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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล  นําโดย 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดบีัณฑิต
วิทยาลัย  อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุง่  รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาภาษาต่างประเทศ  ผู้บริหาร คณาจารย์   คณะ
กายภาพบําบดั และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เดินทางไป 
Vietnam National University (VNU) เมื่อวันท่ี ๒๘ - 
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ภายใต้โครงการประชาสมัพันธ์
หลักสูตร เพื่อเพิ่มจาํนวนนักศึกษาต่างชาติ และสร้าง
เครือข่ายความรว่มมือทางด้านการศึกษากับ Hai Duong 
Medical Technical University (HMTU)  ประเทศ
เวียดนาม   

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเจราความร่วมมือด้านการศึกษากับอินโดนเีซีย  

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นําโดยศาสตราจารย์ 
ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา  รองคณบดฝี่ายวจิัย
องค์กรและนวัตกรรมการศึกษา  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร.ท. ทพ. ชัชชัย  คุณาวิศรตุ  รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 
ให้การตอ้นรับ คณะผู้แทนจาก National Population and 
Family Planning Board of Indonesia (BKKBN) และ 
Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology 
(HOGSI)  in Malang, East Java, Indonesia  เมื่อวันท่ี  
๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมกีารเจรจาพูดคุยประเดน็ความ
ร่วมมอืในดา้นตา่งๆ  เช่น  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  อาจารย์  
และนักวจิัย  การจัดอบรมสมัมนา  การจดัทํา Workshop  
ร่วมกัน  

บัณฑิตวิทยาลยั : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพือ่เพิม่จํานวนนักศึกษาต่างชาติ 
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อ่านต่อหน้า ๔ 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  
Doctor of Philosophy Programme in Biochemistry (International Programme)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)   
Master of Science Programme in Biochemistry (International Programme) 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เป็นหนึ่ง
ในคณะวิทยาศาสตร์ชัน้นาํระดับประเทศ เน้นการวิจัยขัน้สูง และ

ผลิตบัณฑิตทกุระดับการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ          
มีคุณธรรมและจริยธรรม ออกสู่สังคมตามปรัชญาและปณิธาน 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล   

รู้จักหลักสูตรชีวเคมี..... 
 ภาควิชาชีวเคม ี  คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล   
ผู้นําทางชีวเคมีและชีวโมเลกุล ภาควิชาแรกของประเทศ  
ไทย  ท่ีเปิดหลักสูตรชีวเคม ี ระดับบัณฑิตศึกษา  และ
ได้รับการจดัอันดบัมหาวิทยาลัยของไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
ให้ภาควิชาชีวเคมขีอง  คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหดิล  
เป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย  โดยสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ชีวเคมีเป็นวชิาท่ีมี
ความสําคัญวิชาหน่ึงต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทาง 
การเกษตร    อตุสาหกรรมอาหาร      และทางการ 
แพทย์   ซ่ึงปจัจุบันมกีารนําเอาความรู้ทางชีวเคมมีา
บูรณาการ วิเคราะห์ แก้ไขปญัหาต่างๆ  และงานวจิัย  
ซ่ึงถือเป็นฐานความรู้ท่ีสําคัญย่ิงในการศึกษา เพื่อนําไปสู่
ความรูใ้หม่ให้กับประเทศชาติ   ภาควิชาชีวเคมมีีทุน
สนับสนุนการทําวจิัยระดับประเทศและนานาชาต ิ มี
หัวข้องานวิจัยท่ีหลากหลาย นักศึกษาสามารถเลอืก
ทํางานวิจัยท่ีตนเองถนัดและชอบ  ๗  กลุ่ม  คือ ๑) 
Structural and  Mechanistic Enzymology ๒) 
Molecular  Genetics  and  Cell  Biology  of  
Cancer   ๓) Molecular and  Systemic Biology of 
Malaria ๔) Molecular  Biology  and  Biochemis-
try  of   Pathogenic  Bacteria  ๕)  Molecular 
Metabolism  ๖) Proteins  and  Proteomics  and  
๗) Plant Biochemistry and Molecular Biology  
และ ๙๐ % นักศึกษาในภาควิชาได้รับทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัย  และจากความร่วมมือทางการศึกษากบัสถาบัน
ในต่างประเทศ ทําให้ภาควิชามหี้องปฏิบัติการรว่มอยู่ยัง

ต่างประเทศ    ซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดสีําหรับนักศึกษา  
ท่ีจะได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนและทํางานวิจัย
ร่วมกบันักศึกษา ผู้เช่ียวชาญ นักวทิยาศาสตร์ ใน
ระดับประเทศ    หลักสูตรฯ มีการเรียนการสอนท่ีมี
มาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาต ิ  การเรียนการ
สอนจึงเป็นภาษาอังกฤษ อกีท้ังท่ีภาควิชามอีาจารย์ 
และรุ่นพี่ท่ีคอยเอาใจใส่ดูแลให้ความเป็นกันเองคอย
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน ปัจจุบนัภาควิชาชีวเคมีผลิต
มหาบัณฑิตและดษุฎีบัณฑิตเป็นจํานวนมาก  ซ่ึงผู ้
สําเรจ็การศึกษาแต่ละท่าน  ลว้นเป็นกําลังสาํคัญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์   นักวจิัย     นักวิทยาศาสตร์   
และอาจารย์ ท่ีได้รับการยอมรับและยกย่องท้ัง
ระดับประเทศและนานาชาต ิ

ความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร 
เป็นท่ีทราบวา่ ในประเทศไทยยังขาด 

แคลนนักวจิัย  นักวิทยาศาสตร์ อยู่จํานวนมาก 
ซ่ึงเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ประกอบ
กับ GDP (Gross Domestic Product)  ท่ีลงมา
ในงบนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยยัง
มีน้อย  การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความสาํคัญ   
และการวจิัยทางดา้นวิทยาศาสตร์ สามารถนําผล 
งานวจิัยไปใช้เป็นประโยชน์แก้ปัญหา เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้  ตรงน้ี
หลักสูตรฯ คิดวา่เราเป็นสาขาวิชาหน่ึงท่ีจาํเป็น 
ต้องเร่งสรา้งและผลิตนักวิจัย  นักวทิยาศาสตร์ท่ี
มีคุณภาพ  ซ่ึงจะช่วยเติมเต็มในสิ่งท่ีประเทศชาติ
ยังต้องการอยู่   

โดยรองศาสตราจารย์  ดร.  กิตติศักด์ิ  หยกทองวัฒนา  (ประธานหลกัสูตร) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  (หลกัสูตรนานาชาติ)   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี  (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวทิยาศาสตร์  
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หลักสูตร... ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  (หลักสูตรนานาชาติ)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  (หลักสูตรนานาชาติ)  ...(ต่อ) 

ความโดดเด่นของหลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรชีวเคมี จะมีการพัฒนา 

ปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เช่น  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  นักศึกษาสามารถเรียนรู้การ
เขียนขอทุนวิจัย   คิดหัวข้องานวิจัย  การเขียน Proposal  
เมื่อนักศึกษาสําเร็จออกไป  จะสามารถทํางานวิจัยและหาทุน
เองได้   ระดับปริญญาโท   เราจะเน้นทักษะด้านการทดลอง   
รู้ลึก รู้จริง ทําได้ จุดที่ต่างกันคือระดับปริญญาโท เน้นทักษะ
กระบวนการวิจัย   ระดับปริญญาเอก  เน้นการคิดงานวิจัย 
คิดกระบวนการวิจัย ลงมือทําและสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ขึ้นเองได้   

 
ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 

ภาควิชาชีวเคมี มีโจทย์งานวิจัยที่หลากหลาย  
ต้ังแต่เซลล์ ส่ิงมีชีวิต โปรตีน โครงสร้างของโปรตีนการตอบ 
สนองของเซลล์ รวมไปถึงการแสดงออกของยีน ปฏิกิริยาเคมี  
ในร่างกายคนเรา หรือแม้แต่การแสดงออกของยีนที่เก่ียวขอ้ง  
ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์กับโจทย์งานวิจัยได้   กลุ่มสาขางาน 
วิจัยที่ภาควิชามี  เช่น กลุ่มวิจัยเก่ียวกับโรคมะเร็ง  กลุ่มวิจัย
การติดเชื้อที่ทําให้เกิดโรค เช่น ท้องร่วงท้องเสีย  กลุ่ม
วิเคราะห์โครงสร้างและการทํางานของโปรตีน  ตัวอย่างเช่น  
การศึกษาโครงสร้างของโปรตีนและเอมไซน์ ที่เก่ียวข้องกับ
การทํางาน จะทําให้เราถึงทราบกลไกการทํางานระดับ   
โครงสร้าง การเกิดโรคเบาหวาน  สารปนเปื้อน  นอกจากน้ี
อาจารย์ในภาควิชา มีความร่วมมือกับสถาบันทั้งภายในและ
นอกประเทศ   และในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกัน  เช่น  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  (สวทช.)   และในต่างประเทศ   เช่น   ประเทศ
ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ยุโรป   เป็นต้น 

 
รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร  

นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ ระดับ
ปริญญาโท ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ส่วน
ระดับปริญญาเอก  จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้องก็ได้  
ทั้งน้ี   นักศึกษาจะลงเรียนรายวิชาเหมือนกัน     หลักสูตรได้
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมโอกาสสําหรับผู้สนใจ แต่ไม่มั่นใจในตนเอง  
จะเรียนในระดับปริญญาเอกได้หรือไม่  จึงให้สมัครเข้ามา
เรียนในระดับปริญญาโทก่อน  เมื่อเรียนรายวิชา ทําผลงานได้
ดีหรือมีผลการเรียนดีเด่น ก็จะสามารถเปล่ียนมาเป็นระดับ 
ปริญญาเอกได้ระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่   ภาควิชาชีวเคมีมี
ความพร้อม   เช่น  อาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความ  
เชี่ยวชาญ  และมีทุนสนับสนุนการวิจัยทุกท่าน  มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  หนังสือตํารา  ส่ือการเรียนการสอนเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ภาควิชานําเข้ามาเพ่ือสนบัสนุน
 การเรียนการสอน  หลักสูตรฯ เน้นนักศึกษาจะ
 ต้องมีองค์ความรู้ที่แน่น รู้ลึก รู้จริง ทําได้จริง  

   

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้ามาศึกษา 
 ระดับปริญญาเอก 
 ๑.   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) หรือ เภสัชศาสตร
บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต และแพทยศาสตรบัณฑิต รวมท้ังผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีจากต่างประเทศ โดยได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ หรือ
เทียบเท่า  
 ๒. สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล เคมี วิทยา- 
ศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่
เก่ียวข้อง โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ 
             ระดับปริญญาโท 

๑.   สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนสุดท้ายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุก
สาขาวิชา) หรือ เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และแพทยศาสตร
บัณฑิต รวมท้ังผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากต่าง 
ประเทศในสาขาดังกล่าวหรือใกล้เคียง  

๒.  ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า 

ความภาคภูมิใจของหลักสูตรฯ  
ศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ ประสบความสําเร็จ  

ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะวิทยาศาสตร์เป็นจํานวนมาก   ทั้งทางด้านวิทยา- 
ศาสตร์   สังคม  วิชาการ และการดํารงชีวิตเป็นแบบ 
อย่างท่ีดี   เป็นทีย่อมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
หลายท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และวิชาการที่มี
คุณภาพ ตอบโจทย์สังคมและช่วยเหลือประเทศชาติ  
บางท่านได้รับการเชิดชูเกียรติ  และรางวัลจากองค์กร
ต่างๆ    เช่น  ภาควิชาได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  
จํานวน  ๕  ท่าน   และภาควิชาหวังว่า เราจะเป็นกําลัง
สําคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ 
กับประเทศชาติต่อไป  

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก ๗๐ - ๘๐ % เป็น
อาจารย์   นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์  ในมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือใน
ภาคอุตสาหกรรม  ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท  ๗๐% 
เป็นนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั่ว
ประเทศ  บางท่านเป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์  
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพ ใน
หน่วยงานภาคเอกชน  เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ 
การให้คําแนะนําผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยา เคร่ือง 
สําอางค์  เคมีภัณฑ์  เคร่ืองมือ   ปัจจุบันตลาดแรงงาน
ในมหาวิทยาลัย มีจํานวนการรองรับการทํางานน้อยลง  
ภาควิชาได้ปรับแผนหลักสูตร เน้นสร้างบันฑิตไปรองรับ  
Private Center  มากขึ้น    

 
ทุนการศึกษา  ทุนวิจัย   รางวัล 

ภาควิชาชีวเคมี  มีทุนการศึกษา และทุน
วิจัย ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  เช่น   
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) ทุนพัฒนาอาจารย์จากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)   และทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย  
และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  เช่น   ทุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  (นักศึกษานานาชาติ)  ทุนผู้ช่วย
วิจัยบัณฑิตศึกษา  (RA: Research Assistantships)  
ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐  ปีครองราชสมบัติ  ทุน
เสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  ทุนอุดหนุนในการ
พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ไป
เสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ    รางวัลวิทยา- 
นิพนธ์ดีเด่น  เป็นต้น 

 
เชิญชวนผูท้ี่สนใจเข้าศึกษา 

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับปริญญาโท  ที่มีความสนใจเป็นนักวิจัย   นัก 
วิทยาศาสตร์  และมีความมุ่งมั่นต้องการพัฒนาตนเอง   
เมื่อมาศึกษากับเรา อาจารย์ในภาควิชาทุกท่าน   จะ
พัฒนานักศึกษาทุกคนให้มีศักยภาพมากขึ้น  ได้ลงมือ
ทําจริง  รู้จริง  รู้ลึก  เพ่ือทําให้ท่านเป็นนักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกําลังสําคัญเพ่ือ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป  

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)  

Doctor of Philosophy Programme in Biochemistry  
(International Programme)  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ)   
Master of Science Programme in Biochemistry  

(International Programme) 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

 จุดเด่นของระบบนี้ 
 มีการทํางานในรูปแบบ Internet   
ช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถกรอกข้อมูลจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ ท่ีอยู่ในระบบ
เครือข่าย 
 
 ผู้รับผิดชอบระบบ  
 คุณวรเดช  ศรีปัญญาวุฒิคุณ                        
 งานระบบสารสนเทศและการจัดการ
 ฐานข้อมูล 
          โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๑๑๕  
 e-mail  :  
          wauradate.sri@mahidol.ac.th 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 

๐๕ 

ระบบตรวจสขุภาพออนไลน ์

ระบบลงทะเบียนตรวจสุขภาพออนไลน์ ได้พัฒนาข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใหนั้กศึกษาใหม่ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการตรวจสุขภาพ และ
เก็บข้อมลูการสมคัรของนักศึกษา   ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบไดท่ี้ Website บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  

 
การเข้าสู่ระบบ    

 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย   
 ม.มหิดล  www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลือก  
 เมนู “เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลอืก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  

๓. เลือกท่ี  ระบบตรวจสุขภาพออนไลน ์
 

รูปท่ี ๑   ตัวอย่างหน้าจอแสดงการเขา้สู่ระบบสําหรับนกัศกึษา 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 

การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ 
จัดโดย: คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดประชุม : ณ ห้อง JM203 JM401 และJM402 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปิดรับผลงาน  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐   วันที่จัดประชุม  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  
การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ ๑(GCIC1st) 
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จัดประชุม : ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 
ปิดรับผลงาน   ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐  วันที่จัดประชุม  ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

1st  Asian Social Sciences and Business Research Conference 
จัดโดย : Political Science Association of Kasetsart University 
จัดประชุม :  University of Macau, Macau, China  
ปิดรับผลงาน   ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  วันที่จัดประชุม  ๒๔ - ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๖๐ 
 
3rd National and International Conference on Philosophy,  
Politics  and Economics  
จัดโดย : Political Science Association of Kasetsart University 
จัดประชุม :  Rangsit University, Pathum, Thailand  
ปิดรับผลงาน   ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๖๐  วันที่จัดประชุม  ๒๘ - ๒๙  กันยายน  
๒๕๖๐ 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

 ความกา้วหน้าทางสายอาชีพ  (Career 
Path) เป็นสิ่งท่ีคนทํางานปรารถนาท่ีจะได้รับในการ
ทํางาน คงไม่มใีคร อยากยํ่าอยู่กบัท่ี  แต่กว่าเราจะได้
สิ่งน้ันมา  เราเองต้องมีความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญในตาํแหน่งงานท่ีทําอยู่ และเราต้องศึกษา
ด้วยว่า ตาํแหน่งงานของเราน้ัน มีเส้นทางความ 
ก้าวหน้าอย่างไร เติบโตไปเป็นอะไรได้บ้าง สงูสุดแลว้
เราอยากเป็นอะไร อยากไปถึงไหน ซ่ึงเมื่อมีเปา้หมาย
แล้ว เราควรมกีารวางแผนเส้นทางเดินว่าเราจะไปถึง
เป้าหมายนั้นได้อย่างไรด้วย เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น ใน
เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ  ฉบบัน้ีขอนํามา
รู้จักกบั บุคลากรบณัฑิตวิทยาลัยท่ีได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน… 
 
 
 
 
 

HR Corner : สิ่งท่ีจดุประกายหรือจุดเร่ิมต้นของ
การทําผลงานเพือ่เสนอขอความก้าวหน้าคืออะไร 
คุณศันสนีย์ : การท่ีบุคลากรมีเส้นทางความกา้วหน้า
ทางสายอาชีพ นับวา่เป็นโอกาสในการท่ีจะไดเ้พิ่ม 
ศักยภาพ ของตนเองในการทํางานประจํา ให้เปน็
ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงการทําผลงานน้ี เป็นผลงานท่ี
เป็นประโยชน์อย่างย่ิง สาํหรับผูร้ับบริการจากบณัฑิต
วิทยาลัย และอีกทางหน่ึงคือ การได้รับค่าตอบแทน
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึนอีกด้วย 
 
HR Corner :  เคล็ดลบัหรือวิธีการทํางานท่ีให้ท่าน
ประสบความสําเร็จคืออะไร 
คุณศันสนีย์ : การทํางานประจาํต้องมีการสร้างสรรค์
งานใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้
ขอรับบรกิารให้เกดิความพึงพอใจสูงสุด และระหวา่ง
การทํางานประจาํน้ัน เราควรมีการจดบันทึกสิ่งตา่งๆ 

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ
ทํางานไว้ ซ่ึงเมื่อเรานํามา
เขียนผลงานเราจะ
สามารถเขียนผลงานได้
อย่างรวดเร็ว เพราะเรามี
ข้อมูลสนับสนุนท่ีเราได้
จัดเก็บไว้ในช่วงระหว่าง
การทํางานอยู่แลว้  และที่
สําคัญเมื่อเราเริ่มเขียน
ผลงานเมื่อไหร่แลว้ เรา
จะต้องพยายาม อดทน 
เขียนให้เสร็จอย่างเร็ว ไม่
หยุดพักระยะยาว  เพราะ
จะทําให้เราหมดไฟและ
หมดแรงกระตุ้นในการเขียนผลงานใหส้ําเรจ็  
  
HR  Corner  :  ผลงานทีท่่านนําเสนอมี
ประโยชน์อย่างไร 
คุณศันสนีย์ :  ผลงานท่ีนําเสนอมี  ๓ เรื่อง คือ 
๑. สไลดก์ารบรรยายเกี่ยวกับระบบออนไลน์ เป็น
ระบบท่ีได้พัฒนาข้ึนมาเป็นประโยชน์ต่อหลกัสูตร 
ในการใช้ระบบออนไลน์ได้อย่างงา่ย   คล่องตัว 
๒. คู่มือการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลนักศึกษา เป็น
ประโยชน์ต่อหลักสูตรในการท่ีจะใหค้วามรู้ความ
เข้าใจต่อระบบออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัยมาก
ย่ิงข้ึน และ ๓. งานวิจัย เรื่อง การพฒันาปรับปรงุ 
ระบบสารสนเทศ มคอ. เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการทํางานท่ีซับซ้อนให้สามารถทํางานได้
สะดวก คล่องตวัมากย่ิงข้ึน 
 
HR Corner : ความรู้สึกท่ีได้รับทราบว่าผ่าน
การเสนอขอความก้าวหน้าทางสายอาชีพจาก
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
คุณศันสนีย์ :  รูส้ึกดใีจมากท่ีไดร้ับทราบวา่ผา่น
การเสนอขอความก้าวหน้าทางสายอาชีพ  รูส้ึก
ว่า ความพยายาม ความมุ่งมานะในการทํางาน
และการทําผลงานทางวิชาการให้สาํเร็จ และมี
ประโยชน์กับผู้อื่นในการนําไปใช้ในการทํางาน 
เป็นสิ่งท่ีมีค่าเป็นอย่างย่ิง 
 
HR Corner : ท่านอยากใหบ้ณัฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนด้านใดในการทําผลงานบา้ง 

คุณศันสนีย์ : อยากให้มีพี่เลี้ยงในการแนะนํา
แนวทางในการทําวิจัย หรือช่วยแก้ไขเน้ือหา
ผลงาน ท่ีทําไม่ถูกต้องก่อนสง่ไปมหาวิทยาลัย 
เพื่อไม่ให้ผลงานวจิัยถูกตีกลับ เน่ืองจากพนักงาน
มีประสบการณ์น้อยในการทํางานวจิยั 
 
HR Corner : ขอให้ฝากข้อคิดในการทํางาน
หรือบอกต่อถึงผูท่ี้กําลังทําผลงานอย่างไรบ้าง 
คุณศันสนีย์ :  อยากให้ทุกคนท่ีกาํลังทําผลงาน
พยายามทําผลงานใหส้ําเรจ็  และเมื่อท่านทํา
ผลงานสาํเรจ็สิ่งท่ีท่านได้รับคือความภูมิใจ และ
สิ่งท่ีตามมาคือ ค่าตอบแทนท่ีท่านสามารถ
นําไปใช้ในการซ้ือปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจาํวัน
ได้ เช่น สามารถเก็บสะสมนํามาซ้ือท่ีอยู่อาศัยได้
เป็นต้น 
 การท่ีจะทํางานให้สําเรจ็ สิ่งหน่ึงท่ี
สําคัญคือ ความมุ่งมั่น ความพยายามในการ
ทํางานใหส้ําเร็จ ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  
ต้องมีการวางแผนจัดเวลาในการทํางานให้ดี อย่า
ละท้ิงการทํางานไปเป็นเวลานานๆ ไม่เช่นน้ัน
ผลงานน้ันอาจไมส่ําเรจ็ก็เป็นได้…. 
 น่ีหละค่ะเคล็ดลับท่ีเรานํามาฝากกัน…
หวังว่าคอลัมน์น้ีน้ัน จะเป็นจุดเกิดประกายในการ
สร้างสรรค์ผลงานต่อไป ท่ีสาํคัญท่ีสุด คือเพื่อ
พัฒนาองค์กรของเราให้ย่ังยืนต่อไป…แล้วพบกัน
ฉบับหน้าค่ะ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
เส้นทางความสําเร็จ  ความก้าวหน้าทางสายอาชีพสู่..  

ผูชํานาญการพิเศษ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

๐๖ 

คุณศันสนีย์ บุญนิธิ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ผู้ชํานาญการพิเศษ  (สาขาคอมพิวเตอร์)  
งานระบบสารสนเทศ 

และการจัดการฐานข้อมูล  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหดิล 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

๐๗ 

ในการปฏิบัตริาชการแทน กรอก “แบบฟอรม์ 
๐๕ - หนังสอืยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ” 
ท่ีลงนามโดยอธิการบดีหรือ ผูม้ีอํานาจในการ
ปฏิบัติราชการแทน  แนบหนังสอืนําเสนอ
โครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดท่ีลง
นามโดยอธิการบดหีรือผูม้ีอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการแทน แนบประวัติย่อผู้รบัผิดชอบ
โครงการฝ่ายไทยและฝร่ังเศส  ย่ืนข้อเสนอ
โครงการตามเอกสารจํานวน ๖  ชุด (ต้นฉบับ ๑ 
ชุดและสําเนา ๕ ชุด) ในนามสถาบนัอุดมศึกษา
ไปยังสํานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (วงเลบ็
มุมซอง “โครงการ Franco-Thai”) เลขท่ี ๓๒๘ 
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  ตั้งแตบ่ัดนี้ – ๒๐  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยจะยึดเอาวนัท่ี
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ  และเอกสาร
ฉบับจริงจะต้องถึง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไม่เกินวนัท่ี ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก Call 
for proposals  ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ คู่มือช้ีแจง 
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ Guideline 
of Good Practices พร้อมท้ังสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอรม์ตามข้อ ๑ – ๕  ข้างต้นได้ท่ี 
www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ 
“Announcement” 
           ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี  ผูป้ระสานงาน นางสาวณัฏฐินี 
จารวุิจิตร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร สาํนัก
ยุทธศาสตรอ์ุดมศึกษาตา่งประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 โทร  ๐๒ ๖๑๐  ๕๓๙๔   
e  - mail : nuttinee.ohec @gmail.com   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
http://inter.mua.go.th/  

 สํานักประสานงานชุดโครงการ
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ฝา่ยอุตสาหกรรม (ฝ่าย ๕) เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน (Co-
funding)  โดยโครงการวจิัยต้องตอบสนองความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม มแีนวทางการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนและสอดคล้องกบั
แนวทางพัฒนางานวิจัย ดังน้ี 
  ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี
การผลิตใหอุ้ตสาหกรรมเช้ือเพลงิชีวภาพและเคมี
ชีวภาพในปัจจุบันท่ีใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล* 
  ๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพชนิดใหม่โดยใช้วตัถุดิบเป็นชีวมวล*  
  ๓. ค้นหาวัตถุดิบชีวมวล* ชนิดใหม่ท่ีมี
ศักยภาพ เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเช้ือเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต 
  ๔. พัฒนาวัสดุย่อยสลายไดด้้วยกระบวน 
การทางชีวภาพ (Biodegradable materials) โดย
ใช้วัตถุดบิเป็นชีวมวล* หรือผลติภัณฑ์เคมีชีวภาพ 
* ชีวมวลครอบคลมุ อ้อย มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑ์
และผลติภัณฑ์ข้างเคียงทางการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีมี
ศักยภาพ 
ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนได้ ตั้งแต่บดันี้ – ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๖๐ 

นักวิจัยสามารถศึกษากรอบงานท่ี
สนับสนุน ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัยและองค์ 
ประกอบสาํคัญ ระยะเวลาดําเนินการวจิัย 
งบประมาณการวจิัย และวธิีการเสนอโครงการ  
วิจัยได้จากประกาศสํานักประสานงานชุดโครงการ
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   
หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มตา่งๆ ได้ท่ี 
Facebook : Bioindustry TRF  หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สํานักประสานงานชุด
โครงการอุตสาหกรรมเช้ือเพลงิฯ โทร ๐๖๒ ๗๕๑ 
๙๑๙๑ หรือ e-mail bioindustry.trf@gmail.com  
หรือ ผู้ประสานงาน  ดร.วรินธร  สงคศิริ  
สํานักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”  ศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จาก

ของเสียอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี วิทยาเขตบาง     
ขุนเทียน  ๔๙   ซอยเทียนทะเล  ๒๕  ถนนบาง 
ขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรงุเทพฯ ๑๐๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๒  ๔๗๐  ๗๔๓๒   
โทรสาร  ๐๒  ๔๕๒  ๓๔๕๕ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ร่วมกบัรัฐบาลฝรั่งเศส ดําเนินโครงการวจิัยร่วม
ภายใต้ความร่วมมอืด้านอุดมศึกษาและการวิจัย
ระหว่างไทย - ฝรัง่เศส (Franco-Thai Cooparation  
Programe in Higher Education  and  Research / 
Franco-Thal Mobility Programme / PHCSAM)   
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนผูส้อน  นักวจิัย  และนักศึกษา  ภายใต ้ 
หัวข้อ Announcement  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สนับสนุนงบประมาณค่าเดินทางระหว่างประเทศ 
(ไทย-ฝรั่งเศส) สําหรับอาจารย์ และนักวิจัยไทย ใน
วงเงินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ/ปี  สว่น
ฝ่ายรัฐบาลฝร่ังเศส จะรับผิดชอบ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าท่ี
พักและค่าประกันสขุภาพ  สาํหรับอาจารย์และ
นักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยใน
ฝรั่งเศส 

ท้ังน้ีขอใหผู้้ท่ีประสงค์จะสง่ข้อเสนอ
โครงการได้โปรดศึกษารายละเอียดและดําเนินการ 
ดังน้ี 
 กรอก “แบบฟอรม์๐๑ ใบสมัคร” โดยระบุ
สถาบันท่ีเสนอโครงการ ช่ือและเบอร์ติดต่อของผู้
เสนอโครงการรวมท้ังตรวจสอบรายการเอกสาร
ประกอบการย่ืนข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน 
กรอก “แบบฟอรม์ ๐๒-Annex A” โดยระบุสาขา
การวิจัยวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา 
ดําเนินการและผู้รบัผิดชอบโดยละเอียด   กรอก  
“แบบฟอรม์ ๐๓-Annex B” โดยกรอกราย 
ละเอียดค่าใช้จา่ยของแต่ละปีท่ีดําเนินกิจกรรม 
ใหใ้กล้เคียงกับความเป็นจริงท่ีสดุ  กรอก  
“แบบฟอรม์ ๐๔  - หนังสือรับรองข้อเสนอ
โครงการ” ท่ีลงนามโดยอธิการบดีหรอืผู้มีอาํนาจ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ “ชุด

โครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลงิชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ ประจําปี ๒๕๖๐ 

โครงการวิจยัร่วมภายใต้ความ
ร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย 

ระหว่างไทย - ฝร่ังเศส  
ประจําปี   พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒   



 Student Activities    
Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

 

 

โครงการอบรมเร่ือง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสงัคมศาสตร์) 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สาย
สังคมศาสตร์) ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : ทักษะการทํางานด้านวิจัย 
(Research Skills)  วันท่ี  ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ช้ัน ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการ
ทํางานวิจัย ผลิตงานวจิัยท่ีมีคุณภาพสู่เวทีการประชุมวิชาการ หรือวารสารทาง
วิชาการช้ันนําในระดับนานาชาติ อีกท้ังเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกบทความ
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการทํางานวิจัยหรือวทิยานิพนธ์ วิทยากรบรรยาย
ได้รับเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวจิัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมนัีกศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เข้ารว่มโครงการ
เป็นจํานวนมาก 

 โครงการอบรมเร่ือง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวทิยาศาสตร์) 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สาย
วิทยาศาสตร์) ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : ทักษะการทํางานด้านวิจัย 
(Research Skills) วันท่ี ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ณ ห้อง ๔๑๑  ช้ัน ๔  อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะด้านการทํางานวจิัย ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่เวทีการประชุมวิชาการ หรือ
วารสารทางวิชาการช้ันนําในระดบันานาชาติ อีกท้ังเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการทํางานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ์ นํา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศร ี ดาวฉาย อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกจิกรรมนักศึกษา 
เป็นประธานเปิดการอบรม  วิทยากรบรรยายได้รับเกยีรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. 
นทีทิพย์ กฤษณามระ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมนัีกศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นจาํนวนมาก 

 โครงการ ค่ายพัฒนาภาวะผูนํ้า (MU Grad Leader Camp) 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  และบัณฑิตวิทยาลัย  จดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ค่ายพัฒนาภาวะผู้นํา (MU Grad Leader Camp) ภายใต้กิจกรรม 
Soft Skills : ทักษะทางดา้นการเป็นผู้นํา (Leadership and management 
Skills)  วันท่ี ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้อง  ๔๐๘ ช้ัน ๔   อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําและสามารถนําความรูม้าประยุกต์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสูก่ารพัฒนา 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงด ี โตอิ้ม ซ่ึงกิจกรรมในโครงการจัดให้
นักศึกษาได้เรียนรูก้ระบวนการทํางาน วิธกีารปฏิบัต ิ และการมปีฏิสมัพันธ์กบั
ผู้คนรอบข้างตามแนวคิดทางจิตตปญัญา เพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและ
การงานไดอ้ย่างมคุีณภาพ 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

 

สภานักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล จัดโครงการต้นกล้า ๒๕๖๐
ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : ทักษะทางด้านการเป็นผู้นํา 
(Leadership and management Skills) เมื่อวันท่ี ๑๓ 
– ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐   ณ หาดบา้นดิน รสีอร์ท 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี เพื่อสร้างเครือข่าย
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีสนใจทํากิจกรรมกบั
องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.
มหิดล และเพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ท่ีตรงความ
ต้องการและเหมาะสมของนักศึกษา นําโดย ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัจนันท์ มตัติทานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ีโตอิ้ม  

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาํรงเกียรติ อาจหาญ 
อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยเจา้หน้าท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย  ภายในโครงการจัดให้มีกจิกรรม ได้แก ่
การแนะนําบทบาทหน้าท่ีของสภานักศึกษา และองค์การ
นักศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล กิจกรรม 
“walk rally” กิจกรรม “กล้าสัมพันธ์” กจิกรรม 
“Grad’s brainstorming” และคัดเลือกคณะ 
กรรมาธกิารสภานักศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย และคณะ 
กรรมการองค์การนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย     ม.มหิดล 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ซ่ึงครั้งน้ีมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการจาํนวน   ๖๗  คน 

โครงการ ตน้กล้า ๒๕๖๐ 

 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นํา  

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “เสริม 
สร้างศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถในการ
เป็นผู้นํา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐” ภายใต้ 
“ค่ายทูตบัณฑิตสมัพันธ์” หรือ Brand Ambas-
sador  of  Graduate  School,  Mahidol 
University - 2017 รุ่นท่ี ๑๐  เมื่อวันท่ี ๒๗ – 
๒๙  เมษายน  ๒๕๖๐  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาดา้นบุคลิกภาพสร้างความสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นกลุม่ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นํา 
และผู้ตามท่ีมปีระสิทธิภาพ ส่งเสรมิกิจกรรมท่ีมุ่ง
ให้บณัฑิตมีคุณสมบัติตาม Core value ของ
องค์กร นอกจากน้ีผู้ร่วมโครงการทราบและเข้าใจ
ในประวัติความเปน็มา และทราบถึงการดาํเนิน
กิจกรรมดา้นตา่งๆ ของบณัฑิตวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังเพ่ิมโอกาสในการ
เรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน และเพื่อคัดเลือก
หาทูตประชาสัมพนัธแ์ละทูตวัฒนธรรม ของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา Brand Ambas-
sador - 2017 “รุน่ท่ี ๑๐”   กิจกรรม : วันศุกร์ท่ี 
๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  การอบรมเสรมิทักษะ
ให้กบัผู้เข้าร่วมประกวดทูตบัณฑิตสมัพันธ์ และรุ่น
พี่ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ หัวข้อ Soft Skills เรื่อง Art 

of public speaking workshop วิทยากรโดย 
อาจารย์ ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล จาก ภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ณ ช้ัน ๔ 
อาคารกิจกรรมบณัฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
 วันท่ี ๒๘ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๐  จัด
กิจกรรม ค่ายเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความสามารถในการเป็นผู้นํา ณ ภูรมิาศ บีชโอเต็ล 
แอนด์ สปา จ.ระยอง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวศิรตุ รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมอาจารย์
ท่ีปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    สมศรี  ดาวฉาย   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร. วัจนันท์   มัตติทานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  ทัศนียา รัตนฤาทัย 
นพรัตน์แจ่มจาํรสั และ ดร. สุภาพร จตุรภัทร 
หัวหน้างานกจิการนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย นักศึกษาผูส้มัครรว่ม โครงการทูตบัณฑิต
สัมพันธ ์ รุ่นพ่ีทูตบัณฑิตสมัพันธ ์ และนักศึกษาจาก
องค์การและสภานักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 



๑๐ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

   ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
บัณฑิตวิทยาลัย   นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุเทพ  ไวยครุฑธา รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธัชวีร์  ลลีะวัฒน์ รอง
คณบดีฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ พร้อมหวัหน้างานและบุคลากร งาน
บริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และงานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานขอ้มูล 
ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร
บริหารและการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา   บณัฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สุราษฎร์ธานี   เมื่อวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  นําโดย ดร. กฤษณี สงสวัสดิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บรหิาร  และบุคลากร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา   ณ  ห้องประชุม   ๒๐๖   ช้ัน  ๒  อาคารบณัฑิต  
วิทยาลัย   ศาลายา 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑ – ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

กําหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต  เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑ 

๒๙  พฤษภาคม -  ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๖๐   
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (รอบท่ี ๓) 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ,งานรับนักศึกษา   ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ - ๒๑๐  

ปฎิทินกิจกรรม 
๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ    
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ –๑๑๓   

๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
การบรรยาย โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ   ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
โครงการ มหิดลทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๖ ๒๒  พฤษภาคม –  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เปิด – ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ (ภาคฤดูร้อน) 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑ 

๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
อบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ   ๒๑๑ – ๒๑๓ 

 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   ชชัชัย  คุณาวิศรุต   วิชิต  สธุรรมารักษ์  สุเทพ  ไวยครุฑธา  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กัลยะจิตร   วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา ร้อยชิน  อรัญญา ศรีสอาด  
ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวนพิมพ์ :  ๖๐๐  เล่ม    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 



๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๒  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   :  งานกิจการนักศกึษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 โทร. ๐๒  ๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ  ๒๑๑ - ๒๑๓ 

     กําหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

ซ้อมย่อยคร้ังที ่๒ 
วันศุกร์ที่ ๘  กนัยายน  ๒๕๖๐ 

สํานักงานอธิการบดี 

ซ้อมใหญ่ 
วันอาทิตยท์ี่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

มหิดลสิทธาคาร 

วันพระราชทานปริญญาบัตร   :   วันอังคารท่ี  ๑๒   กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  มหิดลสทิธาคาร 
หมายเหตุ :   
 ๑.  กําหนดการฝกึซ้อมย่อย   ของพระภิกษุและสามเณร (ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒)  วันศุกร์ท่ี ๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 เวลา  ๐๘.๓๐  น.   ณ  ห้องประชุมนํ้าทอง  คุณวิศาล  วิทยาลัยศาสนศึกษา  ม.มหิดล  ศาลายา 
 ๒.  ผู้เข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตรต้องนําบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนทุกครั้งในการฝึกซ้อมและรับพระราชทาน
 ปริญญาบัตร  มิฉะน้ันท่านจะไม่มีสทิธิ์เข้าฝกึซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ซ้อมย่อยคร้ังที ่๑ 
วันอาทิตยท์ี่ ๒๗  สงิหาคม  ๒๕๖๐ 

สํานักงานอธิการบดี 

 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเดน่   ประจาํปกีารศึกษา  ๒๕๕๙ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพ 
จํานวนหลายเร่ือง  ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ  และระดับนานาชาติ / และ หรือมีการจดสิทธิบัตร / 
ลิขสิทธิ์   รวมท้ังมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน    เพ่ือเป็นการนําชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล    
จึงจัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  งานกิจการนักศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล 

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลวิทยานพินธ์ดีเด่น ๑ รางวัล / กลุ่ม 
 ระดับปริญญาเอก เงินรางวลั ๕๐,๐๐๐ .- บาท และประกาศเกียรติคุณ 
 ระดับปริญญาโท เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ .- บาท และประกาศเกียรติคุณ  
 
รางวัลวิทยานพินธ์ดี  ๑ รางวัล / กลุ่ม 
 ระดับปริญญาเอก เงินรางวลั ๒๕,๐๐๐ .- บาท และประกาศเกียรติคุณ 
 ระดับปริญญาโท เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ .- บาท และประกาศเกียรติคุณ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ : 

นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้น เสนอผลงานแบบบรรยาย 
(Oral  presentation) 
ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

กลุ่มการนําเสนอรางวัลแบ่งออกเป็น  ๕ กลุ่ม 
กลุ่มท่ี ๑  กลุม่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
กลุ่มท่ี ๒  กลุม่วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 
กลุ่มท่ี ๓  กลุม่วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต ์
กลุ่มท่ี ๔  กลุม่มนุษยศาสตร ์  สงัคมศาสตร์  ศึกษาศาสตร ์
กลุ่มท่ี ๕  กลุม่ศิลปศาสตร ์



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 


