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“The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL  
CONFERENCE (AASIC) 2016”  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
เจ้าภาพ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย 
ประจําประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาอินโดนีเซีย
ประจําประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ “The 4th 
ASIAN ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL 
CONFERENCE (AASIC) 2016” ระหว่างวันท่ี ๑๒ - 
๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  อาคาร  Mahidol 
Learning Center (MLC) โดยมีผู้เข้ารว่มประชุม
และนําเสนอผลงานจากชาวต่างประเทศกว่า ๓๐๐  
คน โดยได้รับเกยีรติจาก ศาสตราจารย์ คลินิก     
นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวต้อนรบัและกล่าวเปิดการประชุมโดย Mr. 
Bebeb A.K.N. Djundjunan, Minister and Dep-
uty Chief of Mission and Deputy of Perma-
nent Representative to ESCAP, Embassy of 
the Republic of Indonesia for The Kingdom 
of Thailand และทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

นําโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรว่มให้การต้อนรับ  สาํหรบั 
กิจกรรมในการประชุมวิชาการครั้งน้ี ประกอบไป
ด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง Globalizing Asia: 
Integrating Science, Health and Humanities 
for  Future   Growth  and  Development 
โดยคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อาํนวยการ
บริหารมลูนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
(Fulbright) การนําเสนอผลงานวิชาการ  รวมท้ัง
การนําผู้เข้ารว่มประชุม ชมรอบมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา โดยทูตบัณฑิตสมัพันธ์ บัณฑิต
วิทยาลัย ซ่ึงครั้งน้ีนับเป็นอีกกา้วของการสร้างความ 
สัมพันธแ์ละเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับบัณฑิต  
ศึกษาของมหาวิทยาลัยมหดิลในระดับสากล 
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บัณฑติวิทยาลัย  รว่มเปน็เจ้าภาพ  จัดการประชุมวิชาการ  



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
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ความเป็นมา และความสําคัญของหลักสูตร    
คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์  ม.มหิดล 

ได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อครัง้ท่ีมหาวิทยาลัยไดทู้ลขอพระราชทาน 
พระนาม  ‘มหิดล’  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ได้มีพระบรมราชานุญาตนาม มหาวิทยาลัยมหิดล  
พร้อมท้ังมพีระราชกระแสรับสั่งว่า ถ้าจะเพิ่มคณะข้ึน
ใหม่ควรมีคณะสังคมศาสตร์อยู่ด้วย เพราะวา่บุคลากร
ได้แก่ แพทย์และผู้ท่ีทํางานด้านสาธารณสุขจําเปน็ท่ี
จะต้องรูห้มวดวิชาความรูด้้านสังคมศาสตร์  และคณะ
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ ได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๑๒  เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบ   ซ่ึง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
และสุขภาพ    ไดเ้ริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี  พ.ศ. 
๒๕๑๙   เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตหลักสตูรแรกในคณะ 
ต่อมา  ในปีพ.ศ. ๒๕๔๒  ได้เปลี่ยนช่ือเป็นสังคมศาสตร์ 
สุขภาพ    และทําการปรับปรงุหลักสูตรเพื่อใหห้ลกัสตูร 
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดรับความทันสมัย 
ทันเหตุการณ์ของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็         
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จุดเด่น และความโดดเด่นของหลกัสูตรฯ 
 หลักสูตรของเราได้จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ   เป็นการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกบั 
มนุษย์และสงัคม เพื่อการพัฒนาสุขภาพและระบบ 
บริการสุขภาพ ท่ีคํานึงถึงจิตวญิญาณของมนุษย์ 
และบริบททางสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
โดยเราใช้ทฤษฏีการคิดแบบสงัคมศาสตร์ ไดแ้ก่ 
สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นโยบายศาสตร ์ เป็นต้น  โดยนํามาประยุกต์ศึกษา 
ปัญหา      และระบบของสุขภาพโดยเช่ือมโยงกับ 
ปัญหาสุขภาพ  การแกไ้ขปัญหา การเจ็บไข้ได้ป่วย  
ตั้งแต่ปญัหาเช้ือโรค สภาพแวดล้อม เงื่อนไขทาง 
จิตตวิทยาระดับบคุคลถึงระดับกลุ่ม โครงสร้าง 
เศรฐกิจ สังคม การเมือง องค์การและการ 
บริหารงาน ระบบความเช่ือ วัฒนธรรม ตลอดจน 
โครงสร้างประชากร    ท้ังหมดน้ีเอาเข้ามา 
ร่วมกัน และวิเคราะห์เชิงระบบกบัประเด็น 
สุขภาพ 
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อ่านต่อหน้า ๑๑ 

 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พิมพวัลย์  บุญมงคล   
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

Master  of   Arts  Program  in  
Social  Sciences  and  Health  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ   
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

“ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้  ลุ่มลึก รอบด้าน  
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ในการทํางานด้านสุขภาพ 

อย่างบูรณาการ  มีส่วนรว่มในการแก้ไขสถานการณ์
สุขภาพท่ีสลับซับซ้อน   ได้อย่างสร้างสรรค์” 

 

เป็นหลกัสูตรบูรณาการแบบสหสาขาวิชา  ท้ังน้ีเพื่อให ้
ผู้เรียนสามารถนําความรู ้ จากองค์ความรูห้ลากหลาย 
สาขาวิชามาวิเคราะห์ประเด็นสุขภาพท่ีมีความซับซ้อน 
และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ตอบโจทย์ปัญหา 
ทางสุขภาพดว้ยแนวคิดเชิงสังคมศาสตร์   และเพิ่มพูน 
ความรู้ทางการวิจยัทางสังคมศาสตร์สุขภาพ เพื่อนําไป 
สู่การกา้วออกจากวิกฤติ  ทางด้านเศรฐกิจ   การเมือง 
และเข้าสู่การเป็นผู้นําในด้านสังคมศาสตรส์ุขภาพของ 
ระดับภูมิภาค 



ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัยในอาเซียน 
ไปญ่ีปุ่น  

2017 Hitachi Postgraduate Schol-
arship in Japan for Southeast 

Asian Countries 

 Hitachi  ประกาศให้ทุนการศึกษา 
2017 Hitachi Postgraduate Scholarship in 
Japan for Southeast Asian Countries  แก่ 
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน)  ที่ต้องการศึกษาสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประเทศญี่ปุ่น  
เปิดรับสมัครต้ังแต่วันนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
       ทุน 2017 Hitachi Postgraduate Scholar-
ship in Japan for Southeast Asian Countries 
มุ่งช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในอาเซียน ที่ปรารถนาไปศึกษาต่อที่ญีปุ่่น และ
กลับมาต่อยอดการสอน และทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
ต้นสังกัดในอนาคต  โดยเป็นทนุระดับปริญญาเอก 
ในสาขา Science และ Technology ระยะเวลา ๓ 
ปี   
          ผู้สมัครต้องได้รับตอบรับเชิญจากอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ที่จะทําหน้าที่เป็น Host 
Professor เพ่ือประสานงานและให้คําปรึกษาแก่
ผู้สมัครจนกระทั่งจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอก โดยผู้ขอทุนต้องมีคะแนนโทเฟล ๕๓๐ ขึ้นไปจึง
จะได้รับการพิจารณา 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
            - เป็นอาจารย์ประจําคณะในมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับ 
            - ได้รับเสนอชื่อโดยสํานักงานอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยภายใต้การรับรองและแนะนําจาก
คณะต้นสังกัด 
            - ได้รับตอบรับเชิญจากอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ที่จะทําหน้าที่เป็น Host 
Professor เพ่ือประสานงานและให้คําปรึกษาแก่
ผู้สมัครจนกระทั่งจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอก 
            - เป็นผู้สมัครที่มาจากประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย ประเทศ พม่า  
ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  
มาเลเซีย  บรูไน  ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย  
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ผลประโยชน์ที่ผู้ไดทุ้นจะได้รับ        
           -  ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยัด 
           -  เงินเดือน ๆ ละ ¥180,000 
           -  ค่าที่พัก(สูงสุดต่อเดือน) ¥40,000 
           -  ค่าใช้จ่ายสําหรับ Field Studyในญี่ปุ่นจาก
การร้องขอจาก Host Professor ปีละ ¥50,000 
           -  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการประชุมวิชาการ
นานาชาติจากการร้องขอจาก Host Professor ปีละไม่
เกิน ¥200,000 
           -  ค่าศึกษาวิจัยตามจํานวนจริง 
ผู้สนใจดําเนินการสมัครภายในวันที่   ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙    โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม :  http://
www.hitachi-zaidan.org/global/scholarship/
activities/active01.html 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
ประกาศให้ทุนวิจัยระยะส้ัน ๖ เดือน  Fulbright Jun-
ior Research Scholarship Program  (JRS)   ที่
สหรัฐอเมริกา สําหรับนักศึกษาป.เอก ที่มีสัญชาติไทย 
และจบ coursework  โดยหัวข้องานวิจัยเปิดกว้างให้
ทุกสาขาวิชา   ผู้ได้รับทุนจะได้รับ monthly stipend 
และประกันสุขภาพจากฟุลไบรท์ 

  ทุน JRS มีสองประเภท คือสําหรับ นัก
ศึกษาป.เอก ทั่วไป และ สําหรับนักศึกษาป.เอก ที่สังกัด
อยู่ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  การ
เป็นนักเรียนทุนฟุลไบรท์ ไม่ใช่แค่โอกาสที่จะได้ไป
อเมริกา แต่เป็นโอกาสที่จะเปล่ียนคุณจาก nobody 
เป็น somebody ทุนฟุลไบรท์มีชื่อเสียงและได้รับการ
ยอมรับทั่วโลกมานานนับหลายปี การเป็นผู้ได้รับทุนฟุล
ไบรท์จะเปิดโลกและให้โอกาสมากมาย 

 
 สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อได้ที่        
๐ ๒๒๘๕  ๐๕๘๑ – ๒  ต่อ  ๑๐๗  หรือ e-mail :  
tusef@fulbrightthai.org  
เปิดรับสมัครตัง้แตว่ันนี้  - ๒๙  กันยายน ๒๕๕๙  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   http://
application.fulbrightthai.org 
 

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับ
ออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Ex-
change, One Month Scholarship)
ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประจําปี ๒๕๕๙ 

 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สาธารณรัฐออสเตรีย และได้จัดสรรทุนการศึกษา ทุน
วิจัย และการแลกเปล่ียนบุคลากร ที่เปดิโอกาสให้
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยสมัคร
รับทุนเพ่ือไปศึกษาและทําวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาใน
สาธารณรัฐออสเตรียมาโดยตลอด 
             สําหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศให้ทุน (ASEA-
UNINET Staff Exchange, One Month Scholar-
ship) จึงขอเชิญชวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็น
สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ สมัครเพ่ือ
ขอรับทุนแลกเปล่ียนคณาจารย์ระหว่างไทยกับ
ออสเตรียเป็นระยะเวลา ๑ เดือน 
            ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่: www.mua.go.th  หัวข้อ  
Announcements สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะปิดรับใบ   สมัครภายในวันศุกร์ที่ ๒๙  
กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ทุนวิจัยระยะสัน้  
Junior Research Scholarship Program  

(JRS)  
2017  Fulbright Junior Research 

www.grad.mahidol.ac.th 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

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

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้รับผิดชอบระบบ  
คุณ ศันสนีย์ บญุนิธิ                           
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

          โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๓๑๗   
 e-mail  : sansanee.boo@mahidol.ac.th 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๐  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๐๕ 

ระบบการจัดการตารางสอน 
หลั งจ ากหลั กสู ต ร เ ข้ ามากรอก ข้อมู ลผ่ านระบบ

ตารางสอน ตารางการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรจะมา 
แสดงในหน้าเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี www.grad.mahidol. 
ac.th  เมนู “นักศึกษาปัจจุบัน” ซ่ึงนักศึกษาสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดการเปิดสอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และยัง
สามารถดาวน์โหลด  Course  Outline  ของรายวิชาได้  

  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ดําเนินการจัดทํา
ระบบตารางสอน โดยเปิดให้เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรหรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามากรอก
ข้อมูลตารางสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๑  โดยจะเปิดให้เข้ามากรอก ปีละ ๑ ครั้ง ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
( สามารถ Update ได้ระหว่างปีเป็นกรณี เฉพาะหลักสูตร) ผ่านระบบ 
intranet ของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี http://10.2.3.7/mis  ต่อมาระบบ
ตารางสอนได้ถูกปรับปรุงอีกครั้ง เมื่อปี ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงระบบเดิม ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการกรอกข้อมูลมาก
ย่ิงข้ึน  และปัจจุบันระบบตารางสอน ผู้ใช้สามารถท่ีเลือกใช้ตารางสอนของ
หลักสูตรตามคณะ  สถาบัน   ในกรณีท่ีเป็นรายวิชากลางได้ และสามารถ
กรอกข้อมูลได้ตลอดท้ังปี  และ Update ข้อมูลตารางสอนได้ด้วยตนเอง
ทันทีผ่านหน้าเว็บไซต์  มีระบบจัดเก็บประวัติตารางสอนเดิม  ซ่ึงสามารถ
นําข้อมูลเดิมมาใช้ต่อในปีการศึกษาถัดไปได้    
 
 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.mahidol.ac.th  

รูปที่ ๒ ตารางการเรยีนการสอนในหน้าเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลยั 

รูปที่ ๑ แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๐  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๙ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

หรือมิตรท่ีรู้ใจหรอกนะ แม้ว่าในชีวิตแต่ละวัน
ของคุณจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตาม  คุณควรจะมี
เวลาให้กับเพื่อนซ้ี ท่ีรู้จักมักจี๋กันมานานแวะไป
หากันบ้าง  

จากบทความนี้หากเรามาลองตั้ ง
คําถามว่า คนเก่งทําไมถึงขยัน และคนไม่เก่ง
ทําไมถึงอิดออด  เพราะคนเก่งหรือคนท่ีมี
ศักยภาพสูง จะมีความรู้สึกโดยธรรมชาติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ว่า “น่าจะทําได้“ความรู้สึกเช่นน้ีจะเป็น
ตัวผลักดันให้เกิดความมุมานะ อยากลองทํา คน
ท่ีรู้สึกว่าทําได้ จึงมีความพยายามมากกว่าคนท่ี
ไม่มีความรู้สึกน้ี หรืออีกแง่หน่ึงคือมี “ทัศนคติ
ทางบวก” น่ันเอง ส่วนคนท่ีไม่เก่ง  อาจจะเป็น
เพราะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เก่ง จึงไม่
เกิดแรงผลักดันให้มุมานะ หรือพยายามทําให้
สําเร็จ แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม ท่ีคนไม่เก่งเปลี่ยน
ความคิด ก็สามารถจะประสบความสําเร็จได้
เช่นกัน  เห็นไหมว่า ความคิดของเราเอง ท่ีเป็น
ตัวกําหนดให้เรา “แพ้” หรือ “ชนะ”     เพียง
คิดว่า “น่าจะทําได้” หรือ “ไม่น่าจะทําได้” ก็
เป็นตัวกําหนดการกระทําท่ีแตกต่างของเรา
แล้ว แล้วคุณล่ะอยากเป็นคนแบบไหน... 

 
ท่ีมาข้อมลู  

http://www.pattanakit.net/index.php?
lay=show&ac=article&Id=526803&Nty

pe=128 
 

 คนจะเก่งหรอืไม่เก่งน้ันอยู่ท่ี “ทัศนคติ” 
ของแตล่ะคน เวลาเจอโจทย์อะไรสักอย่าง บาง
คนบอกตัวเองวา่ เราไม่เก่ง ทําไม่ได้หรอก  มอง
อะไร พบอะไรก็เป็นปัญหา อย่างน้ีเรียกว่า “ปิด
ประตูความสาํเร็จ” ตั้งแต่ยังไม่เริม่ต้น   แต่คน
เก่ง จะมลีักษณะบางอย่างท่ีแตกต่างจากคนไม่
เก่ง  ไม่ใช่วา่เพราะเก่งเลยทําได ้ เพราะไมเ่กง่เลย
ทําไม่ได ้แต่มันคือ “ทัศนคติ” ท่ีแตกต่างกัน แล้ว
การเป็นคนเก่ง ก็ไม่ใช่ความโชคดขีองพันธกุรรม 
แต่อยู่ท่ีการฝึกขัดเกลาสมอง และจิตใจของคุณ
ต่างหาก   แลว้คุณจะมีความปราดเปรื่องในแบบ
ฉบับของคุณ เป็นคนท่ีสามารถจดัการกับชีวิตของ
ตนเองได้อย่างลงตัวทีเดียวเชียว ฉบับน้ีจงึขอนํา
แนวคิดอีกแง่มมุหน่ึง หากคุณอยากเป็นคนเก่ง 
คุณต้องทําอย่างไร? “7 Thinking method 
to be genius”  
 
 ๑. คิดทางบวก  มองโลกในแง่ดี และ
ทําทุกอย่างอย่างเต็มกําลัง ด้วยรอยย้ิมและความ
เบิ กบาน  ทํ า ตั ว ใ ห้ ส ด ช่ื น  มี ชี วิ ต ชี ว า และ
กระตือรือร้นอยู่เสมอ พร้อมท่ีจะเผชิญกับทุก
สถานการณ์ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุก
เรื่องท่ีผ่านเข้ามาได้อย่างอยู่มือ 

 ๒. มีศรัทธาในตัวเอง ถ้าแม้แต่ตัวคุณ
เองยังไม่มีศรัทธาและเช่ือมั่นในตัวเองแล้ว จะมี

มนุษย์หน้าไหนล่ะจะเช่ือในความเก่งของคุณ 
อยากให้ใครๆ เขาช่ืนชอบและท่ึงในตัวคุณ คุณก็
ต้องมั่นใจตัวเองก่อน 
 
 ๓. ขอท้าคว้าฝัน  ไม่มีอะไรท่ีจะทรง
พลังมากเท่ากับความต้ังใจจริง และทุ่มสุดตัว
หรอกนะ ความกระหายอันแรงกล้าท่ีจะพาตัวเอง
ไปสู่จุดหมาย น่ันแหละเป็นแรงผลักดันท่ีจะทําให้
คุณสานฝันสู่ความจริงได้ 
 
 ๔. ค้นหาบุคคลต้นแบบ ใครก็ได้ท่ีคุณ
ช่ืนชม เพื่อเป็นมาตรฐานท่ีดีในการดําเนินรอยตาม 
ศึกษาแนวคิด วิธีการทํางาน จุดเด่นในตัวเขา เผื่อ
ว่าเราจะได้ไอเดียแจ๋วๆ มาปรับใช้ให้ชีวิตก้าวโลด
สู่ความสําเร็จกับเขามั่ง 
 
 ๕. เร่ิมต้นงานใหม่ทุกวันด้วยรอยยิ้ม
สดใส  คนท่ีมีรอยย้ิม ระบายไว้บนใบหน้าเสมือน
ประตูท่ีเปิดกว้างให้ใครๆ อยากเข้ามาคบหาด้วย   
การเจรจาติดตอ่งานก็มักจะลงเอยด้วยความสําเรจ็
มากกว่าคนท่ีหน้าตาแบกโลก นอกจากนี้รอยย้ิม
และเสียงหัวเราะ ยังสร้างความเบิกบานและคลาย
ทุกข์ แถมยังเป็นยาอายุวัฒนะช้ันอ๋อง ท่ีทําให้เราดู
เป็นวัยสะรุ่นตลอดกาล รู้อย่างน้ีแล้ว หัดติด
รอยย้ิมไว้ท่ีมุมปากกันเป็นประจํานะ 
 
 ๖. เรียนรู้จากความผิดพลาด  สี่เท้ายัง
รู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง จะเป็นอะไรเชียวถ้า
เราจะทําอะไร แล้วจะยังไม่สําเร็จอย่างท่ีหวังไว้ 
เพียงขอให้ทําเต็มท่ี และเปิดใจให้กว้าง ยอมรับ
ความจริงหันมาทบทวน ดูว่ามี ข้ันตอนไหนท่ี
ผิดพลาดไป เพื่อท่ีจะเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิม  
 
 ๗. ทะนุถนอมมิตรสัมพันธ์เก่าๆ คงไม่
มีใครท่ีจะอยู่อย่างมีความสุข โดยปราศจากเพื่อน

HR  มุม ‘ฅ’ คน Corner : 

อยากเปน็คนเก่งต้องทําอย่างไร...  

๐๖ 

“7       



เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชุมวิชาการ 
 

๓ – ๕ มิถุนายน  ๕๙  
สัมมนาผู้นํานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปี ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
๙ – ๑๒  มิถุนายน  ๕๙ 
โครงการคา่ยบัณฑิตอาสาเสริมสรา้งชุมชนองคก์ารนักศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําปี ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
๑๘  มิถุนายน  ๕๙ 

อบรม “การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ข้ันพื้นฐาน” 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
วันท่ี ๒๐  มิถุนายน ๕๙ 
โครงการสานสมัพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศนูย์ฯ 
ประจําปี ๕๙ : คณะวทิยาศาสตร ์
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓  
๒๒ มิถุนายน ๕๙  
โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หัวข้อ เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
๒๕  มิถุนายน ๕๙ 
อบรม "เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
๒๖ มิถุนายน ๕๙ 
โครงการศลิปะแกะสลักผักผลไม ้
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
๒๙  มิถุนายน  ๕๙ 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Effective Presentation Technique in Aca-
demic Meeting" ในการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวลัวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๕๘ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 
๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๕๙ 

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The Second Annual Symposium on 
Aging and Old-Age in Asia-Pacific” 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ   ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓  
 

๐๗ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๐  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๙ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ ๒  
จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
จัดประชุม  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ปิดรับผลงาน  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   วันที่จัดประชุม  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 
จัดโดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จัดประชุม  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตคิรบ  ๖๐  ปี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปิดรับผลงาน   ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   วันที่จัดประชุม  ๓ – ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ครั้งที่ ๑ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
จัดประชุม  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท  จังหวัดนครสวรรค ์
ปิดรับผลงาน  ๑๕   มิถุนายน  ๒๕๕๙  วันที่จัดประชุม   ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๙  
 
การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครัง้ที่ ๑๒” 
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จัดประชุม  ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 
ปิดรับผลงาน   ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙    วันที่จัดประชุม  ๘ – ๙  กันยายน  ๒๕๕๙  

 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บัณฑิตวิทยาลัย 

ปฎิทินกิจกรรม 



 
Student Activities    

Live & Learn 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั "ค่ายปฏิบตัิภาวนา ตามวิถี
วัดป่าพระกรรมฐาน ปี ๒๕๕๙"  เมื่อวันท่ี ๒๗ – ๒๙  พฤษภาคม  
๒๕๕๙  ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบรุ ี เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วม
ปฎิบัติสมาธวิิปสัสนาภาวนา เรียนรูว้ัตรปฏิบตัิของพระป่า รวมท้ังการ
ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและการบําเพ็ญประโยชน์ตามวถีิพุทธ โดยม ี
พระครูภาวนาสุทธาจาร  (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุธโธ) เจา้อาวาส
วัดเวฬุวัน ได้ให้โอวาทและแนะนําหลกัธรรมท่ีพึง่นํามาปฏิบัตใิน
ชีวิตประจาํวัน 
 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๐  ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

ค่ายปฏิบตัิภาวนา ตามวถีิ วัดปา่พระกรรมฐาน ป ี๒๕๕๙  

 

เปิดรับบคุคลทั่วไป 
เข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สนใจสมคัรผ่านระบบ Online 
๔ - ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล 

สอมถามบัณฑิตวิทยาลัย   
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๑ - ๑๑๓ และ ๓๐๙ 

ดูรายละเอียดวิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
ที่  www.grad.mahidol.ac.th 



๐๙ 

  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๐   ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๙ 

 
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  ชัชชัย  คุณาวิศรุต   นภเรณู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วิชติ  สุธรรมารักษ์  สุเทพ  ไวยครุฑธา  กองบรรณาธิการ  : นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วรรณา  ช่วยรักษา    
ปาณิสรา ร้อยชิน  อรัญญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวน
พิมพ์ :  ๖๐๐   เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

TOEFL ITP  
 บัณฑิตวิทยาลัย  เปิดสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ  TOEFL  ITP สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมทั้งบคุคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อและประสงค์จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรูภ้าษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (ครั้งที่ ๒)  

คร้ังที ่๑ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๔ ก.ค. – จ. ๑๑  ก.ค. ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ   ส. ๒๓  ก.ค. ๕๙  
คร้ังที ่๒ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ  จ. ๑ ส.ค. – จ. ๘ ส.ค. ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ        ส. ๒๐  สค. ๕๙ 
คร้ังที ่๓ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ         จ. ๕ ก.ย. – จ. ๑๒  ก.ย. ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ         ส. ๒๔  ก.ย. ๕๙ 
 

คร้ังที ่๔ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ    จ. ๒๖  ก.ย. – จ. ๓ ต.ค. ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ           ส. ๑๕  ตค. ๕๙ 
คร้ังที ่๕ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ จ. ๓๑  ต.ค. – จ. ๗ พ.ย. ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  ส. ๑๙  พ.ย. ๕๙  
คร้ังที ่๖ 
ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ จ. ๒๘  พ.ย. – จ. ๕  ธ.ค. ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  ส. ๗  ธ.ค. ๕๙ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :  งานศูนย์ภาษา   โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕   ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒ 
สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่   http://www.grad.mahidol.ac.th/…/current…/language-center.php 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๔๐  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๙ 

  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกบั สาํนักหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล 
สถาบันโภชนาการ และคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกฬีาเช่ือมสัมพันธ์ ๔ คณะ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ อาคารเอนกประสงค์ วทิยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ท้ังน้ี เพื่อส่งเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดแีละความสามัคคี ระหวา่งผู้บรหิารและบุคลากร และ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฬีาและนันทนาการ เพือ่สุขภาพท่ี
ดีท้ังร่างกายและจติใจ  นําทีมนักกฬีาโดย รศ.ดร. กมัปนาท ภักดีกลุ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   รศ.ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร บัณฑิตวิทยาลัย  
ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนการ และ สํานักหอสมุดและคลงัความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.อภิภู สิทธมิิมงคล  สาํหรับประเภทกีฬา เพือ่เช่ือม
สัมพันธใ์นปีน้ี ไดแ้ก่ วอลเลย์บอลชายหญิง โยนไข่รงัแก้ว สง่ลูกปิงปองด้วย
ช้อน ตีกอลฟ์คนจน และประกวดกองเชียร ์ ผลการแข่งขันกฬีา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมไปครอง และ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ลําดับท่ี ๓ บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปดว้ยความสขุและ
สนุกสนาน 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงการ  “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์  ๔  คณะ”  

คณะผู้บริหาร  พร้อมบุคลากร  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้การตอ้นรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา สู่ความ
เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี  ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘   อาคารบัณฑิตวทิยาลัย   ศาลายา   นําโดย   คุณศิริลักษณ ์
เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ   พร้อมดว้ยคณะกรรมการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. ธนัวดี   สุขสาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. นงนุช 
สังข์อยุทธ ์และอาจารย ์ดร. อธวิัฒน์ เจี่ยววิรรธน์กลุ และคณะผู้ประสานงานการ
ตรวจประเมินฯ  

ในการน้ี  คุณศิรลิักษณ ์  ได้กล่าววัตถุประสงค์การมาตรวจประเมิน  
เพื่อใหส้่วนงานบณัฑิตวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนําไปสูก่าร
กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets ) และเป้าประสงค์ 
(Goats ) ท่ีตั้งไว้ และเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย นําผลการประเมินของคณะกรรม- 
การในประเด็นจุดแข็ง และแนวปฏิบัติท่ีดีไปเป็นพื้นฐานท่ีดีในการพัฒนาให้สว่น
งานมกีารดําเนินการท่ีเป็นเลิศ อกีท้ังเพ่ือพิจารณาใช้รายงานการตรวจประเมิน
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการในรอบเวลาถัดไป  

บัณฑิตวิทยาลัย นําโดย ศาสตราจารย์  ดร. พญ.  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้กล่าวตอ้นรับและนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานใน
ด้านตา่งๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีผ่านมา  ให้กบัประธานและคณะกรรมการฯ 
ได้รับทราบ   ต่อด้วยคณะทีมผู้บรหิาร   บุคลากรบณัฑิตวิทยาลัย   เข้ารับการ
สัมภาษณ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพดา้นตา่งๆ ของ EdPEx    และในวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ประธานและคณะกรรมการไดนํ้าเสนอ /
สรุปรายงานผลการตรวจประเมินผลด้วยวาจา  โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร. ภก. 
สมภพ  ประธานธุรารักษ์  รองอธกิารบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบณัฑิตศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล   เพื่อกา้วสูค่วามเป็นเลิศต่อไป 

 บัณฑติวิทยาลัย รบัการตรวจประเมินตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  
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ขอบคุณข้อมูลจาก   
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ    สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ 

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

Master  of Arts Program in  Social Sciences and Health  

ความโดดเด่นของหลักสูตร คือ  คณะของเราเปดิ
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรส์ุขภาพ เป็นหลักสูตร
แรกของประเทศไทยและในภูมิภาค  หลงัจากท่ีคณะ
เปิดหลกัสตูรน้ีข้ึนมา  กม็ีสถาบันการศึกษา ท้ัง
มหาวิทยาลัยส่วนกลางและภูมิภาคระหว่างประเทศ 
และในแถบอาเซียน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรน้ี 
เปิดในรปูแบบของหลกัสูตร ในรายวิชาในหลักสตูร
ต่างๆ ความโดดเด่นอีกอย่างท่ีสําคัญ คือ คณาจารย์ท่ี
คณะสังคมศาสตรฯ์ ของเราทุกท่านมีความเช่ียวชาญใน
ศาสตรส์ังคมศาสตร์สุขภาพ และผลงานวิจัยและ
วิชาการไดก้ารยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ * 
นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้มีศูนย์วจิัย ๒ ศูนย์ เพื่อรองรบั
การทําวิจัยของนักศึกษา และในการศึกษาวจิัยของ
นักศึกษาจะมีอาจารย์เข้าร่วมทํางานวิจัยด้วย  

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
หลักสูตรมีความรว่มมือ และมสี่วนร่วมกบั

ภาครฐัและภาคเอกชน ท้ังในระดับประเทศและ
นานาชาติ  ในประเทศ เช่น กระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธกิาร มหาวิทยาลัยส่วนกลางและ
ภูมิภาค และองค์กรเอกชนในประเทศ  ส่วน
ต่างประเทศ จะเป็นมหาวิทยาลัยในอาเซียนและ
สหรัฐอเมริกา   องค์กรท่ีสนับสนุนการให้ทุนเป็น
องค์กรสหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก และ
ยูเนสโก  ยูเอ็นเอฟพีเอ ความร่วมมอืเหลา่น้ี คือ ความ
ร่วมมอืในการส่งบคุลากรในหน่วยงานของตนเข้ามา
เรียน และพยายามสรา้งความรว่มมอืในการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา และทํากิจกรรมวิชาการรว่มกัน
คือ จัดประชุม สมันา จัดใหม้ีพื้นท่ีดูงาน และจัดใหม้ี
งานวจิัยร่วมกันระหวา่งหน่วยงานต่างๆท่ีกลา่วมา 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยในตา่งประเทศยังใหก้าร
สนับสนุนนักศึกษา โดยยกเว้นค่าลงทะเบียนนักศึกษาที่
ไป Take course  ๑  เดือน ๒ เดอืน หรือ ๑ semes-
ter และมีทุนให้ทําวิจัย และเอื้อเฟือ้ใหส้ามารถเข้าพัก
ในหอพกัของมหาวิทยาลัยได ้

 
 

รูปแบบการเรียนการสอน  
 รูปแบบการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ระบุประเด็นสุขภาพ  แลว้ใช้ประเด็นท่ีสนใจ
มาค้นควา้ผา่นการเรียนการสอนของชุมชน โดยเรามี
พื้นท่ีชุนชนให้นักศึกษาเรียนรูจ้ากของจริง ได้ศึกษา
กลุ่มเปา้หมาย ระบบสุขภาพ ระบบการจัดบรกิาร
สุขภาพในกลุ่มท่ีนักศึกษาสนใจ นอกจากน้ีนักศึกษายัง
ได้เข้าไปเรียนรู้ชีวติความเป็นอยู่ของชุมชนและ Good 
Practice  ของหน่วยงานภูมิภาคและในระดับภาครัฐ
และเอกชน นักศึกษาจะมีโอกาสได้ไปฝึกงานดูงานใน
ต่างประเทศ ได้สมัผัสการเรียนการสอน  Take course  
ในต่างประเทศ มกีารค้นควา้ดว้ยตนเอง อภิปรายกลุ่ม 
อภิปรายเดี่ยว การฟังบรรยายจากอาจารย์   การเรียน
การสอนของเราแบ่งเป็นภาคปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ในเวลาราชการ    และภาคพิเศษ  เรียนวันเสาร์-
วันอาทิตย์  การเรียนมีท้ังเรียนแบบแผน ก แบบ ก  ๒  
และแผน ข    นอกจากน้ีนักศึกษา  จะได้เรียนรู้ปญัหา 
สุขภาพร่วมสมัย ได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะหป์ญัหา
เป็น  เรียนรู้ทฤษฏี  ปัญหาสขุภาพแบบบูรณาการ  
โลกาภิวตัน์  ลักษณะการพัฒนาประเทศ ระบบบริการ
สุขภาพ นโยบายชุมชน ความคิดความเช่ือวัฒนธรรม
การรบัรู้ของผู้คนเกิดปัญหาสุขภาพ   นอกจากน้ันยังได้
เทคนิคการทําวจิัยท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพท่ีถูกต้อง 
ได้เครือข่ายและเรยีนรู้ปัญหาจากประสบการณ์จริงผา่น
การดงูาน Take course ในต่างประเทศ ได้เรียนรู้และ
ใช้ภาษาอังกฤษ   

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสอดคล้อง คือนักวจิัย นักวชิาการ ผู้
ปฏิบัติการในองค์กรภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง พม. นักประเมินผล 
นักวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ หรอืไป
เป็นผู้นําองค์กรดา้นสังคมศาสตรส์ุขภาพ 

 
คุณสมบัติผู้เข้ามาศึกษา 

เปิดกวา้งมาก สาํหรับระดับปรญิญาโท รับ
ทุกสาขาวิชาท้ังสายวิทย์ สายศิลป ์  สาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือกาํลงัศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย 
คะแนนเฉี่ยนไม่ต่ํากว่า ๒.๕  ระดบัปริญญาเอกรับผูท่ี้
สําหรับสําเรจ็ ระดับปริญญาตรีแพทย์ศาสตรบณัฑิต
และโททุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่าํ  ๓.๕ รับ นศ.ป.โท 
สังคมศาสตรแ์ละสุขภาพ 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ความสําเร็จของศิษย์  

อาจารย์ในหลกัสูตรฯ จะได้รบัหลายรางวลั
มากมาย เช่น รางวัลผู้นําสตรีดีเด่น  ผู้นําสตรีและการ
พัฒนาดีเด่นระดับประเทศ รางวลัมหดิลสาขาบรกิาร

พัฒนาดีเด่นระดับประเทศ รางวลัมหดิลสาขาบรกิาร
วิชาการ  เป็นท่ีปรึกษาโครงการระหว่างประเทศ เช่น 
โครงการอนามัยโลก สว่นผลงานวจิัย มีงานวิจัยหลาย
เรื่องท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ได้เผยตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับประเทศระดับนานาชาติ และได้นําไปประยุกต์ใช้
ในสังคมและชุมชน  ไดร้ับทุนสนับสนุนในการทําวจิัย
อย่างต่อเน่ือง เช่น ความเป็นธรรมทางสุขภาพ ประเดน็
ความรุนแรงในเยาวชนในพื้นท่ีไซเบอร์ ความรุนแรงใน
ผู้หญิง สุขภาพผูสู้งอายุ คนพกิาร และประเด็นโรค
เรื้อรัง ตดิเช้ือ อุบตัิซํ้า อุบัตใิหม่   ในส่วนของนักศึกษา  
เราสามารถผลิตบณัฑิต      ท้ังท่ีอยู่ในประเทศและตา่ง 
ประเทศ ประมาณ ๕๐๐ คน   ศิษย์เก่าหลายคน ได้
เป็นผู้บรหิารระดบัสูงของมหาวิทยาลัยสว่นกลาง ได้
เป็นคณบดี รองคณบดี ศิษย์เก่าบางส่วนได้เป็น CEO 
ของส่วนงานภาคเอกชน บางคนได้ทํางานองค์การ
ระหว่างประเทศ  
 
สวัสดกิาร-การสนับสนุนนักศึกษา  

คณะสังคมศาสตรฯ์ มีทุนการศึกษาท่ีร่วมกับ
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษา คือ ทุนเฉลมิพระ
เกียรติ ๖๐ ปี   ทุนระหว่างเรียน  ทุนหงษ์วิวัฒน์  ทุน
ทําวิจัยรว่มกบัทางคณาจารย์ ซ่ึงสามารถระดมทุนวจิัย
จากหน่วยงานตา่งๆ  ทุนสําหรับนักศึกษาในการเปน็
อาจารย์ร่วมสอน นอกจากน้ันยังร่วมกบับัณฑิต
วิทยาลัยในการใหทุ้นไปเสนอผลงานวิชาการดีเด่นใน
ระดับชาติและนานาชาติ  และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ซ่ึงจะคัดเลือกจากผู้ท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ์เด่น สง่ให้
บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือก ในอดตีมีนักศึกษาของเราได้
รางวัลจํานวนหน่ึง 

สุดท้ายอยากเชิญชวนนักศึกษาระดบั ป.ตรี 
และผู้สนใจ เข้าศึกษาตอ่ในหลักสตูรสังคมศาสตร์
สุขภาพ หลักสูตรเรามี ๕ หลักสูตร  เป็นท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ หลักสูตรไทยและนานาชาติ เพื่อท่ีจะ
เสริมศักยภาพและมีความรูพ้ร้อมจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
ต่อไป 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๐  ประจําเดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และสุขภาพ   






