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ผลิตดษุฎีบัณฑิต ท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพัฒนางานวิจัยท่ีเช่ือมโยงความรู้สหสาขาวิชา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิก เพื่อพัฒนาวิธีการดูแล
รักษาผู้ป่วยใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   ตลอดจนเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ  (from bench to bedside to community)   

 



๐๒ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๘  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๖๐ 

  บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝา่ยวิจัยองค์กรและนวตักรรมการศึกษา และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย  ได้เข้ามอบกระเช้าของขวญั และอวยพรเนือ่งในวาระดิถีข้ึนปใีหม ่ ๒๕๖๐  แด ่รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธวิัฒน์ เลิศศิริ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์,    
รองศาสตราจารย์   ดร. พญ. ภัทรวณัย์  วรธนารัตน์  รองคณบดฝี่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี และรองศาสตราจารย์  
ดร. สวุัฒนา  จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหดิล 

๐๒ 

 มอบกระเช้าของขวัญเนือ่งในวาระดถีิวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ 

 ผู้บรหิารพร้อมเจ้าหน้าท่ีจากส่วนงานมหาวิทยาลัยมหดิล และหน่วยงาน 
ต่างๆ  เข้าพบผูบ้ริหารบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพร
เน่ืองในโอกาสวาระดิถีวันข้ึนปีใหม่  ๒๕๖๐  ณ  สํานักงานคณบดี ช้ัน ๒ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

บัณฑติวิทยาลัย มอบกระเช้าของขวัญ 
เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปใีหม่ ๒๕๖๐ 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๘  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๖๐ 

๐๓ ๐๓ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต  หลักสูตรนานาชาติ   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
Doctor of Philosophy Program  in Translational Medicine  (International  Program)  

ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร   
 เวชศาสตร์ปริวรรต เป็นช่ือภาษาไทยท่ีราช
บัณฑิตสถานได้ใหค้วามหมายมากับคําว่าTranslational 
Medicine ซ่ึงเปน็สาขาวิชาแรกและวิชาเดียวท่ีเปิดการ
เรียนการสอนในประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอน
มาเป็นเวลา ๔ ปีนับจาก พ.ศ.๒๕๕๖  หลักสูตรปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต เป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ (multidisciplinary) บูรณาการความรู้
ระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical science) มุ่ง
ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแพทย์นักวิจัย (physician scientists) 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เวชศาสตร์ปริวรรต (transla- 
tional research scientists) และนักวิจัยและพัฒนาท่ี
สังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชน (R&D scientists) ให้เปน็ผู้
มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถพฒันา
งานวจิัยท่ีเช่ือมโยงความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชา และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิก เพื่อพัฒนา
วิธีการดแูลรกัษาผูป้่วย ใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตลอดจน
เป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาทางด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ (from bench to bedside to community)  

ในหลักสตูรฯ จะเน้นการทํางานวจิัยเพื่อตอบโจทย์
และแก้ปญัหาท่ีพบในทางคลินิก โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ งานวจิัยด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน (basic science research) งานวจิัยทาง
คลินิก (clinical research) และงานวิจัยท่ีนําไปสู่
การใช้ประโยชน์ (translational research)  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เข้าใจความสมัพันธ์ระหวา่ง ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) กับการเกิด
โรค   สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหวา่งความรู้
ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science) กับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คลินิก   (clinical science) 
สามารถทําวจิัยโดยเลือกใช้ระเบียบวิธีการวจิัย และ
ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีเกิดข้ึน
ในทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง สามารถทํางาน
เช่ือมโยงกับแพทย์ท่ีทํางานดา้นคลินิก, แพทย์นัก 
วิจัย, นักวิทยาศาสตร์ท่ีทํางานในห้องปฏิบตัิการ, 
นักชีวสารสนเทศ (bioinformatician), วิศวกร
การแพทย์  (biomedical engineering) และ
บุคลากรท่ีทํางานในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบังาน 
วิจัยเวชศาสตร์ปรวิรรต 

 
จุดเด่นของหลักสตูร 

 เน้นการวิจัยเชิงบรูณาการ ระหวา่งงาน 
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science 
research) กับงานวิจัยทางคลินิก (clinical re-
search)  เพือ่นํามาประยุกตใ์ช้ได้จริงทางคลินิก 
เหมาะสําหรับผู้ท่ีมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

และมีความสนใจ การทํางานวิจัยทางเวชศาสตร์
ปริวรรต ซ่ึงโรงพยาบาลรามาธิบดีมผีู้ป่วย
หลากหลายและมตีวัอย่างทางคลินิก เช่น เลือด
และสารคัดหลั่ง ช้ินเน้ือของผู้ปว่ยท่ีเหลือจากการ
ใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค ทําให้มีความพร้อมในการ
ทําวิจัยดา้นเวชศาสตร์ปริวรรตสงู การทํางานวิจัย
ท่ีใช้ตัวอย่างทางคลินิก จะช่วยให้เกดิความเข้าใจ
ปัญหาทางคลินิกได้อย่างลกึซ้ึง และสามารถตอบ
โจทย์งานวิจัยได้ตรงเป้า  เป็นทางเลือกสําหรับ
แพทย์เวชปฏิบัต ิ ท่ีมีความสนใจในการทําวจิัย
เช่ือมโยงระหว่าง basic science research กับ 
clinical research และต้องการศึกษาต่อ 

หลักสูตรสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต มี
ข้อเด่นของหลักสตูร คือ  เป็นท่ีแรกท่ีเปิดให้
นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้หลักการในการทําวจิัยท่ีนํา
ความรูด้้าน basic science  ท่ีได้จากการทําวิจัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย (laboratory)  มาพัฒนา
เป็นผลงานท่ีไปใช้ในคนไข้ได้จริง หรือในทาง
กลับกันคือ นําปญัหาทางคลินิกมาเป็นโจทย์วจิัย 
เพื่อวิจัยหาวิธีการวินิจฉัยและรักษาแบบใหม่ ท่ีมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน     นอกจากน้ี จุดเด่นของ
หลักสูตรฯ คือตั้งอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี ทําใหส้ามารถปรึกษา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และทํางานร่วมกันกบั
แพทย์ท่ีดูแลคนไข้ได้ตลอด  นอกจากการทําวิจัย
ในห้องปฏิบัติการแล้วนักศึกษาของหลักสูตร จะ
ได้ศึกษาปัญหาทางคลินิกจากคนไข้โดยตรง ภาย 
ใต้การดแูลของแพทย์ท่ีดูแลคนไข้ ในโรงพยาบาล    
ท้ังน้ีเพื่อให้สามารถคิดหาโจทย์วจิัยท่ีตัวเองสนใจ
ได้ด้วยตนเอง    

ปัจจุบันประเทศไทยน้ัน ยังขาดบคุลากรท่ี
สามารถทํางานร่วมกับท้ังนักวิทยาศาสตร์ในห้อง 
Lab  และแพทย์เวชปฏิบัติได ้ การพูดคุยสื่อสาร
กับนักวิทยาศาสตร์  หรือแพทย์ ต้องอาศัย
บุคลากรท่ีมีความเข้าใจในงานท้ังสองด้าน    เรา
จึงมุ่งผลติบุคลากรท่ีทํางานในลกัษณะของ เวช-
ศาสตรป์ริวรรต เพื่อลดช่องว่างระหว่างการ
สื่อสารและทํางานร่วมกันระหวา่ง
นักวิทยาศาสตร์  กับแพทย์เวชปฏิบตัิได ้

 
 

โดย อาจารย์ ดร. พญ. ณฐินี จินาวัฒน์  อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต  หลักสูตรนานาชาติ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 



๐๔ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเวชศาสตรป์ริวรรต  หลักสูตรนานาชาติ   ..ต่อ 

 หลักสูตรฯ สนับสนุนให้เกิดผลงานวจิัยท่ี
สามารถไปใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างคุ้มค่าสงูสุดกับวงการ
แพทย์  เน่ืองจากหลักสูตรมีการทํางานรว่มกันท่ีดกีับทาง
แพทย์ท่ีดูแลคนไข้ (แพทย์เวชปฏิบัติ) การได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชิด  เป็น
การบรูณาการความรู้  ทําให้เกิดการสร้างงานวิจัยจาก
ปัญหาทางคลินิกท่ีเกิดข้ึนจรงิร่วมกนั     ซ่ึงงานวจิยัท่ี
สําเรจ็จะถูกนําไปใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาผู้ปว่ยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สิ่งท่ีนักศึกษาจะได้รับเม่ือเข้ามาศึกษา   และสําเร็จ
การศึกษาออกไป 

หลังจากนักศึกษาสําเรจ็การศึกษาแล้ว 
สามารถนําองค์ความรูใ้หม่ๆ ท่ีเรยีนรู้ไปปรับใช้ได้จริง 
วิชาต่างๆ ใน coursework ของหลักสูตรจะเน้นความ
เข้าใจกลไกการทํางานของระบบต่างๆ ในรา่งกายมนุษย์
ในระดับโมเลกุลและเซลล์ นอกจากน้ียังเน้นการใช้
เทคโนโลยีชีวการแพทย์สมัยใหม่เพือ่ทําการวิจัยด้านเวช
ศาสตรป์ริวรรตในปัจจุบัน    การทํางานวิจัยแบบบูรณา
การท่ีเกดิข้ึนในหลกัสูตรฯ จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความคิด มีระเบยีบวิธีวจิัยและการวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ 
เพื่อผลติผลงานวิจยัหรือนวัตกรรม ไปช่วยดูแลรกัษา
ผู้ป่วยให้มปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน   และข้อดีท่ีสุดคือ  
นักศึกษาของเรามโีอกาสท่ีจะลงไปสงัเกตการณพ์ร้อมกับ
อาจารย์แพทย์ท่ีลงตรวจรักษาคนไข้ ในหน่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอก   โดยอาจารย์แพทย์จะเป็นผู้ใหข้้อมลู  เช่น  
คนไข้ท่ีมาตรวจรบัการรักษาเป็นโรคอะไร  ปัญหาหลักๆ
ทางคลินิกของผูป้ว่ยคืออะไร    ท้ังน้ีก็เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดร่วมกันกับอาจารย์แพทย์ในงานวิจัย ให้นักศึกษา
ได้เห็นปญัหาท่ีแท้จริงดว้ยตนเอง   ซ่ึงทางหลักสูตรคิดว่า 
วิธีการสอนและการปฏิบัติจรงิน้ีจะช่วยให้นักศึกษาสนใจ
ในสิ่งท่ีตวัเองทํามากข้ึน   เห็นภาพวัตถุประสงค์การวจิัย
ชัดเจนข้ึน  เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ละพัฒนาต่อยอดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
       ทุนการศึกษา  

หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต เปน็หลักสูตร    
 นานาชาติ รับท้ังนักศึกษาไทยและต่างชาต ิ ใน 
 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
ได้จัดหาและเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยและ

นักศึกษาตา่งชาติ   เปิดโอกาสทางการศึกษา  
สนับสนุนใหผู้้ท่ีมีความสนใจท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อ
ทางด้านน้ีได้เข้ามาศึกษา  เพื่อนําความรู้ท่ีได้ไป
พัฒนาสู่การปฏิบตัิใช้ได้จริงทางคลนิิก  ท้ังระดับ
ปัจเจกและในระดบัชุมชน ครอบคลมุบริบทของการ
วินิจฉัยรกัษาและการป้องกันโรค   และเพ่ือการวจิัย
และพัฒนางานในศาสตร์ด้านน้ี    นอกจากน้ี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ยังสนับสนุน
ใหทุ้นการศึกษาในด้านตา่งๆ  อีกจาํนวนมาก 

 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
แบ่งออกเป็นการทํางานทางดา้น aca-

demia โดยเป็นอาจารย์หรือครูในสถานศึกษา  
หรือเป็นผู้ให้ความรู้ทางดา้น  Translational Med-
icine  แกห่น่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันวิจัย 
กระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ และภาคเอกชน   ซ่ึง
ปัจจุบันบริษัทเอกชนต่างๆ จะเป็นตัวแทนรับ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางชีวการแพทย์
จากต่างประเทศเข้ามามากกว่าท่ีจะผลติคิดค้นเอง

ในประเทศ   บริษัทเหลา่น้ีต้องการผู้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีทางชีวการแพทย์  หรือผู้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ปริวรรต มาทํา 
งานรว่มกบัทีม  เพื่อเป็นท่ีปรึกษาให้กับลูกค้าของ
บริษัท  และในอนาคตประเทศไทยจะมีโครงการ 
Thailand 4.0 ท่ีเน้นการผลิตยา หรือเทคโนโลยี
ใหม่ทางชีวการแพทย์ต่างๆ ได้เองในประเทศมากข้ึน  
ซ่ึงบุคลากรด้านน้ียังขาดแคลนอยู่มาก   ดงัน้ัน
นักศึกษาท่ีสาํเรจ็การศึกษาจากหลักสูตร  จะเข้าไป
ทํางานตรงน้ีไดด้ี  ด้วยนักศึกษาได้เรียนรู้การทํางาน
เป็นทีมแบบบรูณาการ (multidisciplinary) มี

ทักษะการสื่อสารท่ีดีกับบุคลากรเฉพาะทางหลายๆ 
ด้าน   มีความรู้ในเรื่องของ  basic science 
เทคนิคการทําการทดลองในห้องปฏิบัติการเชิงลึก 
และทราบถึงวธิีการ ท่ีจะนําความรู้ไปใช้ไดจ้ริง  
หรือตอบโจทย์งานวิจัยทางคลินิกท่ีเหมาะสมไดด้ี   

 
เชิญชวนผู้ท่ีสนใจ  ท่ีจะเขา้มาศึกษาในหลักสูตร   
 กลุ่มเปา้หมายที่จะรับเข้าศึกษา  มีท้ัง
แพทย์ หรอือาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ 
เภสัชกร นักศึกษาโครงการ PhD. MD.  บัณฑิต  
สายวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสายวิทยา- 
ศาสตร์ท่ัวไป  จากท้ังในและต่างประเทศ 
 เน่ืองจากหลักสูตรเราเปิดกวา้ง  เน้น
เรื่องการนําองค์ความรู้ทาง Basic science ไป
พัฒนาต่อยอดการดูแลรกัษาผู้ป่วย เพราะฉะนั้น
โจทย์วิจัยของหลกัสูตร จึงค่อนข้างกว้างและ
สามารถรับผูส้นใจ ท่ีจบจากหลากหลายสาขาวิชา  
ไม่ว่าจะเป็นผูจ้บทางดา้นวิชาชีพ  อาทิ  นักวิทยา- 
ศาสตร์  แพทย์  เภสัชกร  ทันตแพทย์  สัตวแพทย์  
วิศวกร ซ่ึงถ้ามีความสนใจท่ีจะนําความรู้วิทยา- 
ศาสตร์ชีวการแพทย์ ไปพัฒนาการดูแลรกัษาผู้ป่วย
ให้ดีย่ิงข้ึน  หรอืมีความสนใจท่ีจะมาพัฒนาอะไร
ใหม่ๆ  ใหก้ับผูป้่วยชาวไทย  ทางเราก็ยินดีต้อนรับ   
 
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมลู
หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเวชศาสตร์
ปริวรรต    หลักสตูรนานาชาต ิ  เพิ่มเตมิไดท่ี้  
https://sites.google.com/a/mahidol.edu/
transmed/  หรือท่ี  www.grad.mahidol.ac.th  

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต  

หลักสูตรนานาชาติ   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวทิยาลัยมหิดล 

Doctor of Philosophy Program  in  
Translational  Medicine    (International Program) 

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital,  
Mahidol University   

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๔๘  ประจําเดือนมกราคม  ๒๕๖๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

 จุดเด่นของระบบนี้ 
มีการทํางานในรูปแบบ Internet ช่วยใหผู้้ใช้

สามารถกรอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรใ์ดก็ได้ท่ีอยู่ใน
ระบบเครือข่าย 

 
 การเปิดเผยข้อมูล 
 เปิดให้ใช้งานแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูบ้งัคับบญัชา/นายจา้ง  ตอ่การปฏิบตังิานของบณัฑิตท่ีสาํเรจ็
การศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา จากมหาวทิยาลัยมหดิล ทางหน้า
เว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/   ตัง้แต ่ปี
การศึกษา ๒๕๕๕  จนถึงปัจจบุัน  
 
 
 ผู้รับผิดชอบระบบ  

คุณทรายทอง เช้ือนุ่น                           
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

          โทร.  ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔  
 e-mail  : saithong.chu@mahidol.ac.th  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๘  ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๖๐ 

๐๕ 

รูปท่ี ๒ ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการแบบสอบถาม 

ระบบความพงึพอใจของผู้บงัคบับญัชา / นายจ้างตอ่การปฏบิตังิานของบณัฑติ 
ท่ีสําเรจ็การศกึษา  ระดบับณัฑติศกึษา  จากมหาวทิยาลยัมหิดล 

 ระบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา จาก
มหาวทิยาลยัมหดิล   โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่รวบรวมผลประเมนิความพึงพอใจของผูบ้งัคับบญัชา/นายจา้ง  ตอ่การปฏิบตังิานของบณัฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล  หลงัจากท่ีบณัฑิตมกีารแจง้ การมงีานทําในระบบแบบสอบถามภาวะการไดง้านทําของบณัฑิต เพ่ือใหส้ะดวกตอ่การ
สรปุ และนําเสนอผลเปน็ภาพรวม โดยมกีารประเมินทางดา้นผลการเรยีนรูท้ั้ง ๕ ดา้น  ท่ีเช่ือมโยงผลจากการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา ระบบประเมนิ
ความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมตีอ่หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา และประเมนิความพงึพอใจของผูบ้งัคับบญัชา/นายจา้งตอ่อตัลกัษณข์องมหาวทิยาลัยมหดิล  
โดยระบบน้ีไดอ้อกแบบเพือ่แสดงผลสรปุการประเมนิใหก้บัประธานหลกัสตูร สว่นงาน และบณัฑิตวทิยาลัย โดยไดเ้กบ็รวบรวมสรุปผลใน GRAD -  MIS 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  
 
การเข้าสูร่ะบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  
             ๓. เลอืกท่ีระบบความพึงพอใจของผูบ้งัคับบญัชา / นายจา้งตอ่การปฏิบตังิานของบณัฑิต   ท่ีสาํเรจ็การศึกษา  ระดบับณัฑิตศึกษา  
                   จากมหาวทิยาลัยมหดิล 
             ๔. เมื่อเข้าสู่ระบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in   ดังภาพ  

รูปท่ี ๑  ตัวอย่างหน้าจอแสดงการเขา้สู่ระบบ 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

คนทํางาน HR หรือ ดา้นทรัพยากรบุคคล  
รู้หรือไม่วา่บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์น้ัน
มีอะไรบ้าง  ฟังดูเหมือนไมม่ีอะไร  แต่จรงิๆ  แล้วเปน็
งานท่ีไม่งา่ย  และท้าทายมากในการท่ีจะทําให้ไดด้ี 
และจะทําอย่างไรให้ทํางานได้อย่างมืออาชีพ  บง่บอก
ถึงมาตรฐานในการทํางาน และทําอย่างไรให้น่า
ประทับใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ ....ฉบับน้ีเราจึง
นําเทคนิคง่ายๆ มาฝาก เพียงคุณมี ๔  คุณสมบัติของ
การเป็นมืออาชีพเท่าน้ันเอง มาดูกนัเลยค่ะว่ามี
อะไรบ้าง  

 
๑. ทํางานอยู่เหนอืความคาดหวัง  
พนักงาน ฝ่ายบุคคล อาจจะไม่ต้องมีความ 

สามารถขนาดอา่นใจพนักงานคนอ่ืนๆ ได ้ แต่การท่ี  
HR  สามารถสนองตอบต่อความต้องการของพนักงาน
ได้อย่างทันท่วงที น่าจะเป็นสิง่ท่ีสร้างความประทับใจ  
และสรา้งความไวว้างใจได้ คงไม่ยากเย็น  ในการ
ทํางานทุกคนคาดหวังความรวดเร็ว  ฉับไว  หาก HR  

สามารถทํางานอย่างอยู่เหนือความคาดหวังได้เสมือน 
หน่ึงวา่ ความต้องการของพนักงานน้ันเป็นสิ่งท่ีอยู่ใน
ความคิดของ HR เอง  ก็จะย่ิงทําให้เจ้าหน้าท่ี HR เกิด
ความรูส้ึกถึงความสําเรจ็ท่ีเกิดข้ึน  

 
 ๒. เป็นผู้รู้รอบ  ความรอบรู้เป็นคุณสมบตัิ
อย่างหน่ึงท่ี HR จะขาดเสียไม่ได้  เพราะการท่ีเป็นคน
รู้รอบ ไม่เพียงแต่จะช่วยทําให้สามารถตอบคําถาม
พนักงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  น่าประทับใจแล้วยัง
เป็นการช่วยสร้างภาพลกัษณ์ของการท่ีเป็นคนน่าเช่ือ-  
ถือ และน่าไวว้างใจให้เกดิข้ึนด้วย  ในการขอความ
ช่วยเหลือดา้นข้อมูลกับ HR ในแตล่ะครั้ง   พนักงาน
คาดหวังท่ีจะได้เน้ือหาท่ีถูกต้อง  เพราะเขาเช่ือมัน่
อย่างเต็มท่ีว่าพนักงาน HR  คือบุคคลท่ีไว้วางใจไดใ้น
การช่วยจดัการธรุะต่าง ๆ ให้ อีกท้ัง HR อาจจะต้อง

ทําหน้าท่ีเป็นนักสงัเกตการณพ์ฤติกรรมของพนัก- 
งานในบริษัทไปดว้ยในตัว  เพราะน่ันจะช่วยทํา
ให ้ HR สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
พนักงานได้อย่างถกูต้องและทันท่วงที  

 
 ๓. เป็นผู้ท่ีมีมนษุยสัมพันธ์ด ี  การท่ี HR 
เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่ได้เป็นการพิสูจน์เพียง
ว่า  คนๆ น้ันเป็นคนท่ีมีอัธยาศัยดี น่าคบหา หรือ
เป็นความมีเสน่ห์ในทางสว่นตัวเท่าน้ัน  แต่ยังเป็น
ผลดีตอ่การทํางานด้วย  เพราะในการทําหน้าท่ี
ของ HR น้ัน  จําเป็นท่ีจะต้องรูจ้ักกบัพนักงานท้ัง
บริษัทได้เป็นอย่างดี  แน่นอนว่า อาจจะไม่ได้
หมายถึงในทางสว่นตัว  แต่ต้องรูว้่าในตําแหน่ง
หน้าท่ีพนักงานคนน้ัน ในฐานะท่ีเป็น HR แล้วจะ
สนองตอบต่อความต้องการ ของพนักงานคนน้ัน
อย่างไรไดบ้้าง  การท่ี HR มีมนุษยสัมพันธ์เป็น
อย่างดีย่อมส่งผลต่อการทํางานท่ีราบร่ืน  และมี
ประสิทธิภาพของบริษัทด้วยเช่นกัน และปฏิเสธ

ไม่ได้วา่ HR อาจจะต้องมีความเปน็ผู้สรา้งความ
สนุกสนาน หรอืประสานงานในกจิกรรมตา่งๆ 
ของบริษัท  เพื่อสรา้งมติรภาพและความเป็น
กันเอง  

 
 ๔. เป็นผู้ให้คําปรึกษาท่ีด ี   ปญัหา
มักจะเกิดข้ึน เพือ่ใหแ้ก้ไขอยู่ตลอดเวลา ความ
ท้อถอยก็เช่นเดียวกัน  มกัจะเกิดข้ึนในชีวิตของ
การทํางานได้เสมอ  ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า ความ
เป็นมืออาชีพของ HR จะช่วยบรรเทาปดัเป่า
ปัญหาเหล่าน้ันได ้  โดยการทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้
คําปรึกษาท่ีดี ในยามท่ีพนักงานเกิดความท้อแท้ 
ถดถอย หมดกาํลงัใจในการทํางาน HR  สามารถ
ทําหน้าท่ีเป็นผูใ้หก้ําลงัใจท่ีดี และยังต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความกลา้หาญท่ีจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ

สนับสนุนความคิดใหม่ๆ  ให้เกดิข้ึนในบริษัทเพ่ือ 
ให้พนักงานมีทัศนคติท่ีถูกต้องเหมาะสม  
 
 การทําหน้าท่ีของนักบริหารทรพัยากร
บุคคล หรือ HR เป็นตัวช้ีวัดความมมีาตรฐานของ
บริษัทได้อย่างยอดเย่ียม  หาก HR  ทํางานได้
อย่างมีระบบ และน่าประทับใจ ย่อมแสดงถึง
ความมีระบบระเบยีบของบริษัทได้เป็นอย่างด ี 

การทํางานมีการเปลี่ยนเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเปน็ลักษณะของงานท่ีทํา 
หรือในส่วนขององค์การ  งานของ HR  เองก็
เช่นเดียวกัน  ตอ้งพบเจอกับความเปลี่ยนแปลง 
และรับมือกับสิง่ท่ีเกิดข้ึนให้ได้   HR จึงต้อง
พร้อมท่ีจะรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ต้องปรับตัวตลอดเวลาให้เข้ากับ
แนวคิดใหม่ๆ    เพื่อนํามาสรา้งความสําเร็จให้
เกิดกับองค์การ  มาดูกันวา่เทรนด์ HR ยุคใหม่
น้ันมีลักษณะอย่างไร  องค์การต้องการ HR แบบ
ไหน  เพือ่จะได้เตรียมความพร้อมใหก้ับตวัเอง
และองค์การให้ไดม้ากท่ีสุด 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

๔ คุณสมบัติของการเป็น HR มืออาชีพ 
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แหลง่ท่ีมา  
http://www.prosofthrmi.com/

ArticleInfo.aspx?
rticleTypeID=2135&ArticleID=9840 

บทความโดย : th.jobsdb.com 
ประกาศบทความโดย 

www.prosofthrmi.com 
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ทุนคืนได้ 
หมายเหตุ (*) ส่วนงาน ท่ีสามารถขอรับทุน ฯ  
ดูได้จาก 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/scholarships-presentations-
in-thailand.php   
 ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ท่ีจัดสรร  
 เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ   
 
 จํานวนเงินทุนอุดหนุน   
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับ ค่าลงทะเบียนในการเสนอผลงาน (ทุน
ละไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท) ค่าเดินทาง (ทางบก) 
และค่า ท่ีพัก  ตามเกณฑ์ ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด  ท้ังน้ี  การพิจารณาให้ทุนข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนบัณฑิต
วิทยาลัย  
  

 บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญา  
โท – เอก       ไปเสนอผลงานทางวิชาการภายใน 
ประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี 
  คุณสมบัติของผูข้อรับทุน  
   ๑ . เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  (ท้ังนักศึกษา
ไทยและต่างประเทศ ) จากส่วนงาน ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้บริหารเงินรายได้หลักสูตร ซ่ึงได้รับ
เชิญให้เสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ในระหว่างท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู่ (*) 
 ๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) 
และนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้

ดําเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ รวมท้ังได้รับการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว และต้องไม่เป็นนักศึกษาท่ีได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนท่ีให้การสนับสนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
 ๓ . ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการ
พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอ
ผลงานภายในประเทศจากบัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๔. ผู้ขอทุนจะต้องมีรายช่ือเป็นลําดับแรก
ของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการท่ีจะนําเสนอ และ
ระบุช่ือของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นท่ีอยู่หน่ึงในท้าย
ช่ือของคณะผู้นําเสนอและผลงานท่ีจะนําเสนอ
จะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏ
ในการนําเสนอผลงานท้ังประเภท Oral Presenta-
tion และ Poster Presentation  
 ๕. กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนใน
การเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งน้ีจากแหล่งทุน
อื่น      โปรดระบุช่ือทุนและแหล่งทุนท้ังหมดเพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณา  
 ๖ .  หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียก

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาโท – เอก  ไปเสนอผลงานทาง

วิชาการ ภายในประเทศ  ประจําปี ๒๕๖๐

เง่ือนไขการรับทุน 
 นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ส่งเอกสารตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ มาท่ี  งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน
ระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด หากเลยระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ 
 ให้นักศึกษาท่ีได้รับทุนรายงานผลการนําเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอผลงาน   
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม  :  งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
 โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑ 

กําหนดเวลาและการยื่นขอรับทุนอุดหนุน  

คร้ังที ่ ช่วงการนําเสนอผลงาน ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน วันประกาศผลทุนภายในวันที่ 
๑ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
๒ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๓ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๔ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๕ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
๖ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๗ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๘ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
๙ ๑–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๑๐ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๑๑ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๑๒ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 Student Activities    
Live & Learn 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมโครงการเสริมทักษะการส่ือสารดว้ยภาษา
มือ ภายใตก้ิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร  วนัท่ี ๑๓  
มกราคม ๒๕๖๐  ณ หอ้งประชุม  ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษามือกบัคนพิการทางการไดยิ้นได้อย่างถูกต้อง วิทยากรในการบรรยาย
ได้รับเกียรตจิาก คุณมาลิน เนาว์นาน ล่ามภาษามือ จากวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๐๘ 
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  โครงการเปิดตํารับขนมไทย : ลูกชุบ 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัโครงการเปิดตาํรบัขนมไทย : ลกูชุบ  เมื่อวันท่ี ๘ 
มกราคม ๒๕๖๐  ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพือ่สร้างความรู้
ความเขา้ใจเรื่องขนมไทย ลูกชุป และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณว์ัฒนธรรม
ไทย สามารถนําความรู้ไปปฏิบัตใินชีวิตประจาํวันในโอกาสตา่งๆ ได้ตามความ
เหมาะสม พธิีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย และได้รับเกียรติจาก 
นางสาวจิรปิยา กาญจนพ เป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรูแ้ละสอนฝกึปฎิบัตใิน
การปั้นขนมลกูชุบในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการในครัง้น้ี 
 

อบรม Digital Literacy Training 

 บัณฑิตวิทยาลัย จดัอบรม Digital Literacy Training  เมื่อวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวทิยาลัย ศาลายา ภายใต้
กิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้เท่าทันสื่อ สามารถนํา
ความรูใ้นการใช้สือ่ไปใช้ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธภิาพ วิทยากรบรรยายให้
ความรู ้ ไดร้ับเกียรติจาก Dr. Hugh O’Connell กรรมการผู้จดัการ ICDL 
Thailand โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรตุ รองคณบดี
ฝ่ายกจิการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปดิการอบรม มี
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจาํนวนมาก 

 โครงการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๘  ประจําเดือนมกราคม   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 

 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ 
Cultural Trip : วัฒนธรรมสญัจร ณ บางกระเจ้า ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : 
ทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร เพื่อให้นักศึกษาไทยซ่ึงได้เข้ารับการอบรมการ
เป็นมัคคุเทศก์บัณฑิตได้นําความรู้ นําเสนอหรอืสื่อสารถ่ายทอดกับนักศึกษา
ต่างชาติให้มีความเข้าใจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   เมื่อวนัท่ี  ๒๑ – ๒๒  มกราคม 
๒๕๖๐  ณ   ศูนย์ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง   
จ.สมุทรปราการ  

โครงการ Cultural Trip : วฒันธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๘   ประจําเดือนมกราคม   ๒๕๖๐ 

   อบรม Internal Auditor 

   งานทําบุญ รําลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ “สวัสด์ิ-ณัฐ-อดุลย์”  

สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรําลึกอดตีคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยผูล้่วงลับ คือ ศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ ์ สกลุไทย์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ  และศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์  
วิริยเวชกุล เมื่อวนัท่ี ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐ ณ ช้ัน ๑ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จลุสมัย นายก
สมาคมศิษย์เก่าฯ   คณะกรรมการสมาคมศิษย์เกา่ฯ ศาสตราจารย์ ดร. 
พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ทีมผู้บรหิาร บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมดว้ยครอบครัวอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแขกผู้เกยีรติ 
เข้ารว่มงานเป็นจาํนวนมาก 
 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม Internal 
Auditor   เมื่อวนัท่ี  ๕ – ๖ และ ๑๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุม  ๒๐๖  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัมาตรฐานและเทคนิค แนวทางต่างๆ ใน
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน วทิยากรบรรยายได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์ จีรศักดิ์ มว่งชิน BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 
ผู้เข้ารว่มอบรม นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธชัวีร์ ลีละวัฒน์ รอง
คณบดีฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรบณัฑิต
วิทยาลัย ซ่ึงครั้งน้ี ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ข้ันตอนวิธีการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพภายใน เช่น การวางแผนการตรวจ การเตรียมตรวจ การ
ดําเนินการตรวจ การทํารายงานผลการตรวจประเมิน และการติดตามตาม
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ กรณีศึกษา เพื่อสามารถ
นําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพของ
องค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๖  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๑๑ 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบรกิารการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานวจิัยและบริการวิชาการ  ๓๑๙-๓๒๐  งานพัฒนาหลักสตูร  ๓๐๙-๓๑๐  ศูนย์ภาษาตา่งประเทศ  ๒๒๑-๒๒๒  
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๓๑๑-๓๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์การ   ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบริการการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานพัฒนาหลักสตูร  ๓๐๙-๓๑๐  งานศูนย์ภาษา  ๒๒๑-๒๒๒   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๓๑๑-๓๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์การ   ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบริการการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานพัฒนาหลักสตูร  ๓๐๙-๓๑๐  งานศูนย์ภาษา  ๒๒๑-๒๒๒   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๓๑๑-๓๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 




