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         รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 รายงานตัวนักศึกษาใหม่  รอบที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

       บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเขียน
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx”  เมื่อวันท่ี ๒๙  
เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  ช้ัน ๔  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา โดย  อาจารย์ศิริลักษณ์  เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธกิารบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้เกียรตเิป็นวิทยากร ท้ังน้ี 
การอบรมไดใ้ห้ความรู้เกี่ยว กับแนวทางการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์   EdPEx  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพดา้นตา่งๆ  

“การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx”  

 HR สัญจร  MUHR อาสาร่วมคิดผูกมิตรส่วงาน 

      คณะผู้บรหิารบัณฑิตวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์  คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ให้
การตอ้นรับ  อาจารย์ นพ.โยเซฟ ซ่ือเพียรธรรม รองอธิการบดีฝา่ย
ทรัพยากรบุคคลและทีมงานกองทรพัยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในโครงการ HR สญัจร : “MUHR อาสาร่วมคิด ผกูมิตรส่วนงาน” เมื่อ
วันท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   ศาลายา 
เพื่อสรา้งความรว่มมือและความสัมพันธ์อันดีระหวา่งมหาวิทยาลัยกับ
ส่วนงานและเพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญัหา และ
อุปสรรคงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ประชุมชี้แจงทนุ "Mahidol Norway 
Capacity Building  Initiative  for ASEAN"  

 บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรย์ี เลิศฤทธิ์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการจัดประชุมช้ีแจงทุน "Mahidol 

- Norway Capacity Building Initiative for ASEAN"   เมื่อวันท่ี  ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี 
หลักสูตรจากส่วนงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมกวา่ ๒๐ 
สถาบัน  

 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

       บัณฑิตวิทยาลัย  จดัรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ประจําปกีารศึกษา  
๒๕๕๘  รอบท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจดัใหม้ีการายงาน
ตัวนักศึกษาใหม่  การบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พร้อมกบั
ถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ท้ังน้ีมีนักศึกษามารายงานตัวท้ังสิ้น 
๕๑๓  คน  
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บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระจําเดอืน 
พฤษภาคม“เรื่องเล่าระบบการศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช”  เมือ่วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  วิทยากร  โดยทีมผู้ศึกษาดงูาน   นําโดย    
คุณศรีเรือน  โกศัลวัฒน์  คุณธญัวลัย  สิริไพโรจน์  และคุณชนะ  
ก้อนทอง  ท้ังน้ีเพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างองค์กร   
อันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านบณัฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

อบรม  “Turnitin”ประจําปี ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๒ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๒๘  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

ศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกล   
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

  บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยหัวหน้างานและ
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย เข้าเย่ียมชมศึกษาดูงาน  ด้านการจัดการ
ด้านการศึกษาและระบบการศึกษาทางไกล เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๕๘  ณ  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เร่ืองเล่าระบบการศึกษาทางไกล”  

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม  “การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความ
วิชาการ Turnitin” ประจําปี ๒๕๕๘ ครั้งท่ี  ๒   เพื่อใหป้ระธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบณัฑิตศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา และนกัศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา (ชาวไทยและชาวต่างชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้โปรแกรม Turnitin เมื่อวนัท่ี  ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม   ๒๕๕๘  ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหดิล   ศาลายา  

บัณฑิตวิทยาลัย  ต้อนรับคณะผูเ้ย่ียมชมศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

   >>  วันท่ี    ๒๕   พฤษภาคม    ๒๕๕๘    บัณฑิตวิทยาลัย   
นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์การ หัวหน้างาน บุคลากรงาน
กิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยองค์การและสภานักศึกษา บัณฑิต-
วิทยาลัย   ใหก้ารต้อนรับ  นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์  และคณะผู้
ศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปี ๒๕๕๗  และบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จํานวน ๑๐ คน   ณ   อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   ศาลายา 

๐๓ 

 >> วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  บัณฑิตวิทยาลัย    นําโดย 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ 
บุคลากรงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยองค์การและสภานักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรบั   คณะผู้ศึกษาดงูาน  จากสโมสร
นักศึกษา  สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จาํนวน ๒๐ คน  ณ  
อาคารบัณฑิตวทิยาลัย  ศาลายา   



     หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางการสัตวแพทย์คลินิก  (หลักสตูรนานาชาติ) มุ่งผลิตสัตวแพทย์
ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน    ให้มคีวามรู้ความ 
สามารถ ทักษะด้านการคิดวิเคราะหใ์นการแกป้ัญหาทางคลินิก 
ทักษะในการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค  ท้ังน้ีต้อง
อยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ  

 เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแลว้ บัณฑิตจะมี
ความรู ้ความสามารถ และตอบสนองความต้องการ  และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ี      
     ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการสัตวแพทย์ 
     ๒. สามารถนําความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกตใ์นการปฏิบตัิงาน
ทางคลินิกได ้
     ๓. วิเคราะห ์วิจารณ์ และเขียนรายงานสัตว์ป่วยได้  
     ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีภาวะผูนํ้า มีความรับผดิชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย และสามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่
การสืบค้นความรู้ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
     ๖. มีความเช่ียวชาญในการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และทํา
หัตถการทางสัตวแพทย์ 

Graduate Diploma Program in Clinical Veterinary Science (International Program) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต                      

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทยคลินิก                       

 (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะสัตวแพทยศาสตร 

    คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
    ๑. สาํเรจ็การศึกษา หรือกาํลังศึกษาอยู่ในภาคการ 
ศึกษาสดุท้ายในหลักสตูรสตัวแพทยศาสตรบ์ัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
    ๒. ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ํากว่า ๒.๕๐ 
    ๓. ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการ
พิจารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดลุยพินิจของ
ประธานหลกัสูตรและคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
     สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี :   
งานรับนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐ 
www. grad.mahidol.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลั ก สู ต รป ริญญา โทวิ ศ ว ก ร รม เ ค มี  

** ขยายเวลารับสมัคร ** 
รายละเอียดหลักสูตร  
www.grad.mahidol.ac.th  
ติดต่อ  : ๐ ๒๘๘๙  ๒๑๓๘  ต่อ ๖๑๐๑ - ๒ 

ตั้งแต่วนันี้ถึง ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
๐๔ 



 

– asked to recite (as in to perform or assigned the 
responsibility 

Example:  

To call on  

There are a lot of good courses, but some of them 

require a lot of work to do during the whole term. I 

understand math quite well, since it is a course I like and I’m 

good at, but some of my friends are having trouble with it. So 

I offered to help them out, explaining some things they don’t 

understand, which also helps me review and understand the 

topic. But if you are having troubles, try asking some friends 

to get together and study together, this way everyone can 

understand it. 

Example:She was  called  on  to  create  an innovative  
marketing   strategy.  

เธอถูกกําหนดใหสรางกลยุทธการตลาดนวตักรรม  

 

Adapted from:Studying abroad: managing the 

workload and having Fun! February 4, 2013 by lisacc 

Managing the workload 

Building English Knowledge 
Fact-Opinion-Belief 

 

Apart from math, there are other courses in which 

we have to work in teams and make presentations. This group 

work helps students and encourages them to work in teams, 

whether you like it or not. Group work helps you develop 

relationships and abilities for when you are already working. 

And it will give you the experience on how to treat others, 

without only thinking by yourself and doing everything alone. 

Depending on the topic and the assignment or even 

the course, there are times in which is better to study alone 

than in groups. Sometimes even if you are willing to get 

together with friends or classmates to do some work, is better 

to be alone. Some assignments require your own thinking, 

your own perspective and also your own words. Being in 

groups sometimes will make your own ideas confused and it 

will make you doubt about yourself. 

Apart from studying, there are times where we relax 

and have fun, either watching movies, going out for deserts 

between classes, going out to eat and chat with friends, etc. 

Also the ISC office, together with the student activities, tries to 

organize events, so that students can get together, relax and 

chat, and get out from the school stress. 

“There are no secrets to success. It is the result of 

preparation, hard work, and learning from failure” – General 

Colin Powell. 

Top secret 

Deep in Thought 

Answer to last week’s rebus puzzle: 
.  

In the state mediating, wherebysomeone 
is carefully considering an issue.  

 

Quote of the Month 
“Idleness is fatal only to the mediocre.”  

 Albert Camus 
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๐๕ 

Rebus Puzzle 

-a kind of word puzzle that uses pictures to represent 

words or parts of words.  



ทุนวจิัย ทุนการศึกษา 

รายละเอียดทุน  
       ๑.  กิจกรรมแลกเปล่ียน ณ มหาวิทยาลัย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ๘ ประเทศ (พม่า, ลาว, 
กัมพูชา, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, 
ฟิลิปปินส์, บรูไน)  
       -  ทุนแลกเปล่ียนระยะส้ัน (ระยะเวลา ๔ 
สัปดาห์ หรือ  ๒๘ วันขึ้นไป) ทุนละ ๒๕,๐๐๐
บาท  
        - ทุนแลกเปล่ียนระยะยาว (ระยะเวลา ๙๐
วันหรือ ๑ ภาคการศึกษา) ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท  

๒. กิจกรรมแลกเปล่ียน ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศสิงคโปร์, จีน (รวมไต้หวันและฮ่องกง), 
เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์  และ
อินเดีย 
        - ทุนแลกเปล่ียนระยะส้ัน (อย่างน้อย ๔ 
สัปดาห์หรือ ๒๘ วันขึ้นไป) ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท   
        - ทุนแลกเปล่ียนระยะยาว (อย่างน้อย ๙๐ 
วัน / ๑ ภาคการศึกษา) ทุนละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
        ๓. กิจกรรมแลกเปล่ียน ณ มหาวิทยาลัย
ในทวีปอเมริกา ยุโรปและทวีปอ่ืนๆ    

- ทุนแลกเปล่ียนระยะสั้น (อย่างน้อย ๔ 
สัปดาห์ หรือ ๒๘ วันขึ้นไป) ทุนละ ๖๐,๐๐๐ 
บาท                   

- ทุนแลกเปล่ียนระยะยาว (อย่างน้อย ๙๐ 
วัน / ๑ ภาคการศึกษา) ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๔. มหาวิทยาลัยดําเนินการและรับผิดชอบ 
ค่าประกันการเดินทางให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการน้ี 
        ๕. กรณีที่เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
ระยะเวลาระหว่าง ๖๐ วัน ถึง ๙๐ วัน จะ
คํานวณทุนฯ ตามจํานวนวันโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย
รายวันจากอัตราทุนแลกเปล่ียนระยะยาว  
       ๖. ผู้รับทุนต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรม 
ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียด  
กองวิเทศสัมพันธ์   สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล   โทร ๐ ๒๘๔๙ ๖๒๓๐-๖ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๔๙ ๖๒๓๗ 
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 MAHIDOL-NORWAY CAPACITY BUILDING  
INITIATIVE FOR ASEAN 
 
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 
in collaboration with Mahidol University, 
is proud to announce the "Mahidol-
Norway Capacity Building Initiative for 
ASEAN" project, which offers 60 two-year 
Master's and 40 three-year PhD scholar-
ships to study at Mahidol University, 
Thailand. The scholarships are available 
to faculty members in public universities, 
government officials in public sector, 
those working for NGOs, people with 
disabilities and from rural areas in se-
lected ASEAN countries, including: Cam-
bodia, Lao PDR, Myanmar, Indonesia, the 
Philippines and Vietnam. Female candi-
dates are encouraged to apply. 
 
Under this project, qualified candidates 
can apply to postgraduate programmes 
in 4 Programmes in Mahidol University, 
including: life sciences, social and popu-
lation sciences, human rights & peace 
studies and disability studies, and envi-
ronmental sciences and engineering. 
Applications are open for all potential 
candidates for the enrolment of Aca-
demic Year 2015 and 2016. 

On-line Applications open for all from 
June onwards  

ContactsFor Scholarship Application 
Inquiries, please contact: 

Email: gradinter@mahidol.ac.th 
    

or  http://www.grad.mahidol.ac.th/
norway2015-2016 
 

 

 

รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศเปิดรับสมัครทุน 
Endeavour  Scholarships  and  
Fellowships  ประจําปี  ๒๕๕๙ 

 
ทุน  Endeavour  Scholarships  and 

Fellowships เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานา
ประเทศ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถไปศึกษา 
ทําการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ
ในประเทศออสเตรเลีย  ทุนแบ่งออกเป็น ๔ 
ประเภท ได้แก่ 

๑. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา  (Endeavour   
Postgraduate  Scholarship) สําหรับศึกษาใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

๒. ทุนเพ่ือการวิจัย (Endeavour  Re-
search  Fellowship) สําหรับการวิจัยระยะส้ัน  
ระหว่างศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  ใน
ประเทศของผู้สมัคร  หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่า
ปริญญาเอก 

๓. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
(Endeavour  Vocational  Education  and  
Training  Scholarship)  สําหรับการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
      ๔.  ทุนสําหรับศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากร (Endeavour  Executive  Executive    
Fellowship) 
 
ผู้สนใจ สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม และสมัครขอรับ
ทุนได้  ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ 
https://internationaleducation.gov.au/
endeavour  และสามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่  ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียประจําประเทศไทยทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkk@dfat.gov.au 
 
โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 
สําหรับ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๕๘ 
เปิดรับสมัครวนันี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการให้ทุน

แลกเปล่ียน  ณ ต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  ต้ังแต่ปีงบประมาณ   
๒๕๕๗   และขยายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   



        การทํางานหนักเพื่อองค์กรเป็นเ ร่ืองท่ีดี ท่ีควรเอาเป็น
แบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง แต่การทํางานหนักแบบไม่ลืมหูลืมตา โดยไม่
ตั้งเป้าหมายของการทํางาน หรือไม่รู้ว่างานไหนสําคัญมากน้อยก็
อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่หากเรามีการจัดระบบงานท่ีดีซึ่งเป็น
หัวใจสําคัญของการทํางานน่าจะเป็นการทํางานอย่างชาญฉลาด
ฉบับนี้ขอนําข้อคิดของการจัดสรรเวลาการทํางานอย่างชาญฉลาด 
(Working SMART)  ๕ สไตล์มาฝากกัน  ลองมาดูซิ ว่าเราอยู่
ประเภทไหนกัน... 
      ๑. ทําสิ่งท่ีเร่งด่วน หรือเสียงดังก่อน (Urgent-Loud things 
first)  ในชีวิตการทํางานของเรา เราก็ต้องเจอเสียง complaint หรือ 
request ต่างๆ ท่ีเข้ามาซ่ึงแต่ละเรื่องก็บอกว่าเป็นเรื่องด่วนๆ ท้ังน้ัน 
หรือเป็นเรื่องท่ีมาจากคนท่ีมีเสียงดัง บางอย่างก็เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงท่ี
เราสมควรให้เวลากับมัน เรื่องใดท่ีคนอื่นสามารถทําได้ หรือ เรื่องใดท่ี
ไม่ว่างให้เวลากับมันเท่าไรก็ไม่เกิดประโยชน์ แยกแยะให้ได้ว่าเร่ืองใด
ด่วนจริง หรือ ไม่ด่วนจริง 
      ๒ . ทํ าสิ่ ง ยากๆ  ก่อน  (Unpleasant-Hard things first) 
บางครั้งคนเราก็มีเหตุจูงใจท่ีคิดว่าการทํางานยากๆ ก่อน เป็นสิ่งท่ี
ถูกต้องหรือท้าทาย ดังน้ันธรรมชาติของคน คือจะนําสิ่งท่ียากไว้อยู่
บนสุดของ list งานท่ีต้องทํา แต่ก่อนท่ีจะเริ่มทํางานยากๆ น้ันให้
คิดถึง value ของสิ่งน้ันก่อน ถ้าเราพบว่าการท่ีเราไปทํางานท่ีง่ายกว่า
ก่อนน้ันเป็นการใช้เวลาของเราท่ีคุ้มค่ากว่าก็ทําสิ่งน้ัน อย่าเพิ่งไปจม
อยู่กับงานยากๆ เลย  
       ๓. ทําสิ่งท่ียังค้างคาก่อน (Unfinished-Last things first) 
ถ้าคนเราทํางานแบบ day-to-day schedule เราก็จะพบว่างานใน 
list หางว่าว ส่วนใหญ่น้ันได้ทําไปแล้วจะเหลือเพียงงานส่วนน้อยท่ีอยู่
ท้ายๆ ท่ีอาจจะยังไม่ได้ทํา เช่น มีงานท่ีต้องทํา  ๑๐  อย่าง วันน้ีทําไป
แล้ว ๘ อย่าง เหลืออีก ๒ อย่าง ท่ีได้ทําในวันน้ี เราจะทําอย่างไรดี 
แนวโน้มก็คือ คนเราจะเอา  ๒ งานท่ีเหลือไปทําก่อนอื่นๆ ในวันรุ่งข้ึน 
ซ่ึงบางครั้งมันไม่ใช่วิธีการใช้เวลาท่ีดีท่ีสุด สาเหตุเพราะสิ่งท่ีอยู่ท้ายๆ
ของ list ท่ีไม่ได้เป็น top priority ของวันน้ี ท่ีเราไม่ได้ทํากับงานท่ี
ต้องทําใหม่อีกทีหน่ึงว่าสิ่งไหนสําคัญกว่ากัน ถ้าไม่สําคัญก็ใส่ต่อท้าย 
list ไปว่าเป็นงานท่ีควรทําท้ายๆ อีก แล้วเราไปทํางานท่ีสําคัญกว่า
ก่อน 
 

    การทํางานอย่างชาญฉลาด 
รวบรวมโดย อมรรัตน์ ภู่นคร 

       ๔. ทําสิ่งท่ีไม่ต้องใช้สมองก่อน (Unfulfilling-Dull things 
first) ในบรรดา ๕ สไตล์ น้ัน แบบนี้อาจจะเป็นแบบท่ีคนท่ัวไปใช้
เวลา ก็คือการทํางานง่ายๆ ท่ีไม่ค่อยได้ใช้สมองมากนักหรืองานน่าเบื่อ 
ก่อนท่ีจะเริ่มทํางานสําคัญๆ เช่น อ่านอีเมล์ ส่ง fax หรือ copy 
เอกสาร ถึงแม้ว่างานเหล่าน้ีเป็นงานท่ีต้องทํา แต่มันก็ไม่น่าจะเป็นงาน
ท่ีมี priority สูง  เหตุผลท่ีเป้าหมายหลักๆ ไม่บรรลุก็เพราะคนเราไป
เสียเวลาทําสิ่งท่ีสมควรทําทีหลังก่อน แทนท่ีจะกระโดดเข้าไปทํางานท่ี
สําคัญท่ีสุดก่อน 
       ๕. ทําสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก่อน (Ultimate-First thing first) 
โดยปกติพวกเราใช้เวลาให้ก้บสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก่อนหรือไม่ ไม่ว่าเราจะ
ทํามันก่อน ทําอันดับสอง หรือทํามันในอันดับสุดท้าย ไม่ว่าเวลาไหนก็
ตามท่ีเราทํา มันก็สําเร็จได้ด้วยเรา ขอให้เราทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจ ท่ีจะให้
เวลาท่ีดีท่ีสุดของเราต้ังแต่บัดน้ีและในอนาคตกับงานท่ีสําคัญท่ีสุดก่อน 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูดีน่าชมเชยในการท่ีเราขยันขันแข็งและ
ทํางานหนัก hard working แต่การทํางานอย่าง smart เป็นสิ่งท่ี
น่าจะดีกว่าการท่ีเราจะประสบความสําเร็จ ไม่ใช่อยู่ท่ีการท่ีเรา check 
งานใน list ว่าเราทําครบ check list ในแต่ละวันหรือยัง เราจัดลําดับ
ความสําคัญของเวลาของเรา เพ่ือทําให้บรรลุเป้าหมายสําคัญของงาน
เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       ฉะน้ันจงอย่าทํางานหนัก ให้ทํางานอย่างฉลาด แต่ต้องคิดให้
รอบคอบครบทุกมุมมอง และคิดให้จบกระบวนการของการทํางาน
เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยจะเย่ียมมากๆ คะ... 
 
 

แหล่งที่มา : Dr. John C. Maxwell  http://www.manfocus.com 
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มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 



 

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  กัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน   เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ สุณีย์  กัลยะจิตร   
ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  สมชัย  ตระการรุ่ง  ชัชชยั  คุณาวิศรุต   นภเรณู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วิชิต  สุธรรมารักษ์  กองบรรณาธิการ : นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วรรณา  ช่วยรักษา  
พนิดา ตาตะยานนท์  ปาณิสรา  ร้อยชิน   คํารณ  ไพศาลพัฒนสกุล  กราฟิก : งานประชาสัมพันธ์และกจิกรรมพเิศษ  พิมพ์ท่ี :  เจรญิดม่ัีนคงการพมิพ ์ โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  
จํานวนพิมพ์ :  ๖๐๐   เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ที่   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นส่ือกลางสําหรับเผยแพร่ข่าวสารการดําเนินงานและกิจกรรมของ
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารสําหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 
และบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ 

 

เวทีการนําเ
สนอผลงาน

  การประช
ุม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ด้านความม่ันคงศึกษา  คร้ังท่ี  ๒ 
จัดโดย สมาคมรัฐศาสตรแ์หง่มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
จัดประชุม   ณ โรงแรมทาว์น อินทาวน์  
กรุงเทพมหานคร 
ปิดรับผลงาน 
๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
วันท่ีจัดประชุม 
๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
  
การประชุมวิชาการปรัชญา การเมือง และ 
เศรษฐกิจ ระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี ๑ 
จัดโดย สมาคมรัฐศาสตรแ์หง่มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
จัดประชุม  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กรงุเทพมหานคร 
ปิดรับผลงาน 
๑๕   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
วันท่ีจัดประชุม 
๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
 
การประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศ 
ด้านการจดัการธรุกิจ (BMRC) คร้ังท่ี ๘ 
จัดโดย คณะบรหิารธรุกิจ  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  
จัดประชุม  ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน  
อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ่
ปิดรับผลงาน 
๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๘  
วันท่ีจัดประชุม 
๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  

บั ณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 โดย  ผู้บริหาร   บุคลากร   และ 
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ตระหนักถึง
ความสําคัญการสญูเสียจากเหตุการณ์ 
ภัยพิบัติแผ่นดนิไหวท่ีประเทศเนปาล  จงึ
ได้จัดกจิกรรมระดมทุนข้ึน เพื่อช่วยเหลือ 
ชาวเนปาล  ท่ีได้รบัผลกระทบจากภัย
แผ่นดินไหว โดยเปิดรับบรจิาคเงินและ

สิ่งของจําเป็น  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  และจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเนปาล  เมื่อวันท่ี 
๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ณ  ตลาดนัดวันศุกร์   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงมีคณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีจติศรัทธาต่างให้
ความช่วยเหลือ แบ่งปันสิง่ของและเงินบริจาคให้กับชาวเนปาล    
           แ ละเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เปน็ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบเงินบริจาคบัญชี 
“มหิดลเพื่อเนปาล โดยมูลนิธิมหาวทิยาลัยมหดิล ”  เป็นเงินจาํนวน ๒๐,๐๐๐ USD  และ 
บริจาคผ่านบัณฑิตวิทยาลัย  
จํานวน ๑,๕๐๐ USD  (๕๐,๙๕๒ 
บาท )  เพื่อนําไปช่วยเหลือ  และ
สนับสนุน  Dulikhel  Hospital  
บรรเทาทุกข์ใหแ้กช่าวเนปาลท่ี
ประสบภัยแผ่นดินไหว  โดยม ี
Prof.Dr. Ram KanthaMaka-
juShestha, Vice Chancellor 
Kathmandu University และ   
Dr. RajendraKoju,  Administrative Director Dhulikhel Hospital-Kathmandu  
University Hospital  เป็นผู้รับมอบ  

บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมใจ..ช่วยผู้ประสบภัยเนปาล 

ต่อจากหน้าฉบับ 
 

 

ต่อจากหน้าฉบับ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๒๘  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

๐๘ 



Student Activities  
        องค์การและสภานักศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย   
ร่วมกบับัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   จัด
กิจกรรม “ต้นกลา้ ๒๕๕๘ ” เมื่อวันท่ี ๑๕ – ๑๖  
พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ  ไรกุ่สมุา รสีอร์ท จ.สระบุร ี
เพื่อให้นักศึกษาซ่ึงสมัครเป็นคณะกรรมการบริหาร 
องค์การนักศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  ประจําปีการ 
ศึกษา  ๒๕๕๘ ได้รับทราบบทบาทหน้าท่ี รวมท้ัง
สร้างสรรค์กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์  สาํหรับนักศึกษา  
โดยมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. สมศรี  ดาวฉาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จงดี   โตอิม้  และ  รอง 
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ธนะวนัต์ อาจารย์ท่ี 
ปรึกษาด้านกิจกรรม ท้ังน้ี มนัีกศึกษาเข้ารว่ม
กิจกรรมเป็นจํานวนมาก    
 

๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๘  
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  คร้ังที่ ๓  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ติดต่อ : หน่วยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

๒๒   มิถุนายน  ๒๕๕๘  
MU  Visit  
ติดต่อ : งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  ต่อ  ๑๑๒ - ๑๑๓  

๐๙ 
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๐๗ ๐๙ 

๘  พฤษภาคม –  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
อบรมภาษาต่างประเทศ  (Short Courses) คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๘  
สําหรับนักศึกษา อาจารย์  และบุคคลทั่วไป  
ติดต่อ : หน่วยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

๑ - ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดขึ้นทะเบียนบณัฑิต   ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา   ต่อ ๒๑๑  – ๒๑๓ 
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Live & Learn 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  บัณฑิตวิทยาลัย 
ปฎิทินกจิกรรม 



       ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล   
แบ่งเป็น ๕  ด้าน  คือ 

๑. ระบบเก่ียวกับบริการการศึกษา  และ
หลักสูตร 
- e-Form 
- ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
- ระบบการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (TQF) 
- ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ 
- ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ  

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
- ระบบแบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
- ระบบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการ
ปฏิบัติงานของบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ไปเสนอ    
ผลงานทางวิชาการ 
- ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชําระเงิน 

๒.  ระบบเก่ียวกับการรับสมัคร  
- ระบบรับสมัครออนไลน์ 
- ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
- ระบบโครงการเรียนล่วงหน้าระดับ 

      บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเพ่ิมศักยภาพในการ
จัดการข้อมลูภายในองค์การ และพฒันาปรับปรงุกระบวนการทํางาน  ในการให้บริการแกห่ลักสูตรบัณฑิต- 
ศึกษาของคณะ สถาบัน  วิทยาลัย ศูนย์ ท่ีอยู่ภายใตก้ารประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย  ให้มีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน กลา่วคือ  มีความสะดวก รวดเรว็ สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลได ้

เพื่อให้คอลัมน์ IT Tips มีประโยชน์อย่างย่ิงสาํหรับหลกัสูตร อาจารย์ บคุลากร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  สามารถศึกษาเรียนรูไ้ด้อย่างถูกต้อง ซ่ึงในแตล่ะระบบจะมี
คุณสมบตัิและประโยชน์ท่ีแตกต่างกันไป  ก่อนจะนําทุกท่านไปรูจ้ักกับการใช้งานและประโยชน์ต่างๆ  ฉบบัน้ี  
เราขอแนะนําระบบสารสนเทศต่างๆ   ท่ีมีในบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวทิยาลัยมหิดล ผา่น  Website  : 
www.grad.mahidol.ac.th   มาให้ทราบเบื้องต้นกอ่นค่ะ 

              Management  System 
๓.  ฐานข้อมูลกลาง 
- ระบบ Grade Online 
- ระบบ GRAD-MIS (Intranet) 
- ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา     
วิทยานิพนธ์ 
- ระบบติดตามความก้าวหน้าการทํา 
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
- ระบบติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษา 
- ระบบการจัดการตารางสอน  

๔.  ระบบเก่ียวกับงานวิจัย 

- ระบบการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

๕.  ระบบเก่ียวกับภาษาต่างประเทศ 
- ระบบ Abstract Online 

       - ระบบรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ 
- ระบบอบรมภาษาต่างประเทศ สําหรับ 

 นักศึกษา  อาจารย์  และบุคคลทั่วไป 
- โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

   ฉบับหน้า  จะพาท่านผูอ้่านไปลงลกึในรายละเอียดวธิีการใช้
งาน และประโยชน์  แตล่ะระบบต่างๆ กันต่อค่ะ  แลว้กลับมา
พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ 
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Website : www.grad.mahidol.ac.th 



       Have you been to Indonesia? When I ask this question to a new for-
eign friend, the first answer I got mostly ‘not yet’ with sort of confusing 
expression. However, when I continue to ask: 'Have you ever heard about 
Bali?’. Suddenly, everyone will be nodding his head. It is true that Bali is 
one of the most popular island in Indonesia and become (probably) the first 
tourist destination in Indonesia. It is indeed a beautiful yet amazing island, 
with a lot of beaches and mountains as well as a rich culture which foreign-
ers would love to explore.  

เก็บมาเล่า  ASEAN Community: 

From beaches to Mountains, from 
dawn to dusk and from tempe 
goreng to sambal terasi: Beyond 
16,000 islands of Indonesia          However, Indonesia is not only Bali. Our country comprises of more 

than 16,000 islands (some are unamed and uninhabited) with a huge num-
ber of population, counted for more than 240 millions in 2015 (Statistics 
Indonesia). From the West to East, from Aceh to Papua, Indonesia also con-
sists of more than 600 ethnic groups who speak their own languages and 
celebrating their own cultures. Children in Indonesia are growing up to learn 
how to live with “Unity in Diversity”. It means, regardless our ethnic group, 
our region and religion, we are all Indonesians. We speak the same lan-
guage, bahasa Indonesia.  

          When some friends asked me “What are the most recommended 
places in Indonesia to visit?”. Then it is my turn to show them a confusing 
expression. I ask them back “How many days you will stay?”. Well, one 
week or one month perhaps will never be enough to explore the whole 
Indonesia. Let’s say if you are blind-folded or drop a pencil randomly on an 
Indonesia map and choose a place, I guarantee every place deserves a visit. 

          From the most Western part in the Sumatera island, Weh island in 
Aceh, Lake Toba in North Sumatera, Padang in West Sumatera, to Palem-
bang in South Sumatera, these places are among the most famous destina-
tions which will provide you with amazing seascapes and landmarks. If you 
decide to start with Java island, Borobudur temple in Central Java and 
Jogjakarta offers a rich cultural and historical experience aside from Band-
ung in West Java or Jakarta the capital city. Visiting the Jogjakarta Palace and 
observing how Sultan (King of Jogjakarta) and his courtiers are now living 
would be interesting. Hiking at Dieng highland in Wonosobo district also will 
be challenging, with a beautiful sunrise over the top of the mountain as a 
bonus. If you love sailing, the nothern most of Java island, Karimunjawa, is 
the best spot for snorkeling and enjoying the sunset.  

          Bali, of course, deserves a special highlight. With its beautiful 
beaches, the ‘island of Gods’ also becomes a heaven for surfers who long 
for big waves, or just for those who wants to feel the peaceful Ubud village 
or watch Kecak Dance in Uluwatu. From Bali it is also easy to connect to 
East Java, where Mount Bromo in Malang district is waiting with its magical 
sunrise. Moving to the eastern part of Indonesia, Marinepark in Bunaken, 
Derawan island, Raja Ampat in Papua also deserve a special visit when you 
are born to be a nature explorer.  

Dyah Anantalia Widyastari 

PhD Student in Demography, Institute for Population and Social Research Mahidol University 
Excellent Scholarship Fellowship, Ministry of Education Republic Indonesia 

           The vast majority of Indonesians are Muslim. But again, regardless of 
our religion, either Christian, Buddhist, or Hindu, Indonesians are famous for 
their friendly and  humble characters. Willingness to help also become the 
main character because we are taught to embrace the so-called ‘gotong 
royong’ (helping each other) as the core value in our society. Wherever you 
step your feet on, a door will be opened and friendly faces with a smile will 
be waiting to welcome you.  

        Serving our traditional foods also would be a source of happiness for 
us as a host. Having a diverse culture, Indonesia also offers a great deal of 
variations in terms of culinary. Fried rice or nasi goreng, bakso (noodle with 
meatball) or soto (typical soup with a lot of herbs) are among our authentic 
cuisines beside our traditional vegetable salad such as pecel or gado-gado. 
Different kinds of fried chicken (ayam goreng) and tempe (solid soybeans) or 
tahu goreng (fried tofu) accompanied withsambal terasi (chili paste with 
preserved shrimps) also a must-try dishes when you visit Indonesia. 

       Well, writing about my home country suddenly makes me feel a bit 
home-sick. It has been 18 months since I came to the land of white ele-
phants for pursuing my PhD in Institute for Population and Social Research 
Mahidol University. This was not my first visit, since I was fortunate enough 
to experience a sandwich program back in 2007-2008 and continued with 
my subsequent visits after the Memorandum of Understanding between 
Diponegoro University, my home institution, and Mahidol University was 
signed in 2009.  

         Thailand is my second home. I don’t even know why I have such 
a strong bond with this smiley land. Perhaps, because it gives me what I 
needed most: a warm-hearted welcome, love and caring. This land, and 
it's people have always treated me with genuine care and fills the empty 
rooms in my heart with a soft and gentle touch. I am in love with this 
country. I am so grateful for having such a privilege to study in an amaz-
ing institution - Mahidol University, and at the same time, experiencing a 
beautiful life here, at the land of smiles.  

๑๑ 
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กําหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

กําหนดการฝึกซ้อมและการเขา้รับพระราชทานปรญิญาบตัร 

   
 

     ผู้ท่ีส่งหลกัฐาน ขอสาํเร็จการศึกษา ท่ีงานบรกิารการศึกษา  
ตั้งแต่ วันท่ี ๑ – ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
ติดต่องานบริการการศึกษา   เพื่อตรวจสอบการสําเรจ็การศึกษา  
และขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ได้ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

     ผู้ท่ีได้รับอนุมตัิปริญญา จากสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗  ถงึ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  
สามารถกรอกข้อมูลข้ึนทะเบียนบณัฑิต ท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
และชําระเงินท่ีธนาคาร  ไดต้ั้งแต่วันท่ี ๑ – ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘  

 

 

สอบถามเพิ่มเติม : งานกจิการนักศึกษา โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓ 

 

 

   
  ซอ้มย่อย คร้ังที ่๑       วันเสารท์ี่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๘                ม.มหิดล ศาลายา (สถานทีจ่ะแจ้งใหท้ราบภายหลัง) 

  ซอ้มย่อย คร้ังที ่๒       วันพฤหัสบดีที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๘           ม.มหิดล ศาลายา (สถานทีจ่ะแจ้งใหท้ราบภายหลัง) 

  ซอ้มใหญ่                 วนัเสาร์ที่  ๕  กนัยายน ๒๕๕๘                  หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล  ศาลายา 

 
วันพระราชทานปริญญาบัตร  

วันจันทร์ที่ ๗  กันยายน ๒๕๕๘  
ณ  หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  ม.มหิดล  ศาลายา 

 
สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี    

งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

http://www.grad.mahidol.ac.th 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบรกิารการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานวจิัยและบริการวิชาการ  ๓๑๙-๓๒๐  งานพัฒนาหลักสตูร  ๓๐๙-๓๑๐  ศูนย์ภาษาตา่งประเทศ  ๒๒๑-๒๒๒  
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๓๑๑-๓๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 




