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๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกันจัดกจิกรรมปั่นจักรยานเฉลมิพระเกียรต ิ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
“ปั่นเพ่ือพ่อ Bike for Dad” เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ 
พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ท่ี   ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  
๑๕.๐๐  น. จุดสตาร์ท  ณ บริเวณอาคารบัณฑิตวิทยาลัย  โดยเส้นทางในการปั่น
รอบมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา ระยะทาง  ๔.๕  กิโลเมตร  ท้ังน้ีได้ม ี 
Super  Grads. มาสคอต   บณัฑิตวทิยาลัย  รว่มสร้างสีสันในขบวน 

 

 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  คณะผู้บรหิาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ได้
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ มหดิลสิทธา
คาร โดยมี ศาสตราจารย์  คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม่  จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคล พร้อมกล่าวนําคณะผูบ้ริหาร บุคลากรจากทุกส่วนงาน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล   ถวายราชสดดุีเฉลิมพระเกียรต ิ    และรว่มร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี  เพลงสดุดมีหาราชา  และพ่อแห่งแผ่นดิน  หลังจากน้ันเป็นการจุดพลุ 
ดอกไม้ไฟเฉลมิพระเกียรติฯ สีสันสวยงาม  ท่ามกลางบรรยายกาศแหง่ความปลื้มปิติ

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘ 

    ผู้บริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลงัของแผ่นดิน 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ ฯ 

“ปั่นเพ่ือพ่อ Bike for Dad” 

 บัณฑิตวิทยาลัย นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอือ้มพร มัชฌมิวงศ์ รอง
คณบดีฝา่ยแผนและการคลัง และบุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานท่ีดี และพลังของแผ่นดิน  เมื่อ
วันพฤหสับดีท่ี  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๘ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ๘๘  พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ บริเวณโถงพระ
บรมรูปสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  ช้ัน ๑   สํานัก 
งานอธกิารบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 



๐๓ 

ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad กิจกรรมจกัรยานเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๘ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
ภายใต้พระราชดาํริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับเป็นกจิกรรมอันดีท่ีทํา
ให้ประชาชนทุกคนได้แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพ่อของแผ่นดิน  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั”  
ผ่านทางกายและใจ  และกจิกรรมดังกลา่วยังช่วยส่งเสริมสร้างความสามัคคี ความมนํ้ีาใจของคนใน
ชาติตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนรกัการออกกําลังกายอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  

Bike for dad   

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๘ 

เส้นทางแห่งความจงรักภักด ี 

จะปั่นตามนาย  แต่พอได้ไปจรงิๆ  ได้มากกว่า
ตรงจดุน้ัน ทุกคนท่ีไปปั่นคิดเหมอืนกัน คือ 
อยากจะเป็นกาํลงัใจให้พ่อหลวงของพวกเรา อยู่
กับพวกเรานานๆ เป็นการแสดงถึงความจงรัก 
ภักดี  เป็นการแสดงออกอย่างหน่ึงท่ีทําได้  ตอน
ปั่นไประหว่างทางรู้สึกท้อเหมือนกัน  รู้สึกเหน่ือย  
แต่พอเห็นเด็กๆ  คนแก่  คนชรา  ท่ีไม่พร้อม
แม้กระทั่งจักรยานท่ีใช้ปั่น  แตทุ่กคนยังแสดง 
ออกถึงความตัง้ใจจริงอย่างเห็นได้ชัด เพราะใน 
ขณะท่ีร่างกายเราพร้อมทุกอย่าง เราจึงต้องไม่ท้อ 
โดยตลอดเส้นทางการปั่นไปจะมีคนมาให้กาํลงัใจ 
ตลอดเส้นทาง ท้ังสองขา้งทางต่างเปล่งเสียงคําวา่
สู้ๆ  และทรงพระเจริญตลอดเส้นทาง  จนทําให้
ผมรูส้ึกภูมใิจมาก ท่ีได้ลุกข้ึนมาร่วมแสดงออกถงึ
ความจงรกัภักดี  ในการเป็นสว่นหน่ึงเลก็ๆ ท่ี
สามารถทําไดใ้นฐานะประชาชนของพระองค์” 

น่ีเป็นอีกหน่ึงพลงัเสียงเล็กๆ  ท่ีเต็มไป
ด้วยความตั้งใจจรงิและความจงรักภักดี  เป็นสว่น
หน่ึงท่ีหลอมรวมเป็นพลังย่ิงใหญ่  เป็นท่ีประจักษ์
ให้ชาวโลกเห็นถึงความพร้อมใจ  ความรกั และ
ความจงรกัภักดีท่ีเราชาวไทยมีต่อพระบาทสมเดจ็  
พระเจ้าอยู่หัว  ผู้เป็นศูนย์รวมใจคนไทยท้ังชาติ    
เป็นอีกหน่ึงเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร ์ ท่ีประชาชน
คนไทยทุกคน  รวมท้ังผมจะจดจําตลอดไป   

ธรรมกร สนุทรวิภาต  เป็นหน่ึงในบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม Bike  for Dad  “ปั่นเพ่ือพ่อ” เมื่อวันท่ี ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  ท่ีผ่านมา  ธรรมกร  ได้ถ่ายทอด 
เปิดเผยถึงความรูส้ึกประทับใจ  หลังจากท่ีไดร้่วมเปน็
ส่วนหน่ึงในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยในครั้งน้ี 

จากจุดเริม่ต้นและปลายเสน้ทางการได้เข้า
ร่วมกจิกรรม Bike  for Dad  “ปั่นเพ่ือพ่อ” ธรรมกร 
เล่าวา่ จุดเริ่มต้น ตนได้สมัครเข้าไปร่วมกจิกรรม Bike 
for Dad ผ่านการลงทะเบียนทาง  Internet การ
ลงทะเบียนในครั้งน้ัน ง่ายและสะดวกมาครับ  ผม
ได้รับบัตรปั่นจกัยานเลขท่ี F๗๙๒๑๗๐ เส้นทางการ
ปั่นจักรยาน  โดยเริ่มต้นเส้นทางสิริมงคลท่ีบริเวณ 
พระลานพระราชวงัดุสิตและปลายทางถึงลานพระราช 
วังดุสติ เส้นทางการป่ันรวมระยะทาง  ๒๙ กิโลเมตร
ผมได้เดินทางไปรว่มกับนักปั่นคนอ่ืนๆ ถึงจุดนัดพบ
เวลาประมาณ  ๑๕.๐๐ น. และได้เริ่มปั่นจักรยาน

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.  โดยระยะทางการปั่น
แบ่งเป็น  ๓ ระยะ  คือ  ระยะท่ี ๑ เริม่ตน้ท่ีพระลาน
พระราชวังดุสิต ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะ 
ทาง ๗ กิโลเมตร ระยะท่ี ๒ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถึง หอประชุมกองทัพเรือ ระยะทาง 
๑๔ กิโลเมตร และระยะท่ี ๓ หอประชุมกองทัพเรือ 
ถึง พระลานพระราชวังดสุิตอีกระยะทาง ๘ กิโลเมตร 

ธรรมกร  กล่าวต่อว่า การท่ีผมไดม้ารว่ม
กิจกรรม Bike for dad ครั้งน้ี  ยังทําให้ผมได้พบเห็น
ภาพพลงัของประชาชนทุกเพศทุกวยั ท่ีพร้อมใจกัน
มารว่มกจิกรรมน้ี  เกิดความรู้สึกปลื้ม  มีความสุข 
และย่ิงมีความสุขมากๆ ทุกครัง้ท่ีนึกถึงภาพพลงั
ความสามัคคีของประชาชน ท่ีพรอ้มใจมาร่วมแสดง
ความจงรกัภักดีตอ่พระองค์อย่างลน้หลามและตลอด
เส้นทางตา่งพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจรญิ”  

ตอนท้าย ธรรมกร กล่าววา่  ครั้งแรกใน
ความตัง้ใจท่ีจะไปปั่นจักยานเพ่ือพ่อ  ตอนน้ันอยาก 

 ธรรมกร สุนทรวิภาต   
พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส ๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 



 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวชิาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)   โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา PhD in Human Rights and Peace Studies 
(International Program) 
 
 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การศึกษาด้านทฤษฎี 
ระเบียบวิธีวจิัย และการศึกษาปจัจยัทางสังคม  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของ
ประเทศไทย รวมท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก  ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ  และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  สันติภาพและสันติวธิี
อย่างเช่ือมโยง มพีลวัตและเป็นสหวิทยาการ เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจและการ
วิเคราะห์โครงสร้าง บรบิทสังคมไทย  และการนํามาตรฐานและกลไกสิทธิ
มนุษยชนท้ังในระดับสากล  และระดับชาติมาใช้ในบรบิทท้องถ่ิน  เพื่อเสริมการ
ทํางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และมี
ความรูด้้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ  อันจะนําไปสูก่ารพัฒนาประเทศ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ ของสังคม 
  
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 แบบ ๑  ทําวิจัยอย่างเดียว 
(๑) สําเร็จการศึกษาหลักสตูรปริญญาโท  สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง โดยไดแ้ต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํกวา่ ๓.๕๐        
(๒) ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓-๕ เรื่องในสาขาสังคมศาสตร ์นิติศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง ในวารสารท่ีได้รับการประเมนิจากผู้เช่ียวชาญในสาขา
น้ัน 
(๓) ผู้มีประสบการณ์การทํางานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรอืสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 แบบ ๒ ศึกษารายวิชาและทําวิจัย 
(๑) สําเร็จการศึกษาหลักสตูรปริญญาโท   สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันอุดม 
ศึกษาท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้รับแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํกวา่ ๓.๕๐  
(๒) ผู้มีประสบการณ์การทํางานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพหรอืสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 อาจารย์ประจําหลักสตูร 
อาจารย์  ดร.  ศรปีระภา  เพชรมรศรี  (ประธานหลักสูตร) 
(E-mail : sripraphapet@gmail.com) 
Dr. Yanuar Sumarlan (E-mail : sumarlany@gmail.com) 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   อาคารปญัญาพิพัฒน์  ช้ัน ๑    
โทร : ๐  ๒๔๔๑  ๐๘๑๓   Fax : ๐ ๒๔๔๑  ๐๘๗๒ 

 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน Master of Science Program in School 
Health (International Program) 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน 
(หลักสูตรนานาชาติ)    หลักสูตรท่ีผลิตมหาบัณฑิตใหม้ีความรูใ้นดา้นโรคท่ี
สําคัญ สาํหรบัเดก็นักเรียน การส่งเสริมสุขภาพ และ สุขอนามัยในโรงเรียน 
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน การจดัการอนามัยโรงเรียน รวมถึงมี
ความรู้ทางดา้นงานวิจัยด้านอนามัยโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีสุขภาพสมบรูณ์ท้ังกาย ใจ จติวญิญาณ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับ
สังคมไทยและมวลมนุษยชาติ  
  
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(๑) สําเร็จการศึกษาหลักสตูรปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สังคมศาสตร ์ศึกษาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศท่ี
ทางสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่าํกวา่ ๒.๕๐ 
(๓) ผู้ท่ีมีคุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพจิารณาให้
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 
  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
(๑) นักอนามัยชํานาญการ 
(๒) ผู้เช่ียวชาญทางอนามัยโรงเรียน 
(๓) นักวิจัยด้านอนามัยโรงเรียน 
(๔) เจ้าหน้าท่ีองค์กรเอกชน 
 
 อาจารย์ประจําหลักสตูร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดํารงเกียรติ อาจหาญ   (ประธานหลักสูตร) 
สํานักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
ช้ัน ๓  อาคารจําลอง  หะรณิสตุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร ๐ ๒๓๐๖ ๙๑๓๐, ๐ ๒๓๕๔ ๙๑๐๐ - ๔ ต่อ ๑๕๓๙, ๑๕๓๒, ๑๕๓๓   
หรือท่ี chiraporn.pra@mahidol.ac.th, chutamas.cha@mahidol.ac.th 

 

| หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สนใจศึกษา สามารถสมัครสอบได้ต้ังแต่วันนี้ –  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
ผ่านระบบ  Admission Online   ดูรายละเอียดข้อมูลการศึกษา และวิธีการสมัคร  ท่ี   http:// www.grad.mahidol.ac.th 

สอบถาม โทร.  ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓  และ ๒๐๘ - ๒๑๐  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๕   ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๘ 

๐๔ 



๐๕ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

 

รับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจยัภาคอุตสาหกรรม (รอบ ๑/๒๕๕๙)  

ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
๑  ก.พ. ๕๙  - ๓๑  มี.ค ๕๙      
นําเสนอโครงการวจิัยโดยนักวิจัยและผู้ประกอบการ 
๑ พ.ค. ๕๙–๑๕  มิ.ย. ๕๙      
หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม    
สอบถาม โทร  ๐๒ ๒๗๘ ๘๒๒๖, ๐๒ ๒๗๘ ๘๒๐๐ 
ต่อ  ๘๓๕๑, ๘๓๕๒, ๘๓๕๓ โทรสาร  ๐๒ ๒๙๘ 
๐๔๕๒  หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่  http://
rri.trf.or.th 
 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ
อุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาค 
อุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for 
Industries, SuRF) รอบ ๑/๒๕๕๙  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘  - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๙  
 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม 
เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาค 
อุตสาหกรรม (Translational research) และการ
สร้างนวัตกรรมภายในประเทศ โดยเน้นประเด็น
ปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาค 
อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 ขอบเขตงานวิจัย  โจทย์วิจัยต้องเป็น
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจาก

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  โดยมีหนังสือ
แสดงเจตจํานงท่ีจะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 รายละเอียดทุนวิจยัเพ่ืออุตสาหกรรม 
ทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/
หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัย
จากภาคเอกชน (ถ้ามี)   ทั้งน้ีโดยนักวิจัยหลักต้องมี
คุณสมบัติตามที่ สกว. กําหนด 

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
(SuRF) เป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับ
ภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ โดย สกว. จะร่วม
สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท ใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
และค่าตอบแทนนักวิจัยเป็นต้น   
ปฏิทินการดําเนนิงานทุน SuRF (รอบ ๑/๒๕๕๙ ) 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
๑ ธ.ค. ๕๘  - ๓๑  ม.ค. ๕๙      

 ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

โทรศัพท์: ๐ ๒๒๗๘-๘๒๗๖  โทรสาร:๐ ๒๒๙๘-
๐๔๗๘ 
E-mail: trfrgj@trf.or.th, chudamas@trf.or.th, 
thanawan@trf.or.th 
 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  http://rgj.trf.or.th/
download/RGJAdvanced2559.pdf 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” (RGJ 
Advanced Programme) ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
สําหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ คปก. ไม่เกิน ๓ ปี 
ผู้สนใจสามารถสมัครทุน และศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติม ได้จากเว็บไซต์ http://
rgjadvanced.trf.or.th  

กําหนดเวลาการสมัคร: ๑  ธ.ค. ๕๘ – ๓๑  ม.ค. ๕๙  
สมัครทุนและส่งข้อเสนอโครงการทางระบบออนไลน์  
ประกาศผล : ๒๙  เม.ย. ๕๙  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ชั้น ๑๔   อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่  ๙๗๙/๑๗
-๒๑  ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน 
กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๘ 

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 

สอบถามโทร.  ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๒ ,  ๒๐๘ - ๒๑๐  

คุณสมบัติผู้สมัคร 
-    นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีสุดท้าย   
    (ทุกสถาบัน การศึกษา) 
-   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  ๒.๗๕  ขึ้นไป 
 

ความรูภ้าษาอังกฤษ 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระระดับปริญญาโท  ม.มหิดล  ครั้งท่ี ๒ ดู

คุณสมบัติผู้สมัคร 
-    นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีสุดท้าย   
    (ทุกสถาบัน การศึกษา) 
-   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  ๒.๗๕  ขึ้นไป 

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ได้ท่ี www.grad.mahidol.ac.th 

วันน้ี—๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

วันเสาร์ท่ี ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

 

ขอเชิญเข้าร่วม 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  
 ๓. เลือกท่ี  ระบบฐานข้อมูลกลาง >>  ระบบข้ึนทะเบยีนบัณฑิต 
  ๔. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in   ดงัภาพ  

 ๕. เมื่อผู้ใช้งานเขา้สู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก  และ
เมนูการใช้งานต่างๆ   พร้อมท้ังคู่มือการใช้งานระบบ   

แนะนําส่วนต่างๆ  และวธิีการใช้งานของระบบขึน้ทะเบียนบัณฑติ 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปท่ี ๑  ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

รูปที่ ๓ ตัวอย่างหน้าจอแสดงการเขา้สู่ระบบขึน้ทะเบยีนบณัฑิต 

จุดเด่นของระบบ 
มีการทํางานในรูปแบบ Intranet ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถ

กรอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรใ์ดก็ได้ท่ีอยู่ในระบบเครือข่าย 
 

**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ระบบข้ึนทะเบยีนบณัฑติ   โดยตรงที่  
นางสาว  ทรายทอง  เช้ือนุ่น   นักวชิาการคอมพิวเตอร์   
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

  โทร. ๐  ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ  ๑๑๖  

  E—mail : saithong.chu@mahidol.ac.th 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๘ 

ระบบขึน้ทะเบียนบณัฑติ 
 ระบบขึน้ทะเบียนบณัฑิต  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการแจง้ความประสงค์การเขา้รบัพระราชทาน
ปรญิญาบัตรของนกัศึกษา  ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล   และยนืยนัขอ้มลูของนกัศึกษาทีสํ่าเรจ็การศึกษา    ผู้ใชง้าน
สามารถเข้าใชง้านระบบได้ที่ Website บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  

รูปท่ี ๒ ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายช่ือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๘ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

 ที่มาข้อมูล :  
http://th.jobsdb.com/th-th/articles/ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

อาจเพิ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง 
โดยการนึกหรือมองทุกสิ่งรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษ นึก
คําศัพท์ของสิ่งรอบตัวที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันเป็น
ภาษาอังกฤษ ถ้าไม่แน่ใจศัพท์คําไหน ให้จําไว้แล้วมาเปิด
ดิกชันนารีทีหลัง หรือคุณจะโหลดแอปดิกชันนารีไว้ใน
สมาร์ทโฟนของคุณเพื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็วข้ึนก็ได้ หรือ
ก่อนจะคุยกับใคร คุณอาจลองนึกบทสนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษในหัวก่อนว่ารูปประโยคท่ีคุณต้องการ
สื่อสารนี้จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ก่อนที่จะคุย
กับเขาเป็นภาษาไทยปกติก็ได้ วิธีนี้จะทําให้เราได้ฝึก
ภาษาบ่อยข้ึนทุกที่ทุกเวลา 

๘ . กํ า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษและมุ่ ง ม่ัน ต้ังใจจริง   การกํ าหนด
เป้าหมายในการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกฝน และเรียนรู้
อย่ า ง มุ่ ง ม่ัน  ตั้ ง ใจจริ ง  จะทํา ใ ห้ เรารู้ ว่ า เ รา เ รียน
ภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน เม่ือมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว และพุ่งชน
อย่างจดจ่อตั้งใจ อดทน ความสําเร็จในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน 

๙. ทําการฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นเร่ือง
สนุก  มองการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องสนุก 
ให้เป็นความท้าทาย เป็นความตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้สิ่ง
แปลกใหม่และเอาชนะตั ว เองได้  เ ม่ือ เรามอง ว่า
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องธรรมดารอบตัว จะทําให้เราลด
ความเครียดที่ต้องฝึกภาษาอังกฤษลง เม่ือนั้นเราจะเกิด
ความภาคภูมิใจ ม่ันใจในตัวเอง ไม่ประหม่า เขิน อาย 
หรือกลัวเวลาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอีก 
          เคล็ดลับดีๆ นี้ทุกคนสามารถนําไปฝึกฝนได้ หาก
เรามีความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการฝึกฝน มีวินัยกับตนเองใน
การพยายามที่ จะทําสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ใ ห้สํ า เร็จ  คิดว่า
ภาษาอังกฤษคงไม่ยาก? เกินไปใช่ไหมคะ...ลองไปฝึกกัน
ดูนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆ ที่เรานํามาฝากเพื่อที่
เราจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจและสร้าง
ความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติให้ดียิ่งข้ึนด้วยการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกัน ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหม
คะ  แค่คิดจะพูดก็มีชัยแล้วค่ะ... 

 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ฉบับนี้ขอต้อนรับปีใหม่
ทุกท่านด้วยการเข้าสู่ AEC หรือเข้าสู่การเป็นหนึ่งใน
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว   เม่ือเข้าสู่ 
AEC เรื่องของภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารมีความจําเป็น 
และมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการ
ทํางานติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านของเราและ
ชาวต่างชาติอื่นๆ ความรู้และความชํานาญในการใช้
ภาษาอั งกฤษจะเ ป็น ใบเ บิกทาง ใ ห้ เรา ได้ มี โอกาส
เจริญเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ไกลยิ่งข้ึน 
วันนี้ขอนํา  ๙ เคล็ดลับ วิ ธี เก่ งภาษาอังกฤษสําหรับ
คนทํางานอย่างเราๆ มาฝากกัน... 

๑. ฝึกอ่านภาษาอังกฤษทุกวัน  ฝึกอ่านข่าว 
นิยาย หนังสือ ตํารา บทความ ที่เป็นภาษาอังกฤษทุกวัน 
ในยุคดิ จิตอลอย่างทุกวันนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ “สัมผัส” ใช้สมาร์ท
โฟนหรือแทปเล็ตของเราให้เป็นประโยชน์ นอกเหนือจาก
ความบันเทิงหรือเล่นโซเชียลมีเดียกับเพื่อนๆ คุณสามารถ
อ่านข่าวจากเว็บไซต์ของสํานักข่าวต่างประเทศต่าง ๆ เช่น 
CNN BBC Bloomberg ได้ง่ายดายทุกวัน หรือหากคุณ
เ ป็นหนอนหนั ง สื อ  คุณสามา รถ เ ลื อ ก ซ้ื อหนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษตามความสนใจและความชอบ เพื่อการฝึก
คําศัพท์ ฝึกการอ่านจับใจความ ฝึกการใช้รูปประโยคที่
หลากหลาย สละสลวย ฝึกจินตนาการและยังได้ความรู้
รอบตัวที่กว้างขวางเพื่อใช้ในการทํางานได้อีกด้วย ถ้าเราได้
อ่านทุกวัน ภาษาอังกฤษเรา จะเก่ง ดีข้ึนเรื่อยๆ 

๒. ฝึกฟังภาษาอังกฤษทุกวัน การฟังเพลง
ภาษาอังกฤษ แล้ว search หาเนื้อเพลงเพื่อร้องตามอย่าง
ถูกต้อ ง  และการดูหนั งหรื อ ซี รี ส์  (CD/ DVD) ที่ เ ป็น
ภาษาอังกฤษโดยอ่านซับไตเติ้ลหรือคําแปลด้านล่างในครั้ง
แรกเพื่อให้รู้เนื้อหาและในคร้ังต่อไปก็พยายามไม่อ่านซับฯ 
หรือปรับเป็นซับฯ ภาษาอังกฤษ เป็นวิธีการที่ได้ทั้งความ
บันเทิง และได้ฝึกภาษาอังกฤษที่ง่ายดายวิธีหนึ่ง เราจะได้
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการดูหนังฟังเพลง แถมยังได้
ฝึกฟังสําเนียงที่แตกต่างของตัวละคร  ฝึกเดาความหมาย
จากอวัจนภาษาที่ปรากฏ ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษ และ
ยังได้เรียนรู้คําศัพท์แสลงใหม่ๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
หากเราสามารถฟังแล้วเข้าใจความหมายจากบทสนทนา 
หรือเนื้อร้องที่เราได้ยินบ่อยๆ จะเป็นการเพิ่มความม่ันใจ
และทําให้เราไม่กลัวเวลาที่ต้องฟังฝรั่งพูดอีกต่อไป 

๓. ฝึกเขียนภาษาอังกฤษทุกวัน  หากเรา
สามารถนึกคําหรือรูปประโยคที่เราจําได้ หรือได้เรียนรู้จาก
การฝึกอ่าน และฝึกฟังฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจําแล้ว 
เราควรจะฝึกเขียนภาษาอังกฤษทุกวันประกอบกันไปด้วย 
เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ และฝึกฝนการเขียน
ให้ใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ศึกษา ค้นคว้า หม่ันท่องศัพท์ 
และหลักไวยากรณ์พื้นฐานให้แม่นยํา จําศัพท์ภาษาเขียนที่

ได้จากการอ่านมาแล้วลงมือฝึกเขียน โดยอาจเริ่มจากการ
ฝึกเขียนไดอารี่ เป็นภาษาอังกฤษ หรือฝึกเขียนอีเมลล์
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทํางานก็ได้ ทั้งนี้เราอาจถามผู้รู้
หรืออาจารย์เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียน
อย่างสมํ่าเสมอ 

๔. จัดให้มีช่วงเวลาพูดภาษาอังกฤษในท่ี
ทํางาน เพื่อการฝึกทักษะการพูดให้เป็นเร็ว และสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่คุณจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในทุ กๆ  วั น  คุณอาจนํ า เ สนอ ใ ห้ มี  “ชั่ ว โ ม งฝึ กพู ด
ภาษาอังกฤษ” ในที่ทํางาน เช่น ทุกบ่ายสามโมงของทุกวัน 
ทุกคนในแผนกหรือในองค์กรจะต้องสื่ อสารกันเป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกๆ วัน เม่ือ
เราพูดบ่อยๆ เราจะเคยชิน และการใช้ภาษาอังกฤษจะเป็น
เรื่องเล็กๆ ที่เราทําได้เหมือนเวลาเราใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสาร 

๕. เข้าคอร์สเรียนภาษาเพ่ิมเติม  หากมีเวลา
และทุนทรัพย์เพียงพอ การไปเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมตามสถาบันสอนภาษาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทํา
ให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องข้ึน เพราะเราจะรู้หลัก รู้
เทคนิคในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน จากอาจารย์ผู้สอน เราจะ
ได้มีชั่วโมงบังคับที่ฝึกให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ 
การไปสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
เช่น TOEIC TOEFL IELTS ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้
เราต้องกระตุ้นตัวเองให้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริงจังมากข้ึน 
เพื่อใช้ผลคะแนนที่ดี มาพัฒนาการทํางานหรือศึกษาต่อใน
อนาคต 

๖. ไปเข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลา
งานที่ใช้ภาษาอังกฤษ  การหาเพื่อนชาวต่างชาติ หรือการ
ไปเข้าร่วมชมรมภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราได้ฝึก
ภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา การได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด จะทําให้เราสังเกตการใช้คํา
และรูปประโยคจากเพื่อนต่างชาติ แล้วนํามาปรับใช้ใน
ภาษาอังกฤษของเราได้ดีข้ึน และยังได้เพื่อนใหม่ เปิดโลก
กว้าง และได้คอนเน็คชั่นต่างชาติอีกด้วย 

๗. พยายามนึกหรือมองทุกส่ิงรอบตัวให้เป็น
ภาษาอังกฤษ  หากงานของคุณเป็นงานที่ ไ ม่ต้องใช้
ภาษาอังกฤษ และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ คุณ

๐๗ 

เคล็ดลับ 
วธิเีกง่ภาษาองักฤษสําหรบัคนทํางาน 

๙ 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสดุท้าย เพื่อเข้าศึกษาต่อ  
ป.โท ท่ีม.มหิดล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครัง้ท่ี ๑ วันเสารท่ี์ ๒๘  
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

กิจกรรม : ช่วงเช้า เป็นการบรรยายเพ่ิมพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ และ
เทคนิคเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์อิง
ประภา บณุย์ศิรสิิริไท จากศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย ช่วงบ่าย ผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยครั้งน้ีมีนักศึกษาจาก ม.มหิดล 
และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ กว่า  ๒๐๐  คน  

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๘ 

โครงการทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสดุท้ายฯ ครั้งท่ี ๑ 

๐๘ 



โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปฎิทินกิจกรรม 

๕  มกราคม ๒๕๕๙   -  ๒๙  เมษายน  ๕๙   
เปิด-ปิด ภาคปลาย ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา  ต่อ  ๑๐๙ - ๑๑๑  

๒๑  มกราคม  ๕๙  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ผู้สนใจเข้าศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ติดต่อ  : งานรับนักศึกษา   ต่อ  ๒๐๘ - ๒๑๐  

๒๘  มกราคม  ๕๙  
กิจกรรม Campus Road show เพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์  
ติดต่อ  : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ  ๒๑๔ - ๒๑๕   

 

๒๗  มกราคม  ๕๙   
บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินพลังงาน  
ติดต่อ  : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ  ๒๑๔ - ๒๑๕   

๒๖  มกราคม   ๕๙   
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "การตรวจสอบภายใน"  
ติดต่อ  : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ  ๒๑๔ - ๒๑๕   

๐๙ 

สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการไถ่ชีวิต
โค-กระบือ  จากโรงฆ่าสัตว์  คร้ังที่ ๑๔  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อวันเสาร์ที่  ๕  ธันวาคม  
๒๕๕๘   นําโดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  สมทรง  เลขะกุล  ประธานโครงการฯ   
และ  รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมฯ โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์และ
พิธีมอบโค-กระบือ แก่ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเข้าโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ   
โดยในปีนี้ได้รับเงินบริจาคจากผู้ร่วมทําบุญเป็นเงิน ทั้งส้ิน ๙๑๑,๐๐๐ บาท  และได้
นําเงินบริจาคไถ่ชีวติโคเพศเมีย  จํานวน  ๓๓  ตัว  ตัวละ  ๒๗,๐๐๐ บาท   ณ   โรง
ฆ่าสัตว์ปทุมธานี 

 

การบรรยายเพื่อรายงานผลการวิจัยองค์กร 

๘  ธันวาคม  ๕๘ - ๑๖  กุมภาพันธ์  ๕๙   
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย  
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  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ร่วมกับ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยายเพ่ือรายงาน
ผลการวิจัยองค์กร ณ ห้อง K ๑๐๒  อาคารเฉลิม
พระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท 
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ 
มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เปน็ประธานกล่าวเปิดการบรรยาย 
จากน้ัน เป็นการรายงานผลการวิจัย  
 >> งานวิจัยเชิงวิเคราะห์ เร่ือง : การ
วิเคราะห์สถานภาพ การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 >> งานวิจัยเชิงสํารวจ เร่ือง : ทัศนคติ

และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ ในหลักสูตร
นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล  โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่ง
งานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บัณฑิต
วิทยาลัย กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทั้งนี้เพ่ือให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตร 
ได้ทราบถึงผลการวิจัยด้านบัณฑิตศึกษา และร่วม
หารือและนําผลการวิจัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ต่อไป 

โครงการไถ่ชีวิต โค - กระบือ จากโรงฆ่าสตัว์  ครั้งที่ ๑๔ 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับท่ี  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานกิจการนักศึกษา จัดเสวนาธรรมเร่ือง "สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิด
เชิงบวก"  เมื่อวันที ่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ   อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย พระคุณ
เจ้าพระราชวิจิตรปฏิญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม   ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร 
เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน  ได้มีมุมมองใหม่ๆ ปรับเปล่ียนวิธีคิดทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่ิง
ต่างๆ รอบตัว สู่ความคิดและแนวปฏิบัติเชิงบวก  และสามารถนํามาปรับใช้ในการเรียน การทํางาน
และดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม" ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๘  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ   อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพ่ือให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทบทวนวรรณกรรม การเขียน และการอ้างอิง   
เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการ วิทยากร
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีนันท์กานต์ รุจิภักด์ิ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ทั้งนี้   มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขา้ร่วมอบรมกว่า ๑๕๐  คน  

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

อบรมเร่ือง "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม" 

เสวนาธรรม "สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก" 

 
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 

 บัณฑิตวิทยาลัย นําโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ถวายดอกไม้จันทน์ เพ่ือส่งเสด็จ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ  
เม่ือวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพฯ 

พิธพีระราชทานเพลิงพระศพสมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

อบรม สุขใจกับการทํางาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเร่ือง “สุขใจกับการทํางาน” เพ่ือให้บุคลากรได้ฝึกเจริญสติ ใน
ชีวิตการทํางาน และในชีวิตประจําวัน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในองค์กร รวม
ไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๘   ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุชีลา ตันชัยนันท์ นักวิชาการและ
นักเขียนอิสระ   บรรยายให้ความรู้พร้อมสอดแทรกกิจกรรม       

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และส่ือสาร

องค์การ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง "เทคนิค

การเขียนบทความวชิาการ/บทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ วันที่ ๙  

ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องพญาสัตตบรรณ คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จัดโดยคณะสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

บรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ  



 

ใครจะได้เปน็ MISS & MR. BRAND AMBASSADOR 2016  มาร่วมโหวตและร่วมให้กําลังใจผู้สมัครได้ท่ี : 
HTTP://WWW.GRAD.MAHIDOL.AC.TH/GRAD/BA/INDEX.PHP?MAIN_INDEX=POSTER.PHP 
FACEBOOK :  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GRAD.MAHIDOL 

Student Activities    
Live & Learn 

 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี ๒๖ ประจําปี ๒๕๕๙ 
จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตพัทลุง 
จัดประชุม  ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ปิดรับผลงาน  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙    วันจัดประชุม  ๒๖ - ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference คร้ังท่ี ๖ 
จัดโดย  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
จัดประชุม  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปิดรับผลงาน  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการระดับชาติภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๙  
จัดโดย  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  ม.มหิดล 
จัดประชุม  ณ   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ปิดรับผลงาน  ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม  ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๖  ฉบับที่  ๒๓๕  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๘ 

โฉมหน้าผู้สมัครผ่านเข้ารอบ โครงการ "ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ ๙" 
Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2016  

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ICADA คร้ังท่ี ๕ ปี ๒๕๕๙ 
จัดโดย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดประชุม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บางกระปิ  กรุงเทพฯ 
ปิดรับผลงาน  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม  ๒๖ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
 
ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “Green ASIA and  
Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development” 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชยี 
จัดประชุม  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 
ปิดรับผลงาน  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
วันจัดประชุม  ๑๗ - ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

 

๑๑ 



 
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 




