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๐๒ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

(2016 GRADUATE STUDIES FRIENDLY DIALOGUE) 

 

โครงการสานสัมพันธ์บณัฑิตศึกษาระหว่างบัณฑติวิทยาลัย  คณะ/สถาบนั/วิทยาลัย/ศูนย์  
และหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา ประจําปี  ๒๕๕๙ 

เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บณัฑิต
วิทยาลัย จัดงานครบรอบ ๕๒ ป ีคล้ายวันสถาปนา  
บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๘  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา สาํหรับการจัดกจิกรรมใน
ปีน้ี ไดจ้ัดให้มีพธิีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพุทธ
มนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม 
และจตุปจัจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙  รปู กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ชาวบณัฑิตวิทยาลัย โดยม ี ศาสตราจารย์ 
ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิต
วิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การชมวิดีทัศน์ 
ประมวลภาพการทํางานและกิจกรรมของผูบ้ริหาร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ในปท่ีีผ่านมา   

 กิจกรรมชาวบัณฑิตพบผู้บริหาร นําโดย 
คณบดีและคณะผูบ้ริหารบัณฑิตวิทยาลัย กลา่วถึง
แผนงานและนโยบายบัณฑิตศึกษา เช่น ด้าน
ภาษาองักฤษ การพัฒนา soft skill ของนักศึกษา 
การเปดิตลาดวิชา และการให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  จากนั้นเป็นพิธีมอบ
โล่และเงินรางวัลให้แก่บุคลากรดีเดน่ บัณฑิต-
วิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๘ แม่ดี-บุคลากรเด่น
ประจําป ี๒๕๕๘  และมอบรางวลัประกวดผลงาน
ทีมบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น  ประจําปี  ๒๕๕๘ 

 ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล  
ได้ดําเนินการจัดโครงการสานสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษา
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/
ศูนย์ และหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา ประจาํป ี 
๒๕๕๙  (2016 Graduate Studies Friendly 
Dialogue) น้ัน ท้ังน้ีเพื่อถ่ายทอดนโยบายแนวทาง 
การดาํเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในดา้นตา่งๆ   
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘  ตลอดจนช้ีแจงนวัตกรรมเพ่ือการให้บริการ
ในด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมให้ข้อมลู
สําคัญท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ของบัณฑิตศึกษาแต่ละ
หลักสูตรของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ ผ่าน
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ท่ีได้มาจากฐานข้อมูลของบัณฑิต
วิทยาลัย  การรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะ/สถาบัน

วิทยาลัย/ศูนย์    และหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา   
สําหรับเดอืนกุมภาพันธ ์ ๒๕๕๙ บัณฑิตวิทยาลัย 
นําโดยศาสตราจารย์  ดร.  แพทย์หญิง  พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย พรอ้มทีมผู้บริหาร
และบุคลากร ได้เข้านําเสนอนโยบายของบณัฑิต
วิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ดงัน้ี  คณะศิลปศาสตร ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ
สถาบันโภชนาการ  โดยม ี คณบดี ผูอ้ํานวยการ  
และคณะทีมผู้บรหิาร ประธานคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและเลขาหลกัสูตรฯ   พร้อมท้ัง
เจ้าหน้าท่ีของคณะ  สถาบัน  วิทยาลัย  ให้การ
ต้อนรับอย่างดีย่ิง 

วันคล้ายวันสถาปนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

ครบรอบ ๕๒ ป 



 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)   
Master of Science Program in Nutrition and Dietetics  
(International Program) 
 หลักสูตรแรกของประเทศไทย  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชํานาญด้าน
โภชนาการและการกําหนดอาหารท่ีมีศักยภาพสูง   ให้ความรู้ และคําปรึกษาแก่ผู้ป่วย 
บุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกัน และบําบัดโรคต่างๆ โดยเฉพาะ
โรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ  สามารถพัฒนางานวิจัย  สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน 

และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนอย่างย่ังยืน   

เข้ามาศึกษาในหลกัสูตร จึงทําใหม้นัีกศึกษาพม่ามาก
ข้ึน   ตามด้วยนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา    ภูฏาน 
และ ศรีลงักา  
 
จุดเด่น  ความโดดเด่นของหลักสูตร กบัสังคมใน
ปัจจุบัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
โภชนาการและการกําหนดอาหาร  ได้รับความสนใจ
และได้รับการยอมรับมากข้ึน  ปจัจุบันมสีถาบันการ 
ศึกษาหลายแห่ง เปิดเป็นหลกัสตูรระดับปรญิญาตร ี
โดยรับบัณฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา จากสถาบันโภชนา- 
การ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนหน่ึงไปเป็นอาจารย์ 
บัณฑิตสว่นใหญ่ของสถาบันฯ จะเป็นนักโภชนาการ
กําหนดอาหารตามโรงพยาบาลต่างๆ  ซ่ึงขณะน้ีไดม้ี
กําหนดการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
เพื่อสรา้งความมั่นใจต่อผู้เข้ามารับบริการ  ในการ
ดแูลและบรกิารสขุภาพท่ีมมีาตรฐาน  โรงพยาบาลจงึ
จําเป็นจะต้องย่ืนขอ JCI (Joint Commission Inter-
national)  ซ่ึงโรงพยาบาลท่ีได้การรับรองมาตรฐาน
จาก JCI จะเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก และกฏของการได้
เข้ามาตรฐาน JCI คือ ในโรงพยาบาลต้องมีบุคลากร
การแพทย์ตําแหน่งนักโภชนาการ นักกําหนดอาหาร
อาหาร  ซ่ึงในปัจจุบันเราจะพบวา่ปัญหาด้านสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือท่ัวโลกจะเป็นปญัหา
ในเรื่องโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง  เช่น  ในกลุ่มผู้ท่ีเป็นโรค 
เบาหวาน   โรคไขมันในเลือดสงู  โรคความดันโลหิต
สูง  และโรคต่างๆ เหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกันดวี่าเกิดจาก
พฤติกรรมการกินและสิ่งแวดล้อมตา่งๆ  การปอ้งกนั
การเกดิและยับย้ังความรุนแรงได ้ โดยหันมาใสใ่จ
สุขภาพ  ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมอย่างจริงจังเป็นระบบ 

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

อ่านต่อหน้า ๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

ความเป็นมาในการจัดทําหลักสูตรฯ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

โภชนาการและการกําหนดอาหาร (นานาชาติ) สถาบนั 
โภชนาการ  เปน็หลักสูตรแรกท่ีเปิดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดการ
เรียนการสอนในปกีารศึกษา  ๒๕๔๕  ในอดีตช่วง ๑๕ 
– ๑๖ ปีท่ีผ่านมา  ผู้บรหิารของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
สถาบันโภชนาการ  เล็งเห็นความจาํเป็นท่ีจะต้องมี
บุคลากรทางการแพทย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับโภชนาการและ
การกาํหนดอาหาร  ประกอบกับบคุลากรของสถาบัน
โภชนาการในตอนน้ัน  ยังไม่มีนักวิชาการ นักวิจัย ดา้น
โภชนาการมากนัก  สถาบันฯ จึงได้มีการสง่บุคลากร 
ไปเรียนรู้ด้านสุขภาพดา้นต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องดา้นโภชนา- 
การท่ีตา่งประเทศ  ๒-๓ คน เพื่อจะได้มาช่วยเขียนและ
กลับมาพัฒนาหลกัสูตรของสถาบันฯ ให้มีความทันสมัย 
และตรงความต้องการของผู้ตอ้งการศึกษา ซ่ึงหลักสตูร  
ของสถาบันโภชนาการ (ทุกสาขา) ได้รับความสนใจ 
อย่างย่ิง ประกอบกับสถาบันมีการพัฒนาหลักสูตรมา
อย่างต่อเน่ือง  เพื่อผลติบัณฑิตท่ีมคีวามรู้ความชํานาญ
ด้านโภชนาการ  และสามารถนําความรูม้าประยุกต์เพือ่
สร้างเสรมิสุขภาพ อีกท้ังป้องกันรกัษาโรคท่ีเกี่ยวข้อง
กับโภชนาการ  ท้ังน้ีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ของ
ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  ปัจจุบนั
หลักสูตรโภชนาการและการกําหนดอาหาร มีนักศึกษา
ท่ีสาํเรจ็การศึกษาและกําลังศึกษาในหลักสูตร  ๔๘ คน 
และจากท่ีเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติ  
จึงทําใหส้ถาบันโภชนาการ มีนักศึกษาตา่งชาติเข้ามา
ศึกษา   จํานวนร้อยละ  ๒๐  เป็นนักศึกษาท่ีมาจาก
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  ไดแ้ก่ ประเทศพม่า  และ ๒ ปี
ท่ีผ่านมา  สถาบันโภชนาการได้รับนักศึกษาทุนนอร์เวย์ 

๐๓ 

โดย  ผูช้่วยศาสตราจารย์  วันทนีย ์ เกรียงสินยศ 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร  
(หลักสูตรนานาชาติ)   สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรโภชนาการและการกําหนดอาหาร (นานาชาติ)   หลักสูตรแรกในไทย   
มุ่งผลิตบณัฑิตเพ่ือแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพและโภชนาการอย่างยั่งยืน  

การป้องกันหรือการสง่เสรมิจงึเป็นสิง่สําคัญ  ซ่ึง
นักโภชนาการ  นักกําหนดอาหาร  ท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จึงเข้ามามีบทบาทกับ
ผู้ป่วยในแง่ของการส่งเสริมการป้องกันต่างๆ เกี่ยว 
กับโรคท่ีกลา่วถึง เช่น เป็นนักโภชนบําบัดในการ
ให้คําแนะนําเรื่องการรบัประทานอาหารท่ีถูกตอ้ง
หรือรับประทานอาหาร ให้เหมาะสมกับวถีิชีวิต 
หรือพยาธิสภาพของตัวผู้ป่วยเอง  ซ่ึงอาจสรุปได้
ว่า นักโภชนาการ  นักกาํหนดอาหาร   สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ     



รัฐคูเวต เชิญชวนเสนอช่ือบุคคลหรือ
องค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล “Al-Sumait Prize 
2016”  ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้แกบ่คุคลหรือ
สถาบันท่ีมีผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ความกา้วหน้าด้านความมั่นคงทางอาหาร 
สาธารณสุข และการศึกษา โดยผู้ไดร้ับคัดเลือกจะ
ได้รับเงินรางวัล จาํนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐ  สาํหรบัผู้ท่ีมีผลงานการวิจัยหรือความคิด
ริเริ่มท่ีจาํเป็นต่อความมั่นคงทางอาหาร  ไดแ้ก ่

 
- การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  พันธุ์พืช  

หรือปศุสตัว์ ท่ีช่วยส่งเสรมิความมั่นคงทางอาหาร
แก่ประชากรผู้ยากไร้ในทวปีแอฟรกิา โดยการเพ่ิม
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีผลิตและบริโภค
ในประเทศ 

- การส่งเสรมิสรา้งให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงปจัจัยการผลิต  วิธีการ เทคโนโลยี และ
ตลาด เพื่อเพิม่ผลติภัณฑ์อาหารหลกัซ่ึงเป็น
องค์ประกอบสําคัญของอาหารของผู้ยากไรใ้นทวีป
แอฟริกา 

- การส่งเสรมิสรา้งให้เกษตรกร 
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และสภาวะอากาศท่ีมีความรุนแรง 
 

ผู้ท่ีสนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและ
ผลงานได้โดยตรง ท่ี Kuwait Foundation for 
the Advancement of Sciences (KFAS) Priz-
es Office หรือท่ี  
E-mail:  alsumaiprize@kfas.org.kw  
ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

โครงการทุนนักวิจัยแกนนํา  
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ) 

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เลง็เหน็ถึงความ 
สําคัญของการเสริมสรา้งกาํลงัคน เพ่ือยกระดับ
ความแข็งแกร่ง และเป็นหน่ึงในพลงัขับเคลื่อน
สมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ จึงจัดตัง้“โครงการ 
ทุนนักวิจัยแกนนํา" ข้ึน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยท่ีมี
ศักยภาพสูง  ให้สร้างสรรค์ผลงานวจิยัท่ีเป็น
ประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม 
อันจะนําไปสู่การย่ืนจดสิทธบิัตร ผลงานตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ   ต้นแบบผลติภัณฑ์ หรอืข้อเสนอเชิง
นโยบาย ท่ีมีศักยภาพต่อการแก้ปญัหาให้กบั
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อกีท้ัง
ผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่
วงการวิชาการอย่างต่อเน่ือง และอาจเป็นกลไก
หน่ึง  ท่ีจะเช่ือมโยงภาคการผลิตและบริการให้
เข้ามามีสว่นรว่มสาํคัญในการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็ง ในดา้นการวจิัยและพัฒนา 
  ในปี ๒๕๕๙  น้ี สวทช. ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวจิัย เพื่อเสนอขอรับทุน
วิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนํา จํานวน ๒ ทุน 
งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน ๒๐ ลา้นบาท 
ระยะเวลารับทุน ๕ ปีต่อโครงการ โดยมี
ขอบเขตงานวจิัยท่ีให้การสนับสนุน ดังน้ี 
 
 ทุนท่ี ๑ สนับสนุนการเสริมสรา้งศักยภาพให้กับ
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มคุณค่า และ
ผลผลิต (เน้ือหาครอบคลุมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ แนวคิด เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือ
เครื่องมือตา่งๆ ซ่ึงเพิ่มผลผลติและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับอตุสาหกรรมการผลิต โดยไม่
จํากดัสาขางานวิจยั) 
 
ทุนท่ี ๒ สนับสนุนภายใต้ ๔ สาขาเทคโนโลยี
หลัก คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี   เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์ และ
สอดคล้องกับ ๕ คลัสเตอร์ หรือกลุ่มโปรแกรม
ของ  สวทช. 

 

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภา
วิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวจิัยดีเด่น
แห่งชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 
(วช.) ประกาศเชิญผูส้นใจเสนอช่ือนักวิจัย เสนอ
ผลงานวจิัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์
คิดค้น เพื่อขอรับรางวลัสภาวจิัยแหง่ชาติ : รางวลั
นักวิจัยดีเดน่แหง่ชาติ รางวลัผลงานวิจัย รางวลั
วิทยานิพนธ์ ประจําปี  ๒๕๕๙   และรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาํปี  ๒๕๖๐  

 การใหร้างวัลนักวจิัยดีเด่นแห่งชาติ 
รางวัลผลงานวจิัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของสภาวิจัยแห่งชาติเป็น
นโยบายและกิจกรรมท่ีสาํคัญอย่างหน่ึงของ
สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) ในอัน
ท่ีจะส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและ
เชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคม และเศรษฐกิจ  ในสาขาวิชาต่างๆ  จํานวน 
๑๒ สาขาวิชาการ  คือ  

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเคมีเภสัช 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสากรรมการ
วิจัย 
สาขาปรัชญา 
สาขานิติศาสตร ์
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาสงัคมวิทยา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ์
สาขาการศึกษา 
 

 สมัครได้ตั้งแต่บดันี้จนถึงวันท่ี  ๒๙  เมษายน  
๒๕๕๙  อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://rrm.nrct.go.th/  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 

 

รางวัล “Al-Sumait Prize 2016”  
เงินรางวัล ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  

๐๔ 

ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้จนถึง  
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://
www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/ 

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภา
วิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวจิัยดีเด่น

แห่งชาติ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

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

 ๕. เมื่อผู้ใช้งานเขา้สู่ระบบแล้ว  หน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก  
และเมนูการใช้งานต่างๆ   พร้อมท้ังคู่มือการใช้งานระบบ   

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปที ่๒ ตัวอยา่งหนา้จอขอ้มลูนักศกึษา  และคําส่ังต่างๆ ในการ
ทําวทิยานิพนธ/์สารนพินธ ์

รูปที ่๑ ตัวอยา่งหนา้การเขา้สู่ระบบ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 

 

๐๕ 

ระบบแบบฟอรม์ออนไลน์ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
(e-Form : Thesis and Thematic Paper)  

 ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ : วทิยานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์(e-From : 
Thesis and Thematic Paper) สําหรบันักศึกษาและ/หรอืเจา้หน้าท่ีหลกัสตูร
ตา่งๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัยมหดิล เพือ่เข้ามากรอกและบนัทึก
ข้อมลูคําสัง่วทิยานิพนธ ์ดงัน้ี 
 

บฑ.๓๕  กําหนดการสอบวดัคุณสมบัต ิและคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบตั ิ(เฉพาะนกัศึกษาระดบัปรญิญาเอกเท่าน้ัน) 

บฑ.๔๔ การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรกึษาโครงรา่งวทิยานิพนธ/์ 
สารนิพนธ ์

บฑ.๓๙ กําหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบโครงรา่งวทิยานินพธ/์สารนพินธ ์

บฑ.๑ การเสนอหวัข้อวทิยานิพนธ/์สารนพินธ ์และคณะกรรมการท่ี
ปรกึษาวทิยานิพนธ/์สารนพินธ ์

บฑ.๒ กําหนดสอบวทิยานิพนธ/์สารนพินธ ์และคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ/์สารนพินธ ์

 

การเข้าสูร่ะบบสามารถเข้าได ้๒ รปูแบบคือ (ดงัรปูท่ี ๑)                                
๑.  นักศึกษา    
๒.  เจา้หน้าท่ีหลกัสตูร 

เมือ่นักศึกษาและ/หรอืเจา้หน้าท่ีหลกัสตูรเขา้สูร่ะบบเรียบรอ้ย  
ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ออนไลน์ท่ีนักศึกษาสามารถท่ีจะเลอืกทําได ้(ดงัรปู
ท่ี ๒ ) ซ่ึงเปน็ข้อมลูของนักศึกษาระดบัปรญิญาโทท่ีไมส่ามารถบนัทึกข้อมลู
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บฑ. ๓๕  กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และ
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัไิด ้

 ระบบ e-Form บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล  ไดพ้ฒันาข้ึน
ในป ี ๒๕๕๗  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ลดข้ันตอนการดําเนินการในการสง่เอกสาร
และอนุมตั ิแบบฟอร์มเกีย่วกบัวทิยานพินธ ์    โดยเริม่จาก บฑ.๑  / บฑ.๒ / 
บฑ.๓๕ / บฑ.๓๙  และ บฑ.๔๔  โดยระบบจะเช่ือมโยงข้อมลูเขา้กบัระบบ
ฐานขอ้มลูอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ ์ แสดงสถานะและการอนุมตัใินแตล่ะ
ข้ันตอนใหก้บันักศึกษา หรอืเจา้หน้าท่ีหลกัสตูรอาจารยท่ี์ปรกึษา, ประธาน
หลกัสตูร และบณัฑิตวทิยาลัย ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี Web-
site บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๖ 

ต่อจากหน้า ๕ | ระบบสารสนเทศ  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

**พบปัญหาการใช้งาน / สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  
ระบบแบบฟอรม์ออนไลน ์วทิยานพินธ/์สารนพินธ ์  โดยตรงที่  
คุณ สุเมธ แก้วสุพัฒน์ 
E-mail: sumeth.kae@mahidol.ac.th 
คุณ วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ  
E-mail: wauradate.sri@mahidol.ac.th 
คุณ ทรายทอง เชื้อนุ่น    
E-mail: saithong.chu@mahidol.ac.th 
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล  
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๓๑๖-๓๑๗,๑๑๖  
 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๙  
จัดโดย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสวุรรณภูมิ 
จัดประชุม  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  
วันปิดรับผลงาน  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙   วันจัดประชุม  ๓๐  มิถุนายน  -  ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติคร้ังท่ี  ๑๕  และการประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก คร้ังท่ี ๑๓  ประจําปี  ๒๕๕๙  
จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดประชุม  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 
วันปิดรับผลงาน  ๓๐  เมษายน ๒๕๕๙   วันจัดประชุม   ๘ – ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี ๔ 
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
จัดประชุม  ณ อาคาร ๒๐  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
วันปิดรับผลงาน  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม    ๒๖   สิงหาคม  ๒๕๕๙  
 
 

๐๖ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

การบนัทกึขอ้มลูในแต่ละแบบฟอร์มออนไลนจ์ะมีรายละเอียดทีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละแบบฟอร์มดังตาราง 

บฑ. ๓๕ บฑ. ๔๔ บฑ. ๓๙ บฑ. ๑ บฑ. ๒ 
วัน เวลาและสถานที่สอบวัด
คุณสมบัติ  วิชาและประเภท
ของการสอบรายช่ือประธาน
และกรรมการการสอบวัด
คณุสมบติั 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครง
ร่างฯ 

วนั เวลาและสถานทีส่อบ 
โครงร่าง  รายช่ือกรรมการ
สอบโครงร่าง 

หัวขอ้วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์
รายช่ืออาจารยท์ีป่รึกษาร่วม 

วัน  เวลาและสถานที่ สอบ
วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์
รายช่ือประธานและกรรมการ
การสอบวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ 

 เมือ่นักศึกษาและ/หรอืเจา้หน้าท่ีหลกัสตูรบนัทึกข้อมลูในแตล่ะ
แบบฟอรม์เสรจ็สิน้  ระบบจะทําการสง่ข้อมลูไปใหป้ระธานหลกัสตูร และ 
บณัฑิตวทิยาลัยสาขา  ตรวจสอบและทําการอนุมตั ิ ซ่ึงข้อมลูจะตอ้งไดร้บัผล
การอนุมตั ิ"ผา่น" จากท้ังประธานหลกัสตูรและบณัฑิตวทิยาลยัสาขาเท่าน้ัน  
ถึงจะถอืไดว้า่เปน็ข้อมลูท่ีถูกตอ้ง  หลงัจากน้ันนักศึกษาและ/หรอืเจา้หน้าท่ี
หลกัสตูรสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมลูได ้ โดยระบบจะแสดงขอ้มลูท่ีเปน็
รปูแบบ PDF  ไฟลท่ี์มกีารลงนามจากผู้บรหิารบณัฑิตวทิยาลยัอย่างถูกตอ้ง
และสมบรูณ ์
 
จดุเดน่ของระบบน้ี 

๑. มกีารทํางานในรปูแบบ Internet ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถกรอก
และบนัทึกข้อมลูแบบฟอรม์วทิยานิพนธ/์สารนพินธจ์ากเครือ่งคอมพิวเตอร์
ใดกไ็ดท่ี้มเีครอืข่าย Internet 
 ๒. ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการอนุมตั/ิพจิารณา
แบบฟอรม์วทิยานิพนธ/์สารนพินธข์องผูใ้ช้ได ้

๓. ผูใ้ช้สามารถดาวนโ์หลดคําสัง่แตง่ตัง้วทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์
ผา่นทางระบบแบบฟอรม์ออนไลน์วทิยานิพนธ/์สารนพินธไ์ด ้

โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๓ “SIBR-RDINRRU Osaka 2016 
International Conference” 
จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จัดประชุม  ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
วันปิดรับผลงาน   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  วันจัดประชุม    ๗ – ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  
 
การนําเสนอบทความในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน คร้ังท่ี ๕ 
จัดโดย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
จัดประชุม ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
วันปิดรับผลงาน   ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  วันจัดประชุม    ๑๗ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ 
จัดโดย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดประชุม  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
วันปิดรับผลงาน   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม   ๑๑ – ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  
 
งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี ๘ 
จัดโดย  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
จัดประชุม  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 
วันปิดรับผลงาน   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   วันจัดประชุม   ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๙  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 

HR  มุม ‘ฅ’ คน Corner : 

ที่มาข้อมูล :  http://www.mindenglish.net/
article/5secrets/ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

www.mindenglish.net/article/watchmovies/”  
ฟังเพลง จากเพลงไทยสุดดราม่า หันมาฟังเพลงฝร่ัง
บ้าง (บทความถัดๆ ไป จะแนะนําเร่ืองการฟังเพลง
อย่างไรให้แจ่มที่สุด) ดูข่าวลองเปล่ียนเป็นดูข่าวจาก
สํานักข่าวต่างประเทศบ้าง  ชอบสําเนียงอเมริกันก็
ลอง  CNN  ถ้าชอบสําเนียงบริทิชเก๋ๆ  BBC  ก็ถือ
ว่าดีมาก อ่านหนังสือ ลองเปล่ียนมาอ่านหนังสือ
ต่างประเทศบ้าง เร่ิมจากแนวท่ีตัวเองชอบก่อนก็ได้ 
พยายามเร่ิมจากง่ายๆ ไปก่อน ยิ่งเราเปล่ียนได้มาก
เท่าไหร่ ผลลัพธ์ยิ่งเกิดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ 
อย่าไปฝืน อย่าไปเร่ง อย่าไปเร้าที่สําคัญที่สุดคือต้อง 
“ชิลล์” อันไหนฟังไม่ออก อันไหนอ่านไม่เข้าใจก็
พยายามฟัง ไม่ต้องเครียด  “การมีความพยายามใน
การฝึกคือส่ิงที่ดีมาก แต่ส่ิงที่ดีมากท่ีสุดคือการไม่
ต้องพยายาม” การไม่ฝืน ทําเหมือนเป็นธรรมชาติ 
ถ้าเราทําส่ิงเหล่านี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ เรา
จะยิ่งพูดภาษา อังกฤษได้ดีและเป็นธรรมชาติมาก
เท่านั้น  

 ส่ิงสําคัญของการฝึกภาษาอังกฤษ คือ 
“ตัวเราเอง” เปิดใจในรับกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ควรเปิดใจกว้าง พร้อมเรียนรู้
ที่จะยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม และ
เข้าใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จากประเทศเพ่ือน
บ้าน แลกเปล่ียนส่ิงดีๆ ซึ่งกันและกัน และที่สําคัญ
คือ พยายามฝึกฝนอยู่เป็นประจํา ทําให้เคยชิน
เหมือนกับที่เราทํางานประจํา เราจะเกิดความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองภาษาในไม่ช้า.... และในปัจจุบันส่ือ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ต่างก็มีมากมาย 
หลากหลายให้เลือก เราค่อยๆ เลือกเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับตัวเอง อย่าเครียดน๊า…ขอเป็นกําลังใจ
ให้ค่ะ... 
 

ในยุคสมัยนี้ โลกก้าวผ่านไปไวมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของการทํางาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือเร่ือง
การศึกษาก็สําคัญ ปัจจุบันการส่ือสารกับต่างประเทศ
นั้นจําเป็นอย่างมาก เพราะโลกเรามีการติดต่อ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น เราควรจะเรียนรู้ภาษาให้มากขึ้น
เช่นกัน อย่างน้อยภาษาอังกฤษ ควรจะเป็นภาษา
พ้ืนฐานภาษาที่ ๒ เพราะไม่ว่าเราจะเรียน หรือทํางาน 
ถ้าเราได้ภาษาเราจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น และยิ่ง
ถ้าเพ่ือนๆ ได้ภาษาอาเซียนด้วยก็จะดีมากๆ ค่อยๆ 
เรียน ค่อยๆ ฝึกฝน  ...เช่นเดียวกันกับองค์กรไม่ว่าทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองของ
ภาษาอังกฤษหลากหลายวิธี เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร
มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษท่ีดียิ่งขึ้น แต่ทุกส่ิงหาก
ตัวเราเองไม่พยายามด้วยตัวของเราเอง เราอาจไม่
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ วันนี้จึงขอนําเทคนิค   
ลับฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง จากสถาบันสอนภาษา 
Mind English ที่จะมาเปิดเผย ๕ เทคนิคลับในการ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้พูดอังกฤษได้คล่อง
อย่างกับพ่นไฟ!  มาฝากกันค่ะ 
 ๑. Start with Listening (เริ่มต้นจาก
การฟัง)  ถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้ คุณต้อง
เร่ิมต้นจากการฟัง!  ฟัง ฟัง ฟังแล้วก็ฟัง! หัวใจสําคัญ 
๒ ข้อก็คือ ๑) คุณต้องเลือกฟังส่ือที่ไม่ยากเกินไป
สําหรับคุณ (รู้ศัพท์ในส่ือนั้นๆ มากกว่า ๘๐%) และ 
๒) คือคุณต้องฟังทุกวัน! อย่างมีวินัยและต้ังใจ วันละ 
๑ ชั่วโมงขึ้นไป (แบง่ได้ เช้า ๒๐ นาที เที่ยง ๒๐ นาที 
และเย็นอีก ๒๐ นาที เวลารถติดก็ฟังได้) เรากล้าท้า
เลย ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษทุกวัน ๑ เดือนผ่านไปคุณ
จะแปลกใจตัวเอง ว่าทําไมเราเก่งภาษาอังกฤษขึ้น
ขนาดนี้ แต่ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษทุกวันตลอด ๑ ปี 
คุณจะจําตัวเองวันนี้ไม่ได้เลย!!  (อ่านต่อเพ่ิมเติม 
บทความ “อยากพูดอังกฤษได้ อย่า(พ่ึง)ฝึกพูด” ได้ที่
http://www.mindenglish.net/article/
stopspeaking/) 
 ๒. Use Photographic Memory 
(เรียนรู้เป็นภาพ ไม่ใช่ตัวอักษร) เลิกท่องศัพท์
(แบบเดิมๆ) ได้แล้ว หยุดการท่องศัพท์แบบเป็นลิสต์
ยาวๆ ที่เราต้องมาแปลเป็นไทย หันมาใช้วิธีเรียนรู้
ศัพท์แบบเป็นภาพ เป็นเร่ืองราวแทน ใครยังท่องศัพท์
แบบเดิมๆ ไม่มีทางพูดอังกฤษได้คล่อง พูดเลย! (อ่าน

เพ่ิมเติม บทความ “อยากพูดอังกฤษคล่อง ต้องงดท่อง
ศัพท์” ได้ที่http://www.mindenglish.net/article/
stopvocab1/  และ “วิธีท่องศัพท์ ฉบับเทพ!” ได้ที่
http://www.mindenglish.net/article/
greatvocab1/) 
 ๓. Don’s Study Grammar rules 
(หยุดท่องกฎแกรมม่าร์ซะ)  ใครยังน่ังท่อง S+V to 
be+V ing+ …+ …+ ….ไปเร่ือยๆ หรือยังท่องกริยา ๓ 
ช่อง ท่องกฏไวยากรณ์ต่างๆ ถ้าท่องไปสอบ ท่องไว้
เขียน Writing เขียน Essay ต่างๆ นี่โอเคแต่ถ้าท่องไว้
ใช้พูด คุณเข้าใจผิดแล้ว!!! ไม่มีใครพูด คล่องเพราะท่อง
กฏแกรมม่าร์หรอก บอกเลย! (อ่านเพ่ิมเติม บทความ 
“อยากพูดอังกฤษได้ ให้หยุดเรียน Grammar” ได้ที่
http://www.mindenglish.net/article/
stopgrammar1/) 
 ๔. No Translation (อย่าแปลเป็นไทย) 
อยากพูดอังกฤษให้คล่อง ต้องพูดได้อย่างเป็นอัตโนมัติ 
การพูดได้อย่างเป็นอัตโนมัติคือ ฟัง-คดิ-พูด ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษท้ังหมด โดยไม่มีการแปลเป็นไทยในหัว 
เพราะฉะนั้น เราควรพยายามแปลเป็นไทยให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ สาเหตุที่เราพูดภาษาอังกฤษแล้ว
ตะกุกตะกัก ไม่ไหลล่ืน ไม่เป็นธรรมชาติ เพราะเรามัก
ต้องนึกศัพท์และที่เราต้องนึกศัพท์ เพราะเราคิดเป็น
ภาษาไทยในหัวก่อนเน่ียแหละ ถึงต้องแปลกลับมาเป็น
ภาษาอังกฤษ จึงต้องนึกศัพท์ เมื่อไหร่ก็ตามที่คิดเป็น
ภาษาอังกฤษได้ จะไม่ต้องนึกศัพท์  (แน่สิ คิดเป็น
ภาษาอังกฤษแล้ว จะนึกศัพท์ภาษาอังกฤษทําไม?) เมื่อ
นั้น เราจะพูดอังกฤษได้อย่างคล่อง  (อ่านต่อเพ่ิมเติม 
บทความ “อยากพูดอังกฤษคล่อง ต้องอย่าแปล!” ได้ที่
http://www.mindenglish.net/article/
notranslation/) 

 ๕. Change Environment  (เปลี่ยน
สภาพแวดล้อมให้เหมือนอยู่เมืองนอก) พยายาม
เปล่ียนสภาพแวดล้อมทุกอย่างในชีวิตประจําวันให้เป็น
ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดเม้าท์กับเพ่ือน พยายามหา
เพ่ือนฝร่ังคุยแชทบ้าง  คุย Skype บ้าง ดูหนัง ดูละคร 
เปล่ียนมาเป็นดูหนัง ดูซีร่ีย์ และต้องดูให้ถูกวิธีด้วย ดู
ผิดวิธี ดูเป็นพันเร่ืองยังไงก็ไม่เก่ง (อ่านเพ่ิมเติม 
บทความ “ดูหนังยังไง ให้พูดอังกฤษได้” ได้ที่http://

๐๗ 

(Top 5 secret tips for Speaking) 
“๕ เทคนิคลับฝึกภาษาอังกฤษ : ให้พูดเก่ง”   



 
Student Activities    

Live & Learn 

 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 

โครงการ  Brand  Ambassador  of  Graduate  School, Mahidol  University –2016 

 CULTURAL RELATIONS TRIP 2016 
องค์การและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 

ม.มหิดล จัดกิจกรรม "CULTURAL RELATIONS TRIP 2016" สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เม่ือวันที่ ๑๙ – ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ จังหวัดลพบุรี  เพ่ือให้นักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้งช่วยถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนบ้านในสังคมไทย อันจะนําไปสู่ความ
เข้าใจในเร่ืองความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี โดย
กิจกรรมจัดให้มีการชมการสาธิต และเรียนรู้การทําดินสอพอง ไข่เค็มดินสอ
พอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกลุ่มบ้านหินสองก้อน อําเภอเมือง การศึกษา
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี อาทิเช่น พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ 
และพิพิธภัณฑ์นารายณ์ราชนิเวศน์ ชมการแสดงแสงสีเสียงงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช  และเยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี  
 

 ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การรับฟังข้อแนะนํา
ภาระหน้าที่ของทูตบัณฑิตสัมพันธ์ และการสร้าง 
สรรค์ส่งเสริม การทํากิจกรรมจิตสาธารณะเพ่ือ
สังคม ต่อด้วยกิจกรรมระดมความคิด การนําเสนอ

รูปแบบกิจกรรม USR (University Social Re-
sponsibility) เพ่ือชุมชนบริเวณโดยรอบ ม.มหิดล  
และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
และประกาศรางวัล  The Congeniality Award 
Brand Ambassador of Graduate School, 
Mahidol University – ๒๐๑๖  ผู้ได้รับรางวัล
ได้แก่ GR ๙ นายอลงกรณ์ อาชะวะบูล  สถาบัน 
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นผู้มอบรางวัล   
 ในวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  นักศึกษา  
ทูตบัณฑิตสัมพันธ์  พร้อมด้วยองค์การและสภา
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “บัณฑิต 
ศึกษานําพาความรู้สู่เด็กและชุมชน”  ณ โรงเรียน
บุณยศรีสวัสด์ิ  ต.คลองโยง  จ.นครปฐม  และวันที่ 
๑ เมษายน  ๒๕๕๙   จะประกาศผลผู้ชนะการ
ประกวดโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ ๙  พร้อม
มอบโล่และของรางวัลฯ  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย       
ม.มหิดล ศาลายา 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ  Brand  
Ambassador  of  Graduate  School, Mahidol  
University - ๒๐๑๖  (ทูตบัณฑิตสัมพันธ์  รุ่นที่ ๙) 
เพ่ือค้นหาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ
ภาพลักษณ์ความเปน็มหาวิทยาลัยมหิดล  ออกสู่
สาธารณชน  ผ่านการร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  

โดยในปีนี้  มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จากคณะ สถาบัน ต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
สมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน  ๑๙  คน เป็นชาวไทย 
๑๔ คน ชาวต่างชาติ ๕ คน จากประเทศ  Myanmar 
Mongolia  และ  Malawi  

บัณฑิตวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมภายใต้
โครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ฯ  เพ่ือส่งเสริมการสร้าง

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล   และพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ  ให้แก่นักศึกษา  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็น Brand  Ambassador ที่ดี    

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   บัณฑิต
วิทยาลัย  จัดให้มีพิธีเปิดโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ฯ 
และจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาบุคลิกภาพและ
เติมเต็มศักยภาพสําหรับผู้นํารุ่นใหม่" วิทยากรโดย 
ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน พิธีกรผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ 
"ข่าวห้าหน้าหน่ึง" สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 
๕  ช่วง "โต๊ะข่าว บก."  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา 

 

วันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  กิจกรรม
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิต 
ศึกษาด้านพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นํา” ณ ธนัช- 
ณิชา  รีสอร์ท จ.เพชรบุรี   

๖ กุมภาพันธ์   กิจกรรม Walk  Rally 
การทํากิจกรรมในฐานต่างๆ  เพ่ือให้นักศึกษาผู้สมัคร
ร่วมโครงการ  นักศึกษารุ่นพ่ี BA  องค์การฯ และสภา
นักศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกัน  เรียนรู้การวางแผน  
การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ เสริมสร้างความสามัคคี
และการทํางานเป็นทีม ช่วงเย็น เป็นพิธีเปิดโดย เรือ
อากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  และการแสดงความสามารถ

พิเศษจากผู้เข้าสมัครฯ  และกิจกรรมต้อนรับน้องๆ 
อย่างเป็นทางการจากรุ่นพ่ี BA และสภาและองค์การ
นักศึกษา 

 
 



โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

ปฎิทินกิจกรรม 

วันนี้ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เปิดรับสมัครนักศึกษา  โครงการพิเศษพิจารณารับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ติดต่อ: งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐  งานประชาสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

๒ มีนาคม  ๕๙  
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการแบบ
ยั่งยืน ..เร่ืองง่าย ๆ ที่คุณทําได้  
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๖ 

๑ มีนาคม  – ๓๐ เมษายน  ๕๙ 
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ติดต่อ : งานศูนย์ภาษา  ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒ 

 ๔  มีนาคม  ๕๙ 
โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ประจําปี  ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๖ 

๐๙ 

๕ มกราคม – ๒๙ เมษายน  ๕๙ 
เปิด - ปิด ภาคปลายปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา  ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑ 

เดือน มีนาคม ๒๕๕๙  
โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจําปี ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานประชาสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยสภาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธ ิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม 
จัดโครงการ "เพราะมีนํ้าใจ จึงมีชีวติ" (Wheelchair for Pets) เมื่อวนัท่ี  ๒๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ ห้อง คชสี ช้ัน ๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
ศาลายา เพื่อใหนั้กศึกษาและผูจ้ิตอาสาเรียนรู้ข้ันตอนและวิธกีารทําวลีแชร์เพื่อ
สัตว์พกิาร และร่วมปฏิบัติทําวีลแชรเ์พื่อสัตวพ์ิการ  ท้ังน้ีเพื่อส่งเสรมิสุขภาพของ
สัตว์เลี้ยงท่ีทุพพลภาพให้ได้รบัชีวิตใหม่ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากข้ึน  

 โครงการ เพราะมีนํ้าใจ จึงมีชวีิต  (Wheelchair for Pets)  

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จดับรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาบุคลิกภาพและเตมิเตม็
ศักยภาพสาํหรบัผูนํ้ารุ่นใหม่" ภายใต้โครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นท่ี ๙  เมื่อ
วันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา นําโดยเรือ
อากาศโท  ทันตแพทย์  ชัชชัย  คุณาวิศรุต  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ "ทูตบณัฑิตสัมพันธ์" พธิีเปิดโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดฝี่ายบริหาร จากน้ัน เปน็บรรยาย
หัวข้อ  "พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสําหรบัผู้นํารุ่นใหม่"   วทิยากรได ้
รับเกียรตจิาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรผู้ดาํเนินรายการโทรทัศน์ "ข่าวหา้หน้า
หน่ึง" สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในช่วง "โต๊ะข่าว บก." ท้ังน้ีมี
นักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "ทูตบัณฑิตสมัพันธ์ รุ่นท่ี ๙" และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจาํนวนมาก 

บรรยายพิเศษ "พัฒนาบุคลกิภาพและเติมเต็มศักยภาพสําหรบัผู้นํารุ่นใหม่" 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  รอบที่ ๑ 
ต้ังแต่วันที่  ๒๔  - ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยจัดให้มีการายงานตัวนักศึกษาใหม่ การบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พร้อมกับถ่ายรูปทํา
บัตรประจําตัวนักศึกษา 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

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

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พชัรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ สุณีย์  กลัยะจิตร   ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  สมชัย  
ตระการรุ่ง  ชชัชัย  คุณาวิศรุต   นภเรณู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วิชติ  สุธรรมารักษ์  กองบรรณาธิการ : นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา ร้อยชิน  
อรัญญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ พิมพ์ท่ี :  เจริญดม่ัีนคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวนพิมพ์ :  ๖๐๐   เล่ม   
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ  คร้ังที ่ ๒ 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (รอบที่ ๑ )  

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัด
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
เพ่ือเข้าศึกษาต่อ  ป.โท  ที่ ม.มหิดล  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  คร้ังที่ ๒  ณ  
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
ศาลายา  
 กิจกรรม : ช่วงเช้า เป็นการบรรยายเพ่ิมพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ 
และเทคนิคต่างๆ  เพ่ือใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์
ศันสนีย์ อยู่เย็น จากงานศูนย์ภาษา บณัฑิตวิทยาลัย  
             ช่วงบ่าย  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ  โดย
คร้ังน้ีมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจํานวนมาก  

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ศาสตราจารย์  ดร. แพทย์หญิง  พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 
ศาสตราจารย์  คลินิก  นพ. อุดม  คชินทร  อธิการบดี  และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ในโอกาสการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  

ในการน้ี อธิการบดี ได้มอบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่สอดคล้องความต้องการและตอบโจทย์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยได้นําเสนอผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต พร้อมกันน้ีได้แลก 
เปล่ียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารและส่วนงาน (บัณฑิต
วิทยาลัย) เพ่ือพัฒนางานและผลักดันขับเคล่ือนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล 
ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   

บัณฑิตวิทยาลยั จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 



๑๑ 

 

| ต่อจากหน้า ๓ 

ขอขอบคุณข้อมูล   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร  

(หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันโภชนาการ  ม.มหิดล 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล : หลักสูตรโภชนาการและการกําหนดอาหาร (นานาชาติ) 
Master of Science Program in Nutrition and Dietetics (International Program) 

รูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสตูรฯ จะ

มีท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ   ในช่วงปแีรกจะเป็น
การเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิ  ซ่ึงจะเรียนอยู่
ภายในสถาบันโภชนาการ  ในปีถัดไป จะเป็นใน
ลักษณะของการออกไปฝกึปฏิบัติตามโรงพยาบาล หรอื
ในแง่ของการบรกิารอาหาร  ในสว่นของวิชาประเมนิ
โภชนาการ นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกปฏิบัติจริงใน
การตรวจวัดของโภชนาการ ท้ังในระดับคลินิคหรอืใน
ระดับของชุมชน  จะได้ฝึกในการใช้เครื่องมือตา่งๆ ใน
การประเมิน หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
เกี่ยวข้อง  สว่นในเรื่องของภาคปฏิบัติน้ัน จะเป็นวิชา
บังคับท่ีอยู่ใน  ๒  หัวข้อวิชา เปน็การดแูลผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาเรื่อง Metabolic  Syndrome ช่ึงสอดคล้องกบั
ปัญหาสุขภาพคนในปัจจุบัน   อีกสว่นหน่ึงจะไดฝ้ึกเรือ่ง
การให้ดแูลภาวะการปรบัปรุงของผูป้่วยในโรงพยาบาล  
ซ่ึงการฝึกภาคปฏิบัติ  สถาบันจะมีความรว่มมือกับ
โรงพยาบาลต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
โรงพยาบาลภาครฐั ได้แก ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี   
ภาคเอกชน  โรงพยาบาลเทพธาริน  โรงพยาบาลเปาโล  
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์   และเน่ืองจากนักศึกษา
จะต้องมใีบประกอบวิชาชีพ เพื่อรองรับความรู้ 
ความสามารถของนักกําหนดอาหาร โดยสมาคมนัก
กําหนดอาหารแหง่ประเทศไทย  (กอ.ช.)   นักศึกษาจึง
ต้องลงวิชาเลือกเพิ่มเติม เพื่อจะได้ไปสอบใบประกอบ
วิชาชีพ  และฝึกภาคปฏิบัติเพิม่มากข้ึน ใหไ้ด้ครบตาม
ข้อกําหนด ซ่ึงจะต้องมีประมาณ  ๙๐๐  ช่ัวโมง  
นอกจากน้ัน นักศึกษาจะไดฝ้ึกปฏิบัติในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
โภชนาการกิน เช่น  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน หรือระบบ
ไหลเวียนของหลอดเลือด  หรือ  โภชนาการเพ่ือเสริม
สําหรับนักกีฬา   ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีไดร้บัความสนใจมากอยู่
ในขณะนี้   การฝึกภาคปฏิบัติน้ันจะได้ประมาณ ๑๒๐ 
– ๑๖๐  ช่ัวโมง ดังน้ันหากนักศึกษาไดฝ้ึกภาคปฏิบตัิ 
หรือลงสนามประมาณ ๗ - ๘  แหง่ จะได้ช่ัวโมงท่ีครบ
เพื่อท่ีจะนําไปสอบใบประกอบวิชาชีพ 
 

 

ความภาคภูมิใจของทางสถาบัน  / ผลงานวิจัยท่ีโดด
เด่น 
  นักศึกษาท่ีสาํเรจ็การศึกษาไป จะเป็นช่วงวัย
กลางคน  อาจจะยังไม่มีผลงานท่ีเด่นมาก แต่ความ
ภาคภูมิใจคือ นักศึกษาท่ีสาํเรจ็การศึกษาไป ได้
ประกอบวิชาชีพในสาขาท่ีตรง  นักศึกษาท่ีสาํเรจ็รุ่นท่ี 
๑   ๒ และ รุ่นท่ี ๓  เป็นหัวหน้าดา้นโภชนาการ โภชน
บําบัด ในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ส่วนใหญจ่ะ
อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนมากกวา่  เน่ืองจากตําแหน่ง
นักโภชนาการกําหนดอาหารในภาครัฐ ยังมีการปรับ 
เปลี่ยนและยังไม่ชัดเจน  และอีกหลายๆ คน ไปเป็น
อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  อีกส่วนหน่ึง จะ
ทํางานในดา้นของ Education  Tool  คือ เปน็
เครื่องมือท่ีใช้ประกอบเรื่องของการสอน ทําให้การให้
ความรู้ทางดา้นโภชนาการหรือโภชนบําบัดเปน็รูปธรรม
มากขึ้น  เช่น  ผูป้่วยท่ีเป็นโรคไต    จะมีการจาํกัดโปร
แทสเซียม  ฟอสฟอรัสตา่งๆ  เหลา่น้ีอาจจะไม่ชัด แต่
ถ้ามีเครื่องมือท่ีทําให้เห็นภาพว่า อาหารมีโปรแทสเซียม
หรือฟอสฟอรสัเท่าไหร่  ลักษณะของนักกาํหนดอาหาร 
คือ เป็นลักษณะท่ีประยุกต์ทางโภชนาการท่ีถูกต้องมาสู่
การปฏิบัติ ซ่ึงจะต้องมีการแปลงขอ้มูลตา่งๆ ให้เปน็
ปริมาณท่ีเห็น  ซ่ึงส่วนน้ีก็จะเป็น  Education  Tool  
ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากท่ีใช้ในการแก้ปญัหา  หรือ
เหมาะสมกับผู้ท่ีเป็นโรคและปฏิบัตไิด้เหมาะสมมากย่ิง 
ข้ึน 
 
ทุนการศึกษา  สวัสดิการ 

ด้านสวัสดกิาร นักศึกษาทุกคนจะได้รับการ
คุ้มครองการประกนัอุบัติเหตุ  ซ่ึงนักศึกษาทุกคนจะ 
ต้องออกไปฝึกภาคสนามข้างนอก ตอ้งมีการเดินทาง 
ซ่ึงอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ สถาบันโภชนาการจึงมสี่วน
ประกันอุบัติเหตุตรงน้ีให้แก่นักศึกษาทุกคน  รวมท้ัง
สวัสดิการดา้นสุขภาพและสวสัดิการด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา  หลกัสตูร/สถาบัน จะมีทุน
สนับสนุนบางส่วนให้นักศึกษาทุกปี  เช่น ค่าหน่วยกติ  
สถาบันจะสนับสนุนช่วยค่าหน่วยกติ เน่ืองจาก
นักศึกษาตอ้งมีท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดย
หลักสูตรจะเริ่มใหใ้นเทอมท่ี ๒ ของปีการศึกษาแรก 
รวมท้ังปกีารศึกษาท่ี  ๒   โดยดจูากนักศึกษาท่ีมีความ 

ตั้งใจจริงและเห็นถึงความสาํคัญ ไม่ได้เน้นวา่นักศึกษา
จะต้องเรียนเก่งอย่างเดียว โดยจะเน้นให้นักศึกษาท่ีมี
ความตัง้ใจจริงหรอืติดปัญหาในบางอย่าง ส่วนใหญ่จะ
เป็น ๕๐ % ของค่าหน่วยกิต ประมาณปีละ ๕ - ๖  ทุน 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิส์มัครเข้าศึกษา 

สําเรจ็การศึกษาปริญญาตรีทางดา้นวิทยา- 
ศาสตร ์   เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง
กับโภชนาการและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
อยากฝากอะไรถึงผู้ท่ีสนใจในหลักสตูรฯ 

หลักสูตรฯ เน้นผลิตบุคลากรท่ีมีจรยิธรรมใน
ด้านของการกําหนดอาหาร วิชาชีพน้ีเป็นวิชาชีพท่ีมี
ความสําคัญในการช่วยเหลือคนในสงัคมให้มีการบริโภค
อาหารและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมถูกต้อง อีก
ท้ังเพ่ือช่วยในการป้องกัน และแกป้ัญหาผู้ท่ีเป็นโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง  ซ่ึงเป็นโรคท่ีสําคัญและเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตมากท่ีสุด  จะเห็นได้ว่า ปจัจุบันให้
ความสําคัญกับอาหารการกินมากข้ึน อาจจะมกีาร
แนะนําอาหารการกินท่ีถูกต้องบา้งไม่ถูกต้องบ้าง  การ
ท่ีเข้ามาเรียนในหลักสตูรฯ น้ีนักศึกษาจะได้รบัความรู้ท่ี
ถูกตอ้งทางวิชาการ นําไปสูก่ารพิจารณาเลือกกนิ
อาหารท่ีเหมาะสมและมีผลดีต่อสุขภาพ ในขณะ 
เดียวกันกส็ามารถกลับไปช่วยเหลือสังคมในด้านน้ีได ้

 
หลักสูตรของสถาบันโภชนาการ ให้ความ 

สําคัญกบัศิษย์เกา่ เนื่องจากสถาบนัฯ เช่ือว่าจากรุ่น
พี่สู่รุ่นน้องมีประสบการณ์ตรงกนัหลายอย่างสามารถ
ท่ีจะช่วยกันได้  นักศึกษาปจัจบุันท่ีอยู่ปี  ๒  จะจดั
งานยินดกีับรุ่นพีแ่ละรับรุ่นน้องท่ีจะเข้าใหม่  ซึ่งจะมี
รุ่นพี่มาให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ความรู้ในสิ่งท่ีจบ
ไปแล้วมีอะไรบา้ง ในช่วงแรกมีการทําเป็นหนงัสอื 
ต่อมาในช่วงหลังจะมีการจัดทําเปน็รูปแบบของ CD  
เพื่อท่ีจะสามารถติดต่อสื่อสารกัน ได้หลงัจากที่สําเร็จ
ออกไปแล้ว   ซึ่งจะเห็นความสาํคัญของเครือข่าย  
และบ่อยคร้ังจะมีนักศึกษาต่างชาตท่ีิจบไปแล้ววิดโีอ
เข้ามาเยี่ยมมาคุย ทําให้ทุกคนมีความประทับใจในสิง่
นี้กับพี่รุ่นแรกๆ ท่ีบุกเบิกไปแล้ว 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๓๗  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
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ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ  สมัครผ่านระบบ Online Admission  
ได้ที่   www.grad.mahidol.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวทิยาลัยมหิดล    
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา 
โครงการพิเศษ :  
พิจารณารบัเขา้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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