
อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์มนตรี รัตนจันทร์ฉาย

วิทยานิพนธ์
• DEVELOPMENT OF PHOTO-INITIATING SYSTEM FOR THE 

PREPARATION OF AMINE-FUNCTIONALIZED CORE-SHELL 
NANOPARTICLES

Faculty of Dentistry
โครงการทนุมหิดลวิทยาจารย์

ตอนกลับมาเรียนคลินิกจะเกิดมุมมองการตั้งข้อสงสัยหรือค าถามที่
เกี่ยวกับการวิจัย และสามารถแก้ปัญหาตามหลักเหตุและผลได้ดีครับ 
เพราะได้ทักษะที่เรียนรูม้าระหวา่งการเรยีนปริญญาเอก นอกจากนั้นยังมี
การตัดสินใจหรือการเจรจาที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นช่วยให้สื่อสารกับผู้ป่วยหรือ
เจ้าหน้าที่ได้ดี

การได้ร่ าเรียนตามหลักสูตรของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์จนได้
บรรจุเป็นอาจารย์ เป็นการเรียนที่เรามีเป้าหมายแน่วแนใ่นชีวติ รู้ว่า
ในแต่ละวิชาหรือแต่ละกิจกรรมควรจะเรยีนรู้อย่างไร หรือ มีประเด็นที่
ส าคัญตรงไหนที่ควรจะมุ่งเนน้ ท าให้มีทัศนคติที่ดีในการใฝ่หาความรู้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียน วิจัย ระดับปริญญาเอกหรือการเรียนในสาขา
ทันตแพทยศาสตร์
“NO GREAT WORK CAN BE ACHIEVED WITHOUT THE GOAL.”
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อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจิตรานันท์ แก้วแพรก
• ROLES OF HPV16 ONCOPROTEINS IN CERVICAL CANCER 

INVASION 

Faculty of Dentistry
โครงการทนุมหิดลวิทยาจารย์

- มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆและการตัดสินใจดีขึ้น

- มีความช านาญในการอ่าน paper, ท ารายงาน, การ present งานต่าง ๆ 

- ทางด้านคลินิก สามารถจัดการกับตารางเวลาของตัวเอง, จัดการคนไข้ได้ด,ี แก้ปัญหาได้ตรงจุด

- ด้านทักษะการท าหัตถการ การออกไปเรียน PhD ไม่ได้ท าให้ skill ในการท าหัตถการลดลง 
สามารถกลับมาท าคลินิกได้เหมือนน้อง ๆ อาจจะดีขึ้นด้วย เนื่องจากสามารถตัดสินงานของ
ตัวเองได้ว่าไม่ดียังไง สามารถแก้ไขได้ตรงจุด 

- เนื้อหาความรู้ที่เคยเรียนไปตอนปี 1-3 อาจลืมไปบ้าง แต่สามารถทบทวนได้ ไม่ได้เป็นปัญหา 

- มีเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น/มี connection มากขึ้น ทั้งเพื่อนที่เรียนด้วยกันตอนปี 1-3 เพื่อนตอน
เรียน PhD และเพื่อนตอนกลับมาเรียนคลินิก

ภายหลังจากเรียนจบ และได้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์แล้ว เป็นการน าความรู้ ความสามารถที่
ได้เรียนมา มาใช้ในการเรียนการสอน ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้แก่นักศึกษา ได้เห็น
นักศึกษาที่เราสอนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ท าให้มีก าลังใจในการท างานต่อไป ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่
เลือกเข้ามาเรียนในโครงการนี้ค่ะ
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อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ  สืบบุก   

• THE STEMNESS PROPERTIES OF PERIODONTAL 
LIGAMENT CELLS IN RELATION TO DIABETES MELLITUS 
AND PERIODONTAL DISEASE S 

Faculty of Dentistry
โครงการทนุมหิดลวิทยาจารย์

ปริญญาใบนี้ เป็นส่วนหนึง่ของการตัดสินใจออกนอก comfort 
zone เป็นความตั้งใจที่จะท าตามปณิธานที่ได้รับการปลูกฝังมาจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แม้มีคนเคยทักท้วงว่า ท าไมไม่เรียน
ทันตแพทย์ให้จบแล้วค่อยเรียนตอ่ ตอนนั้นตอบตัวเองในใจว่า ในเมื่อ
โอกาสมาถึงแล้วท าไมถึงจะไม่ท า จะต้องรอถึงเมื่อไหร่ที่เรียกว่าพรอ้ม 
และเมื่อถึงเวลานั้นไฟในตัวจะยงัลุกโชนอยู่มั้ย สุดท้ายตัดสินใจสมัคร
ทุนโครงการผลิตอาจารย์ฯ และ "เรียนปริญญาเอก"

ปริญญาเอก ไม่ใช่แค่การนั่งเรียนและท าวิจัย แต่คือการฝึกใช้ชีวิต 
ในหลาย ๆ ด้าน ฝึกวางแผน ฝึกแก้ปัญหา ฝึกท างานกับคน ฝึกสื่อสาร 
ฝึกสอนคนอื่น ฝึกยอมรับกับความผิดหวัง และฝึกที่จะลุกขึ้นสู้ต่อ
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อาจารย์ ดร. ทพญ. อนัญญา โอภาสวัตชัย

• Neutrophils in Human Dengue Virus Infection

Faculty of Dentistry
โครงการทนุมหิดลวิทยาจารย์

การเรียนในชั้นปริญญาเอกเป็นโอกาสส าคญัทีไ่ด้เรียนรู้ถงึ
ความชอบในการท างานวิจัย และมีโอกาสได้รับแรงบันดาลใจจากนักวิจัย
หลายๆท่าน ได้เรียนรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ global community 
มีหลายสิ่งที่ทันตแพทย์สามารถท าได้ในฐานะนักวิจัยมากมายกว่าที่
เราคิด สิ่งที่เราศึกษาน้ันอาจเป็นการต่อยอดความรู้ของผู้อื่นและอาจ
เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้น าไปใช้เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุขได้

การกลับมาเรียนคลินิกหลังจากเรียนปริญญาเอกท าให้มุมมองต่อ
องค์ความรู้ต่าง ๆ เปลี่ยนไป ท าให้เข้าใจว่าสุดขอบขององค์ความรู้อยู่
ที่ใดและสามารถน าไปศึกษาวิจัยอะไรต่อไปได้อย่างไร อีกทั้งยังเป็น
โอกาสได้ฝึกฝนตนเองให้ปรับตัว เข้าใจ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
เพื่อนร่วมชั้น แม้อายุจะต่างกันแต่ก็สามารถเขา้ใจกนัและกันซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการเป็นอาจารย์ในอนาคต
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ดร. ทพ. นนทวัชร  จิรกิตตยากร

• Thesis: BRAIN MODULATION DURING SLEEP

Faculty of Dentistry
โครงการทนุมหิดลวิทยาจารย์

การตัดสินใจเรียนปริญญาเอกเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะส าคัญในชีวิต จริง ๆ มี
เป้าหมายในการเรียนปริญญาเอกมาตั้งแต่มธัยมแล้ว เพียงแต่ว่าล าดับของการเรียนเป็น
สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ในตอนนั้น เมื่อเข้ามาเรียนที่คณะทันตแพทย์ ก็ได้รู้ว่ามีโครงการ
มหิดลวิทยาจารย์อยู่ จึงตัดสินใจคว้าโอกาสเอาไว้ตอนปี 3 ในตอนที่เลือกเรียนไม่ได้มี
ความลังเลใด ๆ แต่ความลังเลจะไปเกิดขึ้นระหว่างตอนเรียนปริญญาเอกอยู่

ในระหว่างเรียนปริญญาเอกก็เกิดค าถามมากมาย ที่ส าคัญที่สุดคือ เรามาท าอะไรอยู่
ที่นี่ เพื่อน ๆ ก็จบกันไปแล้ว เป็นความเคว้งคว้างที่คนที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงจุดนั้นจะไม่เข้าใจ 
มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบหรือไม่จบ และจะจบ
ลงเมื่อไร แต่เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงตอนตัดสินใจเข้าเรียนก็จะได้พลังใจกลับคืนมา โดย
ส่วนตัวมองว่าการเรียนปริญญาเอกไม่ใช่เรียนเพื่อสร้างเป้าหมาย แต่เป็นการเรียนเพื่อ
สร้างเส้นทาง โดยสร้างเส้นทางขึ้นมาท่ามกลางความเว้ิงว้างว่างเปล่าให้สามารถเดินมาได้
ถึงจุดหมาย ได้เรียนรู้จักตัวเอง ได้เรียนรู้ความไม่รูแ้ละยอมรับความไม่รูน้ั้น

ตอนกลับมาเรียนคลินิกทักษะไม่ตก ฝีมือไม่ตก แต่มีลืมบ้าง ในช่วงแรก ๆ ฝึกมืออยู่
ประมาณ 1 สัปดาห์ก็กลับมาท าได้เหมือนเดิม แต่ก็มีสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอยู่นะ คือ น้ าหนัก
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