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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ในการพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน 
สมทบ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ซึ่งในปการศึกษานี้ มีผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ รวมทั้งสิ้น ๖,๒๖๓ คน นอกจากนี้ 
มีผูทรงคุณวุฒิเขารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จำนวน ๗ คน รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ๑๓ คน และ 
เกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณและศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๒๐ คน ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ไดพระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิต ความวา 

 บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อไดศึกษาเลาเรียนดวยความมานะบากบั่นจนสำเร็จการศึกษาไดรับปริญญาในวันนี้ นับวา 
ทานมีความรับผิดชอบตอตนเองอยางสูง จึงสามารถนำพาตนใหบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได แตนอกจาก 
ความรับผิดชอบตอตนเองดังกลาวแลว บุคคลยังจำเปนตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ในอันที่จะชวยกันธำรงรักษา 
สังคมใหรมเย็นเปนปรกติสุข และพัฒนาสังคมใหเจริญมั่นคงดวย ทุกคนจึงมีหนาที่อยางสำคัญที่จะตองนำความรู 
ความสามารถท่ีไดฝกฝนอบรมมา ไปปรับใชใหบังเกิดผลเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม ไมกระทำการใดท่ีบอนทำลาย 
สวนรวมใหเสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตตั้งใจพยายามปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนใหไดผลครบถวนแลว 
ความสุขและความเจริญกาวหนาก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแกตน แกสวนรวมอยางแนนอน
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ÃÍºÃÑéÇºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพผลงานใน 
วารสารวิชาการ” เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอง  
๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดย ศ.นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหเกียรติเปนวิทยากร ให 
ความรูในหวัขอ เทคนคิและรปูแบบการเขยีนบทคัดยอและการ 
เขียน Proceeding เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมถึง การ 
หาแหลงตีพิมพผลงาน ทั้งนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขา 
รวมอบรม ๑๕๒ คน 

¡ÒÃÍºÃÁ “à·¤¹Ô¤¡ÒÃμ Õ¾ÔÁ¾�¼Å§Ò¹ã¹ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ”

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเรื่อง การใชโปรแกรม TURN IT IN
ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ แกกลุมประธาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษา    
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  
๒–๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยวิทยากรคือ คุณรัชนก ขำประถม 
คุณสุรศักดิ์ บุตรศรี จากหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัย 
มหิดล และ อาจารยสรวง อุดมวรภัณฑ จากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในครั้งนี้มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น ๗๖ คน

¡ÒÃÍºÃÁ “¡ÒÃãªŒâ»Ãá¡ÃÁ TURN IT IN μÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ¤Ñ´ÅÍ¡º·¤ÇÒÁÇÔªÒ¡ÒÃ”

บัณฑิตวิทยาลัย เขารวมงาน 10th Yunnan International 
Education Exposition (2014) เมื่อวันที่ ๒๗–๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ Kunming International Convention & Exhi- 
bition Center เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณ 
รัฐประชาชนจีน เพื่อรวมจัดนิทรรศการการศึกษานานาชาติ  
ประชาสัมพันธและเผยแพรหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึง  
ทุนการศึกษาและขอมูลการศึกษาตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂÃ‹ÇÁ§Ò¹ 10th Yunnan International Education Exposition 2014

บัณฑิตวิทยาลัย รวมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามทางพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขา 
พรรษา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยไดสักการะพระ 
ศรีศากยะทศพลญาณ พระประธานพุทธมณฑลสุทรรศน และ 
หลอเทียนพรรษา ณ บริเวณพุทธมณฑล จากนั้น ไดไปถวาย 
เทียนพรรษา ผาอาบน้ำฝน ภัตตาหารเพล และจัตุปจจัยไทย- 
ธรรมแดพระภิกษุสงฆ ณ วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม 
เขตคลองทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในการนี้ ทานพระครูสังฆวิชัย 
(ชัยวัฒน) ไดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “การกรวดน้ำ อุทิศ 
สวนบุญกุศลใหเจากรรมนายเวร”

·ÓºØÞÇÑ¹ÍÒÊÒÌËºÙªÒáÅÐÇÑ¹à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚ òõõ÷
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดวิวัฒนาการมาจาก 
โครงการศูนยศาสนศึกษา ซึ่งกอตั้งโดย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ พญ. 
คุณอรวรรณ คุณวิศาล ประธานมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตอมาเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ ไดรับการจัดตั้งเปน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
ในสมัย ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหนงอธิการบดมีหาวิทยาลัย 
มหิดล นับตั้งแตนั้นมา หลักสูตรศาสนศึกษามีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง
 ปจจุบัน วิทยาลัยศาสนศึกษา เปดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาศาสนศกึษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) Master of Arts Program in Religious Studies 
(International Program) เปนหลกัสูตรท่ีใหความสำคัญแกการประยุกต 
คำสอนศาสนาและการปฏิบัติ ตลอดจนประเด็นทางจริยธรรมท่ีคนในสังคม 
ปจจุบันกำลังเผชิญอยู เพื่อสงเสริมการศึกษาศาสนาเชิงวิชาการในบริบท 
ของวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งในประเทศและในโลกทั่วไป โดยมีวิชาเอก 
ดานศาสนศึกษา พุทธศาสนาและสังคม และ พุทธศาสนาและอิสลาม
 จุดเดนของหลักสูตร 
 ๑. เปนหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ดานศาสนศกึษาท่ีเนนองคความรู เนือ้หาสาระ ทฤษฎี ปรัชญาคำสอนของ 
ศาสนาตางๆ ท้ังในรปูแบบการปฎิบัติท่ีมีศรัทธาเปนพ้ืนฐาน และในรปูแบบ 
ทาง "วิทยาศาสตร" ที่เปนปรนัยวิสัย
 ๒. เปนหลักสูตรนานาชาติ ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
โดยคณาจารยไทยและผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ
 ๓.  เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกศึกษาและวิจัยในสาขาวิชาเอก 
คือ ศาสนศึกษา พุทธศาสนาและสังคม และ พุทธศาสนาและอิสลาม
 ๔. วิทยาลัยศาสนศึกษา เปนแหลงศึกษาคนควาดานพุทธศาสนา 
(หนังสือและงานวิจัยดานพระพุทธศาสนา) และงานวิจัยของหลกัสูตรเปน 
ประเด็นทางดานศาสนาและเปนเรือ่งใหมท่ียังไมมีการวิจัย มากอน
 ๕. คณาจารยของหลกัสูตรเปนผูมีความรูความสามารถ มีชือ่เสยีง 
ทางดานวิชาการเกี่ยวกับศาสนศึกษา และมปีระสบการณเปนที่ยอมรับใน 
ระดับชาติและนานาชาติ
 ๖. หลักสูตรไดปรับระยะเวลาในการเรียนการสอนจาก ๒ ป เปน 
๑ ป ๖ เดือน ทำใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาไดในกำหนดเวลา
 ๗. ผูสำเร็จการศึกษาสามารถตอยอดการศึกษาในระดับปริญญา 
เอก ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา
 ๘. นกัศึกษาของหลกัสูตรมท้ัีงฑราวาส พระภกิษชุาวไทยและชาว 
ตางชาต ิ ทำใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ บนความ 
ตางและความเหมือนของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
 ๙. มีการจัดสรรทุนการศึกษา ตลอดจนอาหารและที่พักอาศัยแก 
นักศึกษาที่เปนพระภิกษุและสามเณร ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเลาเรียนใน 
หลักสูตรโดยไมเสียคาใชจาย

 ๑๐. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจริงดาน 
ศาสนศึกษาจากการศึกษาและดูงานนอกสถานที่
 ๑๑. บรเิวณ สถานทีต้ั่งอาคารเรยีน มีบรรยากาศและสิง่แวดลอม 
สงบเงียบ สวนตนไมรมรื่น ภูมิทัศนสวยงาม เหมาะสมเปนสถานที่ศึกษา 
เลาเรียน และผอนคลายของนักศึกษา
 วัตถุประสงคหลักสูตร  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
แลว มหาบัณฑิตจะเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ดังนี้
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวินิจฉัย 
ประเด็นตางๆ ที่เปนขอโตแยงไดดวยคุณธรรมและจริยธรรม มีภาวะผูนำ 
มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่นได
 ๒. มีความรูในเนื้อหาสาระ หลักและทฤษฎีดานศาสนาที่สำคัญ 
ของโลก ทั้งในรูปแบบของการปฏิบัติที่มีศรัทธาเปนพื้นฐาน และรูปแบบ 
ทาง "วิทยาศาสตร" ที่เปนปรนัยวิสัย คือ การศึกษาที่ตั้งอยูบนขอเท็จจริง 
ไมยึดถือกับความคิดเห็นและความรูสึกสวนตัว
 ๓.  สังเคราะหและปรับใชความรู วินิจฉัยเพ่ือการปองกันและแกไข 
ปญหาทางสังคม วินิจฉัยเพ่ือไดสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ของกลุมชน
 ๔. ประยุกตความรูทางดานศาสนศึกษา เพื่อใชในการวางแผน 
สรางงานวิชาการ และสามารถดำเนินโครงการวิจัยไดดวยตนเอง อีกทั้ง 
สามารถสังเคราะหพัฒนาเปนขอสรุปและขอเสนอแนะอยางเหมาะสม
 ๕. มีทักษะในการคัดกรองขอมูลขาวสาร การวิเคราะหขอมูลจาก 
เอกสารและการวิจัยตางๆ เพื่อนำมาใชในการศึกษาปญหา การเสนอแนะ 
แนวทางแกไข สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีทั่นสมัยและเหมาะสม 
ในการสื่อสารผลการวิเคราะหและการนำเสนอ
 คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ๑. สำเรจ็การศึกษาปรญิญาตร ี สาขาสงัคมศาสตร วิทยาศาสตร  
มนุษยศาสตร และ ศึกษาศาสตร จากสถาบันการศกึษาท่ีสำนักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 ๒. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๕๐ 
 ๓. ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ อาจไดรับการพิจารณาให 
สมัครเขารบัการคดัเลอืกเขาศึกษาตามดลุยพนิจิของประธานหลักสูตรและ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 โครงสรางหลักสูตร (แผน ก แบบ ก ๒) ประกอบดวยหมวดวิชา 
แกน ๙ หนวยกิต หมวดวิชาบังคับ ๓ หนวยกิต หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 
๑๒ หนวยกิต วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต รวมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
 อาชีพที่ประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
 เปนพระอาจารย พระธรรมฑูต เปนนักวิชาการทางดานศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม เปนวิทยากรดานศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรม
 สอบถามขอมลูไดที่ อ. Matthew Kosuta (ประธานหลกัสูตร) 
email: matthew.kos@mahidol.ac.th  โทร. ๐ ๒๘๐๐ ๒๖๓๐ ตอ 
๓๐๖ หรือที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ตอ 
๒๐๘–๒๑๐  ดูรายละเอียดไดที่ www.grad.mahidol.ac.th
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·Ø¹ The JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.) Program 
(JFY 2015) 
 สำนักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาติ (วช.) 
รวมกับ องคการสงเสริมวิชาการแหงประเทศ 
ญี่ปุน (JSPS) มอบทุน โครงการ The JSPS 
RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program
ประจำป ๒๕๕๘ (JFY 2015) ใหแกนักวิจัยของ 
ประเทศตางๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงาน 
วิจัยที่มีคุณภาพและทำสะสมกันมาเปนจำนวน 
เพียงพอ ใหมีโอกาสไดรับปริญญาเอกจากมหา 
วิทยาลัยในประเทศญี่ปุน โดยการเสนอวิทยา- 
นิพนธท่ีจัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง 
โดยมิตองเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้น 
ปริญญาเอกตามปกติ
 ผูสนใจสามารถสงเอกสารขอรับทุนไดโดย 
ตรงไปยังอาจารยท่ีปรึกษาฝายญี่ปุน ซึ่งเปน ผู 
ดำเนินการสมัครของทุนบนระบบออนไลนของ 
JSPS ระหวางวันที่ ๒๑- ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ไดที่ www.jps.go.jp/english/e-ronpaku

·Ø¹ÍºÃÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÇÔ¨ÑÂ 
·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ÊØ¢ÀÒ¾
 International Society of Nephrology 
หนวยงานดานการฝกอบรมและการพัฒนาวิจัย 
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่มีเครือขายในสหรัฐ 
อเมริกาและเบลเยี่ยม รับสมัครผูเขารวมอบรม 
ระยะสั้น ๗-๑๒ เดือน และ ๒-๖ เดือน ดานโรค 
ไต คลินิกฟอกไต และการปลูกถายไต รวมถึง 
ระบาดวิทยา ประจำป ๒๕๕๗
 ผูผานการคัดเลือกจะไดรับทุนอบรมจาก 
ทางศูนยฯ ครอบคลุมคาครองชีพ คาเดินทาง 
และที่พัก ตลอดระยะเวลาการอบรม
 คุณสมบัติผูสมัคร 
 - มีอายุ ๓๐ - ๔๐ ป
 -  มีประสบการณการทำงานวิจัยที่เกี่ยว- 
ของในประเทศของตนเอง
 - ผูปฏิบัติงานในตำแหนงอาวุโสในหนวย 
งาน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 - มีทักษะในการสื่อสารระดับดีเยี่ยมใน 
ภาษาอังกฤษ
 วิธีการสมคัร
 - สมัครดวยตนเอง ผานทางอีเมล แฟกซ 
หรือทางไปรษณีย โดยการพิจารณาจะขึ้นอยูกับ 
ประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของและเปา- 
หมายการนำความรูกลับไปพัฒนาประเทศของ 
ตน หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 http://www.theisn.org/fellowship

â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 
³ μ ‹Ò§»ÃÐà·È ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
ÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ
 มหาวิทยาลัยมหิดลใหทุนแลกเปลี่ยน ณ 
ตางประเทศสำหรบันักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนการ 
แลกเปลี่ยนทางดานการเรียนการสอนและการ 
วิจัย อีกทั้งเพื่อสงเสริมใหการเรียนการสอนและ 
การวิจัยมีความเปนสากลมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู 
ความรวมมือดานวิชาการระดับสูงตอไป
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาไดเดินทางไปศึกษาหรือทำวิจัย ณ ตาง 
ประเทศ 
 ๒. เพื่อสงเสริมความสัมพันธ และความ 
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล 
กับสถาบันในตางประเทศ
 ๓. เพื่อการเตรียมความพรอมสูประชาคม 
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีคุณภาพ
 รายละเอียดทุน 
 ๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย 
ในกลุมประเทศอาเซียน ๘ ประเทศ (พมา ลาว 
กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน 
ฟลิปปนส) 
  - ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (๔ สัปดาห 
หรือ ๒๘ วันขึ้นไป) ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  -  ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว (๓ เดือน 
หรือ ๑ ภาคการศึกษา) ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย 
ในประเทศสิงคโปร จีน (รวมไตหวัน - ฮองกง) 
เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ 
อินเดีย 
  - ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (๔ สัปดาห 
หรือ ๒๘ วันขึ้นไป) ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
  - ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว (๓ เดือน 
หรือ ๑  ภาคการศึกษา) ทุนละ ๙๐,๐๐๐ บาท
 ๓. กิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย 
นอกกลุมประเทศอาเซียน 
  - ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (๔ สัปดาห 
หรือ ๒๘ วันขึ้นไป) ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท 
  - ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาว (๓  เดือน 
หรอื ๑ ภาคการศึกษา) ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูดำเนินการและ 
รับผิดชอบคาประกันการเดนิทางใหแกนักศึกษา 
ทุกคนที่เขารวมโครงการนี้

 คุณสมบัติของผูสมัคร
 - นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลัง  
ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
 -  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ≥ ๓.๕๐  
 -  มีทักษะ/ความสามารถในการใชภาษา 
ตางประเทศดี ตองแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ 
ดังนี้ TOEFL หรือ ILETS หรือ MU-Test หรือ 
ผลการทดสอบดานภาษามาตรฐานอื่นๆ โดยที่ 
ผลสอบภาษาอังกฤษที่นำมาแสดงสามารถยอน 
หลังไดไมเกิน ๒ ป
 - ไดรับการเสนอชือ่และรบัรองการสมคัร 
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือประธาน 
หลักสูตรของสวนงานที่สังกัด 
 -  ไดรับการตอบรับใหเขารวมกิจกรรม ณ 
มหาวิทยาลัยเจาภาพ โดยระบุระยะเวลาที่เขา 
ศึกษา หรือทำวิจัยอยางชัดเจน (เริ่มตน-สิ้นสุด)
 - สามารถรับผิดชอบคาใชจายอื่นๆ นอก 
เหนือจากคาใชจายท่ีไดรับการสนับสนุนจากทาง 
มหาวิทยาลัย
 เอกสารการสมัคร
 - แบบฟอรมใบสมัครที่กรอกขอมูลครบ 
ถวน (ตัวจริง) จำนวน ๑ ชุด
 -  หนังสือเสนอชื่อจากสวนงานตนสังกัด 
ลงนามโดยคณบดี/ผูอำนวยการ หรือ ผูที่ไดรับ 
มอบอำนาจ
 - หนังสือตอบรับจากสถาบันเจาภาพ 
จำนวน ๑ ฉบับ
 -  สำเนาผลการศึกษา (Transcript) ถึง 
ภาคสุดทายกอนวันสมัคร จำนวน ๑ ชุด (หาก 
ใชสำเนาตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตอง)
 - หลักฐานแสดงความสามารถในการใช 
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ 
 - หนังสืออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ จาก 
บัณฑิตวิทยาลัย
 การรับสมัคร
 เปดรับสมัคร ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผูสมัครจะตองสง 
ใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมคัร ๑ ชุด 
ผานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานวิเทศสัมพันธของ 
ตนสังกัดและสวนงานเสนอชื่อผูสมัครรับทุนฯ 
มายัง กองวิเทศสัมพันธ สำนักงานอธิการบดี 
กอนการเดินทางลวงหนาอยางนอย ๔ สัปดาห 
 สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
 กองวิเทศสัมพันธ สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๖๒๓๕ 
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.op.mahidol. 
ac.th/orir/download/
scholarships_for_
postgraduate.rar
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Everyone has a mother, and our favorite pets are 
no exception. One Mother's day story that is 
particularly meaningful takes place on a little farm 
on a faraway island regardingafarmer who raises 
sheep. One of his special ewes named Ma was old 
and had been a favorite of the farmer for years. 
This particular year, Ma was likely to give birth to 
three lambs, as was her custom. He put her in a 
private small stall to make sure she was 
comfortable. While he was away, Ma gave birth. 
There were complications, two of the lambs had 
dead, but a third was on the way. Eventually, a 
final lamb was born. It was awispy little ram. Too 
little to stay out in the cold, the farmer whisked 
him away andput him in a box lined with towels in 
the warmest room of his home. 

By morning, the lamb was hungry and ready to 
return to Ma. But alas, during the night, the 
farmer's beloved Ma had died. The tiny lamb was 
now an orphan. Over the next few days the 
farmer tried to get other ewes to adopt the little 
lamb, but to no avail. The young calf would get 
butted away. So, the farmer gave him four bottles 
of milk every dayand named him "Rosebud". At the 
start, he lived in the house, and in the evening the 
farmer would let him lay on his lap while he 
listened to the radio. The farmer discovered 
Rosebud was fond of jazz. Eventually,Rosebud 
became the leader for the herd. Originally, Ma’s 
death was difficult for the farmer, but in this way 
Ma continued to live on through her son,as our 
moms continue to live through us and inspire us to 
be the best that we can be.

Adapted from: Heart Warming Mother’s Day 
Stories

By: Anne Harvester

**Wishing Her Majesty Queen Sirikit an abundance 
of great health, happiness and prosperity on this 
most special date, Mother’s Day-12 August 2014.

Building English Knowledge
Fact-Opinion-Belief
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Rebus Puzzle: a kind of word  puzzle that uses 
pictures to represent words or parts of words.

The answer to the Puzzle will be in the next issue.

Fun with English

A Tiny Wispy Ewe

Answer to last week's Rebus Puzzle:  

FIGURES OF SPEECHFIGURES OF SPEECH

- the mother of all loads -
=Motherload= is Slang [-Mother lode
is the standard spelling. (A very large
amount of something usually valuable)]

Example: 
 Last night, Suchart brought in a motherload  
 of papers for editing.
 àÁ×èÍ¤×¹ ÊØªÒμ Ô¹ÓàÍ¡ÊÒÃ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒá¡Œä¢

You are now in 2nd place because
the person in second place moved back
to third place.

**NEW... Word sound-a-like puns
Try and guess the correct hidden word from the 
riddle below. The riddle will give you the clues to a 
sound-a-like word to the hidden word.

Example:  Riddle- 

A tour to the city of Tray

is known as a 
(Tray-tour)

Traitor

Riddle-  a pathway of honey left by honey bees

a sightseeing trip to the city of Tray

Sounds like

by... The Language Center_FGS
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๑๐ สุดยอดมหาวิทยาลัยในอาเซียน
 จากการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยแหงเอเซีย ประจำป ๒๕๕๗ 
ของ Times Higher Education Asia University Rankings 2014  โดย 
นิตยสาร Times Higher Education สุดยอด ๑๐ มหาวิทยาลัยแหงเอเซีย 
ในปนี้ ไดแก ๑) มหาวิทยาลัยโตเกียว  ๒) มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร  
๓) มหาวิทยาลัยฮองกง  ๔) มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ๕) มหาวิทยาลัย 
ปกกิ่ง  ๖) มหาวิทยาลัยชิงหวา  ๗) มหาวิทยาลัยเกียวโต  ๘) สถาบันชั้น 
สูงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกาหลี  ๙) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีฮองกง ๑๐) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโพฮัง และ 
มี ๒ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอันดับ ๑๐๐ มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุด 
ในเอเซยีคือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ีอันดับท่ี ๕๐ และ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับท่ี ๘๒ จากการจัดอนัดับสุดยอดมหาวิทยาลัย 
แหงเอเซีย ทำใหหลายคนคงอยากทราบวา มหาวิทยาลัยใดที่เปนสุดยอด 
มหาวิทยาลัยในอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบการศึกษา มี 
พัฒนาการและคุณภาพเปนอยางไร หากเทียบกับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก 
เรามาดูกันวา ๑๐ สุดยอดมหาวิทยาลัยในอาเซียนมี มหาวิทยาลัยใดบาง
 ๑. สิงคโปร (Singapore): มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ถูกและ 
ดียังมีในโลก 
 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดในอาเซียนคงหนีไมพนประเทศ 
สิงคโปร ที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำและนำความภาคภูมิใจมาสูภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตอยาง “มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร หรือ National 
University of Singapore (NUS)” ที่สามารถครองอันดับมหาวิทยาลัย 
ที่ดีที่สุดติดอยูในอันดับโลกที่ติดตอกันมาอยางยาวนาน ทั้งจาก สำนักจัด 
อันดับ QS และ Times Higher Education เรียกไดวา มาตรฐานไมแพ 
ชาติใดในโลก ม.แหงชาติสิงคโปรเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด ตั้งอยูบน 
เกาะเล็กๆ กอตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๙๐๕ มีระบบการศึกษาที่รับมาจากอังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกา ทำให NUS มีการสอนแบงเปน ๒ ระบบคือการสอนใน 
กลุมเล็ก (หรือกวดวิชา) และการสอนแบบสะสมหนวยกิต (แบบเครดิต) 
แบบประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญคาเลาเรียนสำหรับนักศึกษาตางชาติ 
คอนขางถูก ประมาณ ๔,๐๐๐ ดอลลารตอป (ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) 
จากมาตรฐานการศึกษาที่ดีมากติดอันดับโลก มีคาเลาเรียนที่คอนขางถูก 
รวมถึงมีทุนการศึกษาอีกมากมาย จึงทำใหนักเรียนเอเชียแหไปศึกษาตอ 
ยังประเทศสิงคโปรเปนจำนวนมาก
 ๒. มาเลเซีย (Malaysia): มหาวิทยาลัยมาลายา ความภาคภูมิใจ 
ของชาติมุสลิม
 มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) เปนมหาวิทยาลัยที่ได 
รับอิทธิพลของยุคอาณานิคม ที่ประเทศอังกฤษเขามามีสวนรวมในการวาง 
รากฐานทางการศึกษาใหกับประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยประเทศอังกฤษ ตั้งแตป 
ค.ศ. ๑๙๐๕ เดิมอยูในสิงคโปรแลวยายมาต้ังที่กรุงกัวลาลัมเปอร ภายหลัง 
จากแยกประเทศ ซึ่งยังหลงเหลือมรดกความเปนประเทศอาณานิคม คือ 
การคงชื่อ“Malaya” ไว ถือเปนอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยแหงความภาคภูมิใจ 
ของชาวมาเลเซียที่ไดสรางชื่อเสียงจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย 
QS World University Rankings ประจำป ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๓ ในอนัดับ 
ที่ ๑๕๖ ของโลก และเปนหนึ่งในเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่มีมาตร- 
ฐานทางการศึกษาที่คอนขางสูง แตคาเลาเรียนไมแพงอยางที่คิด นักศึกษา 
ที่ประเทศมาเลเซียจะมีชวงอายุที่เขาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษาเร็วกวา 
ประเทศอื่นๆ ทำใหนักศึกษาจบปริญญาตรีกันตั้งแตอายุยังนอย นอกจาก 
นี้ มหาวิทยาลัยมาลายายังขึ้นชื่อในเรื่องการเปนศนูยเรียนรูและวิจัยดาน 

เอเชียแปซิฟกของภูมิภาค มีพิพิธภัณฑที่เปนแหลงการเรียนรูถึง ๗ แหง ใน 
บรรดากลุมชาติมุสลิมในอาเซียนตองถือวาประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่ 
เปดกวางในเรื่องการศึกษาในแบบของนานาชาติ อีกทั้งยังมีสิ่งแวดลอมใน 
การเรียนของนักเรียนตางชาติที่เหมาะสมไมเปนสองรองจากใครอีกดวย
 ๓. ไทย (Thailand): มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ 
สุดยอดติดอันดับโลก
 หากจะกลาวถึงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย แนนอนวาใน 
สายตาของคนไทยคงมีหลายมหาวิทยาลัย อยางเชน จุฬาลงกรณมหาวิท- 
ยาลัย ม.ธรรมศาสตร ม.มหิดล หรือ ม.เกษตรศาสตร ทุกมหาวิทยาลัยที่ 
กลาวมานั้น ไดรับการันตีจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกมาแลว 
แตจากเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศอังกฤษ Times 
Higher Education คงไมพน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
King Mongkut’s University of Technology, Thonburi หรือที่รูจักใน 
ชื่อ "บางมด" ปนี้เปนปที่ ๒ ที่บางมดติดอันดับ ๑ ใน ๔๐๐ (๓๐๑-๓๕๐) 
มหาวิทยาลัยทั่วโลก เปนมหาวิทยาลัยดีเลิศดานการวิจัยและมีการเรียน 
การสอนที่ดีเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง       
 ๔. อินโดนีเซีย (Indonesia): มหาวิทยาลัยแหงชาติอินโดนีเซีย 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 การศึกษาของอินโดนีเซียแตกตางจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใตเปนอยางมาก คือจะไมเนนที่ภาษาตางประเทศมากนัก แตจะ 
ใหความสำคัญในเชิงของศาสนาอิสลามมากกวา มหาวิทยาลัยของประเทศ 
อินโดนีเซียจึงมีไมกี่แหงที่เปนที่รูจักของเพื่อนรวมอาเซียนดวยกัน แตทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยที่เปนที่สุดของประเทศอินโดนีเซียคือ มหาวิทยาลัยแหงชาติ 
อินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) ตั้งอยูในกรุงจาการตา กอตั้งขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. ๑๘๔๙ ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลอินโดนีเซยี เปนหนึ่งในมหา- 
วิทยาลัยภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่สนับสนุนทุนการศึกษาแก 
นักศึกษาของประเทศตางๆ มหาวิทยาลัยแหงชาติอินโดนีเซียถือเปนมหา 
วิทยาลัยชั้นนำ มีเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก ใน 
การวิจัยและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย 
แหงชาติอินโดนีเซียยังไดรับรางวัลสถาบันการศึกษาสีเขียวที่มีความเปน 
มิตรตอสิ่งแวดลอมที่สุดในโลก (UI Green Metric World University 
Ranking) ประจำป ๒๐๑๓ อยูในอันดับที่ ๔ ของเอเชีย โดยอันดับ ๕ เปน 
มหาวิทยาลัยมหิดลของประเทศไทยเรานั่นเอง       
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 ๕. ฟลิปปนส (Philippines): มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส 
กาวตามอเมริกา
 ฟลิปปนสเปนประเทศที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในอาเซียน รวมไปถึง 
หลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย ไดรับตนแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยของประเทศฟลิปปนสที่มีการกลาวถึงในมาตรฐานที่ดีที่สุด 
คือมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส The University of the Philippines 
(U.P.) เปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ๑ ของประเทศ กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
๑๙๐๘ อยูที่ Quezon City เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เขารวมเครือขาย 
มหาวิทยาลัยอาเซียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกา ในขณะ 
ที่ระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียมักจะไดรับอิทธิพลจาก 
อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเนเธอรแลนด ซึ่งการศึกษาในรูปแบบอเมริกานี้มีสวน 
ชวยใหเกิดการตื่นตัวทางสังคม และเกิดปญญาชนในฟลิปปนส นอกจากนี้ 
ฟลิปปนสใชการเรียนการสอนแบบทวิภาษา บางวิชาสอนเปนภาษาอังกฤษ 
แมวาหลายสิบปท่ีผานมา ฟลิปปนสจะเกิดปญหาในดานการเมืองมาตลอด 
ทำใหยังไมสามารถพัฒนาเรื่องการศึกษาไดดีเทาที่ควร แตดวยพื้นฐานดาน 
การศึกษาที่วางรากฐานมาไดเปนอยางดี รวมถึงเรื่องการใชภาษาอังกฤษ 
ไดดี ทำใหชาวฟลิปปนสที่จบการศึกษายังเปนที่ตองการในตลาดแรงงาน 
ของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนเปนอยางมาก
 ๖. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam): มหาวิทยาลัย 
แหงชาติบรูไนดารุสซาลาม มหาลัยแหงความเปดกวาง
 สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศบรไูน ดารุสซาลาม 
ถานับจริงๆ มีไมถึง ๑๐ แหง ซึ่งมีนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย โดย 
หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ที่นำความภาคภูมิใจมาใหชาวบรูไนคือ มหา- 
วิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม (Universiti of Brunei Darussalam) เปน 
มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกและใหญท่ีสุดในประเทศ ต้ังข้ึนในป ค.ศ. ๑๙๘๕ และ 
เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เขารวมเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เปดรับ 
นักศึกษาจากตางประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปเปนนัก 
ศึกษาแลกเปลี่ยน ปจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศตางๆ มากมายไปศึกษา 
ตอที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ รวมถึงประเทศจีน ญี่ปุน ตะวันออกกลาง ยุโรป 
และแอฟรกิา มหาวิทยาลัยแหงบรไูนดารสุซาลามจัดไดวามีความเชีย่วชาญ 
ทั้งดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรเปนอยางมาก ระบบการศึกษาของ 
บรูไนดารุสซาลาม เนนเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนสาขาวิชา 
ตางๆ ในระดับอุดมศึกษา โดยมีเปาหมายในการสรางสันติภาพและความ 
รุงเรืองของชาติ 
 ๗. เวียดนาม (Vietnam): มหาวิทยาลัยแหงชาติฮานอย หนึ่งใน 
เวียดนาม ที่ทุกชาติตองจับตามอง
 มหาวิทยาลัยชั้นนำและทันสมัยที่สดุในเวียดนามมี ๒ แหง คือ มหา 
วิทยาลัยแหงชาติเวียดนามฮานอย หรือ Vietnam National University, 
Hanoi กอตั้งเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๕ ตั้งอยูใจกลางเมืองหลวงของประเทศ เดิม 
ชื่อ “มหาวิทยาลัยอินโดจีน” (University of Indochina)  อีกแหงอยูใน 
นครโฮจิมินห ทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย มีความรวมมือทางวชิาการกบัเครอืขาย 
มหาวทิยาลัยอาเซยีน มีการสงนกัศึกษาแลกเปลีย่น การใหทุนการศึกษา 
ระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือนบานอาเซียน รวมถึงมีการวิจัยรวมกันในระดับ 
นานาชาติ รัฐบาลใหความสำคัญดวยการตั้งโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อเปดรับ 
นกัศึกษาท่ีมีพรสวรรคเปนเครอืขายของทางมหาวทิยาลัย มีการเปดสอน 
วิชาเปนภาษาอังกฤษไวรองรับนักเรียนแลกเปลี่ยนตางชาติหลายหลักสูตร 
การเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนี้ตองผานการคัดกรองตามมาตรฐานใน 
การสอบเขาของมหาวทิยาลัยโดยตรง อยางไรก็ตาม เวียดนามเปนประเทศ 
ที่เนนเรื่องนโยบายการศึกษาชาตมิากท่ีสุดชาติหน่ึง จึงเปนประเทศทีน่า 
จับตามองในเรือ่งการพฒันาการศึกษาอยางรวดเร็วในอนาคตขางหนา       

 ๘. พมา (Myanmar): มหาวิทยาลัยยางกุง ระบบเมืองผูดีอังกฤษ
 ประเทศพมามีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามแบบอยาง 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งวางรากฐานมาตั้งแตยุคอาณานิคม และมหาวิทยาลัยที่ 
มีชื่อเสียงที่สุดของพมาคือ มหาวิทยาลัยยางกุง (University of Yangon) 
เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด ตั้งอยูที่เมืองยางกุง กอสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
๑๘๗๘ ในชวงของการเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยมีการนำระบบการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (University of Oxford) และ มหาวิทยาลัย 
เคมบริดจ (University of Cambridge) มาใช  ปจจุบันเปดสอนปริญญา 
ตรี โทและเอก ครอบคลุมทุกสาขา และเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เขารวม 
เครือขายอาเซียน ระบบการศึกษาของพมาแมวาจะมีการวางรากฐานการ 
ศึกษาไวไดดีเพียงใด แตคุณภาพของการศึกษาก็เริ่มทรุดลงนับตั้งแตคณะ 
ปกครองทหารผลัดกันเขากุมอำนาจ ปจจุบันรัฐบาลพมากำลังวางแผนยก 
ระดับมหาวิทยาลัยบางแหงใหมีศักยภาพสูง เพื่อใหไดมาตรฐานสามารถ 
ติดอันดับตนๆ มหาวิทยาลัยในยานเอเชีย หลังจากที่ปดประเทศมาเปน 
เวลานาน ซึ่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยแหงความหวังของประเทศพมานั้นก็คือ 
มหาวิทยาลัยยางกุงนั่นเอง
        ๙.  ลาว (Laos): มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว หนึ่งเดียวแหงความ 
ภาคภูมิใจ
 ประเทศลาวมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเปนอันดับหนึ่งและดีที่สุด 
เชนกันคือ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว หรือ National University of Laos 
(NUOL) ตั้งอยูที่กรุงเวียงจันทน เปนมหาวิทยาลัยแหงชาติเพียงแหงเดียว 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเปนหนึ่งในเครือขายมหา 
วิทยาลัยอาเซียน โดยใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยจากประเทศตางๆ 
มากมาย อยางประเทศไทย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปจนถึง 
ความรวมมือกับนานาประเทศ อยางมหาวิทยาลัยในญีปุ่นอกีดวย ระบบ 
การศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวจะมีลักษณะ 
คลายๆ กับมหาวิทยาลัยใประเทศไทย แตเปดสอนสองระดับคือ ประกาศ- 
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ปริญญาตรี สวนปริญญาโทและปริญญา 
เอกยังไมเปดสอนในประเทศลาว       
 ๑๐. กัมพูชา (Cambodia): มหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญ 
ศักดิ์ศรีระดับชาติ
 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและคุณภาพในดานวิชาการและงานวิจัย 
ระดับประเทศของกัมพูชา ไดแก มหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญ (Royal 
University of Phnom Penh) เดิมมีชื่อวามหาวิทยาลัยภูมินทรเขมร ตั้ง 
อยูที่กรุงพนมเปญ เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
๑๙๖๐ มหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญเทียบเทากับเปนมหาวิทยาลัยแหง 
ชาติกัมพูชา ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาเปนอยางดี มีกระทรวง 
ศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬากัมพชูา (Ministry of Education Youth 
and Sports) เปนผูควบคุมดูแลและสนับสนุนอยางใกลชิด และเปนหนึ่ง 
ในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน สาขาวิชาสวน 
ใหญของมหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญจะเปดสอนเปนภาษาอังกฤษ และ 
มีหลายหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในภาษาฝรั่งเศส มีหลักสูตรระดับ 
ปริญญาที่ครอบคลุมในสาขาตางๆ อยางครบถวน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร 
วิชาชีพและหลักสูตรทางภาษาตางประเทศที่มีชื่อเสียงอีกดวย

สรุปขอมูล: งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพเิศษ
ขอบคุณแหลงขอมูล: ผูจัดการออนไลน และ
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๑๐ สุดยอดมหาวิทยาลัยในอาเซียน
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 “การฟง” มีบทบาทสำคัญตอการดำเนินชีวิตประจำวันของคน 
เราตั้งแตตื่นนอนเลยก็วาได ทั้งการฟงจากบุคคลโดยตรง เชน ฟงจากการ 
สนทนา ฟงการบรรยาย หรือฟงจากสื่ออิเล็คทรอนิคสตางๆ และแตละคน 
ก็มีลักษณะการฟง การรับรูท่ีแตกตางกันไป แตการฟง ที่ไดรับสาระและได 
รับประโยชนครบถวนและมากที่สุดนั้นจะมีเทคนิคอยางไร ฉบับนี้จึงขอนำ 
เทคนิค ๖S เพื่อการฟงอยางมีคุณภาพมาใหอานกัน...
 ๑. Stop  เราในฐานะผูฟงจะตองหยุดทำกิจกรรมตางๆ หยุดเพื่อ 
ที่จะไดตั้งใจฟงอยางเต็มที่ ไมใชฟงไปดวยอยางอื่นไปดวย การที่เราทำอะไร 
หลายอยางในขณะที่ตองฟงคนที่กำลังพูดกับเรา นอกจากจะทำใหเราไดรับ 
สารไมครบถวนแลว ยังเปนการเสียมารยาทอยางมาก เปนการไมใหเกียรติ 
ไมใหความสำคัญกับผูท่ีสื่อสารกับเรา บางคนอาจมีขอโตแยงอยูในใจวา ผู 
สื่อสารกับเราไมรูหรอกวาเราทำอยางอื่นไปดวย เพราะเปนการฟงทางโทร- 
ศัพท พูดคุยทางโทรศัพทไปดวย ก็เลยพิมพงาน ดูหนาจอคอมพิวเตอรไป 
ดวยจะไดไมเสียเวลา เปนการเพิ่ม Productivity แตถานึกถึงปญหาที่อาจ 
ตามมาคือ การรับสารไมครบถวน ทำใหเกิดปญหาได อยางนี้ก็ไมคุมคากับ 
เวลาที่สูญเสียไป ในฐานะผูฟงก็ควรตั้งใจฟงใหเต็มที่ และมีมารยาทของผู 
ฟงที่ดีดวย
 ๒. See ใหผูฟงมองไปที่ผูสื่อสารกับเรา คำวา“มอง”นี้หมายถึง 
มองภาษากายของผูสื่อ ทั้งสีหนา แววตา ทาทาง และมองวัสดุอุปกรณที่ผู 
สื่อนำมาใชประกอบการอธิบาย เรียกวามองทุกอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูสื่อ 
การมองในแบบนี้ในขณะที่ฟงจะทำใหเราเขาใจเรื่องราวไดดี 
 ๓. Said การฟงที่มุงจับประเด็นในเนื้อหาสาระและขอเท็จจริง 
ตางๆ จากขอความคำพูดที่ผูสื่อพูดออกมา การฟงแบบนี้จะชวยทำใหเรา 
รับรูและเขาใจเนื้อหาทั้งหมด หากเราใชเทคนิคนี้อยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ 
ฟงเรื่องอะไร จากใคร เราจะสามารถตอบไดวา ผูสื่อเขาสื่อเรื่องอะไร ทำไม 
ถึงสื่อสารเรื่องนี้ และรูวาเราจะตองทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
 ๔. Sense การฟงเพื่อจับความรูสึก คนหาความหมายที่แทจริงวา 
ผูสื่อหมายถึงอะไร จริงๆ แลวเขาตองการจะบอกอะไรกับเรา การที่เราจะ 
สามารถเขาใจความรูสึกของผูสื่อไดดี ก็ตองรูจักฟงใหเปน สังเกตระดับหรือ 
น้ำเสียงที่เขาใช การทอดเสียง และการเวนชวงคำพูด เทคนิค Sense นี้ 
ควรใชควบคูไปกับเทคนิค Said เพราะจะทำใหเราเขาใจความหมาย และ 
ความรูสึกท่ีแฝงอยูภายในคำพูด 
 ๕. Specific Question  ขณะที่ฟงหากมีขอสงสัยหรือเกิดคำถาม 
ใหรอจังหวะที่ผูพูดพูดจบแลวก็ตั้งคำถามที่เจาะจง ถามในเรื่องที่เกี่ยวของ 

กับสิ่งที่ผูสื่อพูดออกมา ไมใชถามนอกเรื่อง ถามพร่ำเพรื่อ หรือถามเรื่องไร  
สาระ เทคนิคการใชคำถามที่เฉพาะเจาะจงจะชวยใหเราไดขอมลูที่ตองการ 
ขณะเดียวกันทำใหผูสื่อรูถึงความตั้งใจฟงของเรา รูเจตนาวาเราถามเพราะ 
อยากรู ไมไดถามหาเรื่องหรือลองภูมิ
 ๖. Short Note  เปนเทคนิคตัวสุดทาย นั่นคือ“การจด”บันทึก 
ใจความสำคัญ (Key Message) เทคนิคนี้จะชวยใหผูฟงจดจำ และรูวาฟง 
เรื่องอะไร และเราตองทำอะไร เมื่อไร หลายคนไมชอบ Short Note เพราะ 
คิดวาตัวเองจำได แตผานมาระยะหนึ่งก็ลืม ทำใหการทำงาน ประสานงาน 
มีปญหา รับปากเขาไวแลวก็ลืมเพราะไมไดจดบันทึกไว 
 การฟงที่ดี สิ่งสำคัญคือ “สาร” หรือขอมูล ขอความที่เราฟงไดรับ 
ครบถวนหรือไม สามารถบอกจุดประสงคของผูพูดได และสามารถบอกได 
วาเนื้อหาที่เราฟงนั้น มีคุณคา มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชนหรือไม และ 
หากเมื่อมีนำสารมาปฏิบัติแลวจะตองไมกอเกิดปญหา สิ่งหนึ่งที่ผูเขียนพึง 
กระทำเปนประจำคือ การ “จดบันทกึ” ที่นาจะชวยในการเตือนความจำ 
ของเราไดดีที่สุด ซึ่งหากไมจด ไมนานเราจะลืมเลือนสิ่งที่ไดรับมา แตเหนือ 
สิ่งอื่นใด การใหเกียรติบุคคลอื่นก็เปนสิ่งที่สำคัญไมแพกัน เพราะนั่นแสดง 
ถึงมารยาทของผูฟงในการใหเกียรติผูอื่น และการมองสบตาในขณะที่พูด 
เปนการแสดงใหเห็นวาเรา “ใสใจ” ในการรับฟงจากสิ่งที่ผูสื่อพูดออกมา... 
แลวพบกันฉบับหนาคะ

ที่มา: ไชยยศ ปนสกุลไชย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๑๑   
 (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ ) 
เรียบเรียงขอมูล:     อมรรัตน ภูนคร Hr บัณฑิตวิทยาลัย

â·Ã. ð òôôñ ôñòõ

ò ÊÔ§ËÒ¤Á òõõ÷ ÊÍºÇÑ´¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¤ÃÑé§·Õè ñ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõ÷ Ë¹‹ÇÂÀÒÉÒμ ‹Ò§»ÃÐà·È μ ‹Í òòð-òòñ

ó ÊÔ§ËÒ¤Á òõõ÷   »°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ÃÐ´ÑººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõ÷ §Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ μ ‹Í òññ-òñó 

òó ÊÔ§ËÒ¤Á òõõ÷  â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ “¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾” §Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ μ ‹Í òññ-òñó 

ÊÔ§ËÒ¤Á òõõ÷  â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ à ×́Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á §Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤ÅáÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ·ÑèÇä»
  μ ‹Í òñô-òñõ
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Happy Brain 
 ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Ó Google Apps ÁÒãªŒã¹§Ò¹ºÑ³±ÔμÏ

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สงเสริมและสนับสนุนให 
บุคลากรทุกคนเปนผูใฝรู รักการเรียน เรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพบุคลากร สูจุดมุงหมายและความสำเร็จในการทำงาน เสนทาง 
สูความสำเร็จในการสรางความสุข ๘ ประการของ Happy Workplace 
หนึ่งในนั้นคือ Happy Brain การศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยู 
ตลอดเวลาเสนทางการแสวงหาความรู ศ.นพ.วิจารณ พานิช กลาวไววา 
“ความรู” คือสิ่งที่เรานำมาใชงานได ใหงานสำเร็จได แกปญหาได ใช 
ประโยชนในการดำรงชีวิตประจำวันได นอกจากนี้ ยังกลาวเสริมวา 
ความรูนั้นแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑) ความรูเดนชัด (Explicit 
Knowledge) เปนความรูที่อยูในรูปแบบของเอกสารหรือวิชาการ ที่มี 
อยูในตำราหรือคูมือปฏิบัติงาน ๒) ความรูซอนเรน/ความรูฝงลึก (Tacit 
Knowledge) เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณที่สั่งสมมา 
ยาวนาน หรือเปนภมูิปญญาการแสวงหาความรู เปนทักษะที่ตองอาศัย 
การเรียนรูและวิธีการฝกฝนจนเกิดความชำนาญ
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายนที่ผานมา บัณฑิตวิทยาลัย โดย  
Happy Workplace กลุม Happy Brain ไดจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา 
ทักษะและเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากร เรื่อง “การนำ Google Apps  
มาใชในบัณฑิตวิทยาลัย” รุน ๒ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น ๑ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อใหบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยไดรูจักเครื่องมือตางๆ ของ Google Apps เพื่อชวยใน 
การทำงาน ฝกสรางเครื่องมือแบบสอบถามออนไลนผาน Google Doc 
และเพื่อใหบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในองคกรและ
สรางบรรยากาศองคกรแหงการเรยีนรู สำหรับคร้ังน้ี คุณกุลวาณี อาบีดีน 
และ คณุรัตนวรรณ บัวบังศึก จากงานระบบสารสนเทศและการจัดการ 
ฐานขอมูล บัณฑิตวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายใหความรู ทั้งนี้ มีผู 
บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เขารวมโครงการ ท้ังสิ้น  ๑๖ คน  

 การสรางความสุขในการทำงานในรูปแบบ Happy Brain ดวย 
การศึกษาหาความรูและไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนความสุขที่ทุกคน 
สามารถสรางไดดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังสงผลใหงานเกิดผล คนทำงาน 
มีความสุข เพราะทำงานอยางเปนผูมีความรูและทำงานอยางมคีุณคา

เรียบเรียงโดย งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ
     

àÇ·Õ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈ÂÃÐ Ñ́ºªÒμ Ô áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ หอง Auditorium ๑-๒ ชั้น ๑๔ ภายในวันที่ 
ครั้งที่ ๙ ประจำป ๒๕๕๗   อาคาร ๔๐ ป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๗ 
   บางเขน กรุงเทพฯ /มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International ๒-๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิรล  ภายในวันที่ 
Tropical Medicine Meeting and The 8th Seminar  กรุงเทพฯ / คณะเวชศาสตรเขตรอน ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
on Food-and Water-Borne Parasitic Zoonoses   มหาวิทยาลัยมหิดล
(JITMM 2014&FBPZ 8) 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ๓ พ.ย. ๒๕๕๗
   / โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
   คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ª×èÍ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ÇÑ¹»ÃÐªØÁ Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐªØÁ/ Ñ̈´â´Â ÇÑ¹Ê‹§¼Å§Ò¹  
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วิธีพิมพ Emoticon ลับ
ในโปรแกรม Skype

 Skype ¤×Í â»Ãá¡ÃÁ·ÕèãªŒμ Ô´μ ‹ÍÊ×èÍÊÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹¼‹Ò¹·Ò§ 
ÍÔ¹à·ÍÃ �à¹çμ´ŒÇÂ¢ŒÍ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁàÊÕÂ§áÅÐÀÒ¾¨Ò¡¡ÅŒÍ§ Webcam 
â´Â¨Ðà»š¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¡Ñ¹áºº Real Time ¤ÅŒÒÂ¡Ñº Windows 
Live Messenger ËÃ×Í·ÕèàÃÒàÃÕÂ¡ MSN áμ ‹¨ÐÁÕ¢ŒÍ´ÕÁÒ¡¡Ç‹Òã¹ 
àÃ×èÍ§¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÀÒ¾áÅÐàÊÕÂ§ «Öè§ Skype ¨ÐãËŒÊÑÞÞÒ³·Õè 
¤ÁªÑ´¡Ç‹ÒÍÂ‹Ò§àËç¹ä´ŒªÑ´ áÅÐ¹Í¡¨Ò¡ãªŒ§Ò¹º¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ �áÅŒÇ 
»̃¨¨ØºÑ¹â»Ãá¡ÃÁ Skype ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´Œº¹ÊÁÒÃ�·â¿¹´ŒÇÂ
Skype ÊÒÁÒÃ¶ãªŒä´Œã¹ËÅÒÂÃÐºº» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ àª‹¹ Windows, 
Mac, Linux, Android, Symbian, iOS
    »ÃÐâÂª¹ �¢Í§ Skype ãªŒ·Ó Video Conference à¾×èÍ 
Ê¹·¹Ò¡Ñ¹áººμ ÑÇμ ‹Íμ ÑÇ ËÃ×Í»ÃÐªØÁÊÒÂ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ËÅÒÂ¤¹¼‹Ò¹ 
Internet ä´Œ·ÑèÇâÅ¡ â´ÂäÁ‹àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã´æ à¾ÕÂ§¤Ø³ÁÕÊÑÞÞÒ³ 
ÍÔ¹à·ÍÃ �à¹çμÍÂÙ‹áÅŒÇ ¡ÒÃàª×èÍÁμ ‹Í¨Ðà»š¹áºº peer-to-peer voice 
over Internet protocol (VoIP) ¨Ø´à´‹¹¢Í§ Skype ¤×Í¡ÒÃãªŒ 
§Ò¹à»š¹â·ÃÈÑ¾·� ·Õèâ·Ãμ Ô´μ ‹Í¼ÙŒÍ×è¹·ÕèäÁ‹ä´ŒãªŒ Skype «Öè§â·Ãä»ä´Œ·Ñé§ 
àºÍÃ �Á×Í¶×Í áÅÐàºÍÃ �¾×é¹°Ò¹·ÑèÇä»ä´Œ·ÑèÇâÅ¡
 ¤Ô´Ç‹Òã¤ÃËÅÒÂæ ¤¹ ¤§ÃÙŒ¨Ñ¡áÅÐà¤ÂãªŒ§Ò¹ Skype ¡Ñ¹ÁÒ 
ºŒÒ§áÅŒÇ à»š¹·Õè·ÃÒº¡Ñ¹´ÕÇ‹Òã¹ Skype ¹Ñé¹¨ÐÁÕ Emoticon ãËŒãªŒ 
§Ò¹ Œ́ÇÂ »¡μ Ô¨ÐÁÕãËŒãªŒ§Ò¹à·‹Ò·ÕèàËç¹μÒÁÀÒ¾ Œ́Ò¹Å‹Ò§¹Õé 

 ·Õè¨ÃÔ§áÅŒÇ Skype ÁÕ Emoticon ·Õè«‹Í¹àÍÒäÇŒÍÂÙ‹´ŒÇÂ ¡ÒÃ 
àÃÕÂ¡ãªŒ§Ò¹μ ŒÍ§¾ÔÁ¾�¤ÓÊÑè§ «Öè§¨ÐÁÕÍÂÙ‹·Ñé§ÊÔé¹ òò áºº ÇÑ¹¹ÕéàÃÒ 
¨Ö§¹Ó·ÃÔ» ÇÔ¸Õ¾ÔÁ¾� Emoticon ÅÑºã¹â»Ãá¡ÃÁ Skype ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ 
ÁÒ½Ò¡¡Ñ¹¤‹Ð

 ÇÔ¸Õ¾ÔÁ¾� Emotion ·Õè«‹Í¹äÇŒ

  (skype) (ss) (call)
 
  (talk) (u) (U)

  (o) (O) (time) (e) (m)

  (~) (film) (movie) (mp) (ph)

  (drunk) (punch)

  (smoking) (smoke) (ci) (toivo)

  (headbang) (banghead) (rock)

  (bug) (poolparty)

  (talktothehand) (idea)

  (sheep) (cat) :3

  (bike) (dog)

 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ÁÕ¸§ªÒμ Ô´ŒÇÂ «Öè§ÁÕ·Ø¡»ÃÐà·È ÇÔ¸Õ¾ÔÁ¾� ¤×Í 
(flag: ÃËÑÊ»ÃÐà·È) àª‹¹ »ÃÐà·Èä·Â¡ç¨Ðà»š¹ TH ¢ÍÂ¡μ ÑÇÍÂ‹Ò§ 
ò-ó »ÃÐà·È

 (flag:TH)  (flag:JP)  (flag:BR)

  ÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèãªŒ Skype º‹ÍÂæ ¡çÅÍ§¹Óä»»ÃÑºãªŒ¡Ñ¹´Ù¹Ð¤Ð 
áÅŒÇ¡ÅÑºÁÒ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹©ºÑºË¹ŒÒ ÊÇÑÊ Ṍ¤‹Ð..

â´Â §Ò¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
·ÕèÁÒ: http://tips.thaiware.com/

244-Emoticon-Skype-sercret-hidden.html
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Student Activities

  เนติยา การะเกตุ (เนติ์)  BA1   
  Ms. Brand Ambassador of   
  Graduate School, MU–2006   
  ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  คณะวิทยาศาสตร
    
 ...“เขามาเปนสวนหนึ่งในบัณฑิตวิทยาลัย โดยเขาเรียนตอระดับ 
ปริญญาโท ไดมีโอกาสสัมผัสบัณฑิตวิทยาลัยจริงจัง พี่ๆ เจาหนาที่ทุกคน 
นอกจากความเอาใจใสและความมุงมั่นในการทำงานแลว ยังชวยหาทาง 
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี และกิจกรรมที่ยังตราตรึงอยูในใจ 
เสมอนั้นคือ Brand Ambassador (BA) เปนกิจกรรมที่ชวยเชื่อมความ 
สัมพันธของนักศึกษาบัณฑิตในทุกๆ วิทยาเขต ในสวนตัวแลวกิจกรรมนี้ 
ชวยดึงตัวเองออกจากหองทดลองไดเปนอยางดี ไดออกมารูจักเพื่อนๆ ใน 
ตางสาขาวิชา ไดแลกเปลี่ยนความรู ทุกคนไดเติมเต็มสวนที่แตละคนขาด 
นอกจากนี้ ครอบครัว BA ไดสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที่และ 
นักศึกษาใหแนนแฟนขึ้น ยังคิดถึงบรรรยากาศอันอบอุนของครอบครัว 
Brand Ambassador อยูเสมอ”... 

  นิตวรา วิกัน (ตอม)  BA 3   
  ป.เอก สาขาวิชาพันธุศาสตรระดับ  
  โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร   
  สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

 ...“การไดมาเรียนที่มหิดลไดมากกวาที่คาดหวังไว ดวยการที่เรียน 
หลักสูตรนานาชาติ มีอาจารยที่ปรึกษาเปนชาวอังกฤษ ทำใหทักษะทาง 
ดานภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมาก มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันที่มีความ 
เขมแข็งดานวิชาการมีคณาจารยที่มีคุณภาพสูงเปนปจจัยสำคัญที่สงเสริม 
และผลักดันใหดิฉันจบการศึกษาดวยคุณภาพที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง 
งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพในระดับนานาชาติ จึงขอใชโอกาสนี้ขอบพระคุณ 
Prof.Duncan R. Smith อาจารยที่ปรึกษาที่ไดดูแลเอาใจใสเปนอยางดี 
มาโดยตลอด สำหรับการไดมีโอกาสไดเขามารวมงานกับองคการและสภา 
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และการไดเขามาเปนสวนหนึ่งในครอบครัว BA  
การทำกิจกรรม ทำใหเราทำงานรวมกับผูอื่นเปน อุปสรรคและปญหาจาก 
การทำกิจกรรม ทำใหเราเปดใจยอมรับความคิดของคนอื่นมากขึ้น รูจัก 

“พิธพระราชทานปรญญาบัตร” ถือเปนพิธอันทรงเกียรติ เปนวันที่ 
บัณฑิตใหมตางรอยคอย ดวยถือวาพิธพระราชทานปรญญาบัตร 
นี้เปนมิ่งมงคลยิ่งตอชวตของตัวเองและสรางความปลาบปลื้มมายัง 
ครอบครัวดวย โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผานมา มหาวทยาลัย 
มหิดล ไดจัดพิธพระราชทานปรญญาบัตร ใหแกผูสำเร็จการศึกษา 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวท- 
ยาลัยมหิดล ศาลายา ซ่งในปนี้ นอกจากบัณฑิตจะภาคภูมิใจที่สำเร็จ 
การศึกษาแลว ยังเปยมไปดวยความตื่นเตนและยินดท่ีีไดรับพระราช- 
ทานปรญญาบัตรในสถานศึกษาอันเปนที่รักยิ่งของตน อีกทั้งเปน 
บัณฑิตรุนที่ไดรับพระราชทานปรญญาบัตร ณ หอประชุมมหิดล 
สิทธาคารแหงนี้ดวย

หอประชุมมหิดลสิทธาคาร เร่มกอสรางเมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และสรางเสร็จในป พ.ศ ๒๕๕๗  โดยไดรับพระมหากรุณาธคุณจาก 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร พระราชทานนาม 
วา "มหิดลสิทธาคาร" หมายถึง อาคารที่มีความสำเร็จแหงมหาวท- 
ยาลัยมหิดล และเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลา- 
ธเบศร อดุลยเดชวกรรม พระบรมราชชนก สภามหาวทยาลัยมหิดล 
จงมีมติใหใชช่อในภาษาอังกฤษวา “Prince Mahidol Hall” 

และเร่องที่นายินดียิ่งในโอกาสนี้คือ สมาชก Brand Ambassador of 
Graduate School, Mahidol University สำเร็จการศึกษาและเขารับ 
พระราชทานปรญญาบัตรในครั้งนี้ ๑๑ คน ทุกคนลวนเปนตัวแทน 
และเปนแบบอยางที่ดีของบัณฑิต อีกทั้งมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตที่ 
พึงประสงคของมหาวทยาลัยมหิดล คือ เปนคนเกง คนดี มีความรู 
มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกรและสังคม สารบัณฑิตฉบับ 
นี้จงขอนำเอาบางสวนของความรูสึก ความประทับใจ ที่มีตอมหา 
วทยาลัยมหิดล และการไดเขามาเปน สมาชกในครอบครัว Brand 
Ambassador (BA) ของนักศึกษากลุมนี้ มาบอกเลาเร่องราวดีๆ 
ตอกันคะ

ภาพจาก http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/auditorium.html

 
 
 
 
 

  
  
  
  



ที่ไดเรียนมา ไปประยุกตใชจริงโดยผานกิจกรรมคายอาสาฯ ทำใหไดเปด 
โลกทัศนและเขาใจสภาพจริงของการศึกษาไทยมากขึ้น อีกทั้งการไดเปน 
สวนหนึ่งของครอบครัว BA นอกจากจะไดพบและทำความรูจักกับเพื่อน 
ใหมหลากหลายคณะแลว ยังทำใหไดลองทำอะไรที่ไมเคยทำและไดรับ 
ประสบการณใหมๆ กลับมาทุกครั้ง และโอกาสที่เปนเกียรติประวัติของ 
ชีวิตเด็กปริญญาโทธรรมดาคนหนึ่งที่ครอบครัว BA มอบใหคือ การรวม 
รองเพลงประสานเสียงหนาพระพักตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในโอกาสเปดอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย ถึงแมวาการ 
รองเพลงประสานเสียงนั้นจะถูกเลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด เนื่องจาก 
พระองคประชวรแตอดภูมิใจไมไดที่เปนหนึ่งในไมกี่คนที่ถูกเลือกใหไปทำ
ภารกิจนั้น โอกาสนี้ ขอขอบคุณหลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัยที่มอบทั้ง 
โอกาสทางการศึกษาและประสบการณชีวิตที่ดีมีคาที่จะไมมีวันลืม...”

  สมกนก ยิ้มสนิท (แอม)   BA 5 
  ป.โท สาขาวิชาวัฒนธรรมและ
  การพัฒนา    
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม   
  เอเชยี

 ...“ตอนที่ทราบวาสอบติดมหาวิทยาลัยมหิดล รูสึกดีใจมากที่ได 
เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ กวาจะจบก็ ๕ ปเต็ม แต 
เปน ๕ ปที่มีความสุขมากๆ เพราะมีโอกาสไดเขามาทำกิจกรรมนักศึกษา 
ขององคการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และที่สำคัญ 
ไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัว BA ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนที่ทำใหตนเองชอบที่ 
จะเปนผูให ไดชวยเหลือผูอื่น รูจักการทำงานเปนทีม ตลอดเวลาที่ไดรวม 
ทำกิจกรรมกับองคการนักศึกษา ทำใหคิดวาสิ่งสำคัญที่สุดไมใชความรูที่ 
ไดรับจากตำรา จากอาจารย แตเปนการนำความรูที่ไดรับมาใชอยางไรให 
เกิดประโยชนในทางที่ดีทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม โอกาสนี้ขอ 
ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใหความรู ขัดเกลาใหเปนคนดีที่มีคุณภาพ 
คนหนึ่ง วันนี้ภูมิใจมากที่ไดบอกใครตอใครวา ‘ฉันเรียนจบที่มหาวิทยาลัย 
มหิดล’ ไมใชเพียงเพราะปริญญาบัตรที่ไดรับ แตเปนความภูมิใจที่ไดเปน 
สวนหน่ึงขององคการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และ Brand Ambassador   
ที่ทำใหฉันเขาใจถึงปณิธานของพระบิดา”...
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ใหอภัยและยอมรับความผิดพลาดของตัวเราเองและของผูอื่น และนำมา 
ปรับใชในการแกปญหาชีวิตการทำงานไดดี การไดเขามามีสวนรวมเปน 
สมาชิกครอบครัว BA ทำใหไดพัฒนาคุณภาพการใชชีวิต ไดครอบครัว ได 
พี่นอง มีการแบงปนความสุขรวมกัน ทำใหรูวาการไดเปนผูใหนั้นมีความ 
สุขใจมากกวาเปนผูรับแคไหน อยากเกง ตองอยาหวงความรู ยิ่งแบงปน 
เรายิ่งได”...

  นวิยา จันจุฬา (จูดี้)  BA 4 
  Ms.Brand Ambassador of   
  Graduate School, MU-2009  
  ป.โท สาขาภาษาศาสตรประยุกต   
  คณะศิลปศาสตร

 ...“จากวันแรกที่ไดเขามาเรียนที่คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล ที่นี่ทำใหมีโอกาสไดรูจักกับผูคนมากมาย ไดรับความรู และการ 
ดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจากคณาจารยทุกทานในคณะ อีกทั้ง ไดรับความ 
ชวยเหลือในดานตางๆ ตั้งแตวันแรกที่เปนนักศึกษาจนถึงวันสุดทายที่เปน 
‘มหาบัณฑิต’ เมื่อมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ 
และไดรับตำแหนง Miss Brand Ambassador of Graduate School 
ในป ๒๐๐๙ ทำใหไดรับโอกาสมากมายในการทำกิจกรรมตางๆ ใหกับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เชน พิธีกร และทำกิจกรรมตางๆ เพื่อองคกร เพื่อ 
สังคมและชุมชน รวมกับองคการนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย โอกาสนี้ 
ขอขอบคุณอาจารยและพี่ๆ ทุกทาน ที่หยิบยื่นโอกาสและมิตรภาพดีๆ ให 
เสมอมา ขอขอบคุณทุกๆ คำแนะนำและคำสอนที่ชวยหลอหลอมใหเปน 
‘ลูกพระบิดาที่สมบูรณ’ ไดอยางเต็มภาคภูมิ  ‘มหิดลเปรียบเสมือนบาน 
หลังที่สอง รูสึกภูมิใจทุกครั้งที่ไดบอกกับใครตอใครวาตัวเองเรียนจบจาก 
มหาวิทยาลัยมหิดล’”…

  นทีพร แกวคง (ออม)   BA 4   
  ป.โท สาขาภาษาศาสตรประยุกต   
  คณะศิลปศาสตร

 ... "รูสึกภูมิใจมากที่ไดเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจาก 
การเรียนในหองเรียนที่เขมขน การวิจัยที่เรียนและไดลงมือปฏิบัติจริงแลว 
หลักสูตรภาษาศาสตรประยุกตยังสนับสนุนใหนำเอาความรูดานการสอน 
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  ภัสสร พฤติกุล (ออม)   BA 5
  ป.โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
  คณะวิศวกรรมศาสตร

 ...“ความรูสึกแรกที่เขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรูสึก 
ภาคภูมิใจ เพราะเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ และเมื่อ 
สำเร็จการศึกษา กลับรูสึกภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู ได 
รับประสบการณมากมายที่หาไมไดจากตำราเรียน สิ่งเหลานี้ลวนมีคุณคา 
มากกวาความรูและใบปริญญา อาจารยทุกทานใหความรู ความรัก ดูแล 
เหมือนเปนลูกแทๆ ของทาน ในสวนของกิจกรรม BA ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
จัดขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดมาทำกิจกรรมรวมกัน ทำใหไดรูจักพี่ๆ นองๆ 
เพื่อนๆ ชาวมหิดลที่นารัก มีน้ำใจและมากไปดวยความสามารถ รวมถึง 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ที่ดูแลเอาใจใส และใหความชวยเหลอืมาตลอด 
ถึงทุกวันนี้ เหมือนไดกัลยาณมิตรเพิ่ม ขอขอบคุณ “มหิดล-พระบิดา” ที่ 
อบรมสั่งสอนศิษยใหคนนี้ ไดมีความรู มีคุณธรรม ใหประสบการณ เพื่อ 
เปนแนวทางในการดำเนินชีวิต ...ฉันรักมหาวิทยาลัยมหิดล”...

  นันทภัค ชนาพันธ  (ขวัญ)   BA 5  
  ป.โท สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช    
  คณะพยาบาลศาสตร

 ...“มหาวิทยาลัยมหิดล ปญญาของแผนดิน ...รูสึกภูมิใจที่ไดชื่อ 
วาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล แมเสนทางแหงความสำเร็จไมไดโรย 
ดวยกลีบกุหลาบ มีอุปสรรคตางๆ มากมาย เคยรูสึกเหนื่อย ทอแท แต 
โชคดีมีพี่ๆ เพื่อนๆ ที่รวมเรียนดวยกัน อาจารยและบุคลากรอีกหลายคน 
รวมทั้งคนในครอบครัวที่คอยชวยเหลือและเปนกำลังใจสำคัญ จนทำให 
ประสบความสำเร็จในวันนี้ สำหรับการที่ไดเขารวมกิจกรรม BA นั้นถือ 
เปนโอกาสที่มีคุณคายิ่ง เพราะโครงการนี้ใหประสบการณมากมาย ได 
รูจักเพื่อนนักศึกษาตางสาขาวิชา ทั้งคนไทยและชาวตางชาติ รวมทั้งพี่ๆ 
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีความสามารถ ไดมีสวนรวมทำกิจกรรมตางๆ ของ 
มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณกัน ไดเห็นถึงความตั้งใจของทุก 
คนที่จะชวยกันทำงาน โครงการนี้ไดสรางความรักความผูกพัน ความ 

ภาคภูมิใจในสถาบัน รวมทั้งไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง เปนคนที่กลา 
แสดงออกมากขึ้น รูสึกโชคดีและดีใจจริงๆ ที่ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ 
ครอบครัวทูตบัณฑิตสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”...

  เชิดศักดิ์  ดวงจันทร (เชิด) BA 5  
  ตำแหนง The Congeniality   
  Award Ambassador of 
  Graduate School–2010  
  ป.โท สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
  คณะพยาบาลศาสตร

 ...“รูสึกภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่นี่มีอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะดาน มีการจัดเรียนการสอนที่มีคุณภาพเปนสากล เนนผูเรียนเปน 
ศูนยกลาง มีฐานขอมลูระดบัชาตแิละนานาชาติจำนวนมาก มหาวิทยาลัย 
มหิดลใหความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาใหมีภาวะผูนำ เปนคนดี มี 
ความฉลาดทางอารมณ มีสุขภาพกายและใจสมบูรณ อีกหนึ่งกิจกรรมคือ 
โครงการ BA ที่ทำใหรูจักเพื่อนจากตางคณะ ไดทำกิจกรรมเสริมทักษะ 
ตางๆ ที่มีประโยชนตอการศึกษาและการประกอบอาชีพ ไดปรับทัศนคติ 
และบุคลิกภาพใหดีขึ้น มีภาวะความเปนผูนำและผูตามที่ดี นอกจากนี้ 
ผมและเพื่อนๆ ทุกคนที่เขารวมโครงการนี้ ไดเปนตัวแทนในการเผยแพร 
และนำเสนอภาพลักษณความเปนมหาวิทยาลัยมหิดลออกสูสาธารณชน 
รูสึกภาคภูมิใจเปนอยางมาก โอกาสนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ไดใหโอกาสเขามาศึกษาและหลอหลอมใหผมไดกลายเปนมหาบัณฑิต 
ที่มีความรูความสามารถ ทั้งดานวิชาการและวิชาชีวิต ผมจะดำเนินชีวิต 
และทำงานโดยยึดหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่วา ‘ความสำเร็จ 
ที่แทจริงอยูที่การนำความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษย- 
ชาติ’ ใหสมกับที่เปนลูกพระราชบิดา และเปนปญญาของแผนดิน”...

  Mr.Weijian Dong (Jerry)  BA 6   
  ป.โท สาขาภาษาศาสตรประยุกต    
  คณะศิลปศาสตร

 ..."I began my Mahidol journey from June 2, 2011, 
when the plane landed at Suwannabumi International Airport 
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in Bangkok. My two-year experience at Mahidol University was 
full of surprise, excitement, hard work, and unforgettable 
memories. I studied Applied Linguistics (MA program) at the 
Faculty of Liberal Arts along with other thirteen Thai students, 
two Chinese students and one Pakistani student.The courses 
were well-designed, useful, and interesting. All of the 
professors were knowledgeable and warm-hearted.  They 
guided me in my academic studies, and helped me out when 
I was in trouble in my life. My thesis advisor, AJ Songsri was 
very strict and excellent professor. With her help, I 
successfully finished my thesis within eight months’ time. I 
can never thank her enough. Apart from offering us academic 
studies, the Faculty of Graduate Studies also organized 
different activities, as such Brand Ambassador Competitions, 
cultural trips, International Weeks, and Thai language study to 
make our life at MU more interesting, colorful, and diversified. 
After two years’ stay at MU, I have made a large number of 
Thai friends, travelled to many beautiful places, and I can 
speak quite a lot of Thai language now. In short, my two 
years’ life at MU was fruitful, amazing, and unforgettable. 
Although I have been back to China, I have been missing it all 
the time.”…

  

  ฐานกาญจน วงศวิศิษฎศิลป (เบลล)  
  BA 6  ตำแหนง The Congeniality  
  Award Brand Ambassador 2011 
  ป.โท สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว  
  และการบริการ 
  วิทยาลัยการจัดการ

 ...“การไดเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากความรูที่ได 
บมเพาะโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิและมากดวยประสบการณแลว ยังไดรับ 
โอกาสมากมายตอยอดจากการเรียนรูในตำรา เชน ดานวิจัย ไดไปบรรยาย 
ที่ตางประเทศ ไดไปดูงานนอกสถานที่ตางๆ มากมาย นอกจากนี้ยังไดเขา 
รวมกิจกรรม BA พอไดมาเปนสวนหนึ่งแลวรูสึกวาพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ที่นี่ 
เปดโอกาสตางๆ มากมายใหไดรูจักเพื่อนในสาขาวิชาอื่นๆ ไดเปนตัวแทน 
ของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมใหญๆ มากมาย รูสึกเปนเกียรติและ 
ภูมิใจมากๆ แถมยังไดมิตรภาพที่ไมอาจหาที่ไหนได ทำใหมีแรงบันดาลใจ 
ในการสานตอภารกิจที่อยากจะทำในอนาคต สิ่งดีๆ ที่ไดรับจากที่นี่เปน 
กำลังใจสำคัญที่เราอยากจะมอบตอใหกับสังคม”...

  นายยศศิริ ยศธร (ยศ)  BA 6   
  ตำแหนง The Helper Brand   
  Ambassador of Graduate   
  School, MU 2011
  ป.โท สาขาภาษาศาสตรประยุกต 
   คณะศิลปศาสตร

  ...“รูสึกภูมิใจอยางยิ่ง ที่ไดเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล 
นอกจากการเรียนที่มีคุณภาพแลว ที่แหงนี้ยังบมเพาะ สรางนิสัยใหผูเรียน 
มีความเปนนักวิจัยระดับมืออาชีพ สนใจที่จะศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ 
มาตอยอดองคความรูอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอสังคมและ 
ประเทศชาติ อีกหนึ่งความประทับใจคือ การไดเขารวมโครงการ BA การ 
ไดทำกิจกรรมในโครงการนี้ ใหประสบการณที่ดีและมีประโยชนมากมาย 
ไดทั้งเพื่อน พี่ นอง ที่มาจากตางคณะ หลายสังคมหลายอาชีพ ไดเรียนรู 
และเขาใจมุมมองความคิดที่หลากหลายของคนในสังคมมากขึ้น และไดนำ 
มาปรับใชในอาชีพการสอน และใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งเหลานี้ 
ลวนเปนความทรงจำที่มีเกียรติและนาจดจำที่สุดของการไดเขามาศึกษา 
รวมใชชีวิตการศึกษา เรียนรูกับอาจารย เพื่อน พี่ นองในรั้วมหาวิทยาลัย 
มหิดล เปนความภูมิใจทั้งของขาพเจาและครอบครัว”...

 จากความสำเร็จดังกลาว บอกไดถึงศักยภาพที่อยูในตัวนักศึกษา 
ทุกๆ คน ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และความเพียรพยายาม ลวนแลว 
แตเปนบันไดใหนักศึกษากาวสูความสำเร็จ  และนี่ก็เปนเพียงบางสวนของ 
คำบอกเลาถึงความประทับใจของนักศึกษาสมาชิกครอบครัว Brand Am- 
bassador ที่ไดจากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล และประสบการณ 
ที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม Brand Ambassador โครงการทูตบัณฑิต 
สัมพันธ และแนนอนวา ประสบการณตางๆ ที่ไดรับ เปนสิ่งที่หาซื้อไมได   
ทุกคนลวนตองลงมือลงแรง คนหาและเขาไปสัมผัสดวยตนเอง ซึ่งประสบ- 
การณเหลานี้จะชวยเพิ่มพูนทักษะ เสริมสรางและพัฒนานักศึกษาใหมี 
ศักยภาพในการเรียนและการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น
 บัณฑิตวิทยาลัย รูสึกยินดีและภาคภูมิใจที่ไดมีสวนผลักดัน และ 
มอบประสบการณดีๆ ไดรวมสรางบัณฑิตใหสมบูรณ พรอมไปดวยความรู 
ความสามารถ และทักษะทางสังคม เพื่อกาวไปสูโลกกวาง สามารถสราง 
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติตอไป... 
 “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมทุกทานคะ”ุ
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MU GRAD Congratulations
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม MU GRAD Congratulations สงมอบความสุขให 
กับบัณฑิตใหมในเทศกาลแหงการสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล 
ในกิจกรรมไดจัดใหมี สตูดิโอถายภาพ ศาลาและซุมถายภาพ เพื่อรวมเก็บภาพ 
ประทบัใจ นอกจากนี้ยังจัดใหมีสอยดาวรับของที่ระลึก เพื่อรวมแสดงความยินดี 
แกบัณฑิต พรอมกับการแนะนำการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา คอรสเรียน 
ภาษาตางประเทศ และฟงเพลงสบายๆ จาก Lives Concertby GR Brand

ภาพแหงความยินดี
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