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ปีท่ี ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๐   ประจําเดือนกรกฎาคม    ๒๕๕๘ 

คณะผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล 
ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  เดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เมื่อวันที่  ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม  
๒๕๕๘  ตามโครงการพัฒนากรอบความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย  กับ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเซีย เพ่ือร่วมเจรจาประเด็นการพัฒนากรอบความร่วมมือทางด้าน
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายระหว่างประเทศ
ด้านการศึกษาในรูปแบบ  MoU, MoA  และเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ
ของบัณฑิตวิทยาลัยให้กับเครือข่ายอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

วิทยาเขตศาลายา 

อ่านต่อหน้า  ๑๒ 

      ..  อบรมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง “ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร” 

อ่านต่อหน้า  ๓ 

  



 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๐   ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๘ 

๐๒ 

อบรม  Technique for Proposal Examination (English Version) 

             บณัฑิตวิทยาลัย  จัดหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา  เน่ืองในเทศกาลวัน   อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ปี  ๒๕๕๘  เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บรหิาร   อาจารย์   บุคลากร   นักศึกษาและผู้มจีิตศรัทธา  มีสว่นรว่มในการทํานุบํารุงและ   
สืบสาน   ประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา   เพ่ือความเป็นสิรมิงคล   แก่ตนเองและครอบครัว โดยได้จัดกจิกรรม ดังน้ี 

                 วันท่ี ๒๐-๒๘  กรกฎาคม จดัหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณโถงช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา  
 
 
 

วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ศาสตราจารย์  ดร.พญ. พัชรีย์   เลิศฤทธิ ์  คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย  นําคณะผู้บริหารและบุคลากร รว่มถวายพิธี
ทําบุญถวายเทียนพรรษา  ผา้อาบนํ้าฝน  เครื่องสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรมจําเป็น เพื่อให้พระสงฆ์  ได้ใช้สาํหรบัการอยู่พรรษา    พร้อมร่วมกนัถวาย
ภัตตาหารเพล  แด่พระภิกษุสงฆ์ วดัมหาสวัสดิ์นาคพฒุราม  นครปฐม  ณ บริเวณโถงช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล  ศาลายา  

บัณฑิตวิทยาลัย จดักิจกรรม  "Big Cleaning Day"  ครั้งท่ี ๓   เมือ่วันเสาร์
ท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  ศาลายา  โดยม ี    
รองศาสตราจารย์  ดร. สณุีย์ กลัยะจิตร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปดิงาน 
ท้ังน้ี การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้บาํเพ็ญ
ประโยชน์ ทําความสะอาดเพือ่พัฒนาสภาพแวดล้อมของบัณฑิตวทิยาลัย ให้เกิด
บรรยากาศน่าทํางาน อกีท้ังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อัน
ดีระหวา่งบุคลากร และยังช่วยสง่เสริมการพัฒนาภูมทัิศน์และสิ่งแวดลอ้มของบัณฑิต
วิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย  โดยมีผู้บรหิาร บุคลากร   เข้าร่วม
กิจกรรมกว่า  ๙๐  คน 

Big Cleaning Day 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม Technique for Proposal Examination  
(บรรยายภาษาอังกฤษ)   เมื่อวันเสาร์ท่ี  ๑๘    กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ณ  ห้องบรรยาย   
L 02   คณะวิทยาศาสตร์   ม.มหิดล พญาไท  การอบรมในครัง้น้ี  เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้  "Step in Thesis Proposal Development and Defense"  และ 
"Technique for Proposal Examination"  วิทยากรได้รบัเกียรติจาก  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์  รองคณบดฝี่ายการต่างประเทศและ
เครือข่ายสัมพันธ ์ วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัยมหิดล   ท้ังน้ีมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเขา้ร่วมกวา่  ๑๕๐  คน 

             บณัฑิตวิทยาลัย  จัดกจิกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา  เน่ือง      
 ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให ้  
 ผู้บรหิาร  อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและผู้มจีิตศรทัธา  มีสว่นร่วมในการทํานุบํารุง  
 และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแกต่นเอง
 และครอบครัว โดยได้จัดกจิกรรม ดงัน้ี 
              วันท่ี  ๒๐  -  ๒๘  กรกฎาคม  จัดหล่อเทียนพรรษา  ณ  บริเวณโถงช้ัน  ๑        
 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   ม.มหิดล   ศาลายา  
 
 
 

           วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ศาสตราจารย์  ดร.พญ. พัชรีย์   เลิศฤทธิ ์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   นําคณะผูบ้ริหารและบุคลากร   รว่มพิธีทําบญุถวายเทียนพรรษา  
ผ้าอาบนํ้าฝน  เครือ่งสังฆทาน  และปัจจัยไทยธรรมจาํเป็น  เพื่อให้พระสงฆ์  ได้ใช้สาํหรับ

การอยู่พรรษา พรอ้มถวายภัตตาหารเพล  แด่พระภิกษุสงฆ ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม  
จังหวัดนครปฐม  ณ  บริเวณโถงช้ัน   ๑  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย   ม.มหดิล  ศาลายา  ๐๒ 

โครงการทําบุญถวายเทียนพรรษาประจําปี  ๒๕๕๘ 



 

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี คร้ังที ่ ๑ ปี ๒๕๕๘ 

๐๓ 

 

..ต่อจากหน้าฉบับ 

บุคลากร  บณัฑิตวิทยาลัย  เข้ารว่มกิจกรรม  Meet the President ประชาคมมหดิลพบอธิการบดี ครั้งท่ี ๑ ปี ๒๕๕๘    เมื่อวันท่ี  ๒๒   กรกฎาคม 

๒๕๕๘   ณ  ห้องประชุม  Grand Auditorium   ช้ัน  ๔   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ม.มหิดล    ศาลายา    เพื่อเปิดโอกาสให้ชาว

มหาวิทยาลัยมหิดล   พบปะและสือ่สารกับทีมผู้บรหิารมหาวิทยาลัยมหดิล   และรับฟังนโยบาย  ทิศทางการบริหารงานดา้นตา่งๆ เพื่อไปสู่เปา้หมาย

มหาวิทยาลัย  โดยศาสตราจารย์  คลินิก  นพ.  อุดม   คชินทร   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   และในโอกาสนี้ไดใ้หบุ้คลากรเสนอความคิดเห็นและ 

ตอบข้อซักถาม    

การเดินทางในครั้งนี้  คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ได้ดําเนินการเผยแพร่ทุนการศึกษา Mahidol-Norway 

Capacity Building Initiative for ASEAN scholarship  

และเขา้ร่วมประชุมหารือ  ความร่วมมือ ทางดา้นการ 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ด้าน   Natural  Science, 

Social Sciences and Humanities และ Economics กับ

มหาวิทยาลยัแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (VNU)   และ

ในโอกาสนี้   ยงัได้เข้าพบอธิการบด ี   University  of 

Languages and International Studies (ULIS), Hanoi  

เพื่อร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู ้ กระบวนการและอุปสรรค

การบริหารความเสี่ยงและการประคุณภาพการศึกษา 

(AUN-QA)  ในดา้นต่าง ๆ  และเยี่ยมชมโรงพยาบาล Bhak Mail และ  Medical Centre   ซึ่งเป็นสถานที่การเรียนการสอนโดยความรว่มมือระหว่าง

คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   กับ  Vietnam  National  University  (VNU)   หลังจากนัน้  ได้ร่วมอภิปรายกับคณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหดิล  เพื่อหาแนวทางพัฒนาเพ่ือผลประโยชน์ทางการศึกษา และการเอื้ออํานวยความสะดวกด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะ

เกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต เช่น  online MU test, online Englishcourses และ  E-form กับ Vietnam National University (VNU) 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๐   ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๘ 

 
 

คณะผูบ้ริหารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 

ภาพโดย : มหาวิทยาลัยมหิดล - www.mahidol.ac.th  



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคง
ไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ  มีเป้าหมายเพื่อผลิตมหาบณัฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถในด้านความมั่นคงไซเบอรแ์ละการประกัน
สารสนเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์เพื่อสรา้งระบบความ
มั่นคงปลอดภัยของหน่วยงาน พร้อมท้ังมีความรู้ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพสิูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์หรอื
เชิงดิจิตอล เพื่อสนับสนุนการสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณต์่างๆ 
ตลอดจนหลักฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได ้
             หลักสตูรน้ี  มแีนวทางท่ีจะทําให้ผู้เรียนไดรู้้ถึงแนวทางใน
การสร้างและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความมั่นคง
และความปลอดภัยต่อระบบไซเบอร ์ระบบคอมพวิเตอร์ ระบบ
เครือข่ายสื่อสารและระบบข้อมลูสารสนเทศ ดังน้ันมหาบัณฑิตท่ีจบ
ในหลักสตูรน้ีจะมบีทบาทและเป็นกาํลังสําคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาความมั่นคงทางไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ การรกัษา
ความปลอดภัย ในองค์กรตา่งๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่
ความเป็นสากลในยุคท่ีสังคมมีการใช้งาน การสื่อสารและการส่งผ่าน
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระหว่างกัน ท้ังยังเป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการบุคลากรด้านน้ีจาํนวนมาก ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทําใหก้ารดาํเนินงานในการให้บริการของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล สามารถป้องกันธุรกิจจากอันตรายทาง 
ไซเบอร์ต่างๆ จากภายนอกได ้

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

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  กัณยารัตน์  สไุพบูลย์วัฒน   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  

๐๔ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๐  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๘ 

           คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๑. สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร ี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถาบนัการศึกษา 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  ในกรณีสําเร็จ
การศึกษาในสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ตอ้งมีความรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกติ และมปีระสบการณ์      
การทํางานในสาขาดังกล่าวท่ีเกี่ยวขอ้ง 
๒. ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํกว่า ๓.๐๐ 
๓. ผู้ท่ีมีคุณสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการ
พิจารณาใหส้มัครเข้ารับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของประธาน
หลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
        อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังสาํเร็จการศึกษา 
๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
๒. นักพัฒนาระบบความมั่นคง 
๓. ผู้ดูแลระบบความม่ันคงข้อมลู 
๔. ผู้ดูแลระบบความม่ันคงของซอฟตแ์วร ์
๕. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
๖. ผู้ดูแลระบบความม่ันคงเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
๗. นักวิจัยดา้นความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ 

         สนใจสมัครเข้าศึกษา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
งานรับนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล   โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐  
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่   www.grad.mahidol.ac.th   และ   www.ict.mahidol.ac.th 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาความม่ันคงไซเบอรและการประกันสารสนเทศ   

(นานาชาติ – ภาคพิเศษ)   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

Master of Science Program in Cyber Security and 
Information Assuranc  

(International  Program – Special Program)  
 

| หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 



WHAT IS A PARTICIPLE?  
               A participle is a verb adjective. It functions both as a 
verb and an adjective in a sentence. There are  two  types  of 
participles; present participle with-ing and the past participle 
that changes form. As a regular verb it adds-ed and for an 
irregular verb it changes form. 

 
Example : 

(A) go-went-gone 
(B) fall-fell-fallen 
(C) do-did-done 
(D) write-wrote-written 
  

 
Skill 2:  BE CAREFUL OF PRESENT PARTICIPLES 
The present participle has-ing . (See below) 
Example 1 
 The child______ playing in the garden is my son. 

 (A)  is 
 (B)  he 
 (C)  was 
 (D)  now 

                In this example, if you look at only the first words of the 
sentence, it appears that child is the subject and playing is part of the 
verb. If you think that playingis part of the verb, you might choose 
answer  (A), is, or answer (C), was, to complete the verb. 
However,these two answers are incorrect because playing is not 
part of the verb. You should recognize that playing is participle 
adjective rather than a verb because there is another verb in the 
sentence is. In this sentence there is a complete subject child and a 
complete verb is, so this sentence does not need another subject or 
verb. The best answer  is (D). 

FAMOUS  IDIOMS 

   Don't put all your eggs in one basket 

 

 

 

 

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

Answer: Painless operation  

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

 

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

Meaning :  

Do not put all your resources in one  possibility.  

Adapted from: Structure Questions (Paper and Computer Test) 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๐  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

๐๕ 
Resources  fromhttps://www.google.co.th/search?q=idiom&biw, rebus+ puzzle 

  and http://www.goodreads.com/quotes/tag/life 

 

 

 

Quote of the Month 

“Life is what happens to you while you're busy making other plans.”  

 

Allen Saunders  



ทุนวจิัย ทุนการศึกษา 
กําหนดการรับสมัครขอรับทุน 

กําหนดเวลาการรับสมัครขอรับทุนและปิด

รับแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบการสมัคร

เพ่ือขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน  ๒  คร้ัง  ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  ภาคต้นภาคการศึกษา 

วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร  

๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  

วันประกาศผลทุน  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

ครั้งที่ ๒  ภาคปลายภาคการศึกษา   

วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร   

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘     

วันประกาศผลทุน  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๘  

นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์ม

การสมัครขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ได้ที่ 

http://www.graduate.mahidol.ac.th โดย

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษ และให้

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่        

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 

และ/หรือสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง 

สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

มคีวามประสงคจ์ะส่งเสริมการประดษิฐค์ดิคน้ทีม่ี

คณุคา่และเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึง

ได้จัดให้มกีารประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ ์โครงการ 

“รางวัลนักคดิส่ิงประดิษฐ ์รุ่นใหม”่ ประจําปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ โดยแบง่การประกวดออกเป็น ๓ ระดับ คอื 

(๑) ระดับมธัยมศกึษา       (๒)  ระดับอาชีวศกึษา 

และ  (๓)  ระดับอุดมศกึษา  โดย “รางวัลนกัคดิส่ิง    

ประดษิฐรุ่์นใหม”่ ประจําปี ๒๕๕๙  ระดับอุดม 

ศึกษา แบ่งเป็น  ๔ กลุ่มเร่ือง  ดังน้ี 

๐๖ 

 โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 
(RA : Research Assistantships)      
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

(RA: Research Assistantships) ปีการศึกษา  

๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนทุน

ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกเพ่ือทํางานวิจัยร่วมกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ทํางานของนักศึกษาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเป็น

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  อีกทั้งเพ่ือสร้าง

แรงจูงใจให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทั้งในและ

ต่างประเทศ  ให้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาเอก

มากขึ้น 

คุณสมบัติของนักศกึษาผู้มีสิทธิ์สมัคร

เป็นผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา 

-  เป็นนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยหรือ

ต่างประเทศ ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่อยู่ภายใต้

การประสานของบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  และ

เป็นผู้ที่ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และ

ได้รับอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิต

วิทยาลัยแล้ว 

-  มีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา ใน

หลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ 

-  มีศักยภาพสูงในการทํางานวิจัย เช่น 

เคยมีผลงานตีพิมพ์ เคยได้รางวัลทางวิชาการ/

วิจัยหรือเคยได้รับทุนวิจัย เป็นต้น และต้องสอบ

ผ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

บัณฑิตวิทยาลัย   ม.มหิดล 

-  สามารถทํางานวิจัยตามแผนงานร่วม 

กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตลอดช่วงการรับทุน

อย่างเต็มเวลา (full time) และหากเป็นผู้ที่

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ ์
โครงการ “รางวัลนกัคดิสิง่ประดิษฐร์ุน่
ใหม่”ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติให้ลาศึกษาต่อและทําวิจัยได้เต็มเวลา (full 

time) และตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน 

        คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัย

บัณฑิตศึกษา 

-  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ

นักศึกษาที่ขอรับทุน 

-  ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติในช่วง ๕ 

ปีที่ผ่านมา 

-  ต้องมีห้องปฏิบัติการหรือสถานท่ีปฏิบัติ

งานวิจัยรวมท้ังวัสดุอุปกรณ์  และส่ิงเอ้ืออํานวย

ในการทํางานวิจัยให้แก่ผู้ช่วยวิจัย 

-  ต้องมีเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาที่

ขอรับทุน 

-  เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนและมีทุนวิจัย

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

-  อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา

จากแหล่งทุน  (ประเภท ๑ คือ เงินรายได้บัณฑิต

วิทยาลัย  และ ประเภท ๒.๒  เงินรายได้บัณฑิต

วิทยาลัย ๑ ส่วน  ร่วมกับเงินทุนวิจัยของอาจารย์

ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษาอีก ๒ ส่วน) ควรมี

ทุนวิจัยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็น

เร่ืองเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัย

บัณฑิตศึกษา 

-  อาจารย์ผู้ขอรับผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา

จากแหล่งทุน  (ประเภท ๒.๑  คือ  เงินรายได้

บัณฑิตวิทยาลัย ๑ ส่วน ร่วมกับเงินรายได้คณะ/

สถาบัน/วิทยาลัย อีก ๒ ส่วน  และประเภท  ๒.๒

เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย  ๑  ส่วน  ร่วมกับเงิน

รายได้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย  ๑  ส่วน และ

เงินทุนวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ขอรับผู้ช่วย

วิจัยบัณฑิตศึกษาอีก ๑ ส่วน )  ต้องมีทุนวิจัย

เร่ืองเดียวกันกับที่จะขอรับผู้ช่วยวิจัย

บัณฑิตศึกษา 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๐  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



2. Chemical & Pharmaceutical Sciences        

   (including Chemical Engineering) 

3. Engineering & Multidisciplinary Technology 

4.Health Sciences 

5. Physical Sciences(including Mathematics & 

Physics) 

6. Humanities & Social Sciences 

 

Researcher Awards  Cash Prize per     

category 100,000 baht 

1. Life Sciences & Agricultural Sciences 

2. Chemical & Pharmaceutical Sciences      

    (including Chemical Engineering) 

3. Engineering & Multidisciplinary Technology 

4.Health Sciences 

5. Physical Sciences  

    (including Mathematics & Physics) 

6. Humanities & Social Sciences 

 

Applicants for the Awards must be recipients 

of grants that are co-funded by  TRF and CHE 

(OHEC) or TRF alone, For more  information 

or to Nominate /apply,Vist                  

http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015  

ประเภทอุดมศกึษา  ประกอบด้วย ๔ กลุ่มเร่ือง 
คือ 
        (๑)  ส่ิงประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์  
         (๒)  ส่ิงประดษิฐด้์านวิทยาศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข  
        (๓)  ส่ิงประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์            
        (๔)  ส่ิงประดิษฐ์กลุ่มศิลปะและการ
ออกแบบ  
          ซึง่กําหนดระยะเวลาให้ผู้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอ
ผลงานส่ิงประดิษฐเ์พ่ือขอรับรางวลัฯ จัดส่ง
รายละเอียดถงึ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคณุคา่งานวจัิย   
กองประเมนิผลและจัดการความรู้การวิจัย  
สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ไดต้ัง้แต่
บดันีจ้นถึงวนัที ่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย
ส่งเสริมและสร้างคณุคา่งานวจัิย  กองประเมินผล
และจัดการความรู้การวิจัย  สํานกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขท่ี  ๑๙๖       
ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม. 
๑๐๙๐๐  โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ  ๕๓๐  
และ  ๓๗๓  โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘    
Email: goodidea.nrct@hotmail.com 
Website: http://www.nrct.go.th           
และ http://rrm.nrct.co.th 

TRF-CHE-SCOPUS Researcher 
Awards 2015 Recognising Re-
search Excellence in Thailand 
   Applications close Monday,          

31 August 2015 

     
 
 
 

 
  

 

The Thailand Research Fund (TRF), 

Office of the Higher Education Commission 

(CHE) and Scopus have jointly supported the 

TRF-CHE-Scopus Researcher Awards since 

2009   

These annual awards recognize 

outstanding and exemplary new researchers 

and mid-career researchers who have re-

ceived grants from The Thailand Research 

Fund (TRF) and Office of the Higher Educa-

tion Commission (CHE), and will be given out 

during the 15th TRF-CHE Annual Congress in 

2016. 

The awards are given at  two     

levels in the following categories:  Young 

Researcher Awards   Cash Prize per    

category 50,000 baht 

1. Life Sciences & Agricultural   Sciences 

 

๐๗ 

กําหนดการรบัสมัครและสอบ TOEFL-ITP (เพ่ิมพิเศษ) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ยังสอบความรู้
ภาษาอังกฤษไม่ผ่าน 

กําหนดการรับสมัคร 

ลงทะเบียนสอบ  
(ครัง้ท่ี๖) : วันท่ี ๒๔ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๕๘  
สอบวันท่ี : ๑๖  ก.ย. ๒๕๕๘ 
(ครัง้ท่ี๗) : วันท่ี ๒๖ ต.ค. - ๓ พ.ย. ๒๕๕๘  
สอบวันท่ี : ๒๕  พ.ย. ๒๕๕๘ 

สอบถามเพ่ิมเติมไดที่  หนวยภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ตอ  ๒๒๑ - ๒๒๒ 
http://grad.mahidol.ac.th/th/current-students/TOEFL-ITP.php#sthash.9OfTqcnc.dpuf 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิ์สมัครสอบ 

เวทีการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ และการประชุมวิชาการ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ ๑๑ 
จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม. ขอนแก่น  จัดประชุม  ณ  ม. ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๕๘   จัดโดย  วิทยาลัยนานาชาติ  ม. ขอนแก่น 
จัดประชุม   ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด  จังหวัดขอนแก่น  

ปิดรับผลงาน  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
วันจัดประชุม  ๒๖ – ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

 
ปิดรับผลงาน  ๕  กันยายน  ๒๕๕๘ 
วันจัดประชุม  ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๐  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๘ 



Student Activities    
Live & Learn 

โครงการค่าย "เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข แก่เด็กและชุมชน 

องค์การและสภานักศึกษา  ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย   
จัดกิจกรรม โครงการค่าย "เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้าง
จินตสุข แก่เด็กและชุมชน" เมื่อวันท่ี ๒๙  กรกฎาคม – ๒  
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านเดื่อ อ.ขุนหาญ จ. ศรี
สะเกษ  นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ดาวฉาย   
อาจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์   อาจารย์ท่ีปรึกษาด้าน
กิจกรรม  พร้อมเจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กว่า ๔๐ คน  ซ่ึงภายในกิจกรรม  มีการให้ความรู้และ
ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ แก่นักเรียน  เด็ก  และประชาชน
จากชุมชนโดยรอบ ท้ังด้านส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สุขอนามัยพื้นฐาน 
ศิลปะ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การบริการฉีดวัคซีนสัตว์เล้ียง  
อาทิ สุนัข แมว  รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการมากมาย  โดยมี 
อาจารย์ทวี  สอนคําเสน  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ให้การ
ต้อนรับ  ท้ังน้ีกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน  
เด็ก  และชาวบ้านจากชุมชนโดยรอบเข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน    

 

๐๘ 

 

๙  สิงหาคม   ๒๕๕๘  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘              
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา   ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๖ 

๑๐ สิงหาคม – ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘  

กําหนดเปิด -  ปิด  ภาคเรียน (ภาคต้น)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘                         
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา   ต่อ  ๒๑๔ - ๒๑๖ 

๒๓ กรกฎาคม  - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  (GRID)  หลักสูตร  Intensive Course 
สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก  

ติดต่อ : หน่วยภาษาต่างประเทศ    ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  บัณฑิตวิทยาลัย 
ปฎิทินกจิกรรม 

๔  สิงหาคม   ๒๕๕๘  
โครงการอบรมการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย                  
ติดต่อ  :  ทรัพยากรบุคคลและการจัดการท่ัวไป   ต่อ  ๒๑๔ – ๒๑๖  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๐  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



HR  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๐  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

๐๙ 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
ที่ผ่านมา  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแรง ร่วมใจ กันทํา 
Big Cleaning Day 2015 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัด
ต่อเนื่องมาเป็นคร้ังที่ ๓ แล้ว โดยได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากบุคลากรเพ่ือทํากิจกรรมมากมายเช่นเคย
เร่ิมต้นด้วยพิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร หลังจาก
นั้น ได้มีการวอร์มเตรียมความพร้อมของร่างกายให้
สดชื่น กระปร้ีกระเปร่า พร้อมรับการทํา Big 
Cleaning Day เสร็จแล้วต่างก็รับอุปกรณ์ทําความ
สะอาด   แยกย้ายกันปฏิบัติภารกิจ 

การจัดทํา  Big  Cleaning  Day  มีการ
แบ่งโซนรับผิดชอบการทําในพ้ืนที่ส่วนกลาง  โดย
พ้ืนที่ในห้องทํางาน ให้งานแต่ละงานรับผิดชอบใน
ส่วนของตน  ซึ่งก่อนวันลงมือทํา Big Cleaning 
Day  (ใหญ่)  บุคลากรได้ทําการจัดเก็บเอกสาร  ทํา
ความสะอาดส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบกัน วันละเล็ก
ละน้อยกันเป็นระยะๆ อยู่แล้ว ในการทํา Big 
Cleaning Day 2015  เราได้นําหลักการ ๕ ส. มา
ใช้  (เหมือนกับ)  ที่อ่ืนๆ  ดังนี้ 

๕  ส  แปลมาจากคําย่อ "5S" ซ่ึงเป็น
อักษรตัวแรกของคาํในภาษาญี่ปุ่น  ๕  คําคือ 

S1 : SEIRI (เซริ) : สะสาง (Cleaning 
Up)  คือ  การแยกให้ชัดเจนระหว่างของที่จําเป็น 
ต้องใช้   กับของท่ีไม่จําเป็นต้องใช้    โดยของท่ีไม่
จําเป็นต้องขจัดทิ้งไป    กล่าวกันว่า  การเพ่ิมประ-
สิทธิภาพนั้นต้อง   เร่ิมจาก  "สะสาง"  

S2 : SEITON (เซตง) : สะดวก 
(Organizing) การจัดวางของที่จําเป็นต้องใช้  
ให้เป็นระเบียบ สามารถหยิบฉวยใช้งานได้ทันที 
กล่าวกันว่า  ให้ใช้หลัก "สะดวก" นี้เพ่ือกําจัด
ความสูญเปล่าของเวลาในการ "ค้นหา"   ส่ิงของ 
             S3 : SEISO (เซโซ) : สะอาด 
(Cleaning) การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ ส่ิงของ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
ไม่มีเศษขยะ ไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ กล่าวกันว่า 
"สะอาด" คือ พ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพ 
             S4 : SEIKETSU (เซเคทซึ) : 
สุขลักษณะ (Standardizing) การรักษาปฏิบัติ 
๓ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดี
ตลอดไป ซึ่งเป็นการจัดการสภาวะรอบตัว เพ่ือให้
เกิดสภาพที่ดีทางกาย จิตใจ ความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม 
            S5 : SHITSUKE (ซิทซึเคะ) : สร้าง
นิสัย (Training & Discipline) การรักษาและ
ปฏิบัติตามส่ิงที่กําหนดไว้แล้วอย่างถูกต้อง จนติด
เป็นนิสัย และสร้างวินัยให้กับตนเอง (อ้างอิง
www.lamsalee.com/knowleage-5-s.htm) 

การทํา Big Cleaning Day ไม่ใช่การ
ทําความสะอาด เฉพาะที่โต๊ะทํางานของตนเอง
เท่านั้น แต่ความสะอาดนี้ ยังรวมไปถึงพ้ืนที่ส่วน- 
กลาง เช่น  ทางเดินส่วนกลาง ห้องเก็บของ ลาน
จอดรถ บริเวณรอบๆ พ้ืนที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็นต้น   นอกจากน้ี   ยังมีการคัดแยกของท่ีใช้ได้    

ใช้ไม่ได้  วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่ งานนี้
บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนของใช้สํานักงาน ซึ่ง
กันและกัน ส่วนโต๊ะ เก้าอ้ี ที่สามารถซ่อมได้ก็
นํามาซ่อม และนํากลับมาใช้ใหม่ นับว่าเป็นการ
นําของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดความ
คุ้มค่าได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนของที่ไม่สามารถ
ใช้ได้ เช่น กระดาษสองหน้า แฟ้มเก่า ฯลฯ ก็
นําไปขาย และนําเงินที่ได้จากการขายเข้าเป็นเงิน
รายได้บัณฑิตวิทยาลัย   ซึ่งในปีนี้ได้เงินประมาณ 
๖,๘๐๑.๕๐ บาท 

ในการทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดการสร้าง
สีสัน บรรยากาศของความสุข ไม่ตึงเครียด คณะ
ทํางานฯ ได้จัดหาของท่ีระลึกมากมาย เช่น เตารีด 
ไดร์เป่าผม บัตร Dream word บัตรภาพยนต์ 
เส้ือยืด ฯลฯ   มาเป็นรางวัลให้ผู้มาร่วมงาน  ได้
จับฉลากหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรม (ขอขอบคุณ
ผู้สนับสนุนรางวัล รศ.ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร) ทํา
ให้บรรยากาศเป็นไปด้วย  รอยย้ิม  ความสุขและ
ความสนุกสนาน โดยผู้เข้าร่วมงานได้ลงความเห็น
กันว่า “ปีหน้าขอแบบน้ีอีก...อยากให้จัดกิจกรรม
เช่นน้ีปีละ  ๒  คร้ังเลย”  

...แล้วกลับมาพบกันใหม่กับกิจกรรม
ดีๆ เช่นน้ีอีกนะคะ  สําหรับฉบับนี้  สวัสดีค่ะ  

รวบรวมโดย อมรรัตน์ ภู่นคร 

Big Cleaning Day 2015 
รวมแรง รวมใจ  

มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๑๐ 

การเข้าสู่ระบบ    
๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “ เกี่ยวกับ
บัณฑิตวิทยาลัย”         
๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  
๓. เลือกท่ี  ระบบฐานข้อมูลกลาง >>ระบบ Grade  
online  
๔. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in     
ดังภาพ  

๕.  เมื่อผูใ้ช้งานเข้าสู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดง
หน้าจอหลัก  และเมนูการใช้งานต่างๆ   พร้อมท้ังคู่มือ
การใช้งานระบบ  ดังภาพ 

แนะนําส่วนต่างๆ  ของ ระบบเกรดออนไลน์  Grade Online System  และวิธีการใช้งานระบบ 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

ระบบเกรดออนไลน์     
Grade Online System 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๐  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

หน้าจอ Log in ระบบเกรดออนไลน์ 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติม

เกี่ยวกับระบบ  Abstract Online   

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงท่ี  

คุณ ศันสนีย์ บญุนิธิ   
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล    
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บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบเกรดออนไลน์ข้ึน โดยเปล่ียนการส่งเกรดด้วยวธิีการฝนกระดาษแบบเดิมมา

เป็นการส่งเกรดแบบออนไลน์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับอาจารย์สามารถกรอกเกรดได้สะดวกข้ึน ลดข้ันตอนการส่ง

รายงานให้เกรดรายวิชา  (GR.37)  ไปยังหลกัสูตร  เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ  จัดเก็บประวัติการให้เกรดของ
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              Lying on the easternmost country on the Indochina Penin-

sula in Southeast Asia, Vietnam is a strip of land shaped like the letter “S”. 

Vietnam shares the border with China on the north, Laos and Cambodia on 

the west, the Eastern Sea on the east and the Gulf of Thailandon the 

south. Mainland area of Vietnam is approximately 331,690 km2 and is di-

vided in to 63 provinces including five municipalities (Ha Noi, Ho Chi Minh 

City, Da Nang, Can Tho and HaiPhong). Ha Noi is the capital of Vietnam, 

while Ho Chi Minh City is the economic center of country. The census of 

2012 recorded the population of Vietnam as standing at approximately 90 

million. Living across the country is 54 ethnic groups and Viet or Kinh is 

majority ethnic group of Vietnam. 

เก็บมาเล่า  ASEAN Community: 

Welcome to ASEAN: Vietnamese Country 

           Vietnam  has  an ancient culture with wet-rice cultivation and indigenous Dong Son cultural community, notable for its elaborate bronze drums. 

Attaching to the history of the formation and development of the nation, there are three layers of culture overlapping each other including local culture, the 

culture that mixed with those of China and other countries in the region, and the culture that interacted with Western culture. In addition, each ethnic group 

has its own cultural identities, thus, the Vietnamese culture has both diversity and unity. The traditional focuses of Vietnamese culture are humanity and 

harmony; family and community values are highly regarded. Vietnam has a plethora of festivals such based on the lunar calendar such as King Hung Temple 

festival, Tran Temple festival, Huong Pagoda festival, Lim festival etc. and the most important being the Tet New Year celebration. 

          Along with the country from north to south there are a lot of fascinating landscapes. Ha Long Bay, Hue Ancient Capital, Hoi An ancient town, My Son 

Holy Land, PhongNha-Ke Bang National Park and recently Son Doong Cave are recognized as the World Heritage Site by UNESCO. Due to it spreads out more 

than 3000 km long coastline lines, Vietnam has lots of beautiful beaches encompassing NhaTrang, Do Son, Non Nuoc, Mui Ne and PhuQuoc beach. Jungles 

along the country are home to rare, precious animals and plants. In addition, there are some sub-climate regions in Viet Nam including regions with temper-

ate climate and unique sight-seeing, such as DaL at and SaPawhich are well known with plenty of lakes, streams, water-falls and Paddy fields respectively.  

I took the master degree at Mahidol University and at this 

time, I chose to study there by chance. Now, I am in the first 

year of PhD degree and one more time Mahidol is the finally choice. You want to know the reason why? Because I feel at home when stay 

there. Thailand has similar culture, food and climate etc. as my country. Furthermore, in my interested field, Medical Technology, Mahidol 

offers the top course in ASEAN countries even in Asia. Study here, I gain a lot of knowledge which is academic, updated and applicable. Other 

reason is that teachers are very kind, staffs are helpful and Thai colleagues are friendly. That is just my opinion, welcome all of you. Let join 

and gain yourself experience. 

By  MR. LE VAN CHUONG, DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN 
MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM),             

FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY, MAHIDOL UNIVERSITY 

           Vietnamese cuisine traditionally features a combination of 

five fundamental taste (the Yin and Yang-five elements theory): 

spicy (metal), sour (wood), bitter (fire), salty (water) and sweet 

(earth). Some of cuisines, which their name were added to 

the Oxford English Dictionary, are famous and unique such as Pho 

(Phở) and BanhMi (BánhMì). 

Vietnam Timeless Charm!        
Welcome to Vietnam! 

๑๑ 
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Paddy fields in Sa Pa (Lao Cai province) 
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Intensive Course 
บัณฑิตวิทยาลัย   เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  (GRID)  หลักสูตร  

Intensive Course  สําหรบันักศึกษาปรญิญาเอก  เพือ่เทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษระดบับัณฑิตศึกษา  ระหว่างวันท่ี   ๒๓   กรกฎาคม – ๗   สิงหาคม  

๒๕๕๘  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหดิล  ศาลายา 

โดยมีอาจารย์ผูส้อน  ท้ังชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ จาก  ม.มหิดล 

ท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ดา้นการสอนหลกัสตูรโดยตรง 

GRID 530  English  Academic  writing  I   อาจารย์ผู้สอนโดย        

Mr. Mark  Jones  บัณฑิตวิทยาลัย   

GRID 531  English  Academic  writing  II  อาจารย์ผู้สอนโดย   ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. กรัณศุภมาส  เอ่งฉ้วน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และ 

อาจารย์ผูส้อน  Mr. Kevin  Kirk  บณัฑิตวิทยาลัย   

GRID 532  Thesis Writing in Physical  Sciences and  Biosciences  

อาจารย์ผูส้อนโดย   Dr. Alan  Marshall  คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

และ GRID 533  Thesis Writing  in Social  Sciences  And       

Humanities  อาจารย์ผู้สอนโดย  Dr. Mark  Felix  คณะสังคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์

การอบรมครัง้น้ีมนัีกศึกษาและผูส้นใจเขา้ร่วมอบรมเป็นจาํนวนมาก   

นอกจากน้ี บณัฑิตวิทยาลัย ยังได้เปดิคอร์สการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เลือก

หลากหลายอาทิ  เช่น GRID 534: Writing a Research Proposal GRID  535: 

Reading and Understanding in the Research Article  GRID 536: Aca-

demic Conversation Skills   และ  GRID 537: Oral Presentation Skills  
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ลงทะเบยีน Online ได้ที่ :  http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/trainingSys/page.php  

ห้อง  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ชั้น ๑ งานระบบสารสนเทศ 

และการจัดการฐานข้อมูล 

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   

ม.มหิดล ศาลายา  

(**เฉพาะจท. หลักสตูร วิทยาเขตศาลายา) 




