโชดม  ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ )  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  Miss Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 
2016 : นางสาวมัชฌิมา  อาฮหมัด-มาฮิดิ  ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
  Popular Vote Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol 
University 2016 : นายรวี  เดชชัยพิทักษ์  ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  The Congeniality Award Brand Ambassador of Graduate School, 
Mahidol University – 2016) :  นายอลงกรณ์   อาชะวะบูล  ระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการส่ือสารและการพัฒนา  สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
  ซึ่งได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้มอบโล่และของรางวัล 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๕๙ 

Grad sports Day 2016 “กฬีาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา” 

  พธิีมอบรางวลั นักศึกษา โครงการ BA -2016 ‘รุ่น ๙ ’   

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาและองค์การนักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   จัดโครงการ Grad sports 
Day 2016  “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา”  เมื่อวันที่  ๒๓ – 
๒๔  เมษายน ๒๕๕๙ ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือส่งเสริม
ให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจและ
เป็นการส่งเสริมการออกกําลังกาย สร้างและดํารงไว้ซึ่งเครือข่าย
ระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประเทศ ตลอดจนการแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้และการช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน   พิธีเปิดได้รับเกียรติ 
จากเรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานพิธีเปิด  
ซึ่งคร้ังน้ีมีการแข่งขนั ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเล่ย์บอล แบตมินตัน เปตอง และ กีฬานันทนาการ  และมี
ตัวแทนนักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาจาก ๗ มหาวิทยาลัย  เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ได้แก่  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล 



๐๙ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙   ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙   เมื่อวันท่ี ๒๕  เมษายน ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นพ.  อุดม คชินทร เป็นประธานการประชุมฯ ศาสตราจารย์  ดร.
พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธาน พร้อมดว้ย 
ดร.มีชัย วีระไวทยะ คุณหญิงลกัษณาจันทร เลาหพันธุ์  ศาสตราจารย์ 
ดร. วีระพงศ์ ปรชัชญาสิทธกิุล และ ศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ ให้
เกียรติเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมนโยบายฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ 
ด้วย คณบดี ผู้อํานวยการ และผู้บรหิารจากสว่นงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

        บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลยั คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๙ 

 
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  อรัญญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวน
พิมพ์ :  ๖๐๐   เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ 

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปกีารศึกษา   
๒๕๕๙  รอบท่ี ๒ ตั้งแตว่ันท่ี  ๒๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการายงานตัวนักศึกษาใหม่ การ
บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พร้อมกับถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ    "คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า สู่ผูป้่วยหลอด
เลือดสมอง"  เมือ่วันท่ี ๘  เมษายน  ๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อตัดเย็บผา้ประกอบตัวคุณช้าง พร้อมบรรจใุยสังเคราะห์ตวั
คุณช้าง  โดยมีคณะผู้บริหาร นําโดย  เรืออากาศโท   ทพ.ชัชชัย   คุณาวิศรุต รอง
คณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ซ่ึงคุณช้างท่ีจัดทําข้ึนน้ี จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์กบัผูป้ว่ยโรคหลอด
เลอืดสมอง (อมัพฤกษ์ อมัพาต)  ซ่ึงเมือ่กลา้มเนือ้มอืเกร็ง จกิในท่ากาํมอืแน่น จะ
ส่งผลให้มีอาการหลอดเลือดฝอยในฝา่มือแตก หรือเป็นแผลจากการท่ีเล็บจิกใน
ฝ่ามอืได้  คุณช้างท่ีจัดทําข้ึนน้ี จะนําไปมอบให้ผู้ปว่ยฯ ณ คณะกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ป่วยในชุมชุนใกล้เคียง มหาวิทยาลัยมหิดล  

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (รอบที่ ๒ ) 

โครงการ ประเพณีรดนํ้าผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ประจําปี  ๒๕๕๙  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการ "คุณช้างจับมือ สง่สขุผ่านผ้า สู่ผู้ป่วยหลอดเลอืดสมอง" 

 บัณฑิตวิทยาลัย รว่มกับสภาและองค์การนักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย จัด
โครงการประเพณรีดนํ้าผู้ใหญ ่ ในวนัสงกรานต ์ประจําป ี  ๒๕๕๙   เมื่อวันท่ี ๕  
เมษายน  ๒๕๕๙  ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น
อุปถัมภ์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สณุีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝา่ยบริหาร 
เป็นประธาน ท้ังน้ีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถงึความกตัญญูตอ่
ผู้ใหญ่ ผู้สงูอายุ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณสีงกรานต์อันดีงาม
ของไทย และเพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากร  ภายใน
โครงการจัดให้มกีจิกรรมเช่น การเลี้ยงอาหาร การแสดงของนักศึกษา การรดนํ้า
ขอพรผูสู้งอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจาํเป็นใหก้ับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อ
มอบให้ผูสู้งอายุตอ่ไป กิจกรรมภายในงานเป็นไปดว้ยความอบอุ่นและสนุกสนาน 

อบรม "บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสงัคม" 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "บุคลิกภาพ
และมารยาทในการเข้าสงัคม"   เมือ่วันท่ี ๑  เมษายน ๒๕๕๙   ณ หอ้งประชุม 
๔๐๘  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พชัรีย์ เลิศ
ฤทธิ์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เปน็ประธานพธิีเปิด ภายในการอบรมจดัใหม้ีการ
บรรยายหวัข้อ “บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสงัคม” วิทยากรโดย คุณ
อรณิชชา  เพ็ญวรรณ  วิทยากรด้านบุคลิกภาพ  จากสถาบัน John Robert 
Powers Thailand, ศูนย์เพื่อนใจ To be Number One และ นักร้อง – 
นักแสดง โดยมนัีกศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  



๑๑ 

 

| ต่อจากหน้า ๓ 

ขอบคุณข้อมูลจาก   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวทิยาเด็ก วัยรุ่น  และครอบครัว   
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล   
และสถาบันแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 

Master of Science  Program  in  Child,  Adolescent and Family Psychology 

บางส่วน จะมผีลด้านลบเกี่ยวกบัจติใจของเด็กในสงัคม
เยอะข้ึน   เพราะฉะนั้นบุคลากรท่ีจะดูแลสุขภาพจิตจะ
น้อยมาก สว่นหน่ึงท่ีทํางานดา้นน้ีจะไม่ได้เรียนมา
โดยตรง โดยเรียนจิตวิทยาสาขาอ่ืนแล้วมาทํางานโดย
อาศัยประสบการณ์ตรง หลักสูตรน้ีจะช่วยเสริมความรู้
และประสบการณ์ให้เยอะข้ึน    นักศึกษาท่ีจบมีความ
ต้องการท่ีจะให้ไปทํางานในโรงเรียน  เป็นโรงเรียนรุน่
ใหม่   เป็นโรงเรียนท่ีไม่ได้เน้นแตด่้านความรู้ แต่ให้
ความสําคัญท้ังบุคคล ให้ความใส่ใจเรื่องของสุขภาพจติ 
การพัฒนาสุขภาพด้านตา่งๆ ปจัจบุนัมีสถาบันเอกชนท่ี
พัฒนาด้านสุขภาพจิตเด็กหลายสถาบัน เป็นท่ีต้องการ
ของผู้ปกครองที่ตอ้งการพัฒนาลูกในด้านตา่งๆ ท่ีสําคัญ
จริงๆ คือ ความตอ้งการผู้ท่ีจะดแูลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ทางด้านจิตเวช หรือแม้แต่ในโรงพยาบาลท่ัวไปท่ีมี
จิตแพทย์แต่คนไข้ก็มีเพิ่มข้ึน บางครั้งไมม่ีเวลาให้คํา 
ปรึกษาดูแลผู้ปว่ย นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรน้ีก็สามารถ
ให้ความช่วยเหลือและทําหน้าท่ีตรงนี้ได้ ท่ีสาํคัญอกีจดุ
หน่ึงคือ  ปัจจบุันโรงเรียนในตา่งประเทศจะมีนักจติ- 
วิทยา เพื่อท่ีจะค้นหาเดก็ท่ีมีปญัหาด้านสุขภาพจติ และ
มีกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาสุขภาพจิตของเด็ก  แตใ่น
โรงเรียนท่ีเป็นการศึกษาปัจจุบันยังไมไ่ด้ให้ความสาํคัญ
แต่ก็มีบางโรงเรียน ท่ีสนใจบุคลากรทางด้านน้ีไปดแูล
ฝ่ายแนะแนว   ซ่ึงเท่ากับวา่ในอนาคตสังคมก็จะตอ้ง
การบุคลากรดา้นน้ีสูงมาก 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลกัสูตรและการนําไปใช้
ประโยชน ์

ส่วนใหญ่จะเป็นดา้นสุขภาพจติ   จิตวิทยา
เด็กและวัยรุ่น  ข้ึนอยู่กับความสนใจของนักศึกษาจะ
สนใจในด้านไหน ตัวอย่างเช่น ตอนน้ีมีงานวจิัยของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือการเลี้ยงดูเดก็  เปน็
ผลงานวจิัยท่ีสามารถนําไปใช้จรงิ  ใช้สําหรับอบรมผู้นํา
ชุมชนหรืออาสาสมัคร เพื่อนําไปแนะนําพ่อแม่ผู ้
ปกครองท่ีมลีูกเดก็เล็กในชุมชนต่อได้ บางส่วนก็เปน็
การศึกษาเรื่อง ปัญหาพฤตกิรรมสขุภาพจิตของเด็ก 
ผลกระทบจากเทคโนโลยี 

 

เช่น   ศึกษาการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาทักษะ
ของเด็ก ทักษะที่สําคัญทางดา้นการอ่าน การเขียน 
หรือการสะกดคํา ทางด้านคณิตศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า
เด็กท่ีอยู่กับเทคโนโลยีมากแทนท่ีจะมีผลดี กลบัได้ผล
ว่าเดก็ท่ีใช้เทคโนโลยีมาก  มกีารพัฒนาน้อยกว่าเด็กท่ี
ใช้เทคโนโลยีน้อย เป็นผลงานวจิัยท่ีตอบปัญหาให้สังคม   
ได้ดี ทําให้เรารู้วา่การปลอ่ยให้เด็กเรียนรู้กับเทคโนโลยี
จากแทปเล็ต  อย่างเดียวจะมีผลดหีรือไม่อย่างไร  ส่วน
งานวจิัยอื่นๆ เช่นการศึกษาปัญหาพฤติกรรมทางเพศ
จากการใช้เทคโนโลยีว่าสัมพันธ์กันหรือไม่  ผลการวิจยั
ของนักศึกษาพบวา่ เด็กท่ีอยู่กับเทคโนโลยีเยอะก็จะพบ
ปัญหาเกี่ยวกับดา้นน้ีเยอะ และเด็กท่ีใช้ internet 
เกี่ยวกับดา้นเพศเยอะ ก็จะมีเพศสมัพันธ์เรว็ก่อนวัยอัน
ควรมากกว่าเดก็ท่ียังเข้าไม่ถึง  ซ่ึงงานวจิัยเรื่องน้ีก็
สามารถตอบโจทย์สังคมให้กับประเทศของเรา 

 
คุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสตูร 

นักศึกษาท่ีจะเข้ามาเรียนหลักสูตรฯ  มีความ
หลากหลายมาก   บางคนก็จบจติวิทยาโดยตรงหรอื
จิตวิทยาท่ัวไปและต้องการความรู้เฉพาะดา้นจิตวิทยา
เด็กมากขึ้น บางคนก็เป็นพยาบาลแต่ต้องการความรู้ท่ี
จะไปพัฒนาเด็กเยอะขึ้น คนท่ีจบทางครุศาสตรห์รือ
ศึกษาศาสตรก์็สนใจมาเรียนเหมือนกัน  หลักสูตรเรา
ค่อนข้างจะเปดิกวา้ง  การคัดเลือกจะมีคณะกรรมการ
สัมภาษณ์   คือ  อาจารย์ประจาํหลกัสูตรสัมภาษณ์ครัง้
หน่ึงประมาณ  ๖ – ๗  คน  ประเด็นท่ีเราเลือกจริงๆ 
คือเป้าหมาย ว่านักศึกษาอยากจะได้ความรู้จากการ 
ศึกษาไปทําอะไร เช่น เป็นครูอาจจะอยากไปค้นหาเดก็
ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต จะไปช่วยพฒันาเด็กให้มสีุขภาพ 
จิตดีข้ึนอย่างไร จะรับเพราะมีความตั้งใจท่ีจะไปทํา
อะไร  ถ้ากรรมการเห็นวา่จะเปน็ประโยชน์กับสังคม
และประเทศมาก  กจ็ะเป็นสว่นหน่ึงในการพิจารณา 
บางคนทําหน้าท่ีเกี่ยวกับดา้นน้ีอยู่แล้วและสามารถท่ีจะ
นําไปพัฒนางานท่ีทําได้อันน้ีก็อยากรับเข้ามาเรียน 
 

ทุนหรือสวัสดิการของหลักสตูร 
 ทุนเฉพาะของหลกัสูตรยังไม่มี แต่จะมีทุน

ของบัณฑิตวิทยาลยั ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดลประเภท
ต่างๆ ท่ีใหก้ารสนับสนุน ส่วนในคณะแพทยศาสตร์
รามาฯ  มองเห็นความสาํคัญของนักศึกษาหลกัสตูร
บัณฑิตศึกษาท้ัง ป.โท และ ป.เอก และเราก็ทราบดวี่า
นักศึกษาบางคนมีอุปสรรคในดา้นทุนการศึกษา  และ
ตอนน้ีหลกัสตูรกาํลังวางแผนการใหทุ้นสําหรับนักศึกษา 
 ป.โท เพื่อสนับสนุนการทําวิจัย หรือสามารถเรียนได้
อย่างไม่ตอ้งกงัวล 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรฯ 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ท่ีสนใจดา้นสขุภาพจติ
เด็กและครอบครัว ถ้ามีความสนใจหรือเป้าหมายในการ
นําความรู้ไปพัฒนาตนหรือเด็ก ซ่ึงจะมปีระโยชนกับ
สังคมและประเทศ   ก็สามารถสมัครเข้ามาได้  ท้ังท่ีจบ
จิตวิทยาโดยตรง ดา้นครุศาสตร ์ อยากไปดูแลเดก็ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิต หรือ พยาบาลท่ีจะไปพัฒนาเด็กให้ดี
ย่ิงข้ึน  หรือสาขาอื่นๆ ท่ีต้องการนําความรู้ไปพัฒนา
เด็กวัยรุ่นทางดา้นสุขภาพจิต กรรมการจะพิจารณาเป็น
พิเศษ จบสาขาอืน่ๆ กส็ามารถท่ีจะเรียนได้พูดคุยว่ามี
เป้าหมายอย่างไร  ผมในฐานะประธานหลักสตูรมีความ
มั่นใจว่าเดก็ท่ีผา่นหลักสูตรจะได้ประสบการณ์ท่ีดีเย่ียม 
ทางด้านสุขภาพจติเด็กและครอบครัว ทักษะในการ
ปฏิบัติ   เพราะหลักสูตรเรามุ่งเน้นให้นักศึกษา ลงมือ
ปฏิบัติจรงิทําจริงเพื่อเป็นประสบการณ์มากกว่าความรู้
จากทฤษฏี  และจะได้เรื่องของกจิกรรมท่ีหลักสตูรจัด
ให้เพื่อพัฒนาตนเอง ในดา้นตา่งๆ เพื่อไปพัฒนาเด็ก
และวัยรุ่นประเทศเราให้คุณภาพทัดเทียมกับต่าง 
ประเทศท่ีเจริญแล้วท้ังหลาย 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๙  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๕๙ 
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