
 
ส่งเสริมบัณฑิตศึกษา  เน้นพัฒนาสังคมไทย  ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 

ปีท่ี ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๑   ประจําเดือนสิงหาคม    ๒๕๕๘ 
ISSN  ๐๘๕๗ - ๙๔๑๕ 

ISSN  ๐๘๕๗ - ๙๔๑๕ 

 
ส่งเสริมบัณฑิตศึกษา  เน้นพัฒนาสังคมไทย  ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 

ปีท่ี ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๔   ประจําเดือนพฤศจิกายน    ๒๕๕๘ 
ISSN  ๐๘๕๗ - ๙๔๑๕ 

 ส่งเสริมบัณฑิตศึกษา  เน้นพัฒนาสังคมไทย  ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 

Transnational Education in Asia Pacific : 
 Challenges and Opportunities 

ความทาทายและโอกาส 
การเสวนา  การศึกษาขามพรมแดนในเอเชียแปซิฟก : 

 

 



 มหาวิทยาลัยมหิดล จดัเสวนาเรือ่ง "การศึกษา
ข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก : ความท้าทายและ
โอกาส" (Transnational Education in Asia Pa-
cific : Challenges and Opportunities)  เมื่อวันท่ี 
๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุม  ๓๒๒  ช้ัน 
๓  อาคารศูนย์การเรียนรู้  ม.มหดิล  ศาลายา  เพือ่
สนับสนุนใหห้ลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษา ภายใต้การ
ประสานงานบณัฑิตวิทยาลัย  จัดการศึกษาข้ามพรม- 
แดน  ผา่นการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือดา้นการ 
ศึกษากับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาตา่งประเทศ 
อีกท้ังเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้
คณะ/สถาบัน จัดทําหลกัสูตร Double Degree Pro-
gramme, Joint Degree Programme, Co-tutelle 
Degree Programme โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กลา่วรายงาน
และวัตถุประสงค์โครงการ  และศาสตราจารย์คลนิิก 
นพ. อุดม คชินทร อธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้
เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด  การจัดเสวนาครั้งน้ีจดัใหม้ี
การบรรยายและเสวนาในหัวข้อตา่งๆ  ท่ีสาํคัญดังน้ี 
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การเสวนา  การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซฟิิก :  

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Transnational 
Education in Asia Pacific : Challenges and 
Opportunities" โดย Prof. Dr.Libing Wang, APEID 
Coordinator & Senior Programme Specialist in 
Higher Education, UNESCO Bangkok Asia-
Pacific Regional Bureau for Education และ
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธกิารบดี 
ให้เกียรติมอบของท่ีระลึกแก ่ Prof. Dr. Libing Wang 
ต่อด้วยการบรรยาย "บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัยใน
การส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดน" โดยศาสตราจารย์ 
ดร.พญ.  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย การ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับเกียรตจิาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี วดิจายา วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา,  อาจารย์ ทพ. 
สุรกจิ วิสุทธวิัฒนากร คณะทันตแพทยศาสตร ์ หวัข้อ 
"Double Degree Programme" รองศาสตราจารย์ 
ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณะพยาบาลศาสตร์ หัวข้อ 
"S a t e l l i t e  C a m p u s "  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.  กณัยารัตน์    สุไพบลูย์วัฒน   บัณฑิตวิทยาลัย, 

รองศาสตราจารย์  ดร.นพ. ถาวรชัย  ลิ้มจินดาพร 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หวัข้อ "Co-
tutelle for Postgraduate Studies" และอาจารย์ 
ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี  สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา  สุนทรธาดา  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หัวข้อ "Joint 
Degree Prgramme" ซ่ึงการจัดเสวนาดงักล่าว 
ได้รับความสนใจจาก คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร  เข้าร่วมกวา่  ๒๐๐  คน  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
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ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร   

ศ.ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ   

 Prof. Dr.Libing Wang, APEID Coordinator & Senior  
Programme Specialist in Higher Education,UNESCO Bangkok 
Asia-Pacific Regional Bureau for Education   



 

เส่ียงของโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากสถานการณ์โลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของพีระมิดประชากร และก้าวเข้าสู่สังคมผู้ 
สูงอายุ และโรคอัลไซเมอร์ คือ โรคท่ีพบเป็นส่วนมากใน
ประชากรสูงอายุ  ก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาและดูแลค่อนข้างมาก ซึ่งยาที่รักษาโรคความจําเส่ือม
ยังคงมีจํากัด แต่จากการศึกษาพบว่า สารสกัดจากเปลือก
มังคุดให้ฤทธิ์ค่อนข้างดี   แต่ผลิตภัณฑ์จากมังคุดที่มีการ
แปรรูปที่ผ่านความร้อนและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
ที่วางจําหน่ายหลายรูปแบบในท้องตลาด ยังขาดหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินฤทธิ์ท่ีเหลือในผลิตภัณฑ์ 
เพราะการศึกษาก่อนหน้านี้ ยังขาดข้อมูลความคงตัวของ
สารสกัดมังคุดที่หลังจากการผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อน 
ดังน้ัน  วิทยานิพนธ์ที่จัดทําจึงมุ่งเน้นทั้งการศึกษาความคง
ตัวของสารสกัดจากมังคุดภายใต้อุณหภูมิสูง เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพจากเปลือกมังคุดที่ยังคงให้ฤทธิ์ ลดความ
เส่ียงของโรคอัลไซเมอร์ เพ่ือเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชน
ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและประชาชนท่ัวไป 

ทั้งน้ี  บัณฑิตวิทยาลัย   หวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน  
วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ  คุณจุฑาเพ็ญ  แจ้งประจักษ์   จะ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป และวงการผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของประเทศไทยอย่างแท้จริง 

 

คุณจุฑาเพ็ญ  แจ้งประจักษ์  นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล  ได้เล่าให้ฟังว่า “เนื่องจากได้
เรียนด้านการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์อาหารมาก่อนจึง
สนใจสมัครเรียนในหลักสูตร  โดยมีความคาดหวังว่า
ต้องการเรียนรู้หลักการและทฤษฎีเชิงลึก ที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่สามารถ
นําไปประยุกต์ได้จริงในการทํางาน รวมถึงทราบข้อมูล
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ   และเมื่อเข้ามาศึกษาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็เป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัอาจารย์ทุกท่าน
น่ารักมาก ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แต่ยังเสริมในส่วนที่ขาด
ให้ด้วยค่ะ ซึ่งการเรียนในสาขานี้ทําให้มีความเข้าใจเก่ียว 
กับหลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ ในแง่มุมของการวิเคราะห์ 
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และกลไกการออกฤทธิ์หรือการ
ทํางานหลังจากที่ดูดซึมในร่างกาย ได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ทางเคมีอ่ืนๆ ทําให้
มีความรู้ที่สามารถพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่ยังคงให้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อ
ผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังปลูกฝังให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและความสําคัญ ความเปน็พิษหรืออันตราย
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หากได้รับมากเกินไป  หรือการ
กล่าวอ้างอย่างผิดกฎหมายอีกด้วย” 

ขณะน้ี คุณจุฑาเพ็ญ  แจ้งประจักษ์  ได้เร่ิม 
ทําวิทยานิพนธ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพจากเปลือกมังคุด      Development 
of  Functional  foods from the pericarp  of 
garcinia  Mangostanal. เป็นงานวิจัยที่เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากเปลือกมังคุด  โดยมุ่ง 
เน้นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ยังคงให้ฤทธิ์เพ่ือลดความ

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เป็นอาหารประเภท
หนึ่ง  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรง นอกเหนือ 
จากการรับประทานอาหารปกติ  เพ่ือเสริมสารอาหาร
บางอย่าง  มักอยู่ในรูปแบบลักษณะเป็นเม็ด  แคปซูล  
ของเหลวฯลฯ  สําหรับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่มี
สุขภาพร่างกายปกติ   มิใช่สําหรับผู้ป่วย 
 อาหารเพ่ือสุขภาพ หรือ  Functional Food  
หมายถึง   อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย   นอก 
เหนือจากสารอาหารหลักที่จําเป็นต่อร่างกายและอาจช่วย
ลดอัตราการเส่ียงต่อโรค 

ในปัจจุบัน ความนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกป ี 
จึงทําให้ ตลาดโลกของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
เพ่ือสุขภาพ  ประมาณการว่าจะมีปริมาณสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน  ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้
ทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพ ให้
ทันกับความต้องการของประชาชน และตลาดโลกที่เติบโต
อย่างก้าวกระโดด 

ดังนั้น ภาควิชาอาหารเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  
และบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล จึงได้จัดทําหลักสูตรวิทยา-  
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
อาหารเพ่ือสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  เปิดรับผู้สําเร็จ
การศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กับอาหาร  หรือวิทยาศาสตร์สาขา
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องเข้าศึกษา เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตสหสาขา 
วิชาด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   และอาหารเพ่ือสุขภาพ  
ที่มีความรู้ทั้งทางด้านการผลิต  การวิเคราะห์  การวิจัย  
และฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
อาหารเพ่ือสุขภาพ  รวมท้ังมีความรู้ในการสกัด  จัดเตรียม
สารสกัดจากพืชสมุนไพร  หรืออ่ืนๆ  เพ่ือพัฒนาให้อยู่ใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  สําหรับใช้ในการบริโภคเพ่ือ
สุขภาพ 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ)   

 จุฑาเพญ็ แจ้งประจักษ์  
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารและอาหารเพือ่สุขภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล   

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สาขาวิชาท่ีตอบโจทยสังคมโลกในปจจุบัน 
MASTER  OF  SCIENCE  PROGROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS  (INTERNATIONAL PROGRAM)  

คณะเภสชัศาสตร์ ม.มหิดล 

ประธานหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข   (E-mail : vimol.sri@mahidol.ac.th)  
ภาควิชาอาหารและเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  ม.มหิดล 
โทร.  ๐ ๒๖๔๔  ๘๖๗๗ - ๙๑ ต่อ  ๕๗๐๖, ๕๗๐๗  
หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ :  www.grad.mahidol.ac.th 
และ  www.pharmacy.mahidol.ac.th 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 



๐๔ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 

 

หลักสตูร  Double  Degree  Programme 

 Double Degree Programme หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา เป็น
หลักสูตรประเภทหน่ึงของหลักสตูรร่วมกบัมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศ  ท่ี
ผู้บรหิารหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้จัดทําข้อตกลง  
ความรว่มมือ Memorandum of Understanding (MOU)  ท้ังทางด้าน
วิชาการ การเงิน  และการบริหารจัดการหลกัสูตร  ร่วมกับผูบ้ริหารหลกัสูตร  
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

นักศึกษาท่ีไดร้ับคัดเลือกให้เรียนในหลักสูตร Double Degree 
Programme  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ ์  ท่ี
จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ  
ตามโครงสร้างหลักสูตร ท่ีมีการพิจารณาจัดทําร่วมกันระหว่างสองสถาบันการ 
ศึกษา 
 ผู้สาํเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  Double Degree Programme 
จะได้รับปรญิญา ๒ ใบ จากมหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวทิยาลัย
ต่างประเทศ  ท่ีมคีวามรว่มมือ หลกัสูตร  Double Degree Programme 
ระดับบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่ีเปิดสอนในปัจจุบันมีดังน้ี  
 
ระดับปริญญาเอก 
คณะเภสัชศาสตร์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ)   
(Mahidol University - University of Groningen, The Netherlands)  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา (หลักสูตรนานาชาติ)  
(Mahidol University - Liverpool John Moores University)  
 
ระดับปริญญาโท  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลกัสตูรนานาชาติ)  
(Mahidol University - International Medical College (IMC), West-
phalia Wilhelms University, Munster, Germany)  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาคพิเศษ) (Mahidol University - University College London (UCL) 
 
ดูรายละเอียดหลกัสูตรเพิ่มเติม  และสมัครเข้าศึกษาได้ท่ี 
www.grad.mahidol.ac.th  

| หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สนใจเข้าศึกษา สามารถสมัครได้ต้ังแต่วันน้ี –  ๑๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
ผ่านระบบ  Online  Admission  ดูรายละเอียดข้อมูลการศึกษา  และวิธีการสมัครท่ี   http:// www.grad.mahidol.ac.th 

สอบถามโทร.  ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓  และ ๒๐๘ - ๒๑๐  

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยความร่วมมือ  กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 



๐๕ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ออนไลน์ e-Learning และการผลิตส่ือการเรียนรู้
แบบ 3D Animation เป็นต้น 
            ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานวิจัย พัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
สํานักการศึกษา  ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๕๙   
หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   
http://www.bangkokeducation.in.th/ 
new-details.php? 
 

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ได้รับอนุมัติงบประมาณประจําปี ๒๕๕๙  ให้
ดําเนินการจัดสรรสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา จํานวน ๑๐  ทุน ทุนละ ๒๕,๐๐๐ 
บาท  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการทําวิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น
และให้มีการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ 
โดยมีรายละเอียดการขอทุนดังนี้ 

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสุนน 
-   เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอก  จากสถาบันการศึกษาในประเทศ 
-   เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา หรือ

นักวิจัยทั่วไป 

 คุณสมบัติของงานวิจัยที่จะเสนอขอรบัทุน
สนับสนนุ 
            เป็นงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย หรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น และเร่ืองที่ทํา
การวิจัย เน้นเฉพาะ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ถ้าเป็นเร่ืองที่สอดคล้องกับนโยบายและ
วิสัยทัศน์การศึกษาของกรุงเทพมหานคร  จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ เช่น การใช้แท็บแล็ตเพ่ือการศึกษา 
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการเรียนการ
สอน การผลิตส่ือการเรียนรู้รูปแบบ Application บน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ การสร้างโปรแกรมที่เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีทางการศึกษา การผลิตการเรียนรู้

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

การให้ทนุอุดหนุนในการพฒันานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทุนการศึกษาด้านวิจัยเทคโนโลยีประจําป ี๒๕๕๙  

เงื่อนไขการรับทนุ 
-  นักศึกษาผู้ได้รับทุน ส่งเอกสาร

ตามที่ประกาศไว้ในประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้
ได้รับทุน ฯ มาท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย     
ม.มหิดล  กําหนด หากเลยกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ 

-  ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายงานผล
การเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 
๑๕  วัน หลังจากเสร็จส้ินการนําเสนอผลงาน 

 
นักศึกษาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด

กําหนดเวลาการยื่นขอรับทุนอุดหนุน    ช่วงเวลา
การนําเสนอผลงาน  วันประกาศผลทุน   ตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ได้ที่   http://
www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/
international-academic-presentations.php 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 

ชั้น  ๒  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  (ศาลายา)  
โทรศัพท์ ๐๒  ๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ  ๒๑๑ - ๒๑๓     
โทรสาร  ๐ ๒๔๔๑  ๙๕๑๑ 

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  มีความ
ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
๑. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก (ทั้งนักศึกษาไทย
และต่างชาติ) จากคณะ/สถาบัน/ ส่วนงาน ที่
บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  เป็นผู้บริหารเงินรายได้
หลักสูตร ซึ่งได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างท่ีนักศึกษากําลัง
ศึกษาอยู่ 

๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  
(แผน ก)  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่สอบ
ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์   โดยได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล   ให้ดําเนินการเป็น
วิทยานิพนธ์ได้   รวมทั้งได้รับการอนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว  และต้อง
ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนท่ีให้การ
สนับสนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ 

๓. ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการ
พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไป
ต่างประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย   ม.มหิดล 

๔.  ผู้ขอทุนจะต้องมีรายช่ือเป็นลําดับแรก
ของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนําเสนอ และ
ระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อ
ของคณะผู้นําเสนอและผลงานที่จะนําเสนอจะต้องมี
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการ
นําเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ 
Poster Presentation 

๕. กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนใน
การเดินทางไปเสนอผลงานในคร้ังน้ีจากแหล่งทุนอ่ืน 
โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ใน
การพิจารณา 

๖. หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกทุน
คืนได้ 

จํานวนเงินทนุอุดหนุน 
ทวีปเอเชีย ทุนละ ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐.-  ถึง 

๓๐,๐๐๐.- บาท 
ทวีปออสเตรเลีย ทุนละ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- 

ถึง  ๓๕,๐๐๐.- บาท 
ทวีปยุโรป ทุนละ ไม่เกิน  ๔๕,๐๐๐.- บาท 
ทวีปแอฟริกาทุนละ ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐.- 

บาท 
ทวีปอเมริกา ทุนละ ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐.- 

บาท 
 
 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  
 ๓. เลือกท่ี  ระบบฐานข้อมูลกลาง >>  ระบบรับสมัครออนไลน์  

 ๔. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in   ดงัภาพ  
 ๕. เมื่อผู้ใช้งานเขา้สู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก  และ
เมนูการใช้งานต่างๆ   พร้อมท้ังคู่มือการใช้งานระบบ   

 
 

แนะนําส่วนต่างๆ  และวธิีการใช้งานของระบบรับสมัครนักศกึษา Online (นักศกึษาไทย) 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปที่ ๑  ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ 

จุดเด่นของระบบ 
๑. ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัคร หลกัฐาน และชําระเงิน 

ผ่านระบบออนไลน์ แทนการสมัครด้วยตนเอง ท่ีบณัฑิต
วิทยาลัย สามารถทําได้ทุกได้ทุกท่ีท่ีมี Internet 

๒. ผู้สมัครสามารถชําระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิต ระบบอํานวย
ความสะดวก ประหยัดเวลาการเดินทางไปชําระเงินผา่น
ธนาคาร 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรับสมัคร
นกัศึกษา  Online (นกัศึกษาไทย)  โดยตรงที่  
นางสาว  กญัจนี โรจน์ศิลป ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

  โทร. ๐  ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ  ๑๑๔  
  e-mail  : kanjanee.rot@mahidol.ac.th 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 

ระบบรับสมัครนักศึกษา Online (นักศึกษาไทย)   
ระดบับัณฑติศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 

 ระบบรับสมัครนักศึกษา Online (นักศึกษาไทย)  ระดับบัณฑิตศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล  เริ่ม
พัฒนาขึ้นในปี ๒๕๕๔  ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและ
ชําระเงินค่าสมคัร ซึ่งสามารถสมัครได้ทุกที่ทีม่ี  Internet  แทนการสมัครด้วยตนเองที่บณัฑิตวทิยาลัย   ผู้ใช้งานสามารถเขา้
ใช้งานระบบได้ที่ Website บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  

รูปท่ี  ๒  แสดงหน้าจอสถานะกรอกข้อมูลใบสมัคร 

ในข้ันตอนการสมัครนั้น จะมีสญัลกัษณ์บอกสถานะกรอก
ข้อมูลใบสมัคร ดังนี้ 
๑.   Apply  คือ  สถานะกรอกข้อมลูใบสมัคร 
๒.   Upload คือ  สถานะส่งเอกสาร 
๓.  Referee คือ  สถานะส่งข้อมูลให้กบัผู้อ้างอิง จะมีเฉพาะบาง

หลักสูตร 
๔.   Payment คือ สถานะการชําระเงิน โดยขั้นตอนน้ีผู้สมัคร
สามารถเลือกชําระเงินได้ ๒ แบบคือ แบบชําระเงนิผ่านบตัรเครดิต 
และ แบบชําระเงนิผ่านธนาคาร 
๕.  Submit คือ  สถานะสิ้นสุดข้ันตอนการสมัคร โดยขั้นตอนน้ี
ผู้สมัครสามารถตดิตามสถานะใบสมัครและสามารถดาวน์โหลดบตัร
สอบได้ท่ีสถานะน้ี 

 

 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

อ้างอิงข้อมูล  อาจารย์ณรงค์วิทย์  แสนทอง 
http://www.topservicetraining.com/articles_detail.php?id=4  

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

ตัวเอง แน่นอนว่าการทําอะไรก็ตามย่อมมีปัญหา
อุปสรรค แต่ขอให้คิดเสียว่าปัญหาอุปสรรคนั้นคือ
ความท้าทาย พยายามหาแรงจูงใจเข้ามาเสริมทัพ
อยู่ตลอดเวลา เช่น บางคนได้แรงใจจากลูก บางคน
ได้แรงใจจากเป้าหมายในชีวิต บางคนได้แรงใจจาก
เพ่ือน  ฉะน้ันต้องกําจัดแบบถอนรากถอนโคน 
  ๔. ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง เมื่อ
เราได้กําจัดจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งอะไรให้กับชีวิต
แล้ว ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องทําคือ การ
ประเมินผลดูว่าได้ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ 
เพราะอะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้ ประเมินผลได้ 
เราสามารถจัดการกับมันได้ และการประเมินผล จะ
ช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพ่ิมข้ึนไปอีก 
ขอให้คิดว่าการกําจัดจุดอ่อนและการพัฒนาจุดเด่น
ของเราเป็นเกมอย่างหนึ่ง ที่เรากําลังเล่นอยู่กับ
ตัวเอง จงสนุกและเพลิดเพลินกับมันมากกว่าที่เรา
คิดว่าเป็นภาระหน้าที่ที่น่าเบื่อ 
 จากบทความข้างต้น  อาจบอกได้ว่าทุก
ส่ิงทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า “ตัวเรา” “ใจ” ของ
เราไม่เป็นจุดเร่ิมต้น และที่สําคัญคือต้อง “ลงมือ
ทํา” พร้อมกับการยอมรับจุดอ่อนของเราเพ่ือที่จะ
นํามาพัฒนาปรับปรุง  (อย่างจริงจัง)   ให้ดีขึ้น  หรือ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีเราต้ังไว้ ส่วนจุดเด่นที่เรามี
อยู่ เราก็ต้องไม่หยุดนิ่งว่าดีแล้ว เราต้องมีการหา
วิธีการเสริมจุดเด่นต่างๆ เหล่านั้นให้มีพลังมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและดีอย่างเปี่ยม
ด้วย “คุณภาพ” แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ... 
 

 มนุษย์เราเกิดมา คงไม่มีใครดีพร้อมไป
หมดทุกด้าน คนทุกคนย่อมมีทั้งจุดอ่อนและจุดเดน่
แตกต่างกันไปตามเบ้ืองหลังชีวิตของแต่ละคน บาง
คนฉลาดแต่ควบคมุอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่ง แต่
นําเสนอไม่เป็น บางคนทํางานดี ขยันขันแข็ง แต่รับ
ไม่ได้ที่ถูกคนอื่นตําหนิหรอืดุด่า บางคนเก่ง แต่ไม่
ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ สิ่งสําคัญใน
การพัฒนาตนเอง ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีจุดอ่อนหรือ
จุดเด่นน้อยกว่าหรอืมากกว่ากัน แต่อยู่ที่ใคร
สามารถค้นหา ยอมรับ และลงมือกําจัดจุดอ่อนและ
เสริมจุดเด่นของตนเองได้มากกว่า คนบางคนหาไม่
เจอแม้กระทั่งจุดออ่นและจุดเดน่ของตัวเอง คนบาง
คนหาเจอแต่ไม่ยอมรับจุดอ่อน หรอืบางคนยอมรับ 
แต่บอกว่าแก้ไขยาก หรือแก้ไขไม่ได้หรอก เพราะ
มันเป็นอย่างนี้มาตัง้นานแล้ว แต่จะทําอย่างไรล่ะ
เพื่อท่ีจะทําให้เราพฒันาตวัเองไปสู่เป้าหมายท่ีคิดและ
ต้องการได้ ฉบับนี้ขอนําเทคนคิการกําจัดจุดอ่อน-
พัฒนาจุดเด่น  : เพ่ือพัฒนาตนเองมาฝากทุกท่าน 
 ๑. สํารวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเดน่ ส่ิงที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองคือ การค้นหาตัวเองให้
เจอว่าตัวเองมีจุดอ่อนและจุดเด่นตรงไหนบ้าง สําหรับ
วิธีการในการวิเคราะห์สามารถทําได้หลายวิธี เช่น 
 -  การเปรียบเทียบเร่ืองต่างๆ กับผู้อ่ืน 
เช่น การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
การส่ือสาร ระบบการคิด การอ่าน การเขียน การ
นําเสนอ รวมถึงวินัยในตนเองในด้านต่าง ๆ 
 -  การใช้ผู้อ่ืนเป็นกระจกเงา หมายถึง 
การให้ผู้อ่ืนวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดเด่นของเรา ว่า
เป็นอย่างไร โดยให้กลุ่มบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเป็นคน
วิเคราะห์ เช่น พ่อแม่พ่ีน้อง สามีภรรยา เพ่ือน
ร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง เพราะจะทําให้เราสามารถ
มองเห็นตัวเองในทุกมิติ เพราะจุดอ่อนหรือจุดเด่น
บางอย่างเราไม่ได้แสดงออกให้คนบางกลุ่มเห็น เช่น 
พ่อแม่อาจจะไม่ทราบว่า ทักษะในการส่ือสารเราเป็น
อย่างไร แต่พ่อแม่จะทราบดีเก่ียวกับนิสัยลึกๆ ของเรา
ซึ่งเพ่ือนร่วมงานอาจจะไม่ทราบ 

 - การใช้แบบทดสอบเราสามารถทดสอบ

จุด อ่อนและจุดเด่นของเราได้ จากแบบทดสอบ
ประเภทต่างๆ เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือดู
ลักษณะนิสัย แบบทดสอบทางภาษา  แบบทดสอบ
การคํานวณ ฯลฯ การนําเอาปัญหาและความสําเร็จใน
ชีวิตมาทบทวนเพ่ือหาจุดอ่อนและจุดเด่น เช่น ทบทวน 
ดูว่าเร่ืองอะไรที่เรารับไม่ได้ เร่ืองอะไรท่ีเราไม่ชอบมาก
ที่สุด เร่ืองอะไรที่เรานั้นยังแก้ปัญหาไม่ตก ในขณะ 
เดียวกันก็ให้ทบทวนดูความสําเร็จที่เราได้รับว่าเกิดจาก
อะไร เช่น การท่ีเรามีหน้าที่การงานที่สูงในปัจจุบัน
เพราะเราเรียนเก่ง หรือเพราะเราทํางานดี เพราะเรา
เข้ากับหัวหน้าได้ดี ฯลฯ 
 ๒. จัดลําดับความสําคญั เมื่อเราทราบ
จุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ว ให้ลองนํามาจัด 
ลําดับดูว่า เร่ืองไหนเป็นเร่ืองที่สําคัญและต้องกําจัดหรือ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 
 -  ถ้าไม่กําจัดจุดอ่อนหรือเสริมจุดเด่นน้ันๆ 
จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตของเรา มากน้อย
เพียงใด เช่น ถ้าเราไม่กําจัดจุดอ่อนเร่ืองการควบคุม
อารมณ์  เราคงไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้าได้ 
หรือถ้าเราไม่พัฒนาทักษะด้านภาษา เราคงไม่สามารถ
ทํางานกับบริษัทต่างชาติตามที่เราหวังไว้ได้ 
  - ความถี่ในการเกิดขึ้นของจุดอ่อน หรือ
จุดเด่น จุดอ่อนใดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยท่ีเราไม่สามารถ
ควบคุมมันได้ หรือไม่รู้ตัวให้กําจัดออกไปก่อน เช่น เรา
มักจะลืมตัว พูดอะไรออกไปโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึก
ของผู้ฟังอยู่เสมอ ทั้งๆ ที่เราไม่ได้ต้ังใจ สําหรับจุดเด่น
ที่เรามีและต้องใช้งานบ่อยๆ ก็ควรจะพัฒนาเพ่ิมเติมให้
ดียิ่งๆ ขึ้น 
 ๓. ลงมือกําจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น 
ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการกําจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น
คือ การลงมือปฏิบัติจริง ถ้ามีความยากลําบากในการ
แก้ไขและพัฒนาหลายส่ิงหลายอย่างพร้อมกัน  ขอ
แนะนําให้ทําทีละอย่าง เช่น ช่วงแรกอาจจะพัฒนาใน
เร่ืองทัศนคติก่อน เมื่อทําได้สําเร็จแล้ว ค่อยๆ พัฒนา
ในเร่ืองอ่ืนๆต่อไป จุดหักเหที่สําคัญในการลงมือปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาตัวเองอยู่ที่ "อย่าล้มเลิกความต้ังใจ" คนบาง
คนท้อ คนบางคนขาดความอดทนอดกล้ัน พ่ายแพ้ภัย

๐๗ 

“กําจัดจุดออน พัฒนาจุดเดน : 
เพ่ือพัฒนาตนเอง 



 

โครงการ VOLUNTEER DAY 2015 ชุบชีวิตสะพาน "VOLUNTEER DAY" 

Student Activities    
Live & Learn 

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลากหลายคณะ สถาบัน จากกลุ่ม MU Youth For Next Step (กลุ่มผู้นําเยาวชนจิตอาสา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดกิจกรรม "ชุบชีวิตสะพาน VOLUNTEER DAY" ภายใต้โครงการ Volunteer Day 2015  เม่ือวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ  อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสําคัญในการพัฒนาดูแลรักษาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  และสร้างจิต

อาสาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงครั้งนี้ น้องๆ ได้ร่วมทาสีสะพานบริเวณทางเข้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเปล่ียนกระถางต้นไม้

ให้ดูสวยงาม เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึวิจัย คร้ังท่ี ๔  
จัดโดย  สถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง  
สถานท่ีจัดประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง  จงัหวัดราชบรุี  
ปิดรับผลงาน  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙    วันจัดประชุม  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๙  
 
1nd National and International Conference on Education Research 
and Social Development  
จัดโดย  สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
สถานท่ีจัดประชุม  KU Home  ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ  
ปิดรับผลงาน  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
 
ประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ระดบับณัฑิตศึกษา 
คร้ังท่ี  ๑๐  
จัดโดย  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานท่ีจัดประชุม  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  
ปิดรับผลงาน  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙   วันจดัประชุม  ๑๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  
 
ส่งบทความวิจยั และกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและ
กรณีศึกษาด้านพฒันบริหารศาสตร์ประจําปี  ๒๕๕๙  
จัดโดย  สาํนักวิจยั  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปิดรับผลงาน  ๑๕  มกราคม   ๒๕๕๙  วันจัดประชุม  ๑๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 



บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการบรรยาย 
วิทยากรได้รับเกียรติจาก Dr. Chris Brown, Sen-
ior Lecturer, London Centre for Leadership 
in Learning จาก Institute of Education, 
University College London, University of 
London. มาบรรยายให้ความรู้ การจัดบรรยาย
ดังกล่าว มีทั้งอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิต- 
ศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็น
จํานวนมาก  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปฎิทินกิจกรรม 

๑๕ ตุลาคม – ๒๐  ธันวาคม  ๕๘  
โครงการเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยมหิดล  
(สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา คณะ/สถาบัน  ม.มหิดล)  
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา ต่อ  ๒๐๘ – ๒๑๐  

๒๖  ธันวาคม  ๕๘  
กําหนดสอบข้อเขียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อ  ระดับบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล  
ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๙  (รอบที่ ๑)  
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา  ต่อ  ๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑๙  ธันวาคม  ๕๘  
โครงการอบรม  “เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม” 
ติดต่อ  : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ  ๒๑๑ - ๒๑๓  

 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดบรรยายพิเศษ  เร่ือง 
"Research Methods for Postgraduate students" 
วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  ณ  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนิน 
การตามระเบียบวิธีวิจัย และเพ่ือส่งเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการวิจัย แก่อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการนําความรู้ที่ได้รับ
ไปสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจัยต่อไป  
โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดี 

๒๙  ธันวาคม  ๕๘   
งานเล้ียงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ติดต่อ  : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ  ๒๑๔ - ๒๑๕   

๑๖  ธันวาคม  ๕๘   
โครงการอบรม  “สุขใจกับการทํางาน” 
ติดต่อ  : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ  ๒๑๔ - ๒๑๕   

๑ - ๓๐   ธันวาคม  ๕๘   
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ทูตบัณฑิตสัมพันธ์  รุ่นที่ ๙ 
ติดต่อ  : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ  ๒๑๑ - ๒๑๓  

๐๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตร Interdisciplinary Program for 
Biomedical Sciences (IPBS) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาแนะ
แนวหลักสูตร IPBS สําหรับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์
ที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพ่ือให้ความรู้และ
แนะนําการเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ  วิทยากรโดย Asst. Prof. Kyoko Hombo และ
นักศึกษาไทยที่ได้รับทุนและศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  

 

สัมมนาหลักสตูร (IPBS) OSAKA

 สัมมนาหลักสตูร (IPBS) OSAKA UNIVERSITY 
 บรรยายพิเศษ เรื่อง Research Methods for Postgraduate students  

๘  ธันวาคม  ๕๘ - ๑๖  กุมภาพันธ์  ๕๙   
โครงการทอสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ป.โท ที่ ม.มหิดล  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  คร้ังที่ ๒ 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐ 

๕ ธันวาคม  ๕๘  – ๑๒  กุมภาพันธ์  ๕๙   
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (รอบที่ ๒)  
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา,งานประชาสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๒๐๘–๒๑๐,๑๑๒–๑๑๓  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๔   ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

บัณฑิตวิทยาลัย   จัดการเรียนการสอนรายวิชา บฑคร ๕๒๑  จริยธรรมการวิจัย (GRID 
521 RESEARCH ETHICS) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายใน - ภายนอก  ม.มหิดล  
รวมท้ังบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา วิทยากร
ได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้เก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์  พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคน  ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประจําเดือนพฤศจิกายน  "ก้าวทัน ภาษี
น่ารู้"  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ   อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  พิธีเปิดโดย ผศ. ดร.
เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับภาษี
ประเภทต่างๆ ที่จําเป็นต้องรู้ สิทธิการลดหย่อนภาษี การคํานวนภาษี และ Product ของกองทุน 
RMF/LTF  วิทยากรโดย  เจ้าที่อาวุโส  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  ของบริษัทมหาชนจํากัด  กรุงไทย  
ต่อด้วยการเสริมความรู้ด้านสิทธิบัตรต่างๆ  โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัททิพประกันภัย  

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ประจาํเดือนพฤศจิกายน “ก้าวทัน  ภาษีนา่รู้”  

การเรียนการสอนรายวิชา บฑคร ๕๒๑ จริยธรรมการวิจัย  

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

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  กัณยารัตน์  สไุพบูลย์วัฒน   เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ สุณีย์  กัลยะจิตร   
ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  สมชัย  ตระการรุ่ง  ชัชชยั  คุณาวิศรุต   นภเรณู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วิชิต  สุธรรมารักษ์  กองบรรณาธิการ : นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วรรณา  ช่วยรักษา    
ปาณิสรา ร้อยชิน  อรญัญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวนพิมพ์ :  
๖๐๐   เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

งาน 'มหิดลวิชาการ' ๒๕๕๘ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ 
Turnitin" และ  "การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin & Plagiarism"  วันที่  ๑๓  และ 
๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
โปรแกรม Turnitin และสามารถใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ 
จากฐานข้อมูลทั่วโลกได้   วิทยากรได้รับเกียรติจาก  อาจารย์สรวง   อุดมวรภัณฑ์   คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.มหิดล   

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURNITIN" 

การจัดทําแผนยทุธศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึง
ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดี
ฝ่ายแผนและการคลัง ได้กล่าวถึงร่างยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ใน ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ทั้งนี้ 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดงาน 'มหิดลวิชาการ' ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
ซึ่งในคร้ังน้ี  บัณฑิตวิทยาลัย  ได้จัดสอนทํากล่องแฟนซีรีไซเคิล   โดยเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปกรรม และ
แนะนําการศึกษาต่อ   ระดับบัณฑิตศึกษา  ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๔  ประจําเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 



 
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 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   
รับสมัครนักศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 ดูรายชือ่สาขาวิชาที่เปดรับ  วิธีการสมัคร ไดที่ 

www.grad.mahidol.ac.th 

•  ระดับปริญญาเอก 
•  ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง 
•  ระดับปริญญาโท 
•  ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 

รอบที่ ๒  
รับสมัคร : ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  -  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 




