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ให้คําแนะนําท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการนํามาพัฒนา
องค์กรบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ผู้บรหิาร  มหาวิทยาลัยมหดิล  นําโดย  
ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม คชินทร 
อธิการบดี และ คณะผู้บรหิารมหาวทิยาลัยมหดิล 
ได้เข้าเย่ียมเยือนตดิตามผลการดําเนินงานตามข้อ 
ตกลงการปฏิบัตงิานของส่วนงาน (PA - Visit) 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ของบัณฑิต
วิทยาลัย   โดยมศีาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทีม
ผู้บรหิารและบุคลากรใหก้ารต้อนรับ  เมื่อวันท่ี 
๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุม ๔๐๘  

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   ศาลายา 
ในการน้ีอธกิารบด ี ได้มอบแนวทาง

นโยบายการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร ์ เช่น การผลักดันมหาวิทยาลัย 
มหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก เพิม่ความร่วมมือ
กับภาคสงัคม เอกชน และอุตสาหกรรม สนับสนุน
การจัดการเรียนสอนแบบ active และ blended 
learning approaches นโยบายธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Code of Conducts 
ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ และรับฟัง
ความกา้วหน้า ในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย รว่มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อม

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  เข้าร่วมกิจกรรม “ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน”  
 ผู้บรหิาร บุคลากร  เจา้หน้าท่ี  และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล     เข้าร่วมกิจกรรม  “ธ  สถิต  ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผล
เป็นพลังแห่งแผ่นดิน” น้อมเกลา้ฯ ถวายความอาลยั  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช  เมือ่วันจันทร์ท่ี ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  
มหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
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๐๓ ๐๓ อ่านต่อหน้า ๔ 

โดย..  
อาจารย ์ดร.นายสัตวแพทย์ กฤษฎา ใจชื้น 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสตัวแพทย์   

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์  
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
MASTER  OF  SCIENCE  PROGRAM  IN  VETERINARY  BIOMEDICAL  SCIENCES  (INTERNATIONAL PROGRAM) 

ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดตั้งหลักสูตร 
 เน่ืองจากหลักสูตรมีการสาํรวจความต้องการ

ของบุคลากรทางดา้นสัตวแพทย์  และได้ข้อสรปุว่า 
ต้องการบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หลักในหลายดา้น   
เมื่อคณะมีความพร้อมท้ังทางด้านบคุลากร  คณาจารย์  
และเครื่องมือสาํหรับสรา้งองค์ความรู้ ท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการของผู้เรียน และความต้องการของสังคมได้   
จึงเปิดหลกัสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาข้ึน  โดยใช้ช่ือว่า  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ เป็นหลกัสูตรใหม ่   ท่ีมุ่งผลิต
นักศึกษาท่ีมีความรู้ทางดา้นชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์  
ซ่ึงในหลักสูตรน้ีจะมี ๓ วิชาเอก  ดงัน้ี  
 ๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉยัทางการ
สัตวแพทย์  (VETERINARY  DIAGNOSTIC  SCIENCES) 
 ๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตว
แพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข (APPLIED VETERI-
NARY BIOMEDICAL SCIENCES AND VETERINARY 
PUBLIC HEALTH)  
 ๓) วิชาเอกการจดัการสุขภาพสัตว ์ สวนสัตว ์
และสัตว์ป่า  (ZOO  ANIMAL  AND  WILDLIFE  
HEALTH MANAGEMENTS) 
 
 โดยจุดเด่นของหลักสูตรคือ  เป็นหลักสูตรท่ี 
Integrate ความรูใ้นลกัษณะของบูรณาการศาสตร์  
ระหว่างสาขาสัตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์  วิทยา- 
ศาสตรส์ุขภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ไดแ้ก ่
สาขาชีววิทยา สาขาชีวเคม ีและวิทยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม  
ท้ังน้ีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ครอบคลุมทุกดา้น และ
สอดคล้องกับวิทยาการดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดา้น

อื่นๆ ในรูปแบบเวชศาสตรห์น่ึงเดียว  ใน concept 
ท่ีเรียกว่า  one health หรือสุขภาพหน่ึงเดียวของ
เวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์   ท้ังน้ีเพื่อท่ีจะผลติ
บัณฑิตท่ีมีความรูด้้านการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์  
กลุ่มหน่ึงเน้นทางห้องปฏิบตัิการ กลุ่มท่ีสองคือ 
ต้องการผลิตบณัฑิตยุคใหม่ ท่ีมีความรู้หลักทางด้าน
อาหาร food safety  ระบาดวิทยาทางการสัตว-
แพทย์ และสัตวแพทย์ทางการสาธารณสุข  กลุ่ม
ต่อมา การสํารวจความพร้อมของคณะและบุคลากร  
คณะมีความโดดเด่นทางดา้นสตัว์ปา่ และทางเวช-
ศาสตรส์ัตว์ป่า    คณะจึงเปิดหลักสูตรน้ีข้ึนมา  ใน
ลักษณะการจัดการสุขภาพสัตว์  การจัดการสุขภาพ
สัตว์ปา่และสัตว์สวนสัตว์ เพื่อท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากร  เช่น บุคลากรในองค์การสวน
สัตวห์รือบุคลากรท่ีต้องการพัฒนาองค์ความรู้ หรือ
สัตวแพทย์ด้านอื่นๆท่ีสนใจดา้นสัตวแ์ปลกก็สามารถ 
ท่ีจะเข้ามาศึกษาในแขนงน้ีได ้
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของเรามคีวาม
พร้อมทางด้านบุคลากร  มีอาจารย์ในหลักสตูร
ประมาณ ๓๕ คน อาจารย์ทุกท่านมีความรู ้ มี
ความสามารถและเช่ียวชาญในวิชาชีพ และสามารถ
เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใ์หก้ับนักศึกษาได้ และ
นอกจากน้ีท่ีคณะมีห้องปฏิบัติการระดับ BSL3 หรือ
ระบบความปลอดภัยทางชีวนิรภัยระดับ ๓ สามารถ 
ท่ีจะทํางานกบัโรคท่ีมีความเสี่ยงระดบัสูงได้    ใน
ด้านอื่นๆ  เช่น หอ้งเรียน  ห้องสมัมนา  เครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และเพียงพอสําหรับผู้เรียน   
สถานท่ีสาํหรับการศึกษา การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิาร และการวจิัย   

เช่น โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ปศุสัตว์และ
สัตว์ปา่  ปศุปาลนั   ศูนย์เฝ้าระวงัและติดตาม
โรคจากสัตวป์่า สตัว์ตา่งถ่ินและสัตว์อพยพ และ
ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสตัวแพทย์  ห้องสมุด
และศูนย์สนเทศทางการสัตวแพทย์    
 
หลักสูตรนี้ตอบโจทย์อะไรในสังคม 

มีหลายสว่นท่ีตอบโจทย์ในสังคม อย่าง 
สาขาแรก  สาขาการวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์  
จะเน้นสร้างนักวิจยั และนักวทิยาศาสตร์ท่ี
สามารถสรา้งและพัฒนาองค์ความรูใ้หม ่  ท่ี
เกี่ยวข้องกบัการวนิิจฉัยทางการแพทย์  อาทิ  
พยาธิวิทยา  จลุชีววิทยา  หรอืทางภูมิคุ้มกัน
วิทยา  ทําให้องค์ความรูด้้านการวนิิจฉัยทางการ
สัตวแพทย์มีความก้าวหน้ามากข้ึนได้   สว่นท่ี  ๒ 
สาขาเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ และ
สัตวแพทย์สาธารณสุข   สาขาน้ีจะสร้างนักวจิัย
หรือนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ท่ีสามารถประยุกต์
ความรูใ้หม่ทางด้านเซลล์วิทยา  ด้านความ
ปลอดภัยทางอาหาร หรือ food safety ทาง 
ด้านระบาดวิทยาทางการสตัวแพทย์  ส่วนใน
สาขาท่ี ๓  การจดัการสุขภาพสัตว์ สวนสตัว์ และ
สตัว์ปา่  น้ันค่อนข้างจะเป็นลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตร  คือ  เป็นการสร้างนักวิจยั  หรือ   นัก
สัตวแพทย์ท่ีมีความรู้ความชํานาญ ด้านการ
จัดการสตัว์ปา่ครอบคลุม ถึงการจดัการสัตว์ป่าใน
ป่า และการจัดการสัตวป์่านอกปา่เช่น ในโรง
เลี้ยงในสวนสัตว ์

 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

หลักสูตรน้ีมีความร่วมมอืกับหน่วยงาน
อื่น ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ เช่น  กรม
อุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วย 
งานหลักท่ี คณะมีความร่วมมือ ในด้านการวจิัย
และการฝึกอบรม เพื่อท่ีจะให้นักศึกษา 
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๐๔ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสตัวแพทย์  (หลักสูตรนานาชาติ)   ..ต่อ 

สามารถท่ีจะเข้าไปร่วมทําวจิัยกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ในสาขาการจัดการสัตวป์่าได้   หรอืสถาบนัสุขภาพสตัว์
แห่งชาติ ในตา่งประเทศ  เช่น   มหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ปุ่นและอเมริกา   
 
รูปแบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรเรามีท้ังในห้องเรียนท่ีเป็น Course 
Work และ Research การทําวิทยานิพนธ์  การเรียนใน
ห้องเรียนจะเป็นแบบ Group Discussion  ลกัษณะ 
two way communication มกีารรับฟังข้อคิดเหน็ของ
นักศึกษา และ Discuss ในหวัข้อท่ีเราสนใจเป็นพเิศษ 
หรือเหตุการณ์เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องชีวเวชศสาตร์ทางสตัว
แพทย์  ในตัวโครงสรา้งของหลักสตูร แบ่งเป็นวิชาบังคับ   
วิชาเลือก  วิชาเลือกเป็นวิชาเลือกท่ีต้องการให้นักศึกษา 
มีความสามารถในการทํางานวิจัยและทํางานในหลกัสตูร  
ได้หลากหลาย  ตอบโจทย์ ความต้องการของนักศึกษา  
ยกตัวอย่างเช่น  วิชาเซลลว์ิทยา  เป็นต้น  ซ่ึงตรงน้ีกจ็ะ
ทําให้นักศึกษา มคีวามรู้เรื่องเซลล์ชีววิทยาโมเลกุลระดับ
เซลล์มากข้ึน   วชิาเลือกจะแบ่งไปตามสาขาวิชาเอก  ๓ 
สาขา  วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตว
แพทย์  จะเน้นเรือ่งเทคนิคในห้องปฏิบัติการ   ความรู้
ระดับ Advance ของทางพยาธวิิทยา จลุวิทยา ชีววิทยา   
สาขาเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์ และสตัว-
แพทย์สาธารณสุข  จะเน้นเรื่องระบาดวิทยาข้ันสงูและ 
เรื่องเซลล์วิทยา เซลล์ต้นกาํเนิด หรือสเต็มเซลล ์ (Stem 
Cell)  และสาขาการจัดการสุขภาพสัตว ์ สวนสัตว์ และ
สัตว์ปา่  จะเน้นเกี่ยวกับสัตว์ปา่และการจัดการ การ
บริหารงานของนิเวศวิทยาพ้ืนท่ีในปา่กับนอกพ้ืนท่ี สาขา
น้ีจะมีความรู้เพิม่เติม คือ เรื่องระบบนิเวศวิทยา โดย 
เฉพาะนิเวศวิทยาสัตว์ปา่  เช่น ประชากร พื้นฐานความ
ต้องการ  พฤติกรรมและการจัดการสัตว์ปา่  

 
คุณสมบัติผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาหรือตอ้งการต่อยอด 

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา เราแบง่ผูส้นใจ
ออกเป็น  ๒  กลุม่ คือ เอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัย
ทางการสตัว์แพทย์ รับผู้สาํเร็จการศึกษาหรือกาํลงั
ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในหลักสตูรสตัว-
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์สขุภาพหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  เอกเวช-
ศาสตรป์ระยุกต์ทางการสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์
สาธารณสุข รบันักศึกษาท่ีมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสตัวแพทย์   ส่วนเอกการจัดการสุขภาพ
สวนสตัว์ และสัตว์ป่า จะรับได้ ๒ กลุ่ม คือ ผู้สาํเร็จ
การศึกษา หรือกําลงัศึกษาอยู่ในภาคการ ศึกษา
สุดท้าย ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ท่ี
ต้องการเป็นสัตวแพทย์สัตว์ปา่  อีกกลุม่คือวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  ท่ีต้องการมา
ทํางานวิจัยหรือพฒันาองค์ความรู้ดา้นนิเวศวิทยา
สัตว์ปา่ 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

๑. นักวิจัยสาขาการวินิจฉัยทางการสัตว-
แพทย์ เวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และ

สัตวแพทย์สาธารณสุข การจดัการสุขภาพสัตว์ 
สวนสตัว์ และสตัว์ป่า และการสาธารณสุขทุกสาขา
สามารถเป็นนักวจิยัได้หมด  

๒. สัตวแ์พทย์ท่ีทํางานทางดา้นวินิจฉัย  
เน้น ในสาขาวิทยาศาสตร์วินิจฉัย  สามารถไป
ทํางานในห้อง Lab ห้องปฏิบัติการ ในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

๓.  สัตวแพทย์ท่ีทํางานด้านค้นควา้วิจัย
ด้าน safety food ความปลอดภัยทางด้านอาหาร  

๔. สัตวแพทย์หรือกลุม่ท่ีต้องการทํา  
งานทางด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า 
 
ทุนการศึกษาหรือสวัสดกิาร 
 เน่ืองจากหลักสูตร เริ่มเปิดรบันักศึกษา 
ปีน้ีเป็นปีแรก  ส่วนใหญ่อาจารย์ในหลักสูตรจะมี
ทุนวิจัยสําหรบัอาจารย์อยู่แล้ว   และนักศึกษาใน
หลักสูตรส่วนใหญจ่ะได้รับการยกเวน้ค่าธรรมเนียม
พิเศษ  ค่าประกันการทําวิจัย นอกจากน้ียังมีทุนท่ี
ทางหลักสตูรรว่มกับทางบณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล 
   
เชิญชวนผูส้นใจเข้าศึกษาในหลักสตูรฯ 

สําหรับผู้ท่ีสนใจ  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตว-
แพทย์   ท้ัง  ๓ สาขาวิชาเอก  คือ วิทยาศาสตร์
การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เวชศาสตรป์ระยุกต์
ทางการสตัวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข   
และการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสตัว์ และสัตว์ปา่    
สามารถเขา้มาดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิใน Website  
บัณฑิตวิทยาลัย  หรือ Website  ของคณะสตัว-
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือติดต่อ
สอบถามโดยตรงได้ท่ี   คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  โทร. : ๐ ๒๔๔๑  ๕๒๔๒-๔ 
ต่อ ๑๔๒๙   หรือ ๒๒๑๐ 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์   
คณะสัตวแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปท่ี  ๒  หน้าจอแสดงข้อมูลผู้สมัครในระบบติดตามการสมัคร  
(Tracking Online Admission) 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

จุดเด่นของระบบนี้ 
๑.   หลักสูตรสามารถติดตามข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบติดตาม

การสมัคร (Tracking Online Admission) 
๒.   สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์และพิจารณา ได้ก่อน

ช่วงเวลาท่ีงานรับนักศึกษารวบรวมข้อมูลส่งให้กับ
หลักสูตรหลังปิดรับสมัคร 

 
ผู้รับผิดชอบระบบ  
 คุณกัญจนี  โรจน์ศิลป์    

งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 
          โทร.  ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔  
 e-mail  : kanjanee.rot@mahidol.ac.th  

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๖  ประจําเดือนพฤศจิกายน    ๒๕๕๙ 

๐๕ 

ระบบตดิตามการสมคัร   
(Tracking Online Admission)  

 ระบบติดตามการสมัคร  (Tracking Online Admission) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้หลักสูตร 
สามารถเข้าดูข้อมูลผู้สมัครจากระบบ Online Admission ท่ีสมัครในแต่
ละปีการศึกษา เช่น จํานวนผู้สมัคร, หลักฐานการสมัคร, ข้อมูลใบสมัคร  
เป็นต้น นอกจากนี้ระบบยังอํานวยความสะดวกให้กับหลักสูตรสามารถ
ติดตามผู้สมัครได้แบบ Real Time  ผ่านทางเว็บไซต์ แทนการขอข้อมูล
จากงานรับนักศึกษา ซ่ึงทําให้หลักสูตรสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ และ
พิจารณาได้ก่อนช่วงเวลาท่ีงานรับนักศึกษารวบรวมข้อมูลส่งให้กับ
หลักสูตรหลังการปิดรับสมัครนักศึกษา    
ผู้ ใ ช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.mahidol.ac.th  
การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี”         
 ๒. เลือกท่ี  สารสนเทศเพ่ือการจัดการ   >>  ระบบตดิตาม
การสมคัร  (Tracking Online Admission) 
  ๓. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in   ดงัภาพ  

รูปท่ี ๑  ตัวอย่างหน้าจอแสดงหน้าจอแรกท่ี login  
เข้าสู่ระบบติดตามการสมัคร(Tracking Online Admission)     

ข้ันตอนการรายงานตัวออนไลน์ นักศึกษาจะต้องกรอก
ข้อมูลประวัต ิ และข้อมูลสิทธกิารรักษาพยาบาล เมือ่นักศึกษาใหม่ได้
ระบุ/กรอกข้อมลูจนครบถ้วนทุกข้ันตอน หน้าจอสุดท้ายจะแสดง
เอกสารประกอบต่างๆ ท่ีต้องใช้สําหรับการรายงานตัวและตรวจ
สุขภาพ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหดิล ให้
นักศึกษาใหม่  

 ในระบบติดตามการสมัคร (Tracking Online Admission) จะ
แสดงข้อมูลหลกัสตูรท่ีประธานหลักสูตรรบัผิดชอบ, ปีการศึกษาท่ีเปิด/ปิด
รับนักศึกษา, รอบท่ีรับสมัคร, รายช่ือผู้สมัคร เป็นต้น โดยข้อมูลผู้สมัครจะ
แสดงตามหลักสตูรท่ีประธานหลกัสตูรน้ันๆ รับผิดชอบอยู่ ซ่ึงในระบบ
ประธานหลกัสูตรสามารถเลือกข้อมลูผู้สมัครเป็นรายบุคคล เพื่อดขู้อมลูใบ
สมัครและหลกัฐานการสมัครตา่งๆ เพื่อใช้สาํหรบัประกอบการพิจารณา  



 

“แม่” เป็นคนแรกท่ีทําให้เราสัมผัสรู้ถึง
ความรัก รัก  ทําให้เรามีชีวิตมาถึงวันน้ีได้   ก็เพราะ
มีความรักอันย่ิงใหญ่ของแม่ ผู้ซ่ึงไม่เคยหวังสิ่งใดตอบ
แทน ผลตอบแทนท่ีแม่ต้องการคือ เห็นลูกมีความสุข 
เรียนสําเร็จ เป็นคนดีของสังคม มีความเจริญรุ่งเรือง
ในการทํางาน  และทําสิ่งต่างๆ  เท่าน้ีใจของผู้เป็นแม่
ก็พองโต มีความสุขจนล้นปรี่แล้ว...   

ฉบับน้ีเราจึงขอนําท่านมาพบกับแม่ดี-
บุคลากรเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี  ๒๕๕๙  คุณ
ปุญชรัศม์ิ แทบทาม ปฏิบัติงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ คุณปุญชรัศมิ์ เน้นเลี้ยง
ดูลูก น้องไข่มุก ด.ญ.กมลทิพย์ แทบทาม อายุ ๘  
ขวบ  ตามแบบฉบับของวัยรุ่นสมัยใหม่ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย เรามาพูดคุยกับคุณแม่ 
ปุญชรัศมิ์ ว่ามีวิธีการดูแล เลี้ยงลูกให้มีความน่ารัก 
เก่ง สมวัยอย่างไรบ้าง…  

 
HR Corner   :  อยากให้ คุณปุญชรัศม์ิ เล่ าถึ ง
ครอบครัว มีบุตรกี่คนและอยู่กันเป็นครอบครัว
อย่างไร 
คุณปุญชรัศม์ิ  :  ในครอบครัวของเรามี ๓ คน คือ 
น้องไข่มุก พ่อ และดิฉัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับน้อง
ไข่มุก ๒ คน เน่ืองจากสามีต้องทํางานประจําอยู่ท่ี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะได้กลับมา
บ้ าน  ๔  ครั้ ง ต่ อปี  และ น้อง ไ ข่มุ ก เ รี ยนอ ยู่ ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔  โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด  
รังสิต ฉะน้ันหน้าท่ีในการดูแลเลี้ยงดูลูกจึงเป็นหน้าท่ี
ของแม่ท้ังหมด ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญมาก และ
ต้องบริหารจัดการการดําเนินในแต่ละวันให้มีความ
คล่องตัว ไม่ว่าจะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 
 
HR Corner  :  มีหลักการเลี้ยงดูบุตร อย่างไรบ้าง 

คุณปุญชรัศม์ิ : หลักการเลี้ยงดูลูก มี ๒ ด้าน คือ   
 ๑) เลี้ยงกาย  เน้นการให้ความสําคัญ
เรื่องอาหารใหลู้กได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่ว่า
กลับบ้านมาจะเหน่ือยอย่างไรก็จะต้องดูแล เรื่อง
อาหารให้ลูกให้ได้รับในปริมาณท่ีเพียงพอ ต่อ
ความต้องการของร่างกาย ท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ 
เน่ืองจากน้องไข่มุก เป็นคนทานยาก ทานน้อย
และเลือกทาน ในช่วงแรกเราเลี้ยงแบบสบายๆ 
ซ้ืออาหารปรุงสําเร็จรูป หรืออะไรท่ีชอบก็จะซ้ือ
ให้ทาน ผลคือเมื่อพาน้อง ไปตรวจสุขภาพพบว่า
น้องมี ความผิ ดปกติ เ กี่ ย วกับฮอร์ โมนการ
เจริญเติบโต  และต้องฉีดยาฮอร์โมนทุกเดือน  
เรื่องน้ีจึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีคุณแม่ต้องใส่ใจ ต้อง
คํานึงถึงความสําคัญในเรื่องอาหาร ในการเลี้ยง
ลูกในวัยเด็กให้มากๆ และฝึกให้ลูกช่วยเหลือ
ตนเอง พึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุดเพราะเราไม่
สามารถจะตามไปดูแลเค้าได้ตลอด ให้ลูกได้
พัฒนาศักยภาพตามวัยท่ีเหมาะสม อยู่ในสังคมน้ี
ได้อย่างมีความสุข 
 ๒ )  เ ลี้ ย ง ใ จ   สิ่ ง สํ า คัญ สํ า ห รั บ
ครอบครัว “แทบทาม” คือ ความรัก ความเอาใจ
ใส่ซ่ึงกันและกัน ระหว่างพ่อ แม่และลูก คือสาน
สัมพันธ์ในครอบครัวถึงแม้ว่าคุณพ่อจะอยู่ไกลแต่
น้องก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณพ่ออยู่ไกลตัวน้อง  คุณพ่อ
จะโทรหาน้องไข่มุกเสมอและในวันหยุดก็จะโทร
วีดี โอคอลมาพูดคุยพร้อมหน้ากัน  เ ท่า น้ีก็มี
ความสุขแล้ว และตั้งแต่น้องยังเล็ก แม่จะสอนให้
น้องมีนํ้าใจต่อผู้อื่น รู้จักการแบ่งปันขนม ของเล่น 
ช่วยเหลือเพ่ือน ซ่ือสัตย์ มีความเคารพนอบน้อม
ต่อผู้ใหญ่ สิ่งน้ีเหล่าน้ีท่ีสอนลูกก็ทําให้ผู้เป็นแม่
รู้สึกช่ืนใจ อิ่มใจ เมื่อลูกได้รับคําชมเชยจาก
คุณครู ได้รับเกียรติบัตรต่างๆ เป็นประจํา  
 
HR Corner   : มีการวางแผนในเร่ืองของ
อนาคตบุตรอย่างไรบ้าง 
คุณปุญชรัศม์ิ : ได้คิดวางแผนอนาคตของลูกคือ 
ด้านการศึกษา ปัจจุบันลูกสาวกําลังศึกษาอยู่
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  จึงจําเป็นต้อง
เ ต รี ย ม ค ว ามพ ร้ อม ใ นก า ร ต รี ย ม ตั ว ท่ี จ ะ
สอบแข่งขันเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
โดยต้ังใจว่าอยากให้ลูกศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสวน

กุ ห ล า บ รั ง สิ ต  
เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น
โรงเรียนรัฐบาลท่ีมี
ช่ือเสียง  เดินทาง
ใ กล้ บ้ า น      ไ ม่
เสีย เวลาเดินทาง 
แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ส่ ว น
ระดั บอุ ดม ศึกษา
ต้ อ ง ร อ ดู ค ว า ม
พร้อมและความถนัด ความชอบของลูกอีกครั้ง
ก่อนตัดสินใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้าทําในสิ่งท่ี
ชอบจะทําได้ดีกว่าจึงไม่อยากบังคับ แต่จะช่วยให้
คําปรึกษาแนะนําในการตัดสินใจ 
 
HR Corner   : มีข้อคิดในการเลี้ยงลูกฝากให้
คุณแม่ท่านอ่ืนๆ อย่างไรบ้าง 
 คุณปุญชรัศม์ิ : ความรักความใส่ใจและความ
เข้าใจลูกเป็นเรื่องสาํคัญสําหรบัการเลี้ยงด ูให้การ
สนับสนุนในสิ่งท่ีลูกชอบและถนัด และส่งเสริม
เติมเต็มในส่วนท่ีขาด เช่น ลูกขอเรียนดนตรีก็
ส่งเสริมให้ได้เรียน ลูกไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
ก็หาท่ีเรียนเสริม ท่ีทําให้รู้สึกเรียนแล้วสนุก 
จากน้ันเมื่อใจเปิดรับเค้าก็จะเรียนรู้ได้ดีและใน
ปัจจุบันการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์    (Social   
Media) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน  
ฉะน้ันเราต้องคอยแนะนําลูกเวลาใช้สื่อสังคม
ออนไลน์   ใช้อย่างไรให้เหมาะสม  คือ ให้เล่น
เกม  เล่นอินเตอร์เน็ต  แต่ต้องคอยดูให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม ท่ีสําคัญอีกอย่างคือ “เอาใจเค้า
มาใส่ใจเรา” ต้องเข้าใจความต้องการของเด็กใน
วัยน้ี เมื่อมีความเข้าใจกัน รักกัน ก็จะทําให้ลูกคิด
ว่า “เขาโชคดีท่ีมีพ่อแม่อย่างเรา” ค่ะ... 

“ลูก” คือแก้วตา ดวงใจของแม่ ความ
รักความห่วงใยของแม่ท่ีมีต่อลูกน้ันไม่มีกําแพง
อ ะ ไ ร ม า กี ด ข ว า ง ไ ด้  แม่ ห วั ง เ พี ย ง ใ ห้ ลู ก
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง  มี ชีวิต ท่ีงดงาม  มี
ความสําเร็จในชีวิต และเป็นคนดีของสังคม อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขเท่าน้ันก็เพียงพอแล้ว
สําหรับผู้ท่ีได้ช่ือว่า “แม่”…. 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

»uªÃaÈÁiì æ·º·ÒÁ   แม่ดี - บุคลากรเด่น  บัณฑิตวิทยาลัย  ประจําปี  ๒๕๕๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๖  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

๐๖ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

บทสัมภาษณพิเศษ   



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๖  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
“ทําบุญตักบาตร ต้อนรบัวันข้ึนปีใหม่ ๒๕๖๐” 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๕  

๐๗ 

 รางวัลสําหรับนักศึกษา 
 โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเดน่ 
 กําหนดการ 
 ธันวาคม – กุมภาพันธ ์
 
 การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผูส้ําเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's 
List)  
 กําหนดการ 
 ตุลาคม – กรกฎาคม 
 
 สอบถามรายละเอียดข้อมูลดา้น
ทุนการศึกษาได้ท่ี  งานกจิการนักศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
หรือดูรายละเอียดได้ท่ี  
www.grad.mahidol.ac.th  

ในแตล่ะปี บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุน
เงินทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนวิทยานิพนธ์ ทุนไป
เสนอผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจน
รางวัลสําหรับการศึกษา และผลงานวิจัยเป็นจาํนวน
มาก โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุก
หลักสูตรท่ีอยู่ภายใต้การดแูลและประสานงานโดย
บัณฑิตวิทยาลัย อกีท้ัง พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษาในการแสวงหาแหล่งทุนตา่งๆ  
ปัจจุบัน  บัณฑิตวทิยาลัย  แบง่ทุนการศึกษา ดังน้ี 

 
ทุนสําหรับนักศึกษาแรกเข้า 
ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราช

สมบัต ิ 
กําหนดการ 
มกราคม - กุมภาพันธ ์
 

ทุนการศึกษาในระหว่างท่ีศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การให้เงินยืมเพ่ือชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา (Graduate Loan)   

กําหนดการ 
- ภาคต้น กรกฎาคม 
- ภาคปลาย ธันวาคม 
 
ทุน/รางวัลเม่ือนักศึกษาสอบผ่านโครง

ร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์แล้ว  

    ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิต 
ศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศ  

      ทุนอดุหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาโท – เอก ไป เสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ  
             กาํหนดการ 
             ตลอดปีการศึกษา 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓  

๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  -   ๑๐  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐  
รับสมัครนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ติดต่อ :  งานรับนักศึกษา   ต่อ  ๒๐๘ – ๒๑๐  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓   

๑๗ – ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการ “สานสัมพันธ ์สร้างสรรค์กิจกรรม ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการ  "มหิดลทําความดีถวายพอ่หลวงของแผ่นดิน" 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๕  

๑ ตุลาคม – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศ สําหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (SHORT 
COURSE) ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ติดต่อ :  งานศูนยภ์าษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  

๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการเสริมทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Social Presentation 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
อบรม การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

ปฎิทินกิจกรรม 

๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
FGS Lecture Series “The power of communication: commu-
nicative skills for postgraduate students” 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ  ๒๑๑ –  ๒๑๓  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ  ๑๑๒ – ๑๑๓  
 

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
FGS Lecture Series การเตรียมความพรอ้มเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓  



 Student Activities    
Live & Learn 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัอบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายภาษาอังกฤษ)   
วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม  ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
รู้จักข้ันตอนวิธกีารทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เทคนิคการเกบ็ข้อมลู ได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ วิทยากร
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี จากสถาบันวจิัยประชากรและสงัคม   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๖  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

 อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาษาอังกฤษ) 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ   วันท่ี 
๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิท-
ยาลัยมหดิล ได้เพิม่พูนทักษะขั้นตอนวิธีการออก แบบการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยรองศาสตราจารย์  
ดร. ประภาพรรณ อุ่นอบ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์   มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ข้ัน

วิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคิดและหลักการวิเคราะหแ์ละสามารถใช้โปรแกรม SPSS 
for Windows ในการวิเคราะห์ แปลความหมายผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย รองศาสตราจารย์   ดร.  แสงเทียน อยู่เถา  คณะ
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อบรมการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 อบรมการโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เรือ่งการโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ   

เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจกิายน  ๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝา่ย
แผนและการคลัง  เป็นประธานเปิดอบรม   วิทยากรโดย   อาจารย์  ดร. วรภัทร ์
ภู่เจริญ นักวิทยาศาสตร์นาซ่า การจัดอบรมในครัง้น้ีเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนเขา้ใจถึงพืน้ฐานทาง
ธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนําความรูม้าแกไ้ข ปรับ 
เพื่อสรา้งสมัพันธภาพท่ีดีต่อเพื่อนนักศึกษา หรือเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะสง่ผลต่อการ
เรียนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเอง 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๖   ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
คร้ังที ่๘ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
จัดประชุม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
ปิดรับผลงาน  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๐  วันที่จัดประชุม  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ
และนานาชาติ ๒๕๖๐ 
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จัดประชุม  ณ อาคารพจน์ สารสิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปิดรับผลงาน   ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  วันที่จัดประชุม  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 
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 

 

รอบการทดสอบที่ ๑ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑๙  - ๒๖  ธ.ค.  ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ  ส. ๗  ม.ค. ๖๐ 
รอบการทดสอบที่ ๒ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๒ – ๙ ม.ค. ๖๐ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ  ส. ๒๑  ม.ค.  ๖๐ 
รอบการทดสอบที่ ๓ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑๖  - ๒๓  ม.ค. ๖๐ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ  ส. ๔ ก.พ. ๖๐  
รอบการทดสอบที่ ๔ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๓๐  ม.ค. –  ๖  ก.พ. ๖๐  
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ  ส. ๑๘  ก.พ.  ๖๐  
รอบการทดสอบที่ ๕ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑๓  -  ๒๐  ก.พ. ๖๐  
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ   ส. ๔  มี.ค.  ๖๐  
รอบการทดสอบที่ ๖ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๒๗  ก.พ. – ๖  มี.ค. ๖๐ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ  ส. ๑๘  มี.ค.  ๖๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สาํหรบันักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล รวมท้ัง
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาต่อและประสงค์จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของบณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๐  (ครั้งท่ี๑) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๑๒  
จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จัดประชุม  ณ  อาคารสํานักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ  
ปิดรับผลงาน   ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐   วันที่จัดประชุม  ๓  มีนาคม  ๒๕๓๑ 

กําหนดสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 

รอบการทดสอบที่ ๗ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑๓ – ๒๐  มี.ค. ๖๐ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  ส. ๑  เม.ย.  ๖๐ 
รอบการทดสอบที่ ๘ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๓  -  ๑๐  เม.ย. ๖๐  
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  ส.  ๒๒  เม.ย. ๖๐  
รอบการทดสอบที่ ๙ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑๗  -  ๒๔  เม.ย. ๖๐  
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  ส. ๖  พ.ค. ๖๐ 
รอบการทดสอบที่ ๑๐ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑  - ๘  พ.ค. ๖๐ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  ส. ๒๐ พ.ค. ๖๐ 
รอบการทดสอบที่ ๑๑ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑๕ – ๒๒  พ.ค. ๖๐ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  ส. ๓  มิ.ย. ๖๐  
รอบการทดสอบที่ ๑๒ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๒๙ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๖๐ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ   ส. ๑๗  ม.ิย. ๖๐ 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ีศูนย์ภาษา  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร.  ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๖   ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

   โครงการไถ่ชวีิตโค - กระบือ เน่ืองในวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย จดัโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ 
เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดาํริ  เมื่อวันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี  โดย
ในโครงการจดัใหม้ีพิธีสงฆ์ และพิธมีอบโค - กระบือ แก่ผู้แทนจากกรมปศุสัตว ์ 
จังหวดัปทุมธานี โดยในปีน้ี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และผู้จติศรทัธาได้
ร่วมไถ่ชีวติโค - กระบือในโครงการ จํานวน  ๒๔ ตัว แบ่งเป็น  ไถ่ชีวติโคเพศ
เมีย จาํนวน ๒๒  ตัว  ตัวละ  ๒๗,๐๐๐ บาท  กระบือเพศเมีย จาํนวน  ๒  ตัว 
ตัวละ ๒๙,๐๐๐  บาท 

 

 พธิีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรําลึก เน่ืองในวันพระราชสมภพ ปีที ่ ๘๙  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๙ 

ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บัณฑิตวิทยาลัย  เข้าร่วมพีธกีลา่วปฏิญาณ แสดงความจงรกัภักด ี
และรวมพลงัรําลึก เน่ืองในวันพระราชสมภพ ปีท่ี ๘๙  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช จดัโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถง
พระราชานุสาวรีย์ สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม  พระบรมราช
ชนก  เมื่อวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ บริเวณช้ัน  ๑  สาํนักงาน
อธิการดี มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง  
มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี กลา่วสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกลา่วนําถวายสัตย์ปฏิญาณ และมีคณะผูบ้ริหาร 
คณบดี ผู้อาํนวยการ และบุคลากรจากสว่นงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักด ีและร่วมร้องเพลง ‘สรรเสริญ  
พระบารมี’ และเพลง ‘พ่อแห่งแผ่นดิน’ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย ศาสตราจารย์  ดร.
พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย พรอ้มทีมผู้บรหิาร และบคุลากร 
เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล 
อดุลยเดช  เบื้องหน้าพระบรมโกศ   เมื่อวันท่ี   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ณ 
พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท   ในพระบรมมหาราชวงั 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มหิตลาธ ิ
เบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรม
โกศ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม พระราชทานผา้พระกฐินประจําป ี๒๕๕๙  ให้
มหาวิทยาลัยมหิดลนําไปถวาย  ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตําบลพระ
ปฐมเจดีย์ อาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙    
โดย ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รองอธกิารบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 
เป็นประธานในพธิถีวายผา้กฐินพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆผ์ู้จาํพรรษา ท้ังน้ี
ผู้บรหิาร บุคลากร มหาวิทยาลัยมหดิล และประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วม
ในงานเป็นจาํนวนมาก 

๑๐ 



๑๑ 
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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๖  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

การออกภาคสนามคร้ัง น้ีเป็นครั้ งแรก
สําหรับการเรียนในระดับปริญญาโท อยู่ในช่วงวันท่ี 
๒๗ – ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ในความรู้สึก
ตอนแรกท่ีต้องเตรียมตัวไปภาคสนามคือ รู้สึกตื่นเต้น
และท้าทาย ไม่รู้ว่าการออกภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษา
จริงครั้งแรกจะเป็นอย่างไร ก่อนการออกภาคสนาม
เราต้องเตรียมพร้อมในหลายๆ  เรื่องเช่น อุปกรณ์การ
ฝึกภาคสนาม ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับพ้ืนท่ีศึกษาและ
การใช้ทรัพยากรของแต่ละพ้ืนท่ี การติดต่อท่ีพัก 
อาหาร  เครื่องดื่ม  และของใช้ส่วนตัวแต่ละคน 
ช่วงเวลาน้ันหลายคนค่อนข้างกังวล เพราะการเตรียม
ความพร้อมหลายอย่างยังไม่เรียบร้อยดี แต่สุดท้ายเรา
มีการประชุมกันระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ี 
และเพื่อนๆ ทําให้แผนงานท่ีวางไว้สําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

 
วัตถุประสงค์สําคัญในการฝึกภาคสนามครัง้

น้ี เพื่อดูระบบโดยรวมท้ังหมดของสิ่งแวดล้อมและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินน้ันๆ 
ซ่ึงแบ่งประเภทตามเขตท่ีเราไปศึกษาได้แก่ เขตท่ีราบ

ภาคกลาง ภาคอีสาน และที่ราบชายฝั่งทะเล
ตะวันออก  

พื้น ท่ี ในการออกภาคสนามครั้ ง น้ี 
ได้แก่ 

๑. วัดเจดีย์หอย จังหวัดปทุมธานี 
๒ .  ปูน ซี เมนต์นครหลวง  จั งหวัด

สระบุรี 
๓. ไร่สุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา 
๔ . เ ข่ื อ น ลํ า ต ะ ค ล อ ง  จั ง ห วั ด

นครราชสีมา 
๕ . โ ร ง ง า น เ ก ลื อ พิ ม า ย  จั ง ห วั ด

นครราชสีมา 
๖. สถานีฝึกนิสิตวังนํ้าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา 
๗. อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัด

นครราชสีมา 
๘. เข่ือนห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี 
๙. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑ ๐ . เ ข่ื อ น บ า ง ป ะ ก ง  จั ง ห วั ด

ฉะเชิงเทรา 
๑๑. ศูนย์ศึกษาตําบลท่าข้าม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
พื้นท่ีเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ

โดยความรู้สึกหลังจากออกภาคสนาม    มี

หลากหลายความรู้สึกมากท้ัง สนุก  เหน่ือย แต่
เป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าในการเรียนรู้ของพวกเรา 
พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้จากสภาพส่ิงแวดล้อมใน
พื้นท่ีจริง ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนหรืออ่านหนังสือ 
พวกเราได้ทําการวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆ  ในพ้ืนท่ีเช่น สภาพธรณีวิทยา ดิน ป่าไม้ 
และสัตว์ป่า รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนของแต่ละพ้ืนท่ี  ฉะน้ันพื้นท่ี น้ีจึงเป็น
ห้องเรียนธรรมชาติสําหรับพวกเรา ท่ีสําคัญคือ 
เป็นการฝึกให้พวกเรารู้จักอดทน ไม่ยอมแพ้ และ
ฝึกการคิดวิเคราะห์วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
น่ีจึงเป็นก้าวหน่ึงท่ีสําคัญท่ีจะทําให้พวกเราเป็น
นักสิ่งแวดล้อมท่ีดีในอนาคต 

 
ท้ายท่ีสุดน้ีหวังว่า การออกภาคสนาม

ครั้งท่ี ๑ จะเป็นบทเรียนท่ีดีในการออกภาคสนาม
ในครั้งต่อไป และจะสามารถพัฒนาตัวเองสําหรับ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สมดัง
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล.. 

eÃ ืèo§eÅ �Ò !!  ¨Ò¡¡ÒÃoo¡ÀÒ¤Ê¹ÒÁ¤Ãaé§·Õè 1   
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๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานวจิัยและบริการวิชาการ  ๓๑๙-๓๒๐  งานพัฒนาหลักสตูร  ๓๐๙-๓๑๐  ศูนย์ภาษาตา่งประเทศ  ๒๒๑-๒๒๒  
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