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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตยที่ ๓ สิงหาคม  
๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรับทราบกฎระเบียบ การบริการ และสวัสดิการ 
ตางๆ ตลอดจนกิจกรรมสรางสรรคคุณธรรมจริยธรรม ที่ชวยสนับสนุน 
และเอื้อประโยชนตอนักศึกษา อีกท้ังใหนกัศึกษาไดรูจักคณะผูบริหาร 
อาจารย เพื่อนนักศึกษาและรุนพี่ เพื่อเปนการสรางสัมพันธไมตรีอันดี 
ตอกัน อันจะสงผลใหนักศึกษามีความพรอมในดานการเรียนและการ 
ใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ในการนี้ไดรับเกียรติจาก 
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธาน 
กลาวเปดงานและใหโอวาทแกนักศึกษาใหม พรอมมอบรางวัลวิทยา- 
นิพนธดีเดน ประจำป ๒๕๕๖ จากนั้นเปนพิธีรับทุนการศึกษาเฉลิม 
พระเกียรติ ๖๐ ปครองราชสมบัติ หนาพระบรมฉายาลักษณพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดย ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง รองคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย กลาวรายงานความเปนมาของโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 
จากนั้น ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กลาวตอนรับนัก 
ศึกษา แนะนำทีมผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรผูทำกิจกรรมนัก 
ศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๖ และ มอบโลและใบประกาศเกียรติคุณแก 
นักศึกษาผูมีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕ จากน้ันเปนการ 
แนะนำแนวทางและเคลด็ลับในการเรยีนและพัฒนาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร. 
อาณดี นิติธรรมยง และ อาจารย Gregory A. Smith จากศูนยภาษาตาง 

ประเทศบัณฑิตวิทยาลัย ตอดวยกิจกรรมเติมสีสันใหชีวิตดวยกิจกรรมนักศึกษา 
การแนะนำทีมสภานักศึกษาและองคการนักศึกษา พรอมชมวีดีทัศนกิจกรรม 
ในรอบปที่ผานมา หลังเสร็จพิธีในหองประชุม ไดมีการจัดใหนักศึกษาใหมรับ 
เอกสารพรอมบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งงานปฐมนิเทศนี้ ถือเปนการตอนรับ 
นักศึกษาใหมอยางเปนทางการ ใหกาวเขามาเปนลูกพระบิดาและเปนสวนหน่ึง 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยางสมบูรณ
 .... (ตอหนา ๑๑)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “การเลือก 
สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ” เมื่อวันเสารที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ จากคณะสังคม- 
ศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากร 
การจัดอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวม 
๑๖๒ คน 

ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´ÍºÃÁ “¡ÒÃàÅ×Í¡Ê¶Ôμ Ôã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂàªÔ§»ÃÔÁÒ³”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดรายงานตัวและขึ้น 
ทะเบียนนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ 
และ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย 
การแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยให 
นักศึกษายื่นเอกสารรายงานตัวแกบัณฑิตวิทยาลัย และจัดใหมี 
บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พรอมทั้งถายรูปทำบัตรแก 
นักศึกษา โดยมนีักศึกษาเขารายงานตัวในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 
๖๖๗ คน

ÃÒÂ§Ò¹μ ÑÇ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõ÷ ÃÍº·Õè ò–ó

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาบุคลากรประจำ 
ป ๒๕๕๗ ภายใตหัวขอ "Change Our Habits for Effective-
ness & ASEAN สัมพันธ ฉันและเธอ" ณ อาวนาง คลิฟบีช 
รีสอรท จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งการ 
สัมมนาครั้งนี้ ไดจัดกิจกรรม “ผูบริหารพบชาวบัณฑิตฯ” โดย  
ศ.นพ.บรรจง มไหสวรยิะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู 
บริหาร รวมแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน การสงเสริมบุค- 
ลากรในการพฒันาตนเองดานตางๆ และรวมกันกำหนดทศิทาง 
การพัฒนางานดานบัณฑิตศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป

ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´ÊÑÁÁ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã »ÃÐ¨Ó»‚ òõõ÷

สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบ 
ทุนแกนักศึกษาผูไดรับทุนสนบัสนุนการทำวิทยานิพนธบางสวน 
ประจำป ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอง 
ประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี ศ.นพ. 
บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ผาสุวรรณ 
สนิทวงศ ณ อยุธยา  เปนประธานพิจารณาการใหทุนฯ  พรอม 
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ซึ่งปนี้มีนักศึกษาระดับบัณ- 
ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เขารับทุนจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ ทุน
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หลักสูตรวทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชาพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวศวกรรมศาสตร
สถาบันชววทยาศาสตรโมเลกุล

 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวย- 
งานที่ไดรับการจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซ่ึงเปนผลจากการปรบัโครงสรางหนวยงานภายในมหาวทิยาลัย คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันอณูชีววิทยา 
และพันธุศาสตร ดวยเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหเปน 
สถาบันวิจัยที่มีความเปนเลิศดานการวิจัยทางดานชีววิทยาศาสตรระดับ 
โมเลกุล และสนับสนุนภารกิจหลักดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอน 
ในระดับบัณฑิตศึกษา และการบริการวิชาการสูสังคม
 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล เปดสอนในระดับปริญญาโท และ 
ปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ โดยมีหลักสูตรที่เปดสอนดังตอไปนี้
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตรระดับโมเล- 
กุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยา
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตรระดับ 
โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยา
 
วทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชาพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวศวกรรมศาสตร
Master of Science (M.Sc.) in Molecular Genetics and 
Genetic Engineering 
 ปจจุบัน เทคโนโลยีทางดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุ- 
วิศวกรรมศาสตรมีความสำคัญตอวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งทาง
ดานการแพทย อุตสาหกรรมและการเกษตร เชน ทำใหเกิดความกาวหนา 
ทางวิธีการรกัษาโรคและผลติภัณฑใหมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จึงมีความ 
ตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง 
ความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ ดังน้ันสาขาวิชา 
พันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตรจึงมีเปาหมายเพื่อผลิต 
บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนนักวิจัยช้ันนำ โดยสามารถแกโจทยวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตรไดอยาง 
เชี่ยวชาญ หลักสูตรประกอบไปดวยการบรรยายที่เขมขนโดยผูเชี่ยวชาญ 
จากหลายสาขาและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทำการวิจัยทั้งแบบพื้นฐาน 
และแบบประยุกตท่ีหลากหลาย อาทิ ชีวโมเลกุลทางดานการแพทย พันธุ- 
ศาสตรระดับโมเลกุลของสัตวพันธุศาสตรระดับโมเลกุลของพชื พันธุศาสตร 
ระดับโมเลกุลของจุลินทรียพลังงานชีวภาพพันธุศาสตรระดับโมเลกุลโครง 
สรางชีวสารสนเทศศาสตรโครงสรางโดยมีการจัดการเรียนการสอนดวย 
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำใหนักศึกษาสามารถเรียนรูเทคนิค 
ทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุลที่หลากหลายไดทั้งแนวกวางและแนวลึก
 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตจะมี 
ความรูความสามารถ ดังนี้
 ๑.  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมสวนตน และมีจริยธรรมในการ 
ทำวิจัย
 ๒.  มีความรูดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร 

และมีทักษะในการดำเนินงานวิจัยทางดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและ 
พันธุวิศวกรรมศาสตร
 ๓.  สามารถวิเคราะหขอมูลและประเมินผลงานวิจัยอยางเปนระบบ 
ตลอดจนบูรณาการความรูทางพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม- 
ศาสตรกับความรูในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
 ๔.  มีทักษะการทำงานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะผูนำและ 
มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
 ๕.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาเพื่อการ 
เรียนรูดวยตนเอง และนำเสนอผลงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน
 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
 ๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ชีวเคมี 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร เทคนิคการแพทย 
เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร แพทยศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
 ๒.  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๕๐
 ๓.  ผูที่ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑขางตนอาจไดรับการพิจารณาให 
สมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 โครงสรางหลักสูตร
 หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หนวยกิต หมวดวิชาเลือก ๙ หนวยกิต และ 
วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต โดยมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
 อาชีพที่ประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
 ๑.  ผูเชี่ยวชาญทางดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวิศว- 
กรรมศาสตร
 ๒.  นักวิจัยดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร
 ๓.  ผูถายทอดความรูในสถาบันอุดมศึกษา
 ทุนการศึกษา 
 ในแตละป บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ทุนวิทยานิพนธ ทุนไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน 
รางวัลสำหรับการศึกษา และผลงานวิจัยเปนจำนวนมาก โดยจัดสรรใหกับ 
นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่อยูภายใตการดูแลและประสานงาน 
โดยบัณฑิตวิทยาลัย อีกทั้ง พรอมที่จะชวยเหลือสนับสนุนนักศึกษาในการ 
แสวงหาแหลงทุนตางๆ นอกจากนี้ หลักสูตรยังรวมสนับสนุนทุนประเภท 
ตางๆ ใหกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในสังกัดดวย
 - ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเขา
 - ทุนการศึกษาในระหวางที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 - ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ และแตง 
ตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลว
 - รางวัลเมื่อสำเร็จการศึกษา
 ดูรายละเอียดทุนไดที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/ 
scholarship/annual_sch01_th.php 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 รศ.ดร. อภนินัท อดุมกิจ (ประธานหลักสูตร) E-mail: Apinunt. 
udo@mahidol.ac.th  โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๐๓-๗ ตอ ๑๒๓๖ 
 งานรับนักศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ตอ 
๒๐๘–๒๑๐ หรือ www.grad.mahidol.ac.th



ô // ºÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒÊÒÃÊ¹à·È »‚·Õè òõ ©ºÑº·Õè òòð »ÃÐ¨Óà´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á òõõ÷

·Ø¹ª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ � 
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¤ÃÑé§·Õè òñ 
 มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร 
ประเทศไทย (TTSF) มอบทุนงานวิจัยพื้นฐาน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค 
เพื่อสนับสนุนอาจารยหรือนักวิจัยที่กำลังศึกษา
คนควางานท่ีเปนรากฐานอันจะอำนวยประโยชน 
ใหแกการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะใน 
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ฟสิกส เคมี 
และวิศวกรรมศาสตร ยกเวนคณิตศาสตรและ 
แพทยศาสตรคลินิก
 ขอบเขตการสนับสนุน
 เปนทุนสนับสนุนคาตอบแทนแกผูทำวิจัย 
และผูชวยวิจัยในโครงการเปนหลัก และสวนหน่ึง 
จะใหการสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงาน 
วิจัยในตางประเทศ รวมทั้งการเผยแพรผลงาน 
บางสวนอาจใหเปนคาใชจาย เชนคาวัสดุในการ 
ดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ โครงการที่เสนอเพื่อขอรับ 
การสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเปนโครงการที่ 
ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหลงเงินทุนอื่น 
อยูแลว โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิถือเปนการ 
สนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางสวน 
เทานั้น
 จำนวนเงินอุดหนุน  
 ทุนละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ 
บาทตอป ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการ  
โดยจะมีจำนวนทุนประมาณ ๑๕-๒๐ ทุนตอป  
 ผูมีสิทธิ์สมัคร
 อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ 
เอกชน หรือเปนนักวิจัยในสถาบันวิจัยชั้นนำใน 
ประเทศไทยที่กำลังมีโครงการคนควาวิจัย หรือ 
ตองการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่กลาวขาง 
ตน โดยผูที่สมัครตองมีสัญชาติไทยและปฏิบัติ 
งานคนควาวิจัยในประเทศไทย 
 ดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดที่ 
http://www.ttsf.or.th และสงไปท่ี ศ.ดร.ไพรัช 
ธัชยพงษ ประธานคณะกรรมการเงินทุนชวยเหลือ 
ทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธิ 

โทเรเพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย 
ฝายเลขานุการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงชาติ ๗๓/๑ ถ.พระราม ๖ ราชเทวี 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๗๐๐ ตอ 
๘๑๘๑๕ สมัครไดตั้งแตวันนี้ถึง ๑๕ ตุลาคม  
๒๕๕๗

·Ø¹Ê‹§àÊÃÔÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃØ‹¹ãËÁ‹  
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõõ÷
 สำนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมนักวิจัย 
รุนใหมอยางตอเนื่อง เพื่อกาวไปสูการทำงาน 
วิจัยในระดับที่สูงขึ้นและใหมีโอกาสทำงานวิจัย 
รวมกับนักวิจัยอาวุโส เกิดทีมวิจัยที่เขมแข็งเพื่อ 
พัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชนในระยะยาว  
อีกทั้ง เพื่อสรางผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
สามารถตพิีมพในวารสารวชิาการนานาชาตหิรอื 
การจดสิทธิบัตร สรางความเชื่อมโยงและความ 
รวมมือระหวางนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ
 ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
 ๑. เปนโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยใน 
ประเทศไทย มีหัวขอวิจัยที่ชัดเจน มีการสำรวจ 
สถานภาพความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 ๒. มีประเด็นการวิจัยและวัตถุประสงคที่ 
ชัดเจน มีวิธีการวิจัยที่เหมาะสม และสามารถ 
แสดงวาการวิจัยจะมีคุณูปการตอวงวิชาการใน 
ดานใดบาง
 ๓. เปนโครงการวิจัยที่ผานความเห็นชอบ 
จากหนวยงานตนสังกัดของผูเสนอขอรบัทุน โดย 
สถาบันตนสังกัดของผูเสนอขอรับทุนจะตองให
ความรวมมือ สนับสนุนงบประมาณ และอำนวย 
ความสะดวกแกโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
 ๔. ผลงานทีไ่ดตองพมิพในวารสารวชิาการ 
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Science Citation 
Index (SCI) ของ ISI Web of Science และมี 

Index (SCI) ของ ISI Web of Science และมี 
คา impact factor ที่มีการตรวจสอบตนฉบับ 
อยางเขมแข็ง การตีพิมพและเผยแพรผลงานให 
เปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว ผูรับทุนสามารถ 
นำไปตีพิมพหรือเผยแพรในรูปแบบอ่ืนได โดยให 
ระบุแหลงทุนสนับสนุนดวยทุกครั้ง โดยชื่อของ 
ผูรับทุนจะเปนชื่อแรกหรือเปนชื่อผูวิจัยหลักใน 
บทความผลงานวิจัย และใหประกาศเกียรติคุณ 
ของนักวิจัยที่ปรึกษาในกรณีที่ไมมีชื่อนักวิจัยที่ 
ปรึกษาเปนผูวิจัยรวมไวดวย
 คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุน
 ๑. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หรือเทียบเทามาแลวไมเกิน ๕ ป
 ๒. เปนผูมีผลงานตีพิมพในวารสารวชิาการ 
ระดับนานาชาตมิาแลวอยางนอย ๑ เร่ืองในชวง 
๕ ปที่ผานมา
 ๓. ไมดำรงตำแหนงผูบริหารตั้งแตระดับ 
หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาขึ้นไป และตองได 
รับอนุมัติจากสถาบันตนสังกัดใหมีเวลาทำงาน 
วิจัยในโครงการ ไมนอยกวา ๑๗.๕ ชั่วโมงตอ 
สัปดาห
 ๔. ในชวงเวลาทีร่บัทุน จะตองไมรบัทุนทำ 
วิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน
 ๕. สถาบนัตนสงักดัเหน็ชอบการสนบัสนนุ 
วิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
 วงเงินทุน
 งบประมาณโครงการเปนการรวมทุนกัน 
ระหวาง สกว. และสถาบันตนสังกัด โดยแตละ 
หนวยงานจะจัดสรรทุนใหโครงการละไมเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เปดรับขอเสนอโครงการตั้งแต 
บัดนี้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยใหสมัครผาน 
ทางเว็บไซต http://academic.trf.or.th เทาน้ัน
 ติดตอสอบถามที่ ฝายวิชาการสำนักงาน 
กองทนุสนบัสนุนการวจัิย (สกว.) อาคารเอสเอม็ 
ทาวเวอร ชั้น ๑๔ เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถนน 
พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๒๔๙, ๕๕, ๕๖, ๖๐ 
e-mail: varisara@trf.or.th, kanchanit@trf. 
or.th, paemala@trf.or.th, siripat@trf.or.th  
หรือ http://academic.trf.or.th
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Most people understand the importance of staying 
physically active to keep his/her body in shape. 
The same is true for your mind. Mentally stimulating 
activities can keep your brain in good shape. In fact, 
learning something new like a musical instrument can 
be stimulating for your brain. You have to keep it 
active to keep it healthy.

One way to keep it healthy is to kindle your mind 
spirit; individuals should never miss a chance to get 
together with friends and loved ones. Socializing can 
be stimulating and ward off several kinds of stress 
and depression which contribute to memory loss. 

People tend to forget things when they are not 
well-organized. A checklist will help you remember 
things better. Once you start keeping your essentials 
in a specific place, it will gradually become a habit  
and you won’t even need to stress your brain to find 
certain things.

Another memory buster is an organized exercise 
regimen.Regular physical activity improves blood flow 
to your body as well as your brain. In case individuals 
can’t spend time on a full body workout, a 10-minute 
cardio everyday can also do the trick.

It is also recognized that a healthy diet plays a crucial 
role in sharpening your memory. Try to increase your 
intake of vegetables, fruits and whole grains. Low-fat 
protein foods like lean meat, fish and skinless poultry 
will also be better. Alcohol and other drugs can lead 
to memory loss; some medications tend to have an 
impact on your memory. When kept in-shape, your 
brain is extremely powerful and can control all 
aspects of your life including your health. 

Brain training exercise Links:
http:// www.brainhq.com/why-brainhq/about-the-  
 brainhq-exercises
http:// www.brainmetrix.com/
http:// www.psychologistworld.com/memory/test1.php
http:// www.readersdigest.ca/health/healthy-living/  
 quiz-whats-your-memory-like%E2%80%94good  
 -or-bad/

Building English Knowledge
Fact-Opinion-Belief
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The answer to the Puzzle will be in the next issue.

Fun with English

Healthy minds live a more fulfilling life

FIGURES OF SPEECHFIGURES OF SPEECH

- Make up your mind -
(to make a decision)

Example: 
 The scientist has made up his mind to mutate  
 the cells.
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**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

Answer for last month’s riddle

a pathway of honey left by honey bees

A bee – trail sounds like betrayal
(to hurt someone who trusts you)

a sightseeing trip to the city of Tray

Sounds like

New word Riddle-

My daughter’s hemline
is always at this level.

by... The Language Center_FGS
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พันเอก(พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร
หมุดหลักสำคัญพลิกประวัติศาสตรการทูตไทยสมัยใหม

 กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการ 
อาเซียนแหงชาติ ไดจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน (ASEAN Day) เมื่อวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา 
เพื่อรวมฉลองครบรอบ ๔๗ ปแหงการกอตั้งอาเซียน และเสริมสรางความ 
ตระหนกัรูและการเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน ซ่ึงเปน 
วาระแหงชาติของประเทศไทย และมีสวนสำคัญในการสนับสนุนการศึกษา 
และการพฒันาความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหแกเยาวชน อันจะเปนพื้นฐานที่ 
สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประชาคมอาเซียนในอนาคตได
อยางสมบูรณ ภายในงานไดจัดกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันตอบคำถาม   
การแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร ผลงาน ความรูในดานตางๆ เกี่ยวกับ 
อาเซียน การเสวนา “๑๐๐ ป ดร.ถนัด คอมันตร: ยอนอดีตสูอนาคตประ- 
ชาคมอาเซียน” โดยไดรับเกียรติจาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ 
นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ 
อาเซียน นายแผน วรรณเมธี เปนวิทยากร พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิ และนัก 
วิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ไดแก ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย จาก ม. 
ธรรมศาสตร นายเกียรติชัย พงษพาณิชย บรรณาธิการอาวุโสแหงหนังสือ- 
พิมพขาวสด ใหเกียรติรวมเสวนา โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัด 
กระทรวงการตางประเทศเปนผูดำเนินรายการ
 พันเอก(พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง 
ประเทศของไทย ป พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล 
ถนอม กิตติขจร ไดริเริ่มจัดตั้งสมาคมอาเซียน เพื่อสรางกรอบความรวมมือ 
กันในภูมิภาคใหมีความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง ความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจและความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม จึงเชิญรัฐมนตรี 
ตางประเทศของอินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ รองนายกรัฐมนตรี 
มาเลเซียมาเยือนประเทศไทย เพื่อรวมหารือ “Spirit of Bangsaen” หรือ 
“จิตวิญญาณแหงบางแสน” เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๐  เปนการหารือ 
แบบเปนกันเอง ไมมีพิธีรีตรอง ในที่สุดผูนำดานการตางประเทศของทั้งหา 
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็บรรลุความตกลงรวมกันวาจะกอตั้ง 
องคกรเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตขึ้นมา 
ใหมชื่อ “Association of Southeast Asian Nations” หรือ “สมาคม 
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เรียกสั้นๆ วา “ASEAN” เขียน 
เปนภาษาไทยวา “อาเซียน” และมีการลงนามในปฏิญญากอตั้งอาเซียนที่ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (Bangkok Declaration 
1967) ณ วังสราญรมย (กระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น) ปฏิญญา 
กรุงเทพฯ ไดระบุวัตถุประสงคสำคัญ ๗ ประการของการจัดตั้งอาเซียน 
ไดแก
 ๑. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในทาง 
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร
 ๒. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค
 ๓. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒน- 
ธรรมในภูมิภาค
 ๔. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิต 
ที่ดี
 ๕. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการ 
วิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต
      ๖. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายเขต 
การคา ตลอดจนการปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม

      ๗. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการ 
ความรวมมือแหงภูมิภาคอื่นๆ และองคการระหวางประเทศ
 จากวันนั้น อาเซียนคอยๆ เติบโตอยางมั่นคง ปนี้เปนที่ ๔๗ ถือไดวา 
ประสบความสำเร็จเปนที่ยอมรับจากหลายฝาย ไมวาจะเปนดานการเมือง 
เเละความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและการพัฒนา ดานสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งประเทศไทยไดรับประโยชนอยางมากจากความรวมมือของอาเซียน ไม 
วาจะเปนประโยชนจากการที่ภูมิภาคเปนเสถียรภาพและสันติภาพ อันเปน 
ผลจากกรอบความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง ความรวมมือดาน 
เศรษฐกิจ ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหากไมมีความรวมมือ 
เหลานี้แลวคงยากที่จะพัฒนาประเทศไดโดยลำพัง นอกจากนั้น ยังสงผล 
ใหอาเซียนเปนหนึ่งในภูมิภาคที่นาสนใจและดึงดูดการลงทุนจากตางชาต ิ
เปนอยางมาก วันน้ีอาเซียนยังมีประเทศคูเจรจา (Dialogue partners) ที่มี 
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนในหลายดานอีก ๙ ประเทศ ไดแก จีน ญ่ีปุน 
เกาหลใีต อินเดยี ออสเตรเลยี นิวซีแลนด รัสเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา 
และยังมีอีก ๒ กลุมคือ สหภาพยุโรป และองคการสหประชาชาติ (United 
Nations: UN)
 ปจจุบัน พ.อ.(พิเศษ) ดร.ถนดั คอมันตร มีอายุครบ ๑๐๐ ป เม่ือวันท่ี 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถือเปนบุคคลสำคัญที่ควรไดรับการยกยองในฐานะ 
เปนผูท่ี่ีพลิกประวัติศาสตรการทูตไทยสมัยใหม และผูวางรากฐานความ 
สัมพันธระหวางประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการกอตั้ง "สมาคม 
อาเซียน" ผูที่เสนอความคิด และทำใหความคิดเปนความจริงไดอยางนา 
ภาคภูมิใจ 

เรียบเรียงโดย งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ
ขอบคุณแหลงขอมูล กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 

www.mfa.go.th/asean
บันทึกอาเซียนกับ ดร.สมเกียรติ ออนวิมล

www.dailynews.co.th/Content/Article/218930/
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 ๑.  มองวา ลูกคาคือหุนสวนระยะยาว
 การศึกษาความตองการของลูกคา แบงกลุม และศึกษากลุมลูกคา 
อยางลึกซึ้ง ถือเปนดานแรกในการใหคุณคากับลูกคา โดยเฉพาะการบริการ 
สมัยใหมจะมุงเนนศึกษาและทำความเขาใจลูกคาเปนรายบุคคล ศึกษาขอมูล 
ลูกคาอยางใกลชิด เพื่อวิเคราะหโอกาสในการทำกำไร และนำเสนอบริการ 
ที่สอดคลองกับความสามารถในการทำกำไรจากลูกคา ที่สำคัญ กิจการควร 
แนใจวาพนักงานเปนมิตรและพรอมเปดรับขอมูลจากลูกคาทุกเรื่องทุกเวลา 
นอกจากนั้น ตองมีชองทางงายๆ ที่จะติดตอได เชน มีคอลลเซ็นเตอรที่จำ 
หมายเลขไดงาย มีเว็บไซต อีเมลที่ติดตองายและมีการตอบสนองกลับอยาง 
รวดเร็ว มีชองทางที่สะดวกที่จะชวยแกไขปญหาของลูกคา 
 ๒.  แสวงหาความคิดดีๆ ในการปรับปรุงการบริการลูกคาจาก 
พนักงาน 
 กิจการตองไมลืมวา “พนักงานคือแหลงขอมูลสำคัญ” ที่จะนำไปสู 
การปรับปรุงบริการ หมั่นกระตุนใหพนักงานระดมสมองเพื่อนำมาซึ่งความ 
คิดสรางสรรคในการบริการ เมื่อลงมือทำผูบริหารจะพบวาความคิดดีๆ ใน 
การบริการลูกคานั้นอยูไมไกลเลยหากรูจักท่ีจะแสวงหา พนักงานจะเปนคน 
รูดีวาปญหาสำคญัๆ ในการบรกิารคืออะไร และปญหาเกดิ ณ จุดไหนบอยๆ 
พรอมกับเสนอแนะวิธีการแกไขจากประสบการณที่เผชิญกับปญหาเหลานั้น 
ดวยตนเอง ที่สำคัญผูบริหารควรจะผูกเรื่องรางวัลและผลตอบแทนเขากับ 
ความคิดดีๆ จากพนักงานดวย หากความคิดใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลก็ตอง 
ไมลืมที่จะบอกวาความคิดนั้นมาจากใคร เพราะจะสรางความภาคภูมิใจ นำ 
มาซึ่งความคิดและความรวมมือดีๆ จากพนักงานอีกมากในอนาคต
 ๓.  กำหนดกลยุทธในการบริการลูกคา
 กิจการจะตองพยายาม “สรางจุดขาย” ในงานบรกิารท่ีโดดเดนและ 
แตกตาง สามารถสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน การบริการลูกคาท่ีสามารถ 
สรางประสบการณที่แตกตางอยางมีคุณคาจะชวยฉุดรั้งลูกคาไดอยางถาวร 
ไมเพยีงแตลูกคาเทาน้ัน พนกังานเองกจ็ะเขาใจและซาบซ้ึงกับความแตกตาง 
ที่เหนือกวาคูแขงดวย ซึ่งความเขาใจของพนักงานดังกลาวจะเกิดไดก็ตอเมื่อ 
ผูบริหารจะตองกำหนดวิสัยทัศนในงานบริการที่ชัดเจน ใหพนักงานเห็นทิศ 
ทางของงานบริการลูกคาวาแตกตางจากคูแขงอยางไร ที่สำคัญผูบริหารตอง 
ยึดมั่นและลงมือปฏิบัติในกลยุทธที่กำหนดอยางเครงครัดดวย ตัวอยางของ 
เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส บริษัทขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศ ที่ยึดมั่นกลยุทธ
บริการสงพัสดุภัณฑดวยความเร็ว "ชั่วขามคืน" (absolutely positively 
overnight) 
 ๔.  คัดเลือกและฝกอบรมพนักงานดานหนาอยางเขมขน
 ควรใชเทคนิค "กลุมสรางคุณภาพบริการ" ใหพนักงานแบงปนความ 
คิดและขอมูล อาจจัดทุกๆ เชา ครั้งละครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมง เพื่อเปดโอกาส 
ใหพนักงานไดเรยีนรูประสบการณและการแกปญหาของกันและกัน นอก 
จากนั้น กลุมอาจเสนอความคิดดีๆ เพื่อการปรับปรุงบริการใหกับผูบริหาร 
ไดดวย และความคิดดีๆ ของกลุมท่ีนำไปปฏิบัติไดก็ควรไดรับการยกยอง 
หรือใหรางวัลดวย จะเห็นวาปจจุบันนี้กิจการบริการหลายแหงในบานเราก็
เอาวิธีการนี้มาใช ตอนเชาๆ กอนเริ่มทำงานก็มีการประชุมกันเพื่อซักซอม 
ความเขาใจกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเพื่อนำไปสูการปรับปรุง 
บริการ ซ่ึงถือเปนเรื่องที่ดีมาก

 ๕.  กำหนดเปาหมายคุณภาพบริการลูกคา และผลตอบแทนที่ 
เหมาะสม
 การกำหนดเปาหมายคุณภาพบริการจะตองใหครอบคลุมทุกระดับ 
ทั่วทั้งองคกร พรอมกับสรางความผูกพันตอเปาหมายที่กำหนดขึ้น รวมถึง 
การเชื่อมโยงผลตอบแทนเขากับเปาหมายนั้นๆ ดวย เปาหมายการบริการ 
ของบริษัทตองถายทอดสูผูบริหารระดับตางๆ เพื่อที่จะกำหนดเปาหมายให 
รองรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน กระบวนการนี้ตองเกิดทั่วทั้งองคกร เมื่อ 
เปาหมายถูกกำหนดขึ้นอยางชัดเจนแลว ก็ควรจะจัดทำขึ้นเปนลายลักษณ 
อักษร มีการลงนามระหวางผูบริหารกับพนักงาน เพื่อสรางความผูกพันที่จะ 
ปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว สัญญาที่วานี้ไมควรเกินหนึ่งหนากระดาษ โดยระบุ 
ชัดเจนวาเปาหมายที่ตองบรรลุคืออะไร ภายในเวลาเทาไร และผลตอบแทน 
ที่ไดคืออะไร โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาแลวก็จะมีการประเมินผล 
พรอมกับทบทวนความสำเร็จและความผิดพลาด เพื่อจะรวมกันรางสัญญา 
คุณภาพบริการกันใหมตอไป
 ๖.  ศึกษาสภาพแวดลอมและคูแขงขัน
 ผูบริหารที่ดีตองศึกษาสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงตลอด 
เวลา ศึกษาใหรูวาคูแขงไปถึงไหนแลว ลูกคาคิดอยางไร ตองการอะไร มีใคร 
ในอุตสาหกรรมที่สามารถเปนแบบอยางการบริการได ผูบริหารงานบริการ 
ไมควรคิดและตัดสินใจในสูญญากาศ จะตองแสวงหาขอมูล หมั่นสังเกตการ 
ทำงานของพนักงาน การออกไปเคียงบาเคียงไหลกับพนักงานเปนครั้งคราว 
ไมเพียงจะทำใหพนักงานตระหนักวา ผูบริหารใหความสำคัญกับการบริการ 
ลูกคามากเทาน้ัน ยังเปดโอกาสใหผูบริหารไดช่ืนชมพนกังานทันทีท่ีพนกังาน 
ใหบริการที่ดีกับลูกคา จะทำใหพนักงานรูสึกภูมิใจ มีกำลังใจที่จะปรับปรุง 
บริการใหดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกดวย
 ๗.  อดทนและตองไมรูสึกพอใจกับคุณภาพการบริการ
 การบริการลูกคาเปนงานที่ไมมีวันสิ้นสุด ตราบใดที่สภาพแวดลอม 
และลูกคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อนั้นก็ยังคงมีชองวางในงานบริการที่ 
สามารถจะปรับปรุงใหดีขึ้นไดเสมอ ผูบริหารจึงไมควรจะพอใจกับคุณภาพ 
งานบริการที่เปนอยู แตจะตองคอยหาชองทางการปรับปรุงตลอดเวลา ตอง 
ระลึกไววา ทุกครั้งที่ติดตอกับลูกคามีโอกาสที่จะสรางความพอใจที่เพิ่มขึ้น 
ใหลูกคาไดอีกเสมอ ความรูสกึนี้ตองเกิดกับพนักงานทุกคน ตั้งแตระดับบน 
สุดจนถึงลางสุด เพื่อการบริการลูกคาที่จะคงความเปนเลิศไวไดตลอดไป

 ๗ วิธีการ “เพื่อการบริการลูกคาที่เปนเลิศ” เปนสิ่งที่สำคัญสำหรับ 
งานทุกงาน เพราะทุกงานปฏิเสธไมไดวาไมไดติดตอกับคน ไมวาจะเปนคน 
ในองคกรหรือคนนอกองคกรก็ตาม และการเอาใจใสดูแลเปนอยางดี ถือวา 
เปนสิ่งที่ทุกคนในงานบริการตองมี ประกอบกับในปจจุบนัเทคโนโลยีไดเขา 
มามีบทบาทเปนอยางมากในการใหบริการที่รวดเร็ว กระชับฉับไวมากย่ิงขึ้น 
กวาเมื่อกอน ฉะนั้นหากกิจการใดมีบริการที่เปนเลิศ ยอมไดเปรียบและวิ่ง 
แซงหนาคูแขงขันอยางแนนอน...

คัดยอโดย อมรรัตน ภูนคร
ที่มา:  http://www.pattanakit.net/index.php?lay=

show&ac=article&Id=538687173&Ntype=121
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“ลูกคาคือพระเจา” ทุกทานคงเคยไดยินคำนี้ ยิ่งในยุคของการแขงขันลูกคามีความสำคัญมาก การ 
บริการลูกคา (Customer Service) ถือเปนเรื่องสำคัญในทุกธุรกิจ เพราะเปนเครื่องมือในการสราง 
ความแตกตางและความสามารถในการแขงขัน การบริการลูกคาท่ีมีคุณภาพจะชวยผูกใจลูกคาไวได 
ระยะยาวและเพิ่มคุณคาใหกับกิจการดวย การบริการลูกคาอยางไรทิศทาง ขาดการวางแผน ยอมทำ 
ใหกิจการถดถอยลงไปเรื่อยๆ และยากที่จะรักษาลูกคาเอาไวได ในยุคที่ลูกคามีทางเลือกมากมาย 
แทบจะไมจำกัดอยางในปจจุบัน ดวยเหตุผลตอไปนี้...



Happy Body 
óð ¹Ò·Õà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

บัณฑิตวิทยาลัย โดย กลุม Happy Body จัดโครงการ “Happy Body 
๓๐ นาทีเพื่อสุขภาพ” เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร 
หันมาดูแลและใสใจสุขภาพมากขึ้นดวยการออกกำลังกายอยางนอยวัน 
ละ ๓๐ นาที โดย รศ.ดร.ศิริพร แยมนลิ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝาย 
บริหาร กลาวเปดโครงการ จากนั้น เปนการบรรยายใหความรูในหัวขอ 
“ออกกำลังกายถูกวิธี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดย ผศ.ดร.วารี วิดจายา รอง 
คณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การกีฬา ม.มหิดล และทีมงาน นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการตรวจและ 
ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อาทิ การตรวจชีพจร วัดความดัน การ 
คำนวณความสมดุลระหวางนำ้หนกักับสวนสูง การทดสอบความยืดหยุน 
ของกลามเนื้อ และไดเปดตัวเริ่มตนออกกำลังกายดวยการปนจักรยาน 
ไฟฟาและการเดนิเพือ่สุขภาพ ท้ังนีโ้ครงการจะจดัใหมีการออกกำลงักาย 
อยางตอเนื่องโดยการวิ่งสลับกับแอโรบิคทุกวัน วันละ ๓๐ นาที ตั้งแตวัน 
ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนเวลา  ๒ เดือน
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â·Ã. ð òôôñ ôñòõ

ññ-ñò ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõ÷  ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÃÑº¡ÒÃμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹μÒÁà¡³± �¤Ø³ÀÒ¾ §Ò¹á¼¹áÅÐ¾Ñ²¹Ò μ ‹Í òñ÷-òñø
 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ (EdPEx) »ÃÐ¨Ó»‚ òõõ÷ 
ñò ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõ÷ ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ̈´·Ó¢ŒÍμ¡Å§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô§Ò¹Ê‹Ç¹§Ò¹ §Ò¹á¼¹áÅÐ¾Ñ²¹Ò μ ‹Í òñ÷-òñø 
 (Performance Agreement) »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõõø 
òù ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¶Ö§ ÃÑºÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø  §Ò¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ μ ‹Í òðø-òññ 
õ Á¡ÃÒ¤Á òõõ÷ (ÃÍº·Õè ñ) §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �Ï μ ‹Í ññò-ññó

òõ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõ÷  â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ §Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤ÅÏ μ ‹Í òñô-òñõ

òù ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¶Ö§ â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁª‹Í§·Ò§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒâ· §Ò¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ μ ‹Í òðø-òññ 
óñ μ ØÅÒ¤Á òõõ÷ Á.ÁËÔ´Å »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø

ñ-óñ μ ØÅÒ¤Á òõõ÷ ÃÑºÊÁÑ¤Ãâ¤Ã§¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒμ ‹Í ».â· §Ò¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ μ ‹Í òðø-òññ  
 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �Ï μ ‹Í ññò-ññó

บัณฑิตวทยาลัย ม.มหิดล จัด Training Tutorials and English Proficiency Test 

ÊÍº¶ÒÁ â·Ã. ð òôôñ ôñòõ μ ‹Í ññò-ññó, òðø-òñð ÊÁÑ¤Ãä´Œ·Õè www.grad.mahidol.ac.th

¿ÃÕ!
คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
-  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๗๕ ขึ้นไป
-  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย หรือ บุคคลทั่วไป 
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสถาบัน)   

โครงการทดสอบความรูภาษาอังกฤษฯ
เพื่อเขาศึกษาตอ ป.โท ม.มหิดล

กิจกรรม  - แนะแนวการเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา   
 -  เพิ่มพูนทักษะดานภาษาอังกฤษ (ติว) 
 - ทดสอบความรูภาษาอังกฤษฯ

 กำหนดการ  รับสมัคร 
ครั้งท่ี ๑ :  ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๗  ๑ ต.ค. – ๑๔ พ.ย.  ๒๕๕๗
ครั้งท่ี ๒ : ๒๘ ก.พ.  ๒๕๕๘ ๕ ม.ค. – ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

ไมเสียคาใชจายใดๆ
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อยาหลงกลเชื่อเรื่องวิธีเปลี่ยนสีเว็บ facebook
หลังคนหลงคลิกติดมัลแวรนับหมื่นราย

 ¼ÙŒãªŒ facebook ¤§à¤ÂàËç¹ comment 

ºÒ§ÃÒÂ ËÃ×Íº¹ facebook wall ·ÕèÁÕ¡ÒÃ 

â¾Êμ�ÅÔ§¤�á¹Ð¹ÓÁÒªÇ¹·Ó facebook à»ÅÕèÂ¹ 

ÊÕä´Œáºº Ñ́§ÃÙ»·ÕèàËç¹ áμ ‹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅŒÇ ÅÔ§¤�¹Õé¹Ó 

¾Òä»ÊÙ‹¡ÒÃμ Ô´ÁÑÅáÇÃ � (Malware «Öè§Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ 

Malicious Software ËÁÒÂ¶Ö§ â»Ãá¡ÃÁ 

»ÃÐÊ§¤�ÃŒÒÂμ ‹Ò§æ) ·Ñé§º¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ � áÅÐã¹ 

ÊÁÒÃ�·â¿¹ â´Â Cheetah Mobile «Öè§à»š¹ 

ºÃÔÉÑ·ÍÔ¹à·ÍÃ �à¹çμ¨Ò¡»ÃÐà·È¨Õ¹ ä´Œ»ÃÐ¡ÒÈ 

á¨Œ§àμ ×Í¹àÃ×èÍ§ÅÔ§¤ �ËÅÍ¡ÅÇ§º¹ facebook 

´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅŒÇ â´Âàº×éÍ§μ Œ¹ÁÕ¼ÙŒãªŒ§Ò¹ facebook 

μ Ô´ÁÑÅáÇÃ �μ ÑÇ¹Õé¹ÑºËÁ×è¹ÃÒÂ

¢ŒÍÁÙÅâ´Â  §Ò¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
·ÕèÁÒ: Cheetahmobile, Mashable   
http://www.it24hrs.com/2014/facebook-scam-color-changer/

 â´ÂàÁ×èÍ¤ÅÔ¡ÅÔ§¤ �´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨ÐÅÔ§¤ �ä»ÊÙ‹àÇçºÍÑ¹μÃÒÂ ã¹ÅÑ¡É³Ð Phishing 

à¾×èÍμ Ô´μ Ñé§áÍ¾º¹ºÑÞªÕ facebook ¢Í§¤Ø³áÅÐãªŒâ»Ãä¿Å �¤Ø³ã¹¡ÒÃâ¾Êμ�ªÇ¹¤ÅÔ¡ 

ÅÔ§¤ �ËÅÍ¡ÅÇ§Ç‹ÒÁÒ·Ó facebook à»ÅÕèÂ¹ÊÕä´Œ «Öè§àÁ×èÍà¢ŒÒÊÙ‹Ë¹ŒÒàÇçºÍÑ¹μÃÒÂ¹Õé 

¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃâ¨Áμ Õã¹ ò ÃÙ»áºº¤×Í ÇÔ¸Õ “Access Tokens” à¾×èÍ·Õè¨Ð¾ÂÒÂÒÁ 

àª×èÍÁâÂ§ä»¶Ö§ÃÒÂª×èÍà¾×èÍ¹æ º¹ facebook ¢Í§¤Ø³ áÅÐ¨ÐáÊ´§ÇÕ´ÕâÍà¡ÕèÂÇ¡Ñº 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÊÕº¹Ë¹ŒÒàÇçº facebook «Öè§ÇÔ¸Õ·ÕÇ‹Ò¹Õé ¨ÃÔ§æ áÅŒÇÁÑ¹¤×Íμ Ô´μ Ñé§ÁÑÅáÇÃ� 

à¢ŒÒä»ã¹ facebook profile ¢Í§¤Ø³¹Ñè¹àÍ§ ÊÑ§à¡μä´ŒÇ‹Òâ¤Œ´àÇçº¹Ó¾Òä»ÊÙ‹àÇçº 

ÍÑ¹μÃÒÂá¹‹æ

 áμ ‹¶ŒÒäÁ‹´ÙÇÕ´ÕâÍÊÒ¸Ôμ¡ç Hacker â´ÂãªŒá¼¹ ò ¤×ÍàÇçºä«μ�ÍÑ¹μÃÒÂ·ÕèÇ‹Ò¹Õé 

¾ÂÒÂÒÁμ Ô´μ Ñé§ÁÑÅáÇÃ �ÀÒÂã¹à¤Ã×èÍ§ÍÕ¡ â´Â¨Ð´ÒÇ¹ �âËÅ´ÁÑÅáÇÃ�μ Ô´μ Ñé§º¹ PC ËÃ×Í 

μ Ô´μ Ñé§ä¿Å� APK «Öè§à»š¹ä¿Å �ÍÑ¹μÃÒÂº¹μ ÑÇ Android Å§ä»ã¹ÊÁÒÃ�·â¿¹

 ÇÔ̧ Õá¡Œä¢ ¤×Í à»�́ ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ� à¢ŒÒàÇçº facebook ¼‹Ò¹·Ò§ Browser áÅŒÇ 

·Ó¡ÒÃÅº (Remove) áÍ¾ÍÑ¹μÃÒÂº¹ facebook ·ÕèÁÕª×èÍÇ‹Ò facebook color 

changer áÅÐáÍ¾á»Å¡æ ¹ÕéÍÍ¡ä» àÊÃç¨áÅŒÇ¡çÃÕºà»ÅÕèÂ¹ÃËÑÊ¼‹Ò¹ facebook 

ãËÁ‹·Ñ¹·Õ

 ÇÔ¸Õ»‡Í§¡Ñ¹
 ñ. ÍÂ‹Ò¤ÅÔ¡ÅÔ§¤�á»Å¡æ ã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃàªÔÞªÇ¹á»Å¡æ àª‹¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ 

à»ÅÕèÂ¹ÊÕàÇçº facebook «Öè§á¹‹¹Í¹Ç‹Ò facebook äÁ‹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÊÕà»š¹â·¹Í×è¹æ 

 ò. ËÁÑè¹μÃÇ¨ÊÍº¢‹ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂº¹âÅ¡äÍ·ÕãËŒÁÒ¡¢Öé¹

 ó. ÊÁÒÃ�·â¿¹¤ÇÃμ Ô´μ Ñé§ Antivirus ËÃ×Í Internet Security «Öè§¨Ðª‹ÇÂ 

¡ÃÍ§ãËŒ Á×Í¶×ÍäÁ‹â´¹ÁÑÅáÇÃ�¨Ò¡àÇçºÍÑ¹μÃÒÂä´Œ´ŒÇÂ
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¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒºÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ Á.ÁËÔ´Å
¼Å§Ò¹/ÃÒ§ÇÑÅ งานวจัย : ทางเลือกชวตที่นำไปสูความเจ็บปวยของผูหญิงโสด

ภายใต “เปลือก” ของภาวะสมัยใหม
ควารางวัลผลงานวทยานิพนธระดับดีดานครอบครัว

 สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศฉบบัน้ีขอนำเสนอบทสมัภาษณของนางภทัรพรรณ 
ทำด ี ถึงแรงบันดาลใจในการสรางผลงาน ตลอดจนประสบการณและแนวคิดท่ีมาของ 
ผลงานวิจัยที่ทำใหประสบความสำเร็จในครั้งนี้  
 “จะเห็นไดวา สัดสวนของคนโสดกำลังเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง 
ตอเนือ่งในอนาคต ซ่ึงหมายความวา นอกจากสังคมไทยจะเปนสังคมสูงอายุแลว ยัง 
เปนผูสูงอายุท่ีเปนโสดหรือมีแนวโนมท่ีตองพ่ึงพาตนเองมากขึ้นดวย ซึ่งหากตองอยู 
อยางเจ็บปวยดวยคงเปนเรื่องทุกขใจอยางมาก  สุขภาพหรือความเจ็บปวยในปจจุบัน 
มีแนวโนมที่จะเปนความเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นจากรูปแบบการใชชีวิตเปนหลัก แตไมใช 
เรื่องงายที่จะบอกไดอยางชัดเจนวาควรจะจัดการอยางไร เพราะสิ่งที่กำหนดรูปแบบ 
การใชชีวิตในปจจุบันมีความซับซอนมาก นอกจากนั้น ปฏิสัมพันธทางสังคมของคน 
ในยุคปจจุบันก็มีความซับซอนและหลากหลายมากขึ้น การยอมรับในความแตกตาง 
หลากหลายและการพยายามทำความเขาใจซึ่งกันและกันจึงถือเปนหัวใจสำคัญอยาง 
หนึ่งของการอยูรวมกันในสงัคม งานวจัิยช้ินนีมี้วัตถปุระสงคเพือ่ตองการบอกเลาและ 
สรางความเขาใจของสงัคมท่ีมีตอคนกลุมหนึง่ซ่ึงดูเหมอืนเปนคนธรรมดาๆ ท่ัวไป ไม 
ไดถูกมองวาเปนผูดอยโอกาส ไมไดเกี่ยวของกับปญหาสังคมใดๆ ซึ่งการถูกมองแบบ 
นั้นอาจทำใหคนกลุมนี้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทั้งในแงตัวตน เงื่อนไขในการใชชีวิต และ 
ความตองการที่แตกตางจากคนกลุมอื่นถูกมองขามไป”
 นางภัทรพรรณ ผูวิจัยไดกลาวถึงความสำคัญและที่มาของแนวคิดการทำวิจัย 
เรื่องนี้วา ตนเริ่มมีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพของผูหญิงโสดมาตั้งแตกอน 
เขาศึกษาในหลักสูตร เมื่อปการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งที่มาของความสนใจเกิดจากประ- 
สบการณสวนตัวของตนเองและเพื่อนรวมงาน ซึ่งอยูในสถานะคนโสดที่ตองรับภาระ 
งานหนักท้ังในองคกรและในครอบครัว จนกระทั่งตางก็มีประสบการณความเจ็บปวย 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายแตกตางกันไป จนเมื่อตองเลือกประเด็นในการศึกษา จึงไม 
ลังเลที่จะเลือกศึกษาเรื่องนี้และเมื่อไดศึกษาคนควาทางวิชาการมากขึ้นก็ยิ่งเห็นความ 
สำคัญและความจำเปนในการศึกษาปรากฏการณดานสุขภาพของคนกลุมนี้มากขึ้น 
โดยเริ่มจากการตั้งคำถามวา ทำไมคนโสดโดยเฉพาะผูหญิงโสดถึงปวย? และพยายาม 
ใชวิธีคิดตางๆ ที่เรียนมาตลอดหลักสูตร ทดลองตอบคำถามไปเรื่อยๆ ประกอบกับ 
การชี้แนะแนวทางจากอาจารยท่ีปรึกษา จนกระทั่งกลายเปนผลงานชิ้นนี้ในที่สุด
 ผูวิจัยกลาวตอวา ไดใชเวลากบัผลงานชิ้นนี้ถึง ๖ ปเต็ม (ไมนับรวมระยะเวลาใน 
การตีพิมพผลงานที่ตองรออีกเกือบ ๑ ป) ซึ่งประเด็นของผูหญิงโสดกับสุขภาพเปน 
เรื่องที่ผูวิจัยตัดสินใจเลือกไวแลวตั้งแตยังไมเริ่มศึกษาอยางที่กลาวไว จึงไมไดใชเวลา 
กับการสรางความชัดเจนใหกับหัวขอมากนัก แตท่ีใชเวลานานเปนเพราะเงือ่นไขในชวิีต 
ของผูวิจัยเองที่ตัดสินใจสรางครอบครัว ตั้งครรภ และใหกำเนิดบุตรในชวงนั้น ทำให 
ตองหยุดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานชิ้นนี้ไปถึง ๒ ปเต็ม สิ่งที่ดูเหมือนจะกลาย 
มาเปนอุปสรรค จึงเปนการเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูวิจัยจากการเปน “คนใน” มา 
สู “คนนอก” เน่ืองจากไมไดโสดอีกตอไปแลวจนคนรอบขางตางต้ังคำถามวาจะสามารถ 
เขียนงานออกมาไดอยางลึกซึ้งมากพอหรือไม เพราะการศึกษาเชิงคุณภาพ ตัวนักวิจัย 
ถือเปนเครื่องมือสำคัญที่สุด โดยเฉพาะในแงของอคติในการตีความขอมูล สิ่งที่ผูวิจัย 
ตองระวังเปนอยางยิ่งก็คือการวางตัวและปฏิสัมพันธกับผูใหขอมูลที่จะไมทำใหรูสึก 
ถึงความแตกตาง แบงแยก แตเปนการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณบนพื้นฐาน 
ของความเขาใจ ใสใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเอาเขาจริงๆ แลว ความแตกตาง 
ของสถานภาพไมไดเปนอปุสรรคในการเกบ็ขอมูลและการตีความขอมูลอยางที่คิด แต 
ความแตกตางที่วากลับยิ่งทำใหเกิดความเขาใจ และความชัดเจนมากขึ้น เพราะทำให 
ผูวิจัยไดมีโอกาสมองยอนกลับไปในที่ทางเดิมท่ีตนเองเคยอยูและมองขามกลับมา ณ 
ปจจุบันตรงที่ที่กำลังยืนอยู ซึ่งทำใหเห็นที่มาของความแตกตางอยางชัดเจนขึ้น อีกทั้ง 
ความชวยเหลือเอื้ออาทรของผูใหขอมูลซึ่งยินดีที่จะบอกเลาเรื่องราวของตนเองอยาง 
เต็มที่แกผูวิจัย ทำใหผูวิจัยกาวขามผานอุปสรรคตรงนั้นมาไดอยางไมยากเย็น

 จุดเดนของผลงานในแงวิชาการเปนการนำวธีิคิดทฤษฎมีาใชกับการวจัิยนบัเปน 
ความทาทายของผูวิจัยในการเลือกใชวิธีคิดของนักสังคมวิทยารวมสมัย ซึ่งถูกนำวิธี 
คิดมาตีความกันอยางหลากหลายแตกตางกันไป ซึ่งผูวิจัยไดทดลองนำวิธีคิดดังกลาว 
มาตีความตามมุมมองและความเขาใจของตนเองประกอบกับเปนการประยุกตใชกับ 
บริบทของสังคมไทยซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ เปนบทเรียนและการเรยีนรูท่ีสำคัญในเชงิของ 
ทฤษฎี โดยการมองผูหญิงโสดเปนผูกระทำที่สามารถคิด ตีความ และตอรองกับสังคม 
ไดโดยไมจำเปนตองใชชีวิตยอมตามกรอบของสังคมที่เคยมีอิทธิพลชี้เปนชี้ตายผูหญิง 
หรือคนในสังคมเหมือนในอดีต นอกจากนั้น ยังอธิบายลักษณะของสังคมสมัยใหมใน 
อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเปนสงัคมที่เต็มไปดวยโอกาส แตขณะเดียวกันมีความเสี่ยงดูเหมือน 
เปนอิสระและมีทางเลือกมากมาย แตก็เปนทางเลือกที่ถูกควบคุม ดูเหมือนมีอำนาจ 
แตก็ตองยอมตามกระแสบางอยาง เปนตน ในอีกแงหนึ่งจะเห็นไดวา งานวิจัยชิ้นนี้ 
พยายามศึกษาชีวิตผูหญิงโสดใหครอบคลุมในหลายแงมุมท้ังในแงอัตลักษณ สุขภาพ 
การทำงาน การใชชีวิตทั่วไป และความรัก โดยเปนงานเขียนในเชิงวิชาการซึ่งอาจจะ 
มีความแตกตางไปจากการเขียนเลาประสบการณชีวิตทั่วไปที่เคยปรากฏในหนังสือ 
แบบ pocket book ทั่วไปอยูบาง และใหภาพของผูหญิงโสดยุคใหมท่ีตองพึ่งตัวเอง 
เปนสวนใหญ ซึ่งภายนอกอาจดูหรือมีความจำเปนตองเขมแข็งแตภายในออนไหวและ 
เห็นการตอสูของผูหญิงโสดในการแสวงหาตัวตนบนสังคมที่ความใหมกับความเกา 
กำลังชวงชิงพื้นที่กัน ตลอดจนผลกระทบของการใชชีวิตโสดในยุคนี้ที่ “คนนอก” หรือ 
สังคมอาจจะไมเคยรับรู หรือมองขามไป 
 ผลงานชิ้นนี้ นอกจากจะทำใหผูที่มีโอกาสอานผลงานไดเขาใจโลกและชีวิตของ 
ผูหญิงโสดในบางแงมุมเพิ่มขึ้นแลว หากเปนไปได ผูวิจัยหวังอยากใหเกิดการเปลี่ยน- 
แปลงบางอยางในสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคในการใชชีวิตของผู 
หญิงโสดดวย ทั้งในแงของระบบบริการสุขภาพ ระบบความปลอดภัย ระบบความ 
มั่งคงในชีวิตและทรัพยสิน ทั้งในการใชชีวิตในปจจุบันและในชวงบั้นปลาย และระบบ 
สวัสดิการสังคมและการทำงานที่เอื้อประโยชนใหกับคนโสดไดอยางเต็มที่มากกวาใน 
ปจจุบัน ซ่ึงถือเปนการเปลีย่นแปลงในเชงินโยบายท่ีสำคัญและอาจเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระบบตางๆ 
เชน บริษัทประกันชีวิต ระบบประกันสังคม และระบบเครดิต สินเชื่อ การออม และ 
การลงทุนตางๆ เพื่อสรางรูปแบบของผลิตภัณฑใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของ 
คนกลุมนี้มากขึ้น

นางภัทรพรรณ  ทำดี 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและ 
สาธารณสุข ภาควิชาสังคมและสุขภาพ 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัย: LIFE CHOICES CONDUCIVE   
TO NEVER-MARRIED WOMEN’S 
ILLNESS UNDER THE “HUSK” OF 
MODERNITY

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
รศ.ดร.สุพจน เดนดวง, รศ.ดร. มัลลิกา มัติโก, รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดานครอบครัวระดับชาติ ภายใต 
หัวขอ "ครอบครัวอบอุน... พลังการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย” เมื่อวันที่ 
๑๖–๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
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Student Activities

 ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ¨Ñ´ÍºÃÁàÃ×èÍ§ “¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾” 
àÁ×èÍÇÑ¹àÊÒÃ �·Õè òó ÊÔ§ËÒ¤Á òõõ÷ ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ ôðø ªÑé¹ ô ÍÒ¤ÒÃ 
ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÁÕ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐ 
ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒã¹¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ áÅÐÊÒÁÒÃ¶μ Ñ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡ãªŒÃÐàºÕÂºÇÔ¸ÕÇÔ¨ÑÂ 
ã¹àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ä´ŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤Ó¶ÒÁÇÔ¨ÑÂä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡μ ŒÍ§ â´Âä´Œ 
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ÁËÔ´Å à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃºÃÃÂÒÂã¹àÃ×èÍ§´Ñ§¡Å‹ÒÇ «Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁã¹ËÑÇ¢ŒÍ ¡ÒÃ¡ÓË¹´ 
»˜ÞËÒ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¤Ó¶ÒÁã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ 
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �¢ŒÍÁÙÅàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ ¡ÒÃÊÃØ»áÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ â´Âã¹¤ÃÑé§¹ÕéÁÕ¹Ñ¡ 
ÈÖ¡ÉÒãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡

¡ÒÃ¨Ñ´ÍºÃÁ “¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾”

และจากการมอบรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนประจำป ๒๕๕๖ ในปนี้ เราไดนำความรูสึกของผูเขารับรางวัลบางทานฝากกันคะ
ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปยะฉัตร  จันทรเสละ
สาขาวิชากายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร   
รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยานิพนธเรื่อง CHARACTERIZATION AND EXPRESSION OF NEUROPEPTIDES RELATED TO REPRODUCTION  
  AND LIPID COMPOSITION DURING OVARIAN MATURATION OF PENAEID SHRIMP SPECIES

“ภูมิใจและดีใจที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดลไดปลูกฝงใหรักการวิจัย และสามารถสรางสรรค 
งานวิจัยที่เปนประโยชน ขอบคุณอาจารยและบุคลากรทุกทานที่มีสวนทำใหงานวิจัยประสบผลสำเร็จดวยดีคะ”

ดวงรัตน  ตันติกัลยาภรณ 
สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร   
รางวัลวิทยานิพนธดี ระดับปริญญาเอก กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต
วิทยานิพนธเรื่อง  A STUDY OF THE EFFECTS AND MECHANISMS OF CURCUMA COMOSA ROXB. ON BONE 
“รูสึกภาคภูมิใจกับรางวัลที่ไดรับ เนื่องจากผลงานวิทยานิพนธนี้เปนผลงานที่เกิดจากไดรับโอกาสที่มีคุณคาจากทาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยทุกทาน ใหเราไดพัฒนาสรางสรรค ผลงานวิจัยที่ดีมีคุณคาออก 
สูสังคมคะ”

ณัฐรัชต สาเมาะ
สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รางวัลวิทยานิพนธดี ระดับปริญญาโท กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และ ศิลปศาสตร
วิทยานิพนธเรื่อง  YOUTH PERCEPTION ON CYBER BULLYING 
“มหาวิทยาลัยมหิดลใหมากกวาการเรียนการสอนในหองเรียน แตยังใหสนามสำหรับการฝกฝนในการทำวิจัยครบ 
ทุกกระบวนการ การศึกษาที่นี่ยังไดรับความรูดานการวิจัยอยางเต็มท่ี เพื่อนำไปตอยอดงานวิจัยที่มีคุณคาในอนาคต  
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย และศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข ที่มอบโอกาสที่มีคุณคายิ่ง”



รอบท่ี ๑ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗ - ๕ ม.ค. ๒๕๕๘
รอบท่ี ๒ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗ - ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘



ปรญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปรญญาโท
ประกาศนีบัตรบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
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