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ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทีมผูบริหาร 
และบุคลากร รวมจัดทำขอตกลงการปฏิบัติงานสวนงาน  >> หนา ๒

  คณะผูบริหาร และบุคลากรบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตาม 
เกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) ประจำป ๒๕๕๖   >> หนา ๙

คณะผูบริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมพิธี 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำป ๒๕๕๗  

เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน ที่ผานมา เพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  

พระองค

วันมหิดล ตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกป ซึ่งเปนวันคลาย 
วันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ 
บรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร) พระบิดาแหงการแพทย 
แผนปจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยมีการประกาศใหวัน 
ดังกลาวเปน “วันมหิดล” ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๔ สืบมา

òô ¡ Ñ¹ÂÒÂ¹ “ÇÑ¹ÁËÔ´Å”

ณ อาคารศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา 

ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำ 
ขอตกลงการปฏิบัติงาน 
สวนงาน ปงบ ๒๕๕๘..

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจ 
ประเมินตามเกณฑคุณภาพการ 
ศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) 
ประจำป ๒๕๕๗
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บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเรื่อง การใชโปรแกรม TURN IT IN
ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ แกกลุมประธาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษา    
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  
๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยไดรับเกียรติจาก คุณรัชนก 
ขำประถม คุณสุรศักดิ์ บุตรศรี จากหอสมุดและคลังความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารยสรวง อุดมวรภัณฑ จากคณะ 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรใหความรู ทั้งนี้ 
มีผูเขาอบรม ๖๐ คน

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

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประจำเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง “ประสบการณการเยี่ยมสำรวจ  
EdPEx”  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคมที่ผานมา  ณ  หองประชุม 
๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  เพื่อเปนการ 
เตรียมพรอมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการเยี ่ยม 
สำรวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร. 
สมบัติ  ธนะวันต  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวางแผนและ 
พัฒนา ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยาย และมีบุคลากรบัณฑิต- 
วิทยาลัยใหความสนใจเขารวมเปนจำนวนมาก

â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ àÃ×èÍ§ “»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃàÂÕèÂÁÊÓÃÇ¨ EdPEx”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ใหการตอนรับผูเขาอบรม 
ซึ่งจัดโดย หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุนที่ ๖ 
สถาบันธรรมาภิบาล สถาบันคลังสมองของชาติ เมื่อวันศุกรที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ ศ.นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดบรรยายเรื่อง การระดม 
ความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลยุทธในการบริหารจัดการคณะ 
อยางมีประสิทธิภาพใหกับคณะผูเขารวมอบรม จากนั้น ผูเขา 
อบรมไดเยี่ยมชมสวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ไดแก หอประชุมมหิดลสิทธาคาร หอประวัติสมเด็จพระบรม- 
ราชชนก หอเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร และ หอสมุดและคลังความรูมหา- 
วิทยาลัยมหิดล 

¤³Ð¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤³Ð ÃØ‹¹ ö àÂÕèÂÁªÁÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

(Performance Agreement: PA)  

ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนำโดย ศ.พญ. 

สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ รองอธิการบดี และทีมรองอธิการบดี เปน 

ตัวแทนสวนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุม 

๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ในการนี้ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

คณบดีไดนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผานมา ตลอดจนการนำเสนอเปา- 

หมายและแนวทางการพัฒนาสูความเปนเลิศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งสอด- 

คลองกับพันธกิจ และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยา- 

ลัยไดรับความชื่นชมในผลการดำเนินงานที่ผานมา พรอมกันนี้ทีมผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานเพ่ือการพัฒนางาน

บัณฑิตศึกษาในดานตางๆ และไดทำขอตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติ 

งานสวนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในแตละตัวชี้วัดตามยุทธ- 

ศาสตรมหาวิทยาลัย ๙ ดาน 
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หลักสูตรว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาว�ชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟเคชัน 
(หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดิมคือ ภาควิชา 
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร และ สำนักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย 
มหิดล กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอมา ไดรับการจัดตั้งเปนคณะ เมื่อ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการผลิตบุคลากรที่มี 
ความรูความชำนาญดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสน- 
เทศ พัฒนา เสริมสรางทักษะ และมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแต 
ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยตางๆ โดยเนนหนัก 
ทางดานระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 
ระบบผูเชี่ยวชาญและปญญาประดิษฐ
 หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (นานาชาติ)
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอม- 
พิวเตอร (นานาชาติ)
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอม- 
พิวเตอร (นานาชาติ) เปนหลักสูตรความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร 
สองปริญญากับ University College London (UCL)
 ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกม 
และเกมมิฟเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ)
 ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคงไซเบอร 
และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ)
 ๖. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
(นานาชาติ)

 หลักสูตรว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาเทคโน 
โลยีเกมและเกมมิฟเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) เปน 
หลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการบูรณาการ 
ความรูดานเทคโนโลยีเกม วิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อใหมๆ ใหนาใช และนาสนใจ 
สำหรับสาขาวิชาชีพและอุตสาหกรรมตางๆ เชน การศึกษา การแพทย 
การทหาร การกีฬา การบริการ การประชาสัมพันธ และการบันเทิง โดย 
สอนใหผูเรียนไดรูถึงลักษณะและประโยชนของเกมประเภทตางๆ เทค- 
โนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกม และการพัฒนาเกมหรือระบบคอม- 
พิวเตอรใหนาสนใจ เพื่อนำไปใชอยางมีประโยชน สรางสรรค มีจริยธรรม 
มหาบัณฑิตท่ีจบในหลักสูตรน้ีจะเปนกำลังสำคัญท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรม 
เกมของประเทศเพื่อใหทัดเทียมกับนานาชาติ และสามารถสนองตอบ 
ตอความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำใหการดำเนิน 
งานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แลว มหาบัณฑิตจะมี 
ความรูความสามารถ ดังนี้
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามจรรยา- 
บรรณวิชาชีพ
 ๒. มีความรูความสามารถ และเขาใจในหลักการและทฤษฎีดาน 
เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟเคชัน สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ติดตาม 
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาดานเทคโนโลยีเกม

 ๓. พัฒนางานวิจัยและองคความรูดานเทคโนโลยีเกมและเกม- 
มิฟเคชัน และประยุกตองคความรูพรอมกับบูรณาการองคความรูดาน 
เทคโนโลยีเกมกับศาสตรดานอื่นๆ เพื่อพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพและ 
มีประโยชนตอสังคม
 ๔. มีความคิดสรางสรรค เรียนรูการทำงานเปนทีม เปนไดท้ังผูนำ 
และผูตามและรูจักสรางความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานมีความรับผิด- 
ชอบตอตนเองและผูอื่น
 ๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมในการคนควาพัฒนา   
และวิจัยทางดานเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟเคชัน สามารถสื่อสารเปน 
ภาษาอังกฤษไดอยางดี
 คุณสมบัติผูสมัคร 
 ๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของจากสถาบันการศึกษา 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองในกรณีสำเร็จการศึกษา 
ในสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตองมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรไมนอยกวา  
๑๕ หนวยกิต และตองมีประสบการณการทำงานในสาขาที่เกี่ยวของ
 ๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐
 ๓. ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการ 
พิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือก ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ระยะเวลาการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก ๒   ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 
 โครงสรางหลักสูตร
 แผน ก แบบ ก ๒ ประกอบดวย วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับ นก.) 
วิชาบังคับ  ๑๕ นก. วิชาเลือก  ไมนอยกวา ๙ นก. วิทยานิพนธ ๑๒ นก. 
รวมไมนอยกวา ๓๖ นก.
 แผน ข ประกอบดวย วิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับ นก.) วิชาบังคับ  
๑๕ นก. วิชาเลือก  ไมนอยกวา ๑๕ นก. สารนิพนธ ๖ นก. รวมไมนอย 
กวา ๓๖ นก.
 ประมาณคาใชจายในการศึกษา
 แผนวิทยานิพนธตลอดหลักสูตร ตางชาติ ๔๗๐,๐๐๐ บาท นัก 
ศึกษาไทย ๒๖๐,๐๐๐ บาท ถาไดทุนจากคณะ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สวน 
แผนสารนิพนธตลอดหลักสูตร นักศึกษาตางชาติ ๔๓๐,๐๐๐ บาท นัก 
ศึกษาไทย ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไดทุนจากคณะ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
 นักวิจัยดานเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟเคชัน นักออกแบบเกม
นักพัฒนาเกม นักวิเคราะหและทดสอบเกม ผูผลิตสื่อเชิงโตตอบหรือ 
สรางสรรค ผูออกแบบและพัฒนาระบบจำลองเสมือนจริง นักพัฒนาดาน 
มัลติมีเดีย นักพัฒนาดานคอมพิวเตอรกราฟฟกส นักพัฒนาดานการทำ 
ภาพเคลื่อนไหว เปนตน
 สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 อาจารย ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์  (ประธานหลักสูตร)
 E-mail: mores.pra@mahidol.ac.th
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๙  โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๐๙๙
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·Ø¹ÍºÃÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÇÔ¨ÑÂ
·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊØ¢ÀÒ¾
 International Society of Nephrology 
(หรือ ISN) หนวยงานดานการฝกอบรม และ 
การพัฒนาวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ เครือ- 
ขายในสหรัฐอเมริกาและเบลเยี่ยม เปดรับสมัคร 
ผูเขารวมอบรมระยะสั้น ๗-๑๒ เดือน และ ๒-๖ 
เดือน ดานโรคไต คลินิกฟอกไต และการปลูก- 
ถายไต รวมถึงระบาดวิทยา แกนักวิชาการจาก 
ทั่วโลก ประจำป ๒๐๑๔ ผูผานการคัดเลือกจะ 
ไดรับทุนอบรมจากศูนย ครอบคลุมคาครองชีพ 
คาเดินทางและที่พัก ตลอดระยะเวลาการอบรม
 คุณสมบัติผูสมัคร 
 - มีอายุ ๓๐ - ๔๐ ป
 -  มีประสบการณการทำงานวิจัยที่เกี่ยว- 
ของในประเทศของตนเอง
 - ผูปฏิบัติงานในตำแหนงอาวุโสในหนวย 
งาน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
 - มีทักษะในการสื่อสารระดับดีเยี่ยมใน 
ภาษาอังกฤษ
 วิธีการสมัคร
 - สมัครดวยตนเอง ผานทางอีเมล แฟกซ 
หรือทางไปรษณีย โดยการพิจารณาจะขึ้นอยูกับ 
ประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของและเปา- 
หมายการนำความรูกลับไปพัฒนาประเทศของ 
ตน หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 http://www.theisn.org/fellowship

·Ø¹ÇÔ¨ÑÂËÅÑ§»ÃÔÞÞÒàÍ¡
»ÃÐà·Èà¹à¸ÍÃ�áÅ¹´�
 International Institute for Asian Studies 
มอบทุนทำวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ 
เกี่ยวของกับความเปนเอเชีย ๓ กลุมคือ Asian 
cities, Asian Heritage และ Global Asia 
แตละทุนจะมีระยะเวลาสูงสุด ๑๐ เดือน โดยผู 
รับทุนจะไดรับคาครองชีพเดือนละ ๑,๑๐๐ ยูโร 
คาที่พัก คาเดินทาง (บางสวน) และคาสนับสนุน 
งานวิจัย
 คุณสมบัติของผูสมัคร
 - มีศักยภาพในการทำวิจัยสูง
 - จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
 - มีความสามารถและทักษะทางภาษา 
อังกฤษ
 - สงขอเสนองานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ 
กับสาขาที่ผูมอบทุนกำหนด
 เอกสารประกอบการสมัคร
 - ใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอย
 - ประวัติสวนตัวโดยยอ (CV)

หลากหลายทางเพศ
 ประเด็นที่ ๔ บรรทัดฐานทางสังคมที่กำลัง 
เปลี่ยนแปลง ครอบคลุมดานจริยธรรม จารีต 
ประเพณี กฎหมาย คุณคาที่เปลี่ยนไปในสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลง
 ผูสนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครขอรับ 
ทุนได ตั้งแต ๑๕ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ สงมาที่ รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท 
สำนักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดาน 
มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร หอง ๘๑๓ ชั้น ๘ 
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬา- 
ลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ วงเล็บมุมซอง 
(สมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต)
 สอบถามขอมูล โทร. ๐ ๒๒๑๘ ๔๘๖๖,  
๐๒ ๒๑๘ ๔๘๕๙ ตอ ๔๘๒๖ E-mail: trf_mag 
2010@hotmail.com และติดตามขอมูลไดที่
Website: http://mag.trf.or.th

Ê¡Í.à»�´ÃÑº¢ŒÍàÊ¹Í â¤Ã§¡ÒÃ 
HERP-NRU 
 สำนักงานบริหารโครงการสงเสริมการวิจัย 
ในอุดมศึกษาและการพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยสง 
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (โครงการ  
HERP-NRU) ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาย 
ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยใชแบบ ว๑ด 
สงมาที่สำนักบริหารโครงการฯ 
 เอกสารที่ตองจัดสงขอเสนอโครงการ คือ
 ๑. ขอเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอรม 
ว๑ด ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยตองมี 
ลายเซ็นจริงของหัวหนาโครงการวิจัย (นักวิจัย 
๑ ทาน เปนหัวหนาโครงการวิจัยได ๑ โครงการ 
เทานั้น)
 ๒. แบบฟอรมเลือกคลัสเตอร ตองเลือก 
เพียง ๑ คลัสเตอร ***สำหรับคลัสเตอร ๑๐ 
ตองเลือกคลัสเตอร ๑๐.๑ หรือ ๑๐.๒ หรือ 
๑๐.๓ อันใดอันหนึ่งเทานั้น
 ๓. หนังสือนำสง ตองลงนามโดยผูบังคับ 
บัญชาระดับคณบดี หรือเทียบเทาขึ้นไป
 สงเอกสารฉบับจริงทั้งหมด จำนวน ๓ ชุด 
ทางไปรษณีย มาที่ สำนักงานบริหารโครงการฯ 
โดยตรง ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ 
สงเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย มายัง สำนัก 
บริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑๒๘/๓๕๖ ชั้น 
๓๓A อาคารพญาไทพลาซา ถนนพญาไท เขต 
ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถามขอมูลได 
ที่ e-mail:proposal.herp@gmail.com

 - จดหมายแนะนำอยางนอย ๒ ฉบับ
 - รายชื่อผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
 กำหนดการรับสมัคร 
 ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘    
 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติมและวิธีการสมัคร 
ไดที่ http://www.iias.nl/page/fellowship-
application#apply
 
·Ø¹ÇÔ¨ÑÂÁËÒºÑ³±Ôµ Ê¡Ç.
´ŒÒ¹Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ�–ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�
 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดาน 
มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร รับสมัครนักศึกษา 
ปริญญาโทที่จะขอรับทุน ประจำปงบประมาณ 
๒๕๕๘ จำนวนไมเกิน ๔๐ ทุน โดย สกว. จะ 
สนับสนุนรวมกับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 
เปนผูรับผิดชอบทุนรวมกัน โดยมีเงื่อนไขคือ 
สกว. เปนผูรับผิดชอบทุน ๑๖ ใน ๑๗ สวน หรือ 
ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น 
บาท) ตอ ๑ ทุน และมหาวิทยาลัยตนสังกัด 
เปนผูรับผิดชอบทุน ๑ ใน ๑๗ สวน ประมาณ 
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ตอ ๑ ทุน
 การใหทุนแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ แบบ 
กลุม (นักศึกษา ๒-๓ คน) เสนอขอรับทุน โดยมี 
อาจารยที่ปรึกษา ๑  ทานเปนผูดูแล และแบบ 
บุคคล (นักศึกษา ๑ คน) เสนอขอรับทุนวิจัย 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษา ๑ ทานเปนผูดูแล 
 ประเด็นหัวขอ (Issue)
 ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีประเด็นหัวขอ 
(Issue) ๔ ประเด็น ผูเสนอขอรับทุนตองเสนอ 
หัวขอ (Topic) ที่ชัดเจนและครอบคลุมหัวขอ 
วิทยานิพนธ (Thesis) ๑ เรื่อง หรือ ๒-๓ เรื่อง 
ตามลักษณะทุนที่เสนอขอรับทุน (แบบกลุมหรือ 
แบบบุคคล) เพื่อเปนแนวทางในการคิดหัวขอ 
(Topic) ในแตละประเด็นหัวขอ (Issue) อนึ่ง 
หัวขอตอไปนี้เปนเพียงตัวอยางหัวขอ (Topic) 
ในประเด็นหัวขอ (Issue) ขางตน ทานควรคิด
Topic ใหมตามความสนใจ แตตองอยูภายใต 
ประเด็นหัวขอ ๔ ประเด็นตอไปนี้
 ประเด็นที่ ๑ อาเซียนมาแลวจริงหรือ? ซึ่ง
ครอบคลุมดานภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ความ 
เชื่อ ศาสนา สื่อมวลชน และอุตสาหกรรมวัฒน- 
ธรรม
 ประเด็นที่ ๒ พื้นที่สาธารณะ สื่อออนไลน 
กับประชาสังคม
 ประเด็นที่ ๓ เพศสภาพ เพศวิถี ความ 
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Moment of Frustration Day, October the 12th, is truly 
a day for frustrations. It is believed by some the 
opportunity to let your frustrations out. If you are not 
frustrated, count your blessings, and whatever you do, 
you shouldn’t use this day to add to your frustrations, 
find new things to be frustrated about. 

Are you frustrated? 'Cmon, let it out! We've got some 
suggestions on how to ease that moment of 
frustration in a harmless, healthy manner. Here are just 
some of them: 

• Go for a walk when faced with a frustrating 
situation. If you walk away from the situation, you 
will often eliminate the frustration. Time and 
distance is a remedy that often alleviates the 
stresses that surround you. The walk allows you to 
think about how to resolve a problem. 

• Take it outside and yell. You can go out the back 
door, and do a little yelling. We suggest you do it 
away from others, they may get stressed out from 
your loud screams.  Afterwards, you will surely feel 
much better. 

• Let your feelings out. If you need to cry, then cry. 
• Talk... let your feelings out to someone you can 

confide in. If it's a frustration about a person, talk 
with them. Let them know how you feel. 

• Think.... you should consider what will ease or 
eliminate those frustrations. How can you resolve 
the problem? 

• Seek help. Use a friend, a family member, or a 
professional to help you. 

Important Note:We encourage you to let your 
frustrations out in a constructive way, but never in an 
angered way. Use this day to release frustrations and 
anger in a safe and sensible manner. Remember, 
drinking and drugs never solves things. They can only 
make matters worse. 

Here's wishing you a very Happy Moment of 
Frustration Day. As an artist coined it in his 1990’s 
song, Don't Worry, Be Happy!

Adapted from holidayinsights.com

Building English Knowledge
Fact-Opinion-Belief

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�: à¾×èÍà»š¹Ê×èÍ¡ÅÒ§ÊÓËÃÑºà¼Âá¾Ã‹¢‹ÒÇÊÒÃ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§
¤³Ò¨ÒÃÂ�áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¢‹ÒÇÊÒÃÊÓËÃÑº¤³Ò¨ÒÃÂ� ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÈÔÉÂ�à¡‹Ò áÅÐ¼ÙŒÊ¹ã¨ â´Âà©¾ÒÐ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ áÅÐºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒÍ×è¹æ

ºÃÃ¨§  ÁäËÊÇÃÔÂÐ
ÍÒÃÂÒ  ¾§É�ËÒÞÂØ·¸  
ÈÔÃÔ¾Ã  áÂŒÁ¹ÔÅ   
ÊØ¢ØÁÒÅ  ¨§¸ÃÃÁ¤Ø³  
ÊÁºÑµÔ  ¸¹ÐÇÑ¹µ�   

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ : ¤³º´ÕºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ :
  ÃÍ§¤³º´ÕºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ :  

ÈÔÃÔ¾Ã  áÂŒÁ¹ÔÅ   
ÇÃÃ³Ò  ª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒ
¾¹Ô´Ò  µÒµÐÂÒ¹¹·�
»Ò³ÔÊÃÒ  ÃŒÍÂªÔ¹
¤ÓÃ³  ä¾ÈÒÅ¾Ñ²¹Ê¡ØÅ 

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ : Ë¹‹ÇÂâÊµ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ   
à¨ÃÔÞ´ÕÁÑè¹¤§¡ÒÃ¾ÔÁ¾�
â·Ã. ð-òôøù-ñôóñ
öðð àÅ‹Á

¡ÃÒ¿�¡ :
¾ÔÁ¾�·Õè :

¨Ó¹Ç¹¾ÔÁ¾� :

àÍ×éÍÁ¾Ã  ÁÑª¬ÔÁÇ§È�  
ÍÒ³´Õ  ¹ÔµÔ¸ÃÃÁÂ§  
¸ÑªÇÕÃ�  ÅÕÅÐÇÑ²¹�   

µÔ´µÒÁÍ‹Ò¹ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒÊÒÃÊ¹à·È ÃÙ»áººÍÍ¹äÅ¹�·Õè http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php

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

Fun with English

Moment of Frustration Day

FIGURES OF SPEECH

- to get it off your chest -
 (to talk to someone about 
 something that is troubling
 [bothering] you)

Example: 
 If you want to get it off your chest, you should  
 come to my office, and we can talk.
 ¶ŒÒ¤Ø³ÍÂÒ¡ÃÙŒÊÖ¡´Õ¢Öé¹ ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶ÁÒ¾º©Ñ¹·ÕèÍÍ¿¿�Èä´Œ  
 áÅÐàÃÒ¨Ðä´Œ¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹

by... The Language Center_FGS

Answer for last month’s riddle 

My daughter’s hemlineis always at this level.

- baloney -
When below-the-knee is said fast, it sounds 

similar in sound to the pronunciation of
ba•lo•ney noun\b?-?lō-nē\ (ageneralized 

expression of disagreement, also a large 
smoked sausage made of bacon, veal, pork 

suet, and other meats.

Rebus Puzzle
- a kind of word puzzle that uses pictures to   
 represent words or parts of words.

Top secret

What is the word or phrase expressed in 
the following rebus puzzle?



ö // ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒÊÒÃÊ¹à·È »‚·Õè òõ ©ºÑº·Õè òòñ »ÃÐ¨Óà´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõ÷

ยุทธศาสตรรับอาเซียน ของ กทม.

 “กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง
 เมืองศูนยกลางการปกครอง
 วัด วัง งามเรืองรอง
 เมืองหลวงของประเทศไทย” 

 คำขวัญของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕
กรุงเทพมหานคร  มีฐานะเปนเมืองหลวงของ
ประเทศไทยมายาวนานมากกวา ๒๐๐ ป  บน
เสนทางของกาลเวลา กรุงเทพมหานครไดสราง
ความเจริญเติบโต พัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมายหลากหลายมิติ  บริบทของการ
พัฒนากรุงเทพมหานครมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและโลก ในฐานะ 
ที่กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลักทางเศรษฐกิจ
ที่สำคัญของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สงผลใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางในการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสรางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเมือง การบริหาร การศึกษา 
วัฒนธรรม การคมนาคม การสื่อสารและการติดตอสัมพันธกับตางประเทศ 
อยางตอเนื่อง และกระจายเชื่อมโยงไปยังบริเวณปริมณฑล ตางจังหวัด 
และประเทศเพื่อนบาน เก็บมาเลา ASEAN Community ฉบับนี้ ขอนำ 
สาระสำคัญ จากขาวผูวาราชการ กทม. ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานคร 
มีความพรอมตอบรับกับการเขาสูประชาคมโลกอยางเต็มตัวและอยางเปน 
รูปธรรม…
 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาววา 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทย อีกทั้งเปนศูนยกลางทาง 
เศรษฐกิจ และเปนเมืองสำคัญของภูมิภาค การกาวสูประชาคมอาเซียนใน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครตองเตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อ 
เปนหนึ่งในเมืองหลวงของประชาคม ซึ่งความเปนประชาคมไมไดหมายถึง 
ความสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐ หรือรัฐบาลกับรัฐบาล แตหมายถึง ความ 
ใกลชิดตอทุกภาคสวนของสังคมซึ่งเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน ทั้ง 
ความสัมพันธระหวางเมือง รวมไปถึงความสัมพันธระหวางประชาชนดวย 
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงตองมีความพรอมทั้งดานกายภาพ 
โดยการปรับปรุงเมืองใหเปนเมืองที่สมาชิกของประชาคมสามารถเดินทาง
ถึงกันไดสะดวกสบาย มีความปลอดภัย อีกทั้งเตรียมพรอมดานเทคโนโลยี 
และสารสนเทศใหสามารถติดตอและทำธุรกิจระหวางกันไดสะดวก และที่ 
สำคัญคือ จะตองเตรียมพรอมในดานบุคลากร ไมเฉพาะแตภายในองคกร 
กรุงเทพมหานครเทานั้น แตรวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดย 
เฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนตองสรางความตื่นตัว รวมถึงความรู ความ 
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียน และมีความพรอมดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษา 
กลางของอาเซียน นอกจากนี้ยังรวมถึงดานอาหารฮาลาล การสาธารณสุข 
และมาตรการดูแลเหตุฉุกเฉิน เพื่อสรางความมั่นใจใหแกสมาชิกประชาคม 
อาเซียนมากยิ่งขึ้น สำหรับยุทธศาสตรในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ 
กรุงเทพมหานคร ที่กำหนดไว ๔ ยุทธศาสตร ไดแก

 ๑. กรุงเทพฯ เปนมหานครศูนยกลางของประชาคม การเมือง และ 
ความมั่นคงอาเซียน โดยใหกรุงเทพฯ เปนมหานครแหงประชาธิปไตยใน 
อาเซียน เปนศูนยกลางในการสรางเครือขายกับเมืองสำคัญในอาเซียน
       ๒. กรุงเทพฯ เปนมหานครศูนยกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของอาเซียน เปนศูนย- 
กลางโลจิสติกสของอาเซียน เปนตน
 ๓. กรุงเทพฯ เปนมหานครศูนยกลางของประชาคมสังคมและวัฒน- 
ธรรมอาเซียน โดยใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ในอาเซียน เปนมหานครชั้นนำดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยของอาเซียน และ 
 ๔. การเตรียมความพรอมของกรุงเทพมหานครสูประชาคมอาเซียน 
โดยใหบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพรอมทั้งดานทักษะ สมรรถนะ 
และทัศนคติในการเขาสูประชาคมอาเซียน และจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน       
 แผนรางดังกลาวยึดโยงกับบริบทสำคัญ ทั้งแผนงานของรัฐบาลและ 
กรุงเทพมหานคร อีกทั้ง จะตองตอบสนองตอความตองการของพี่นองชาว 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะตองมีความสอดคลองและสามารถรวมกันขับเคล่ือน 
ใหกรุงเทพมหานครพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน อยางไรก็ตาม ไมควร 
จำกัดการสงเสริมบทบาทในการสรางความรวมมืออาเซียนโดยเฉพาะเมือง 
หลวงเทานั้น ในเมืองที่มีศักยภาพแถบชายแดนก็มีความสำคัญ เชนกัน  

เรียบเรียงโดย งานประชาสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ

ที่มาขอมูล : http://www.prbangkok.com/News_executives/22948-   

  กทม-สัมมนาบุคลากรจุดประกายตื่นตัวสูประชาคมอาเซียน

 : Quality of Lifehttp://www.manager.co.th/qol/ViewNews.   

  aspx?NewsID=9560000093287



ÊÑÞÞÒ³ ø »ÃÐ¡ÒÃ ·Õè·ÓãËŒÃÙéÇ‹ÒàÃÒ·Ó§Ò¹ÁÒ¶Ù¡·Ò§?

 ดังนั้น เพื่อใหไดรูจักกับตัวตนของเรามากขึ้น จึงขอนำ “สัญญาณ 

๘ ประการ ที่ทำใหรูวาเราทำงานมาถูกทางหรือไม” ซึ่งจะทำใหเราตอบ 

คำถามที่อยูในใจไดวาเราควรจะหยุดเดินเพื่อเปลี่ยนเสนทางใหม หรือเดิน 

ตอไปในเสนทางนี้ไดอยางมั่นคง

 ๑. ไมไดรูสึกวากำลังทำงานอยู การทำงานของเราจะเติมเต็ม 

พื้นที่สวนใหญของชีวิต วิธีเดียวที่จะทำใหเราเจอกับความพึงพอใจอยางแท 

จริงคือ การทำในสิ่งที่ตัวเราเชื่อวาเปนงานที่ยิ่งใหญ และวิธีเดียวที่จะทำให 

ผลงานของเราออกมาดีเยี่ยม คือ เราตองรักในสิ่งที่เราทำ หากเรายังไมพบ 

ในตอนนี้ ใหคนหามันตอไป เชนเดียวกับเรื่องอื่นๆ เมื่อเราเจอในสิ่งที่ใช 

หัวใจจะบอกเราเอง ถาชีวิตการทำงานของเรา ไมไดเปน “งาน” แตเปน 

วิถีของการดำเนินชีวิต การทำงานของเราสามารถสรางไลฟสไตลที่เราตอง 

การไดรวมไปถึงสรางวิถีการทำงานของเราไดดั่งใจ หากหลายครั้งเราหยุด 

ถามตัวเองวา “เดี๋ยวนะ” ฉันกำลังทำงานนี้ อยางจริงจังอยูหรือเปลา? เรา 

แทบจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางการทำงาน การเลน และการ 

ใชชีวิตออกจากกันได ทุกสิ่งที่เราทำมันเปนไปอยางตอเนื่อง ตามวิสัยทัศน 

ของเรา นั่นคือ “สัญญาณที่บอกวาคุณกำลังมาถูกทางแลว”

 ๒. สอดคลองกับทัศนคติ ชีวิตการทำงานของเราเปนสวนขยาย 

ความเชื่อและมุมมองสวนตัวของเรา เรากำลังอยูในสภาพแวดลอมสมบูรณ 

เพราะเราทำในสิ่งที่สอดคลองกับความคิดของเราเองวาเราเปนใคร ตองการ 

ทำอะไร การอยูในตำแหนงนี้เปนจุดที่ดีในการสรางแรงบันดาลใจ ทำงาน 

ตามวิสัยทัศน เราสามารถทำงานไดอยางชัดเจน แจมแจงและเปนจริง  การ 

ทำเชนนี้จะทำใหโลกของเรามีชีวิตที่ดีและสวยงาม

 ๓. ยินดีที่จะพบเจอ การเดินทางจะมีความทาทายตลอดเวลา 

และเราไมเคยคิดจะพายแพตอมัน เราจะทนตอความอยากลำบาก การถูก 

ปฏิเสธ การเสียสละ อุปสรรคเหลานี้จะกระตุนใหเราทำการที่ใหญยิ่งขึ้น 

ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะเปนระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น ที่ถือเปนโอกาสอัน 

ยิ่งใหญ สำหรับการเรียนรูและเจริญเติบโต มองเห็นคุณคาของความยาก 

ลำบากนั้นเปนชวงเวลาที่สวยงามและมีความสุข

 ๔. ทำไมเวลาผานไปเร็วจัง สัญชาติญาณบอกใหเราทำงานตรง 

หนาโดยไมรูสึกเบื่อหรือเหน็ดเหนื่อยเลย ความรูสึกเชนนี้ไมสามารถบังคับ 

ได จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเจอกับงานที่ใช

 ๕. ปรับหองทำงานใหเหมาะกับการอยูอาศัย  ใหรูสึกที่วา เรา 

สามารถใชชีวิตอยูไดอยางเต็มที่และสนุกไปกับมัน แตอยาลืมออกกำลังกาย 

งายๆ กิจกรรมเหลานี้จะชวยเพิ่มพลังชีวิตใหเราไดอยางมากทีเดียว

 ๖. ความรับผิดชอบเปนเกียรติอันยิ่งใหญ เมื่อเราคนพบวาชีวิต 

การทำงานของเรามันใชเลย คำถามที่เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบจะเปน 

เรื่องงาย ไมมีขอสงสัยหรือขอขัดแยงใดๆ เรามีความมุงมั่นที่จะทำงานเชน 

เดียวกันกับการหายใจ เราไมสามารถจินตนาการวาเราจะไปทำงานอยางอื่น 

ไดอยางไรถาไมใชทำงานนี้

 ๗. ผูคนสังเกตเห็นพลังงานในตัวเรา เชน “คุณดูมีชีวิตชีวาจัง” 

หรือ “ฉันไมเคยเห็นคุณมีความสุขและดูสุขภาพดีถึงขนาดนี้” พวกเขาจะ 

สังเกต เห็นความรักของเราที่มีตองานและสนับสนุนในความพยายามของ 

เรา

 ๘. หลับสนิทและพรอมเสมอสำหรับวันรุงขึ้น ทุกคืนที่เขานอน 

เราจะขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นตลอดวันและหลับตาลงอยางเปนสุข เราจะรู 

ตัวเองวาเรากำลังเดินอยูในเสนทางที่ถูกตอง เราใชเวลาทั้งหมดของวันไป 

กับสิ่งที่เรารัก และไมสามารถรอที่จะทำมันทั้งหมดอีกครั้งในวันรุงขึ้น นี่คือ 

ชีวิตของเราและไมสามารถจินตนาการถึงชีวิตแบบอื่นไดอีก

 สตีฟ จ็อบส กลาวไววา “การทำงานของเราจะเติมเต็ม พื้นที่ 

สวนใหญของชีวิต วิธีเดียวที่จะทำใหเราเจอกับความพึงพอใจอยางแทจริง 

คือ การทำในสิ่งที่ตัวเราเชื่อวาเปนงานที่ยิ่งใหญ และวิธีเดียวที่จะทำให 

ผลงานของเราออกมาดีเยี่ยมคือ เราตองรักในสิ่งที่เราทำ หากเรายังไมพบ 

ในตอนนี้ ใหคนหามันตอไป เชนเดียวกับเรื่องอื่นๆ เมื่อเราเจอในสิ่งที่ใช 

หัวใจจะบอกเราเอง” 

 จาก ๘ สัญญาณ นี้เราอาจลองสำรวจดูตัวเองวาเรามีสัญญาณใด 

บางใน ๘ ขอหรือไม แลวคุณจะรูวางานที่คุณทำอยู “ใช” หรือ “ไมใช” หาก 

“ใช” แนนอนสิ่งสำคัญคือ คุณจะมีความสุขกับงานที่ทำและอยากที่จะอยู 

กับองคกรนี้ตอไปนานๆ แตหากวา “ไมใช” คุณเทานั้นที่จะเปนผูรูดีที่สุด 

แลวคุณจะอยูตอ หรือจะกาวเดินตอไปเพื่อคนหาสิ่งที่ใชสำหรับคุณ คุณ 

เทานั้นที่จะเปนผูกำหนด...

ที่มา www.pattanakit.net รวบรวมโดย อมรรัตน ภูนคร
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“ช�ว�ตการทำงาน” แนนอนวาทุกคนอาจตั้งเปาหมายหลากหลาย ตามความตองการของแตละคน  

เชน อยากไดเง�นเดือนสูงๆ ความกาวหนาในอาช�พ แตสิ่งสำคัญที่คน(สวนใหญ) ตองการ คือ ความ 

สุขจากการไดทำงานที่ตนเองรัก จะทำใหเกิดความสุขและทำงานไดนานๆ ซ�่งชวงอายุ  ๒๐-๓๐ ปของ 

คนสวนใหญจะเปนชวง soul-searching หร�อชวงคนหาตัวเอง คือทำงานประจำอะไรสักอยางหนึ่งอยู 

แตลึกๆ ในใจจะสงสัยอยูตลอดเวลาวาเราเหมาะกับงานที่เรากำลังทำอยูจร�งๆ เหรอ? เรากำลังมาผิด 

ทางอยูหร�อเปลา? สวนบางคนก็ใชว�ธ�หนีไปเร�ยนตอ เพื่อหลีกเลี่ยงช�ว�ตทำงานที่มีแตงานที่ตัวเองไมได 

รูสึกวาชอบ ทั้งๆ ที่ไมแนใจดวยวาสายงานที่ไปเร�ยนตอนั้น คือสายงานที่เราชอบจร�งๆ แตเร�ยนตอเพื่อ 

ซ�้อเวลาที่จะตองตัดสินใจใหเลื่อนออกไปเร�่อยๆ เทานั้น



 ปนี้มหาวิทยาลัยมหิดลไดมุงเนนในเรื่อง Happy Workplace 
และ Eco University ดวย ซึ่งในงานประกอบดวยกิจกรรมการเสวนา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ นิทรรศการนำเสนอผลงาน R2R นิทรรศการ 
Happy Workplace และ Eco University นอกจากนี้ยังมีการออก 
บูธกิจกรรมสินคาจากกลุม Happy Workplace ของแตละสวนงาน   
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดเขารวมในทุกกิจกรรม และกิจกรรมหนึ่งที่ทำให 
บุคลากรไดแสดงฝมือในอีกแงมุมหนึ่งคือ การทำอาหาร ขนม มารวม 
ขาย และไดนำพืชผักสวนครัวจากสวนของตนเองมาออกรานดวย ทำให 
ไดรวมกิจกรรม สงผลใหมีความสุขและยังสามารถหารายไดเสริมไดอีก 
ทางหนึ่งดวย

ขอมูลโดย อมรรัตน ภูนคร HR บัณฑิตวิทยาลัย

Mahidol R2R Expo’14
àÇ·ÕªÒÇÁËÔ´Å
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â·Ã. ð òôôñ ôñòõ

òù ¡.Â òõõ÷ ¶Ö§ ÃÑºÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø (ÃÍº·Õè ñ) §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�Ï µ‹Í ññò-ññó
õ Á.¤. òõõø    §Ò¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ µ‹Í òðø-òññ

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

ñ-óñ µ.¤. òõõ÷   ÃÑºÊÁÑ¤Ãâ¤Ã§¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ à¾×èÍà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒµ‹Í ».â· §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�Ï µ‹Í ññò-ññó
 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõø §Ò¹ÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ µ‹Í òðø-òññ

ò÷ µ.¤. òõõ÷ ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÍÅ�¿¡ÒÃ¡ØÈÅªÔ§¶ŒÇÂ¾ÃÐÃÒª·Ò¹Ï  §Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ µ‹Í òññ-òñó
 õð »‚ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ Á.ÁËÔ´Å  

µØÅÒ¤Á òõõ÷  â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ à´×Í¹µØÅÒ¤Á òõõ÷ §Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤ÅáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÑèÇä»
  µ‹Í òñô-òñõ

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความ 
สำคัญในการสรางความเปนเลิศทางดานทรัพยากรบุคคล (Human Re- 
source Excellence)  ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอ ๙.๓ 
ในการสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความกาวหนาในตำแหนง 
อยางเหมาะสมกับศักยภาพและความรูความสามารถ และขอ ๙.๔ ใน 
การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดวยการสรางสุขภาวะใน 
องคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) โดยกำหนด 
ตัวชี้วัด (Corporate KPI) ใหมีคะแนนเฉลี่ยความสุข (Happiness) 
ของบุคลากรใหถึงระดับ ๗ ใน ๑๐ คะแนน โดยมหาวิทยาลัยไดจัด 
กิจกรรมตางๆ ในการสนับสนุนสงเสริมยุทธศาสตรทั้งสอง 
 หนึ่งในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดสนับสนุนจัดตอเนื่อง 
เปนปที่ ๒ คือ กิจกรรม R2R ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทรที่  ๒๒  กันยายน 
๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ภายใตชื่องาน “Mahidol R2R Expo’2014” ซึ่งถือเปนเวทีของ 
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลอยางแทจริง โดยมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสได 
เรียนรูแนวคิด เทคนิค วิธีการ ในการสรางสรรคและพัฒนางานประจำ 
สูงานวิจัย (R2R) อีกทั้ง เพื่อเปนเวทีแสดงผลงาน เผยแพร และแลก- 
เปลี่ยนประสบการณการสรางสรรคผลงาน R2R อันจะนำไปสูเครือขาย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทำ R2R อยางกวางขวางและตอเนื่อง ซึ่ง 
จะพัฒนาไปสูการทำงานวิจัยรวมกันในระดับสวนงานและมหาวิทยาลัย 
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การนำ “Powerbank” ขึ้นเครื่องบิน 
 ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â â¾Êµ�ÀÒ¾ Infographic à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¹Ó Powerbank
¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ËÅÑ§¨Ò¡·Õè¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé ÁÕ¡Ã³Õã¹µ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹Ò Power- 
bank ¨Ñ´à»š¹ÇÑµ¶ØÍÑ¹µÃÒÂ¶Ö§¢Ñé¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä´Œã¹ºÒ§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹  
·Ñé§¹Õé ¡ÒÃºÔ¹ä·Âä´ŒÍÍ¡¡®à¡ÕèÂÇ¡Ñº¹Ó Powerbank ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹Ç‹Ò ÊÒÁÒÃ¶ 
¹Ó Powerbank ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä´Œ à©¾ÒÐ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨ØäÁ‹à¡Ô¹ óò,ððð mAh
à·‹Ò¹Ñé¹ áÅÐµŒÍ§ãÊ‹¡ÃÐà»‰ÒàÅç¡ËÃ×Í¾¡µÔ´µÑÇ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§
 ·Ñé§¹Õé¡ÒÃ¹Ó Powerbank ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒÃ¶¾¡¾Òä´Œà©¾ÒÐáºº 
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Øä¿¿‡Ò¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò òð,ððð mAh  ä»¨¹¶Ö§¤ÇÒÁ¨Øä¿¿‡Ò¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 
óò,ððð mAh ¨Ó¹Ç¹äÁ‹à¡Ô¹ ò ¡ŒÍ¹¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä´Œ ¡ÒÃ·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â 
ÍÍ¡¡®¡ÒÃ¹Ó Powerbank ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹¹Õéà¹×èÍ§¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³� Powerbank 
ÅØ¡äËÁŒ à¡Ô´¢Öé¹ã¹ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹µ‹Ò§ªÒµÔÁÒáÅŒÇ ¨Ö§ä´ŒÍÍ¡ÁÒµÃ¡ÒÃ¹Õéà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ 
áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·ÕèÍÂÙ‹º¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ «Öè§à»š¹ä»µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ 
¢Í§¡¯ÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ (IATA) áÅÐ Powerbank ¡ç¨Ñ´à»š¹ÇÑµ¶Ø 
ÍÑ¹µÃÒÂ´ŒÇÂ à¾ÃÒÐáºµÅÔà¸ÕÂÁàÁ×èÍà¡Ô´¤ÇÒÁÃŒÍ¹ÊÙ§à¡Ô¹ä»¡çÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ÊÙ‹ 
¡ÒÃµÔ´ä¿ä´Œàª‹¹¡Ñ¹

¢ŒÍÁÙÅâ´Â  §Ò¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
·ÕèÁÒ: facebook¡ÒÃºÔ¹ä·Â, IATAhttp://www.it24hrs.com/2014/can-powerbank-carried-on-plane/

EdPEx…       ณ หองประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ประธานคณะ 
กรรมการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
และคณะกรรมการ คุณศิริลักษณ เกี่ยวของ รศ.ดร.นพวรรณ เปยซื่อ 
อาจารย ดร.ณัฐพล ออนปาน อาจารย ดร.ดวงใจ บรรทัพ และ อาจารย 
ดร.วีรเดช  พันธวิศวาส พรอมดวยคณะผูประสานงานการตรวจประเมิน 
(คุณภาพ) โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดกลาว 
ตอนรับและนำเสนอขอมูล ผลการดำเนินงานในดานตางๆ ของบัณฑิต 
วิทยาลัย ใหกับประธานและคณะกรรมการฯ ไดรับทราบ พรอมกันนี้ 
คณะผูบริหาร หัวหนางาน อาจารย รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนในสาย 
งานตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เขารวมรับการสัมภาษณตามเกณฑการ 

ประเมินคุณภาพดานตางๆ ของ EdPEx
 ในการสรุปผลการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาสู 
ความเปนเลิศ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ประธานการตรวจประเมินฯ ไดสรุป 
วา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกำหนดนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพของ 
มหาวิทยาลัย โดยการปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) 
เขาสูเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence - EdPEx) โดยมีเปาหมายและ 
แผนการดำเนินงานใหทุกสวนงานปรับระบบคุณภาพ (MUQD) เขาสู 
เกณฑ EdPEx ภายในปงบประมาณ  ๒๕๕๘  พรอมนี้ ประธานไดสรุป 
ผลการประเมิน พรอมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน 
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสูความเปนเลิศตอไป 



                             ในการกูภัย หลังจากกลับมาจากการแขงขันฯ 

            ทำใหหุนยนตกูภัยตัวนี้มีความพรอมที่จะนำไปใชงานจริง โดย    

               เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. 

    ทางศูนยฯ ทราบขาวอาคารยูเพรสคอนโดถลม 

            จากอาสาสมัครกูภัยที่อยูในพื้นที่เกิดเหตุ 

     สมาชิกมีความเห็นตรงกันที่จะนำ 

              หุนยนตกูภัยเขาไปชวยสำรวจคนหาผู 

          รอดชีวิต ขั้นตนไดมีการรวบรวมสมาชิก

       ในศูนยฯ เพื่อเตรียมความพรอม ปรับปรุง

          หุนยนตกอนนำเขาพื้นที่ เกิดเหตุ วันที่ ๑๒

>>> ตอหนา ๑๑ 
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¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ Á.ÁËÔ´Å
¼Å§Ò¹/ÃÒ§ÇÑÅ คณะว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล 

BART LAB Rescue Robotics หุนยนตกูภัย  
ลงพื้นที่ชวยคนหาผูประสบภัยใตซากอาคาร  

หลังควารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

ในการแขงขัน World RoboCup 2014

 หุนยนต BART LAB Rescue Robotics ศูนยเครือขายวิจัยประยุกตทาง 

เทคโนโลยีหุนยนตและชีวการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร ม.มหิดล ควารางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแขงขันหุนยนตกูภัย World RoboCup 2014 ณ 

ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ ๑๙-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยทีม BART LAB เปน 

ตัวแทนประเทศไทย มีสมาชิก ๑๐ คนโดยอาจารยที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.จักรกฤษณ 

ศุทธากรณ นักวิจัยประกอบดวย ชลลดาวัลล มูลใจตา Mr.Syed Saqib Hussain 

Shah เทพฤทธ์ิ พีระเสถียร กลุมนักศึกษาปริญญาเอก ไดแก สกล นาคธรรมาภรณ 

วัชรวิทย แสนสุโพธิ์ และ ปรีดิพัทธ สัตยสุนทร  และกลุมนักศึกษาปริญญาโท คือ 

นันทิดา นิลหุต  รชฏ พึ่งสุข   เชน ตรีรัตนกุลชัย 

 ชลลดาวัลล มูลใจตา นักวิจัย สมาชิกในทีม เลาถึงการฟนฝาอุปสรรคตางๆ 

จนควาชัยชนะ การนำหุนยนตกูภัยไปใชงานจริงในการชวยเหลือคนหาผูประสบภัย   

 แนวคิดการสรางหุนยนตกูภัย : มุงหวังที่จะสรางความพรอมและสามารถ 

นำหุนยนตกูภัยนี้ไปใชในสถานการณจริง ในสวนของการเขารวมแขงขันหุนยนต 

กูภัยรายการตางๆ ที่ผานมา ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทางทีมมีความตั้งใจ 

เสมอมาที่จะแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแขงขัน 

เสมือนเปนสนามทดสอบมาตรฐานที่จะเปนตัวชวยผลักดันการวิจัยและพัฒนาให 

ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำ อยางไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ การไดไปศึกษาแลกเปลี่ยน 

ความรูและประสบการณระหวางกลุมผูประดิษฐหุนยนตดวยกัน ชวยใหสามารถ 

มาปรับปรุงและพัฒนาหุนยนตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถถายทอด 

องคความรูใหม และประชาสัมพันธหุนยนต เพื่อสรางโอกาสและพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนอีกดวย

 การสรางและเตรียมความพรอมของหุนยนตในการแขงขัน : ทีมงานได 

สรางและพัฒนาหุนยนตกูภัยมาอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ และไดเขา 

รวมการแขงขันหุนยนตกูภัยในรายการตางๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เชน การ 

แขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมปประเทศไทย (Thailand Robot Championship) 

การแขงขันหุนยนตกูภัยนานาชาติ โรโบคัพเจแปน โอเพน (RoboCup Japan 

Open) การแขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมปโลก (World RoboCup Rescue) โดย 

หุนยนตกูภัยที่เขารวมการแขงขันฯ ครั้งนี้มีทั้งสิ้น ๒ ประเภทคือ หุนยนตกูภัยแบบ 

ควบคุมระยะไกล และ หุนยนตกูภัยแบบอัตโนมัติ ซึ่งหุนยนตกูภัยแบบควบคุม 

ระยะไกลไดพัฒนามาเปน รุนที่ ๔ สวนหุนยนตกูภัยแบบอัตโนมัติได พัฒนามา 

เปนรุนที่ ๓ ซึ่งมีการพัฒนาและบำรุงรักษาอยูตลอด เพื่อใหหุนยนตสามารถทำ 

งานไดทันทีในกรณีที่ตองเขาสำรวจในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ การเตรียมความพรอม 

เพื่อเขารวมการแขงขัน ทีมงานมีการวางแผนการทำงานอยางละเอียด ครอบคลุม 

ทั้งทางไฟฟา ทางกล และคอมพิวเตอร เปนเวลาประมาณ ๕ เดือนกอนแขงขัน 

เพื่อปรับปรุง พัฒนาใหหุนยนตกูภัยทำงานอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 

ในการเขารวมการแขงขันที่มีความยากขึ้นในทุกๆ ป 

 การแขงขันหุนยนตกูภัย World RoboCup 2014 มีความยากงาย 

อยางไร และปจจัยที่สงผลใหทีมไดรับรางวัล : ในการแขงขันจะมีการจำลองผู 

ประสบภัย (Victim) เพื่อใหหุนยนตคนหา โดยจะคิดคะแนน Victim ละ ๔๐ 

คะแนน ประกอบดวยคะแนนการสรางแผนที่อัตโนมัติดวยระบบเซนเซอร และ 

การประมวลผลบนหุนยนต นอกจากนี้ มีคะแนนพิเศษอื่นๆ เชน การหยิบจับสิ่ง 

ของดวยแขนกล เปนตน ในปนี้สนามการแขงขันมีขนาดใหญและซับซอนมากขึ้น 

ยากขึ้นกวาปที่ผานมาเปนอยางมาก เชน บันไดลาดชันมากกวา ๕๐ องศา บันได 

ที่มีไมขวางเพื่อเปนอุปสรรคขณะหุนยนตเคลื่อนที่ขึ้นบันได พื้นผิวสนามปูดวยอิฐ 

บล็อกในรูปทรงและความตางขนาดจำนวนมากแทนที่การใชไมดังเชนในปที่ผานๆ 

มา เปนตน โดยมีการแขงขันทั้งหมด ๓ รอบ ในรอบ Preliminary หรือ รอบแรก 

ทุกทีมตองแขงขันทั้งหมด  ๔  mission เพื่อคัดเลือกทีมผานเขารอบรองชนะเลิศ 

ประมาณ ๕-๖ ทีม โดยขึ้นอยูกับคะแนน ทั้งนี้จะแขงวันละไมเกิน ๒ mission 

และคะแนนในรอบแรกทั้งหมดจะถูกตัดทิ้งออกไป ในรอบ Semifinal หรือ รอบ 

รองชนะเลิศ มีการดัดแปลงสนามใหมีความยากและซับซอนกวารอบแรก  โดยทีม 

ที่ผานเขารอบจะตองแขงประมาณ ๑-๒ mission เพื่อคัดเลือกเพียง ๓ ทีมที่ผาน 

เขารอบชิงชนะเลิศ และรอบ Final หรือ รอบชิงชนะเลิศ มีการดัดแปลงสนาม 

ใหยุงยากขึ้นกวาสองรอบที่ผานมา โดยจะแขงขัน ๑-๒ mission

 หุนยนต BART LAB Rescue Robotics สามารถทำคะแนนไดดีมากทั้ง 

ในรอบแรก และรอบรองชนะเลิศ ทำใหสามารถผานเขารอบชิงชนะเลิศได โดยใน 

รอบชิงชนะเลิศ หุนยนตไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ สามารถเก็บ Victim ไดทั่ว 

ทั้งสนาม เหลือเพียงแค Victim เดียวที่ตองเปดประตูเขาไปแตเวลาไดสิ้นสุดกอน 

 ความสำเร็จในครั้งนี้ และที่ผานๆ มา จะเกิดขึ้นไมไดไดหากปราศจากการ 

สนับสนุนและคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ 

อาจารยจะสอนใหทีมไดคิด วิเคราะห แกปญหารวมกัน ซึ่งกอใหเกิดการทำงาน 

รวมกันกับผูอื่น รวมทั้ง การเคารพความคิดเห็นของผูอื่นในการตัดสินใจรวมกัน 

เหตุผลเหลานี้เองที่สงผลใหไดรับรางวัล 

                                  หุนยนตกูภัยลงพื้นที่จริงชวยเหลือเจาหนาที่
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Student Activities

สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ทีมงานไดเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ 

และไดเขาประสานงานกับอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ 

ผูอำนวยการสถานการณ ซึ่งทำหนาที่ดูแลสั่งการในขณะนั้น โดยพื้นที่เกิดเหตุ 

ไดถูกแบงออกเปน ๔ โซนคือ โซน A B C และ D เพื่อแบงกลุมอาสาสมัคร 

หนวยกูภัยจากหนวยงานตางๆ ใหเขาทำการกูภัยไดอยางทั่วถึง ลักษณะพื้นที่ 

เกิดเหตุเปนบริเวณตัวอาคารที่ยังกอสรางไมเสร็จ และมีการสรางอยูที่ชั้นสูงสุด 

ซึ่งตัวอาคารไดถลมลงมาทั้งหมดในลักษณะที่ซอนทับกันแบบแซนวิช ทำใหมี 

ผูประสบภัยติดอยูภายใตตัวอาคารในระดับความลึกที่แตกตางกัน ในสวนของ 

หุนยนตกูภัยของศูนยฯ ซึ่งถูกออกแบบใหทำงานในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนพื้นผิว 

ขรุขระสลับซับซอน แตมีความสูงไมนอยกวา ๖๐ ซม. ทำใหการใชงานในพื้นที่ 

เกิดเหตุซึ่งมีลักษณะแผนปูนกดทับกันเปนชั้นที่ความสูงนอยกวาความสูงของ 

หุนยนต จึงเปนไปดวยความยากลำบาก อยางไรก็ดี อาสาสมัครหนวยกูภัยใน 

โซน B ไดทำการขุดเจาะโพรงขนาดกวางเหมาะสมที่มีทางลงไปไดประมาณ 

๓-๔ ชั้น เพื่อทำการคนหาผูรอดชีวิต โดยในการสำรวจเบื้องตนมีความเปนไปได 

ที่จะพบผูรอดชีวิตอยู จึงขอใหสงหุนยนตกูภัยลงไปสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งหุนยนต 

กูภัยสามารถลงไปสำรวจไดจาก ชั้นที่ ๖ ผานลงไปจนถึงชั้นที่ ๔ ดวยสภาพ 

ของซากตึกที่เปนชองโพรงแคบและต่ำ ทั้งยังมีเหล็กเสนหักยื่นออกมาจากชั้น 

ปูน ทำใหหุนยนตเคลื่อนที่ดวยความลำบาก ในการเขารวมกูภัยครั้งนี้นับเปน 

ครั้งแรกของศูนยฯ ที่ไดนำหุนยนตกูภัยไปใชงานในสถานการณจริง เพื่อคนหา 

ผูประสบภัย ถือไดวาเปนประสบการณและโอกาสเรียนรูรวมกับหนวยกูภัย โดย 

สามารถนำความรูและประสบการณไปพัฒนาหุนใหเหมาะสมกับสถานการณ 

ที่เสี่ยงภัยตางๆ ไดอยางเต็มศักยภาพในอนาคต

 ทางศูนยฯ มีแผนสรางผลงานชิ้นใหม เพื่อการแขงขันหวังควารางวัล 

อีกครั้ง และสรางชื่อใหมหาวิทยาลัย ภายหลังจากการเขารวมการแขงขัน ทาง 

ทีมงานไดเรียนรูพัฒนาการ ความกาวหนาในหลากหลายแงมุมของการพัฒนา 

หุนยนตกูภัยอยางดี อีกทั้ง จากการที่ไดพบเห็นและไดศึกษาจุดบกพรองของ 

หุนของเรา ทำใหทีมงานมีความตั้งใจที่จะแกไขและพัฒนาใหหุนยนตกูภัยตัวนี้ 

มีประสิทธิภาพสูงสุด และนอกจากนั้น ไดตั้งใจที่จะสรางหุนยนตกูภัย รุนที่ ๕ 

โดยจะนำความรูและประสบการณที่ผานมา ทั้งจากการแขงขัน การลงพื้นที่จริง 

รวมถึงขอแนะนำตางๆ ที่ไดรับมาออกแบบและพัฒนาหุนยนตกูภัย ที่สามารถ 

นำไปใชไดในสถานการณจริงใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

 ถึงแมวาวันนี้จะยังไมสามารถควาแชมปอันดับหนึ่ง แตเราเห็นถึงความ 

มุงมั่น ความตั้งใจอยางเต็มเปยมของทีมหุนยนต BART LAB ทุกคน  และการ 

ที่นักศึกษาไดเขารวมแขงขัน ถือวาไดแลกเปลี่ยนความรู ไดพบเห็นเทคโนโลยี 

ใหมๆ จากทั่วทุกมุมโลก นับเปนประสบการณที่ล้ำคายิ่งที่นักศึกษาจะสามารถ 

นำกลับมาพัฒนาและฝกฝน เพื่อเสนทางสูฝน ควาแชมปตอไป... มารวมติดตาม 

ผลงานและสงกำลังใจใหทีมหุนยนตกูภัย BART LAB Rescue Robotics คณะ 

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสรางชื่อใหมหาวิทยาลัยมหิดล 

ติดอันดับในระดับโลกตอไปนะคะ
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หุนยนตกูภัย BART LAB Rescue Robotics ชวยคนหาผูรอดชีวิตจากเหตุอาคารยูเพรสคอนโดถลม

หุนยนต


