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๐๒ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “คณบดีพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย Meet the 
Dean” เมื่อวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย นําโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อม
ทีมผู้บรหิาร   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นําเสนอรายงานผลความก้าวหน้า ความสาํเรจ็
ในด้านต่างๆ และกล่าวขอบคุณช่ืนชมชาวบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีทุมเทการทํางานจนองค์กร
ประสบความสําเรจ็  พร้อมน้ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กลา่วแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์   รองคณบดีฝา่ยแผนและการคลัง ในโอกาส
เข้ารับตาํแหน่งรกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธัชวรี์ 
ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ เข้ารับตาํแหนง่
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล  และต่อ
ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

๐๒ 

 ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ  ดํารงตําแหน่งท่านอธิการบดี

 บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดยศาสตราจารย์   ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บรหิาร พรอ้มบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้รว่ม
แสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ  เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๐ ณ  หอ้งประชุม  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหดิล  ศาลายา  เน่ืองใน
โอกาสจะเข้าดาํรงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล ในวันท่ี ๑ สงิหาคม ๒๕๖๐   
 

  คณบดีพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย Meet the Dean 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย คณะผูบ้ริหาร พรอ้มบุคลากร บณัฑิตวิทยาลยั มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความ
ขอบคุณ แด่ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อดุม คชินทร  ในโอกาสส้ินสุดวาระการดาํรง
ตําแหน่ง ท่านอธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  ช้ัน 
๕  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

ผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑติวิทยาลยั ขอบคุณท่านอธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)   
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Systems Biosciences (International  Program) 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ มุ่งเน้นผลิตนักวิจยั และนักวชิาการ
ระดับสูง  ที่มีความรู้พหุวทิยาการทางด้านชวีวิทยาศาสตร์  พัฒนางานวจิยั
และต่อยอดองค์ความรู้เดิม  หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางชีววทิยาศาสตร์เชิงระบบของประเทศไทย 

ความเป็นมา / ความสําคัญของการจัดทําหลกัสตูร 
เน่ืองจากปัจจุบันองค์ความรู้ดา้นพันธุศาสตร์

มีการพัฒนาอย่างกว้างไกล อาทิ องค์ความรูด้้าน
ชีววิทยาศาสตร์ระดับเซลลแ์ละโมเลกุล ชีวสารสนเทศ
ระดับพันธุกรรม ทรานส์คริปโตมิคส์ (transcriptomics) 
โปรตีโอมิคส์ (proteomics) และการควบคุมนอกเหนือ
พันธุกรรม (epigenomics) ซ่ึงองค์ความรู้เหลา่น้ีไดถู้ก
นํามาพัฒนาร่วมกนัทําให้เกิดศาสตรแ์บบพหุวิทยาการท่ี
เรียกว่า ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (Systems Biosci-
ences) ซ่ึงมุง่เน้นการสร้างความเข้าใจความซับซ้อนและ
ความสัมพันธ์ของกลไกการทํางานในระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวติท่ีทํางานพร้อมกัน อาทิ การศึกษากลไลการ
ควบคุมการทํางานระหว่างยีนหลายตัว (multiple  
regulation networks) การศึกษาปฎิสมัพันธร์ะหวา่ง
สารพันธุกรรมและโปรตีน (DNA-protein interaction)  
การศึกษาปฎิสัมพนัธ์ของอาร์เอ็นเอที่ไม่ถอดรหัส (non-
coding RNA) ต่อโมเลกุลอื่น  หรือกระบวนการ
ย้อนกลับของเซลล์โดยการควบคุมนอกเหนือพันธุกรรม 
(epigenetic cell reprogramming) สถาบันชีววทิยา
ศาสตร์โมเลกลุ มหาวิทยาลัยมหิดล จงึพัฒนาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิง
ระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยเกิดจาก การรวบรวมคณาจารย์ท่ีมีงานวิจัยท่ี
หลากหลาย และมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์
ต่างๆ ดังกลา่ว โดยมุ่งหวงัให้เกดิหลกัสูตรท่ีมีการ
เรียนการสอน ท่ีเป็นแบบบูรณาการสหสาขาวิชา 
(multidisciplinary) จากความเช่ียวชาญในแขนงท่ี
แตกตา่งกันของผูส้อน เพื่อให้นักศึกษาไดม้ีความรู้
ความเขา้ใจ และสามารถพัฒนางานวิจัยเพือ่ศึกษา
ความซับซ้อนและความสัมพันธ์ของกลไกการทํางาน
ในระบบตา่ง ๆ ของสิ่งมีชีวิตอีกท้ังเพ่ือเพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาบุคลากร นักวิจัย และนักวิชาการ
ทางด้านชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบของประเทศไทย 

 
จุดเด่น/ความมีเอกลักษณ์ของหลักสูตรท่ีต่างจาก
สถาบันอ่ืน  

๑. หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบเน้น
การศึกษา และการวจิัยแบบบรูณาการสหสาขาวิชา 
(multidisciplinary) โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เข้าใจในความซับซ้อน และความสัมพันธข์องกลไก
การทํางานในระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตอันจะนาํไปสู ่
การค้นพบองค์ความรูใ้หม ่

๒. หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบสงักัด
ภายใตส้ถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ ซ่ึงเป็น
สถาบัน วิจัยช้ันนําของประเทศและเป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ ท่ีมีความพร้อมท้ังทางด้านบุคลากร
และนักวจิัยท่ีมีคุณภาพ และเครื่องมือทางวิทยา- 
ศาสตร์ท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย รวมถึงเปน็
สถาบันวิจัยท่ีมีเครือข่ายความรว่มมอืกับสถาบันวจิัย
อื่น ๆ ท้ังภายในประเทศและนานาชาติ 

๓. มีอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีความรู้
ความชํานาญในงานวิจัยหลายสาขาตั้งแต่ระดบั
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic sciences) จนถึง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied sciences) 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (medical 
sciences) ซ่ึงจะสามารถนําไปประยุกตใ์ช้
ประโยชน์ได้ในอนาคต 

ความร่วมมือกับหน่วยงาน  สถาบันภายนอก 
 คณาจารย์ในหลกัสูตรชีววิทยาศาสตร์
เชิงระบบมีความรว่มมือและเครือข่ายงานวจิัยกับ
หน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
อาทิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์    คณะเทคนิคการแพทย์ 
และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
หน่วยงานภายในประเทศ: องค์การเภสัชกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์พันธวุิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สาํนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  พิบูลโภคานันท ์
ประธานหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยาศาสตร์เชิงระบบ 

(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 



๐๔ 

 หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  ต่อ.. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
หน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ 
Australia: Murdoch Childrens research Institute, 
Monash University, Federation University, Univer-
sity of Melburn 
Brunei: Universiti Brunei Darussalam  
Canada: Universite de Montreal, Ottawa Hospital 
Research Institute 
China: Guangxi Medical University 
Denmark: Bioneer A/S with Christian Clausen and 
Bjørn Holst, University of Copenhagen 
Ecuador: Universidad de Las Américas 
Egypt: Ciro University 
France: University of Nice Sophia Antipolis, Inter-
national Agency for Research on Cancer (IARC/
WHO) 
Hungary: BioTalentum Ltd. 
Japan: Kyushu University, Tokyo University, Osaka 
University, Kyoto University, National Institute of 
Infectious Diseases  
Vietnam: University of Science and Technology of 
Hanoi 
UK: Coventry University, King's College London, 
Kingston University, Oxford University, University 
of Bristol, University of Cambridge, University of 
Wesminster, Queen’s University of Belfast 
USA: Harvard Medical School, Boston University 
School of Medicine, University of Michigan Medi-
cal School, School of Veterinary Medicine; Louisi-
ana State University, University of Texas Medical 
Branch, Department of Microbiology Mount Sinai 
School of Medicine, Armed Forces Research Insti-
tute of Medical Sciences  
 
รูปแบบการเรียนการสอน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ศาสตร์เชิงระบบ ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ เป็นภาษา 
อังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตท่ีจะเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก   โดยรับนักศึกษา    
ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือปริญญาตรี  
 ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  ท้ังน้ีนักศึกษาท่ีสําเร็จ
 การศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องลงวิชา
 ความรู้พื้นฐานท่ีจําเป็นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมท่ี
จะศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์ในรูปแบบเดียวกับ

นักศึกษาท่ีเข้าหลักสูตรด้วยวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  รูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นงานวิจัย
ควบคู่กับการศึกษา  สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้
ต่างๆ โดยใช้การปฏิบัติงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจจากการปฏิบัติงาน
จริง 
 
ความภาคภูมิใจ / งานวิจัยท่ีโดดเด่น / ศิษย์เก่าท่ี
เด่นดัง 
 ถึงแม้หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบจะ
เป็นหลักสูตรใหม่ท่ีเพิ่งเปิดได้ไม่นานนัก แต่บุคลากร
ของหลักสูตรฯ ล้วนแล้วแต่ทํางานวิจัยอย่างเข้มแข็ง
และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่
เพียงแต่เป็นประโยชน์ในเชิงเพิ่มพูนองค์ความรู้
พื้นฐาน แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและวงการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ งานวิจัยของ อ.ดร.อลิสา 
ทับสุวรรณ (ในขณะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกและทํา
วิจัยท่ีศูนย์วิจัยธาลัสซีเมียของสถาบันฯ) ได้ใช้
เทคโนโลยีการสร้างเซลล์ต้นกําเนิดชนิดเหน่ียวนํา 
(induced pluripotent stem cells; iPS) ร่วมกับวิธี
ยีนบําบัด  (gene therapy) เพื่อใช้เป็นเซลล์ทางเลือก
สําหรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดในการ
รักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จากสภาวิจัยแห่งชาติประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และ อ.
ดร.อลิสา ยังคงมีงานวิจัยต่อเน่ืองท่ีใช้เทคโนโลยี 
CRISPR/Cas9 ในการแก้ไขมิวเตชั่นท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคธาลัสซีเมียในเซลล์ต้นกําเนิดชนิดเหน่ียวนํา ซึ่ง
ล่าสุดได้รับทุน Junior Research Fellowship 
ประจําปี  ๒๐๑๗  จากสถานทูตฝรั่งเศส เพื่อทํางาน
วิจัยและสร้างความร่วมมือกับ  Institut  des    
Maladies Emergentes et des Thérapies  In    
novantes ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของหลักสูตรชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลอย่างมาก 
นอกจากน้ีคณาจารย์ในหลักสูตร ยังมุ่งเน้นการต่อยอด
พัฒนาผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวง
กว้าง   อาทิ   ผลงานวิจัยของ   รศ. ดร.สุรพล 
พิบูลโภคานันท์  ซึ่งวิเคราะห์หาโปรตีนก่อภูมิแพ้
อาหารโดยเน้นเฉพาะกุ้งนํ้าจืดและกุ้งทะเล เพื่อนํา
ความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาการออกแบบชุดตรวจภูมิแพ้
อาหารท่ีปรุงจากกุ้ง เพื่อช่วยให้การตรวจวินิจฉัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถระบุความรุนแรง
ของอาการแพ้ ท้ังยังนําไปสู่การพัฒนาวิธีการ
บําบัดรักษาการแพ้ (Food Immunotherapy) และ
ผลงานวิจัยของ รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา   
ซึ่งได้พัฒนาชุดทดสอบสําหรับการตรวจวินิจฉัยโรค
พยาธิใบไม้ตับในสัตว์ท่ีเกิดจากการติดเชื้อ F. giganti-
ca ซึ่งชุดทดสอบน้ีมีประสิทธิภาพและความไวสูง 
สามารถตรวจสอบได้ในเวลารวดเร็วรวมท้ังประหยัด
ค่าใช้จ่ายกว่าวิธีท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากน้ีทาง

หลักสูตรฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพในการสอนและงานวิจัย  โดยส่งเสริมให้
สร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติ ท้ังใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานในงานประชุมหรือการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์วิจัยในองค์กรต่างประเทศท่ี
ได้รับการยอมรับ เพื่อนําประสบการณ์มาถ่ายทอดให้
นักศึกษาหรือบุคลากรในหลักสูตรฯ ต่อไป  
  
ทุนการศึกษา / สวัสดิการ 
 นักศึกษาในหลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เชิง
ระบบ จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
หรือทุนวิจัยท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) อีกท้ังบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาหรือทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา อาทิ ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA: 
Research Assistantships) ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
ปีครองราชสมบัติ ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
บางส่วน ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
และ รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) เป็นต้น 
 
เชิญชวนผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษา 
 ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียด
หลักสูตรได้ท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
www.mb.mahidol.ac.th  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : 
ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ 
โทรศัพท์ : (+๖๖-๒) ๔๔๑ ๙๐๐๓-๗  
ต่อ ๑๒๓๓,๑๒๖๑ E-mail: piboons@gmail.com 
หรือ อ. ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์ 
โทรศัพท์ : (+๖๖-๒) ๔๔๑ ๙๐๐๓-๗ ต่อ ๑๔๒๐ 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาชีววทิยาศาสตร์เชิงระบบ  (หลักสูตรนานาชาติ)   
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Systems  

Biosciences (International  Program) 
สถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๐๕ 

 
วิธีต้ังภาพ Wallpapers บน Windows 10 

ที่มา : https://m.thaiware.com/tips/552.html   

คอลัมน์  IT  Tips ฉบับนี้  ขอนําเสนอเคล็ดลบัตัง้ภาพ Wallpapers บน Windows 10 เพื่อให้แตล่ะหน้าจอเป็นคนละภาพ หรือให้
ภาพเช่ือมต่อกันระหว่างสองหน้าจอ  การตั้งค่าภาพพ้ืนหลังของ Windows เป็นหน่ึงในความสขุเล็กๆ น้อยๆ ท่ีทําให้เรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์น่าใช้
งาน แสดงความเป็นตัวตนของเรามากข้ึน  วันน้ีเรามีเกร็ดความรู้เล็กๆ  เกี่ยวกับการตัง้ค่าภาพพ้ืนหลังบน Windows 10 มาฝาก โดยเฉพาะคนท่ีใช้
งานพร้อมกันหลายหน้าจอ  

 การตัง้ค่าภาพหน้าจอแบบน้ี   เราตอ้งรู้สัดส่วนภาพ
ของหน้าจอของเราก่อน  ตวัอย่างเช่นใช้ ๒  หน้าจอ แตล่ะ
หน้าจอตั้งความละเอียดเป็น ๑,๙๒๐ x  ๑,๐๘๐ ภาพท่ีใช้จงึ
ต้องมีความกว้าง ๑,๙๒๐  x ๒ =  ๓,๘๔๐ ความสูง ๑,๐๘๐ 
ดังน้ัน ภาพท่ีต้องใช้ คือ  ๓,๘๔๐  x ๑,๐๘๐  เลือกภาพ
ตามปกติ ดา้นลา่งตรง Choose a fit ให้เลือกเป็นแบบ Fit 
เท่าน้ี ..เรียบร้อยแล้ว 

๑. วิธีต้ังภาพพืน้หลังแต่ละหน้าจอให้แตกต่างกัน 

 ปกติเมื่อเราตัง้ภาพพื้นหลงั  ภาพจะเหมือนกันท้ัง
สองหน้าจอ แตถ้่าต้องการให้ภาพในแต่ละจอเป็นคนละภาพ 
โดยมีวิธีดังน้ี 
 คลิกขวาท่ีหน้าจอ แล้วเลือก Personalize 
 เลือกภาพท่ีต้องการ หรือ Browse เพื่ออัพโหลดภาพท่ี
เราต้องการใส่เข้าไปในระบบ 
 คลิกขวาท่ีรูปท่ีจะใช้ แลว้เลือก Set for monitor   ๑   
สําหรับภาพในหน้าจอแรก และ Set for monitor ๒ สําหรับ
ภาพในหน้าจอท่ีสอง  

๒.  วธิีต้ังภาพพื้นหลงัให้เชือ่มต่อกันระหว่างสองหน้าจอ 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

ปัจจุบันน้ีต้องยอมรับกันวา่ “ลูกค้า” เป็น
ปัจจัยท่ีจาํเป็นต่อธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนซ่ึงการให้บริการ  ผูใ้ห้บริการมีแนวคิด  
ทําอย่างไร ท่ีจะรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราตลอดไป   
หรือทําอย่างไร ท่ีจะใหลู้กค้าได้รับความพึงพอใจ
สูงสดุในการให้บรกิาร  และกลบัมาใช้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
องค์กรหน่ึง ท่ีมหีน้าท่ีในการให้บรกิารและประสาน 
งานกับคณะ สถาบัน วิทยาลัย หลกัสูตร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป    โดยบณัฑิต
วิทยาลัยตระหนักถึง ความสาํคัญในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  ให้เกิดความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ  จึงได้จัดอบรม เรื่อง “Art 
of Great Service : ศิลปะและทักษะการบรกิาร
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ” ข้ึน เมื่อวันท่ี ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ศิลปะ 
และทักษะการใหบ้ริการ  สร้างจิตสาํนึก พัฒนา
ศักยภาพในการให้บริการ เพือ่ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้รับบริการได้จริง    โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. เอื้อมพร มัชฌมิวงศ์ รองคณบดี
ฝ่ายแผนและการคลัง กลา่วเปดิโครงการ   และ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเกยีรติจากอาจารย์รัชชุมา 
หุตายน กรรมการบริหาร บริษัทเกรท แอคช่ัน จํากัด  
มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบตั ิ    หัวข้อการ
อบรมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ๑) สรา้งความเป็นหน่ึงด้วย 
“ทีมงานบรกิาร”  ๒) เข้าถึง เจาะลึก ความต้องการ
ของลูกค้า ในแตล่ะสถานการณ ์ ๓) ศิลปะการบรกิาร 
เพื่อครองใจลูกค้า  และ ๔) ศิลปะการดูแลลกูค้า
ร้องเรียนและการพลิกสถานการณ์ จากวิกฤตใิห้เปน็
โอกาส และในการอบรมได้จัดใหม้ีกรณีศึกษา  โดยให้
แต่ละงานมาเลา่ หรือแชรพ์ูดคุยประสบการณ์ การ

ให้บริการและการรับมือกบัลูกค้าท่ีมคีวามคาด 
หวังสูงในการบริการ เช่น  ลูกค้าจูจี้  ลูกค้า
ละเอียด    ลูกค้าใจร้อน  และนํามาช่วยกันคิด  
วิเคราะห์ะความต้องการ  วิธกีารแก้ไข  การ
รับมือกบัลูกค้าในสถานการณ์ตา่งๆ เพื่อให้เกิด
การบริการ ท่ีตรงตามความคาดหวังของลูกค้าใน
แต่ละราย  เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และ
เกิดการบอกต่อในทางท่ีดี  ฉบับน้ีขอนําหวัข้อ
สําคัญๆ ของการอบรมมาฝากกันค่ะ 
 
 ทักษะการให้บริการ (Skill Service)  
Responsive 
• ทักทายรวดเร็ว  สร้างความประทับใจแรกพบ   
• รับเรื่อง บริการรวดเรว็ และบอกว่าจะทําอะไร
ใหใ้นข้ันตอนถัดไป 
• แก้ไขปญัหารวดเร็ว         
• แจง้ความคืบหน้าเป็นระยะๆ 
• ย้ิมแย้ม กระตือรือร้น  
 Value added ให้บริการที่เหนือ
ความคาดหมาย เพื่อสร้างคุณค่าเพิม่ 
• สังเกต มองหาโอกาส  
• เสนอบริการท่ีเหนือความคาดหมายก่อนลูกค้า
ร้องขอ  
 Individual ให้บริการเฉพาะเจาะจง 
พิเศษเป็นรายบุคคล 
• จดจําได ้        
• เสนอให้แตกต่างเป็นข้อเสนอเฉพาะท่ีตรงกับ
ความตอ้งการ  
 
 ๔ ข้ันตอนการดูแลลูกค้าร้องเรียน 
• Empathy  การเอาใจใส่ลูกค้าในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยดูสภาวการณ์ อารมณ์
ของลูกค้าด้วย 
• Action  การให้บริการในข้ันตอนต่างๆ  ต้อง
รวดเรว็ ตรงจุด ตรงความต้องการของลูกค้าให้
มากท่ีสุด 
• Solution  เสนอแนะวิธีการ   แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ลูกค้าหลายๆ ทาง เพือ่เป็นทางเลือก 
แต่การเสนอทางเลือกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กร 

• Take care การดูแลลูกค้าเสมือนญาติของเรา  
ใหลู้กค้ารู้สึกอบอุน่ใจ ในขณะที่รับบริการ  
หรือระหว่างรอรบัการบริการ    
 

สําคัญการให้บริการ  การใช้ภาษา 
ท่าทาง เป็นสว่นสําคัญ  ท่ีจะทําใหผู้้รับบริการ
รับรู้ถึงความรู้สึก ความใส่ใจในการให้บริการของ
เราได ้   ผูใ้หบ้รกิารตอ้งฝกึสังเกตสีหน้าท่าทาง
ของผู้รบับริการ ให้ได้  วา่ขณะน้ัน เค้ามีลกัษณะ
อย่างไร เช่น ลกูค้ารู้สกึโกรธ  เกรี้ยวกราด  
โวยวายเสียงดงั  ถ้าเจอเช่นน้ี   เราต้องน่ิงรับฟงั
ให้มากท่ีสุด ปล่อยให้ลกูค้าได้พดูได้ระบาย
ออกมาก่อน    เมื่อลูกค้าผ่อนเสียงลงหรือแสดง
อาการโกรธลดลง (มากๆ) แลว้เราค่อยให้ข้อมูล 
(อย่าไปอธิบายสิ่งต่างๆ ในขณะท่ีลูกค้ากาํลัง
โกรธ  ลูกค้าจะไมฟ่ัง)  หลังจากนั้น  เรารีบแก้ไข
ปญัหาหรือให้บรกิารอย่างเร่งดว่น หรือเสนอ
ทางเลือกให้ลูกค้าได้พิจารณาเลือก    กรณีท่ีเจอ
ลูกค้ามาขอรับบรกิาร   มาถึงแลว้น่ัง-ลุก เดินไป 
เดินมามองๆ ท่ีเคาน์เตอร ์  แต่ไม่เอ่ยปากถาม   
เราต้องรีบเข้าไปถามถึงความต้องการของลกูค้า
ทันที  และให้บริการอย่างรวดเรว็  และแจ้ง
ข้ันตอนการบริการเป็นระยะๆ  เป็นต้น   
 
          สุดท้ายน้ีเมื่อเราพบสิ่งตา่งๆ จากการ
ให้บริการ วิธกีารแก้ปญัหา และเมื่อปัญหาทุก
อย่างคลี่คลายคุณควรจัดทําบันทึกเหตุการณ์
ปัญหาและการแก้ปัญหาต่างๆ ของคุณ เพื่อเป็น
แนวทางให้เพื่อนรว่มงานได้นําไปใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปญัหาให้แก่ลูกค้าในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์
แบบเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้คนอื่นๆ 
สามารถรับมือกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับ
คุณ….แลว้พบกันฉบับหน้าค่ะ 
 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
Art of Great Service :  

ศิลปะและทักษะการบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๐๖ 

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย อ.รัชชุมา หุตายน,     
Art of Great Service, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

๐๗ 

ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ีจัดสรร 
การเสนอผลงานวิชาการท่ีขอรับทุน

สนับสนุน ต้องเปน็การเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ  มรีะบบการตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ท่ี
ชัดเจน มีการลงทะเบียนและกําหนดการประชุม
ท่ีแน่นอน และการเสนอผลงานทางวิชาการ
ดังกลา่ว ต้องมีลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง
ดังต่อไปน้ี 

๑ การเป็นวิทยากรในการประชุม
นานาชาติ (Invited Speaker) 

๒ การเป็นผู้บรรยายในท่ีประชุม (Oral 
presentation หรือ Lecture) 

๓ การเป็นผู้แสดงผลงานดว้ยภาพ 
โปสเตอร์ (Poster presentation) 

๔ การเสนอผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากประกาศ อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการฯ    
 

บัณฑิตวิทยาลัย มคีวามประสงค์จะให้
ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บณัฑิตศึกษาไป
เสนอผลงานทางวชิาการ ณ ต่างประเทศ  ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธกีาร 
ดังน้ี 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  

๑  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
หรือ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ตําแหน่งนักวิจัย ท่ีได้รับเชิญให้ทําการสอนนักศึกษา
ในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยจะต้องทําการสอนมาแลว้อย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา  

๒  ต้องไม่เคยไดร้บัทุนอุดหนุนการพัฒนา
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

ณ ต่างประเทศ  จากบัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ภายในระยะเวลา ๒ ป ีนับ
จากวันท่ีไปนําเสนอ  

๓  ผูข้อทุนจะตอ้งมรีายช่ือเปน็ลาํดบัแรก
หรอื Corresponding Author ของบทคัดย่อผลงาน
ทางวชิาการท่ีจะนําเสนอ และระบุช่ือของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นท่ีอยู่หน่ึงในท้ายช่ือของ
คณะผู้นําเสนอ และผลงานท่ีจะนําเสนอจะต้องมี
ตราสัญลักษณม์หาวิทยาลัยมหิดลปรากฎในการ
นําเสนอผลงานท้ังประเภท Oral Presentation 
และ Poster Presentation โดยผู้ขอทุนจะต้อง
เป็นผู้นําเสนอผลงาน 

๔ กรณีไดร้ับทุนในการเดินทางไปเสนอ
ผลงานในคร้ังน้ีจากแหลง่ทุนอื่น โปรดระบุเพื่อ
ประโยชน์ในการพจิารณา  

๕ กรณีตรวจสอบแล้วพบวา่ คุณสมบัติ
ผู้สมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หากทราบภายหลัง
บัณฑิตวิทยาลัย  มีสิทธิเรียกทุนคืนได้ 
 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการพฒันา

คณาจารย์บัณฑิตศึกษา  
ประจําปี ๒๕๖๑ 

กําหนดเวลายืน่ขอรับทุนอุดหนุน  

คร้ังที ่ ช่วงเวลาการเดินทาง ส่งเอกสารมายังบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกินวันท่ี แจ้งผลการพิจารณา 

๑ ๑ – ๓๑   ตุลาคม  ๒๕๖๐ ๑  กันยายน  ๒๕๖๐ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 
๒ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
๓ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
๔ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑      ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
๕ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๓  มกราคม  ๒๕๖๑ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑ 
๖ ๑ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
๗ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
๘ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 
๙ ๑ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
๑๐ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
๑๑ ๑ – ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑๒ ๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม   งานวจิัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
        โทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๓๒๐   website : www.grad.mahidol.ac.th 



 Student Activities    
Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

 อบรม เทคนิคการเลือกหวัข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพธ์ (บรรยายภาษาไทย ) 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงรา่ง
วิทยานิพนธ ์ (ภาษาไทย) ภายใต้กจิกรรม Soft Skills ทักษะการทํางานด้านวิจัย 
( Research Skills)  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม  ๔๐๘ 
ช้ัน ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ภายในการอบรมจัดใหค้วามรู้เรื่อง การเลือกหวัข้อ 
ข้ันตอนการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เทคนิคการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์
วิทยากรได้รบัเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหิดล   ให้ความสนใจเข้ารว่มเป็นจํานวนมาก 

 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการปฏิบตัธิรรมพัฒนาจิต ภายใต้กจิกรรม Soft 
Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นํา (Leadership and Management Skills)  เมื่อ
วันท่ี ๑๔ – ๑๖   กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ วัดปา่สุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ต.
ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี   เพื่อส่งเสริมใหนั้กศึกษาและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ได้พฒันาจิตใจของตนเองด้วยการศึกษาธรรมและปฏิบัตธิรรม เพื่อ
ลดละ ความยึดมัน่ถือมั่นในตวัตน อันจะส่งผลใหจ้ติบริสุทธิ์ นําสู่การใช้ปัญญา
อย่างมีเหตุมผีล และเพื่อน้อมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา สูก่ารนํา
ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ท้ังเรื่องเรียน การทํางาน และครอบครัว โดยมี พระ
อาจารย์หนูพรม สุขาโต เจ้าอาวาสวัดปา่สุนันทวนาราม เป็นพระวปิสัสนาจารย์ 
ให้การฝึกอบรมปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปสัสนากรรมฐาน มีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย เข้าร่วมโครงการจาํนวน ๔๐  คน 

 สัมมนาผู้นํานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี ๒๕๖๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานกิจการนักศึกษา จดัสมัมนาผู้นํานักศึกษา 
และอาจารย์ท่ีปรกึษาดา้นกจิกรรมนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา ประจาํป ี 
๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๔ – ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ หรรษาคาชัวรีนา ชะอํา จ.
เพชรบุรี เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
มีมนุษยสัมพันธ์ของการทํางานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมกจิกรรมท่ีมุง่ให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม Core value ของ
องค์กร และรว่มวางแผน โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป ี 
๒๕๖๐  และเสริมสรา้งความสัมพนัธ์อันดีระหว่างอาจารย์ท่ีปรกึษากิจกรรม และ
ผู้นํานักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดี
ฝ่ายกจิการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน และอาจารย์ท่ีปรกึษาเข้าร่วมกิจกรรม ได ้แก ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลยั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ดํารงเกียรต ิ อาจหาญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. พราม  อินพรม  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พรอ้ม
ด้วยเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย   มีนักศึกษาเข้ารว่มกจิกรรม  ๗๐  ท่าน 
 



 

๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการทูตบัณฑิตร่วมใจ  หล่อปตมิากรรมเหรียญของพ่อ 
ติดต่อ : งานกจิการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓  

สมัครได้ตัง้แต่บัดนี้  -  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  www.grad.mahidol.ac.th 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๑๕ - ๒๕  สงิหาคม  ๒๕๖๐  
กําหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรยีนท่ี ๑/๒๕๖๐ 
ติดต่อ :   งานบรกิารการศึกษา . ตอ่ ๑๐๙ - ๑๑๑ 

๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เย่ียมชมศึกษาดูงาน  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธแ์ละสือ่สารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

๒๒ สิงหาคม - ๕ กันยายน  ๒๕๖๐  
สมัครเข้าร่วมอบรม Intensive MU GRAD TEST  
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ ๒๒๑  – ๒๒๒ 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap  
Analysis (กลุม่วิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
ติดต่อ : งานพัฒนาหลักสตูร ตอ่ ๓๐๙ – ๓๑๐ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ปฐมเนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ประจาํปี ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานกจิการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓  

ปฎิทินกิจกรรม 

๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล 
ประจําป ี๒๕๖๐ 
ติดต่อ :  งานพัฒนาหลักสตูร ตอ่ ๓๐๙ – ๓๑๐ 

๒๗  สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
ซ้อมย่อย  ครั้งท่ี ๑  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓ 

๑๗ สิงหาคม - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 
อบรม Short Courses ภาษาต่างประเทศ  
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ ๒๒๑  – ๒๒๒ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap  
Analysis (กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
ติดต่อ :  งานพัฒนาหลักสตูร ตอ่ ๓๐๙ – ๓๑๐ 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๔  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

   บัณฑิตวทิยาลัย ทําบุญถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกจิกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี  ๒๕๖๐  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร ตระหนัก 
ถึงความสาํคัญของพุทธศาสนา  และร่วมอนรุักษ์  สืบสานประเพณวีฒันธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิรมิงคล 

วันท่ี ๔  กรกฎาคม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร   มัชฌิมวงศ์ รอง
คณบดีฝา่ยแผนและการคลัง พร้อมคณะผู้บรหิาร บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย และ
สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบ
นํ้าฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒา
ราม จ.นครปฐม  ณ บริเวณโถงช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  

วันท่ี ๖ – ๗  กรกฎาคม    บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั ร่วมกราบสักการะ 
บูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พร้อมหล่อเทียน
พรรษา และรว่มทําบุญ  ณ พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สื่อสารสัมพันธ-์สํารวจความสขุด้วย Happinometer 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้หวัข้อ “สื่อสารสัมพันธ์-
สํารวจความสุขดว้ย Happinometer” เมื่อวันท่ี  ๖   กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้อง
ประชุม  ๔๐๘  ช้ัน ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา เพื่อสาํรวจความผูกพัน 
ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงผลจะนํามาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน   โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร 
มัชฌิมวงศ์ รองคณบดฝี่ายแผนและการคลัง เป็นประธานกลา่วเปิดโครงการ 
กิจกรรมแบ่งเป็น รอบเช้าและรอบบ่าย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ป็นจํานวนมาก 

 อบรมเร่ือง Art of Great Service : ศลิปะและทักษะการบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Art of Great Service : ศิลปะและทักษะการ
บริการลูกค้าในสถานการณ์ตา่งๆ ให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ศิลปะ
และทักษะการใหบ้ริการ สรา้งจติสาํนึก และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ เพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้รบับรกิารได้จรงิ เมือ่วันท่ี ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ 
ห้องประชุม  ๔๐๘  ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌมิวงศ์ รองคณบดฝีา่ยแผนและการคลัง กลา่วเปิด
อบรม  วิทยากรได้รับเกียรตจิาก อาจารย์รัชชุมา หตุายน กรรมการบรหิาร  บริษัท
เกรท แอคช่ัน จํากัด  การอบรมแบ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ หวัข้อการอบรม 
ได้แก่ ๑) สร้างความเป็นหน่ึงด้วย “ทีมงานบรกิาร”  ๒) เข้าถึง เจาะลกึ ความ
ต้องการของลูกค้า ในแต่ละสถานการณ์  ๓) ศิลปะการบริการ เพื่อครองใจลูกค้า  
และ ๔) ศิลปะการดูแลลกูค้ารอ้งเรียนและการพลกิสถานการณ์  จากวิกฤตใิห้เป็น
โอกาส ซ่ึงการอบรมครั้งน้ี ได้รับความสนใจจากบุคลากรบัณฑิตวิทยาลยัเป็นจํานวน
มาก 
 



๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

                                                                                                                                   partofMUFGS.   

 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 

การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจยั คร้ังท่ี ๗ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา 
จัดประชุม  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
ปิดรับผลงาน  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐   วันท่ีจัดประชุม ๒๕ - ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนําเสนอผลงานวจิัยระดับบณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๙ 
จัดโดย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จัดประชุม  ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ปิดรับผลงาน  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐   วันท่ีจัดประชุม ๓๐ พฤศจิกายน  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   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 

Hello everyone, 
My name is WALEED ALAHMAD. I have gotten the doctor-
ate degree in analytical chemistry (International pro-
gram) from Department of Chemistry, Faculty of Sci-
ence, Mahidol University (MU). 
 
I would like to start my story by saying that I am so 
proud to be one member in MU family. MU gave me a lot 
of things including knowledge, success, friends. MU 
helped me to expand my horizon of knowledge and made 
me a good researcher and successful candidate through 
my Ph.D. study, it helps me to achieve my dream by  
getting the Doctorate degree. However, I am proud that 
I am the first student from Syria who got Doctorate 

degree in analytical chemistry from MU, and the first 
student who got Doctorate degree in MU too. 
I would like to thank all respectable professors, advisor 
& co-advisors in Department of Chemistry for every-
thing they gave it to me. I have learned from them lots. 
Also, I would like to express my gratitudes to all MU 
staffs for their kind help and assistance in each step 
during my study in MU. 
 
After graduating from Mahidol University, I am going to 
continue my research and increase the level of my 
knowledge in several fields, and I will use my experi-
ence to help those whom in need. 
 
I would like to keep and continue my relationship with 
my faculty members and get involved in future pro-
jects, sharing knowledge, exchange students and so on. 
Finally, I owed Mahidol University and I hope I can re-
ciprocate it soon.   
 
WALEED ALAHMAD 
Faculty of Science, Mahidol University. 



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 
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