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และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยา- 
ศาสตรส์ุขภาพประยุกต์ และกลุ่มมนุษยศาสตร ์
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์  มี
นักศึกษาจากคณะ สถาบัน วิทยาลัย เข้าร่วม
เสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวลัฯ จาํนวน ๒๑  
เรื่อง แบ่งเป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอก ๑๓  
เรื่อง  และปรญิญาโท  ๘  เรื่อง 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 
จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Effective Presenta-
tion Technique in Academic Meeting" ใน
การนําเสนอผลงานวิจัย  เพือ่ขอรบัรางวัลวิทยา-
นิพนธ์ดีเด่น ประจําปี  ๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี  ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ  ห้อง  ๔๐๘ ช้ัน  ๔  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โดย อ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณวิศรุต รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน  ศาสตราจารย์ 
ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย 

กล่าวต้อนรบั และช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการจัด
งาน ต่อดว้ยการบรรยายพิเศษ เรือ่ง Effective 
Presentation Technique in Academic 
Meeting.  โดย Prof. Dr. Benno Von Bor-
mann จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และการนําเสนอผลงานวจิัย
แบบ Oral presentation ของนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับรางวัลวทิยานิพนธ์ดีเด่น 
ประจําป ี ๒๕๕๘ การนําเสนอผลงาน แบ่งเป็น
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ

๐๒ 

รองศาสตราจารย์   ดร. สิทธิวัฒน์   เลิศศิริ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมคณะผูบ้ริหาร ประธานและเลขาประจาํหลักสูตร เจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับ 
ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ
ผู้บรหิาร เจา้หน้าท่ี ภายใต้โครงการสานสมัพันธ์บัณฑิตศึกษาระหวา่งบัณฑิต
วิทยาลัย  คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจําป ี  ๒๕๕๙    เมื่อวันท่ี ๒๐   
มิถุนายน  ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุม  K ๑๐๒  อาคารเฉลมิพระเกียรติ  คณะ
วิทยาศาสตร์   ม.มหิดล  พญาไท 

 โครงการสานสัมพันธ์บณัฑิตศึกษาระหว่างบัณฑติวิทยาลัย   
คณะ/สถาบนั/วิทยาลัย/ศูนย์   :  คณะวิทยาศาสตร์ 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Effective Presentation Technique in Academic Meeting."  
ในการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเดน่ ประจําปี ๒๕๕๘ 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
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ความสําคัญและความเป็นมาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

วิจัยประชากรและสังคม  ก่อตั้งเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  
พร้อมกับสถาบันวจิัยประชากรและสังคม  ในช่วงแรก
ของหลักสตูร เราเรียกว่าโครงการบณัฑิตศึกษา   ซ่ึงมี
เพียงหลกัสูตรเดียวในขณะน้ัน   โดยมี  ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ  ดร.อภิชาติ  จํารสัฤทธริงค์   เป็นหัวหน้า
โครงการฯ    เน่ืองจากเมื่อ ๕๐  ปกี่อน  อัตราการเพิ่ม
ของประชากรค่อนข้างสงู อัตราการตายลดลง  และเมื่อ
มีแนวคิดท่ีต้องการลดอัตราการเพิ่มของประชากร  จึง
เกิดการประชุมดา้นประชากรข้ึน   เพื่อท่ีจะหาข้อสรุป
ในการดาํเนินการ  หรือมีนโยบายอย่างไรบา้งในการลด
อัตราการเพ่ิมประชากรได้   ในครั้งน้ัน   มีนักประชากร 
ศาสตร ์ ท่ีมีช่ือท้ังในประเทศและตา่งประเทศได้พดูคุย  
ถกอภิปรายกัน  สรุปใหจ้ัดตัง้ศูนย์วิจัยในเรื่องดังกล่าว 
ข้ึน   จึงเป็นท่ีมาและเริ่มต้นในการจดัตั้ง “ศูนย์วจิัย
ประชากรและสังคม” ซ่ึงขณะน้ันข้ึนอยู่กับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จากน้ัน ศูนย์วจิยัฯ ได้รบัการอนุมตัิ
ให้เป็น     สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   ในป ี พ.ศ.  

๐๓ 

ท่ีใช้วิจัยด้านประชากรและสังคมศาสตร์ และจะ
สามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานจริงได ้
 
ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน 

หลักสูตรฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ  เช่น ภาครัฐ เรามี
ความรว่มมือกับกระทรวงมหาดไทย     สํานักงาน 
สถิติแห่งชาติ   โดยนักศึกษาท่ีสถาบันไดม้ีโอกาส
ไปเรียนรู้จรงิ กับหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องด้าน
สถิติและประชากร  ได้พบและไดร้ับการถ่ายทอด
ประสบการณจ์ริงจากผู้เช่ียวชาญ  อาทิเช่น ศึกษา
ดูงานท่ีสาํนักงานสถิติแห่งชาติ   จึงทําให้ไดร้ับ
ความรู้ทางสถิติ ข้ันตอนการทํางาน การวิเคราะห์
ข้อมูล   และนาํความรู้ไปปฏิบัตจิริง ตรงน้ี ยังถือ
เป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กร ท้ังตัวนักศึกษา
เองและสถาบัน 

๐๓ 

อ่านต่อหน้า ๑๑ 

 โดย  อาจารย์  ดร.  ศุทธิดา  ชวนวัน 
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวจิัยประชากรและสังคม   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม    

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวทิยาลัยมหิดล 

๒๕๑๔    โดยมีสถานสภาพเทียบเท่าคณะใน ม.มหิดล 
ตอนน้ีสถาบันเปิดหลักสูตรน้ี ได้ประมาณ  ๓๐  ปี    
 
ความแตกต่าง  และความโดดเด่นของหลักสตูร 

 หลกัสูตรสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม    
เป็นหลกัสูตรท่ีไดร้วบรวมความรู ้     เป็นเสมือนแหลง่ 
ข้อมูลดา้นประชากร   ซ่ึงเรามีความเช่ียวชาญทางดา้น
ตัวเลข   สามารถผลิตนักวจิัยท่ีมีคุณภาพให้กบัสังคม  
อีกด้านหน่ึงคืองานวิจัยของนักศึกษา   เป็นงานวจิัยท่ี
เน้นตระหนักถึงปญัหาในสังคม และเรื่องของการ
กําหนดนโยบายตา่งๆ ในอนาคต แน่นอนงานวจิัยท่ีได้
จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครฐัภาคเอกชน ท่ีจะ
นําไปปรบัใช้กับสังคมได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ในดา้น
การรียนการสอน  นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนในห้อง 
เรียนแล้ว ยังมีโอกาสได้ไปเรียนนอกสถานท่ี หลักสตูร
เรา  คือ  “วิจัยประชากรและสังคม”   นักศึกษาจะได้
ลงพ้ืนท่ีจริง    ศึกษาจรงิ     อีกอย่างหน่ึงคือวิชาเรียน 
เราเน้นตวัเลขเป็นหลัก นักศึกษาจบไปจะต้องมีความรู้
ด้านสถิติเชิงลกึ        และมีความรูด้้านโปรแกรมต่างๆ 

 Master of Arts Program in Population and Social 

Research (Thai Program) 



ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม  
(Joint Research Program) 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 
(วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (JSPS)  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Re-
search Program) ตามโครงการความรว่มมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (NRCT 
- JSPS)  เพื่อส่งเสริมให้นักวจิัยได้มีโอกาสได้ทํา
การวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้  
และประสบการณ์ทางการวจิัยในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ  

สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยรว่ม 
(Joint Research Program) ตามโครงการฯ 
ประจําป ี๒๕๖๐ ( FY 2017)  ในสาขา Social 
Sciences and Humanities และ  Natural 
Sciences ได้เปดิให้นักวจิัยไทยท่ีสนใจ ย่ืนใบ
สมัครขอรบัทุนฯ  มายังกองการตา่งประเทศ 
(กกต.)   สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 
(วช.)  กรุงเทพฯ  ตั้งแตบ่ัดนี้ – ๘ กันยายน  
๒๕๕๙    ดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
ขอรับทุน ได้ท่ี   http://www.nrms.go.th 
ติดต่อสอบถามเพิม่เติม : โทร. ๐  ๒๕๖๑  
๒๔๔๕  ต่อ ๒๐๗  และ ๐ ๒๕๗๙  ๒๒๘๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑  ๓๐๔๙  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๑  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๐๔ 

ทุนวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอก 
ด้านความปลอดภัยทางถนน   

  ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
(ศวปถ.)  มลูนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) 
ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการท่ี
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดการอุบัติเหตใุนประเทศไทย  ได้สนับสนุนการ
ทําวิทยานิพนธ์ ใหแ้ก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
และปรญิญาเอก เพื่อสรา้งและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักวจิัย และนักวิชาการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

คุณสมบัติผูส้มัคร  
กําลงัศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญา

เอก ท่ีผ่านหัวข้อการทําดษุฎีนิพนธ/์วิทยานิพนธ์ 
และได้รับความเหน็ชอบ มีหนังสือรบัรองจากคณะ 

ประเภททุน  แบ่งเป็น 
ปริญญาโท  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐  บาท 

  จํานวน ๕ ทุน  
ปริญญาเอก  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

  จํานวน ๓ ทุน  
นักศึกษาผู้สนใจสง่ใบสมัครและข้อเสนอ
โครงการวิจัยได ้ ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
สนใจติดต่อสอบถามท่ี คุณสุพัตรา  สําราญจิตร ์ 
โทร. ๐ ๒๙๓๘ ๘๔๙๐ หรือ  e-mail : supat-
tra@roadsafetythai.org 

เปิดสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษ  

MU TEST   

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล  
เปิดสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
MU TEST  สาํหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ม.มหิดล  ท้ังหลกัสูตรไทยและนานาชาติ  รวมท้ัง
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาต่อ  ตามมาตฐานเกณฑ์
ภาษาองักฤษของบัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ประจาํปกีารศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๒ )  

 

 

คร้ังท่ี ๑ 
ลงทะเบียนสอบ  :  ๑๖ – ๒๙  พ.ค.  ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  :  ๑๖  มิ.ย.  ๕๙ 
 
คร้ังท่ี ๒ 
ลงทะเบียนสอบ  :  ๑๘ – ๓๑  ก.ค. ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  :  ๒๐  ส.ค.  ๕๙ 
 
คร้ังท่ี ๓ 
ลงทะเบียนสอบ   :  ๑๙  ก.ย. -  ๒  ต.ค.  ๕๙ 
จัดทดสอบภาษาองักฤษ  :  ๑๕  ต.ค.  ๕๙  

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีงานศูนย์ภาษา  
 โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒   
และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี  
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 >>  ระบบ Grad MIS 
(Internet) 
  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  ๒๔๑  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๐๕ 

ระบบ Grad MIS  
จากจุดประสงค์หลกัในการแสดงข้อมลูให้กบัหลกัสตูร  ภายหลังไดม้ี
การต่อยอดโดยการนําระบบต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมารวมไว้ใน
ระบบน้ีด้วย เช่น ระบบติดตามนักศึกษา โดยเฉพาะขั้นตอนการ
จัดทําวิทยานิพนธ์และการสอบภาษาอังกฤษ  ระบบกรอก
ตารางสอน  ระบบส่ง e-mail ภายใน ระบบสืบค้นข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอก และผลสํารวจการประเมินด้านต่างๆ ด้วยความ
สะดวกในการสืบค้น และลดระยะเวลาในการขอข้อมูล ปัจจุบันมี
เจ้าหน้าท่ี อาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ  ให้ความสนใจในการเข้าใช้
งานเป็นจํานวนมาก 

ระบบ Grad MIS (Graduate Studies Management Infor-
mation System) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระบบท่ีให้
หลักสูตร/ ส่วนงานมหาวิทยาลัย  สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดด้าน
ต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา  ทุน  วิทยานิพนธ์ การลงทะเบียน สถิติจํานวน
นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จากการเลือกเงื่อนไขท่ีต้องการ 
ภายใต้สิทธิท่ีกําหนดไว้    

ระบบน้ีเป็นเว็บไซต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหดิล (intranet) อยู่
ท่ีhttp://intranet.grad.mahidol/intranet/home/index.php  ระบบ 
Grad-MIS ผู้ใช้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา ซ่ึงมีท้ังหมด ๖ 
ด้าน   ได้แก่  ข้อมูลนักศึกษา วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์  ทุน  อาจารย์  
การเงินครุภัณฑ์   และลงทะเบียน  โดยการเข้าไปท่ีหมวดต่างๆ แล้วเลือก
เงื่อนไขท่ีต้องการค้นหา  ระบบจะแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอ และ
สามารถ save  ข้อมูลออกในรูปแบบ excel ได้ ข้อดีของระบบ Grad MIS 
คือ ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลด้านการศึกษา  ข้อมูลมีการ 
update ตลอดเวลา และมีความถูกต้องปลอดภัย เน่ืองจากมีการกําหนด
ลําดับ ช้ันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้  นอกจากน้ันหลักสูตรสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในฐานข้อมูลระหว่างหลักสูตรกับบัณฑิต
วิทยาลัยได้อีกด้วย 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.mahidol.ac.th  รูปที่  ๒  แสดงหน้าจอระบบติดตามการจัดทําวิทยานิพนธ์นักศึกษา 

รูปที่ ๑ แสดงหน้าจอหลักของระบบ Grad MIS 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๑  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๙ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

แค่ไหน  อย่างไร เมื่อรู้แล้ว เราก็จะไม่ล้าํเส้นกัน
และกัน ปัญหาใหญ่ท่ีกําลังจะเกดิข้ึน ก็จะถูกแก ้
ก่อนท่ีมันจะเกิด ท่ีเคยทะเลาะกันบ่อยก็จะ
ทะเลาะ ขัดแย้งกันน้อยลง และหลังจาก
ทะเลาะ ขัดแย้งกนั เราจะต้องได้ประโยชน์จาก
มัน เช่นทําให้เราเข้าใจกันมากย่ิงข้ึน และทําให้
เรารักกันมาข้ึนนะคะ 

๑. รับฟังและไม่ขัดจังหวะ  
 เช่ือเถอะค่ะว่า ไมม่ีใครชอบท่ีจะถูกขัด 
จังหวะในขณะที่เขาพูดหรอก ลองเปลี่ยนบทบาท 
เป็นฝ่ายน่ังฟังเขาพูดตั้งแต่ต้นจนจบดูซิ  นอกจาก
เขาจะรูส้ึกท่ีดีท่ีคุณรับฟังแลว้  ยังจะช่วยลด
อารมณ์ร้อนในตัวเขาให้เย็นลงได้อีก 
 
๒. ทําความเข้าใจในสิ่งท่ีเขาพูด  
 นอกจากการรับฟงัแลว้สิ่งท่ีคุณควรทํา
ต่อมา คือ พยายามทําความเข้าใจในสิง่ท่ีเขาพูด 
แม้วา่ มันจะดูไมม่ีเหตผุลกต็าม แต่เช่ือเถอะว่า 
ถ้าเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขา การทะเลาะย่อมจะจบ
ลงโดยเร็วกวา่ท่ีคุณคิดไว้แน่นอน 
 
๓. เก็บถ้อยคําอันร้ายกาจไว้   
 บ่อยครั้งในยามโมโห เรามักจะลมืตัว
หลุดถ้อยคําท่ีไม่ทันคิดออกไป  แล้วต้องมาน่ัง
เสียใจภายหลัง  อย่าปล่อยให้เหตกุารณ์เช่นน้ีเกิด
ข้ึนกับคุณเชียว  เพราะเมื่อพดูไปแล้วมันเป็นการ
ยากท่ีจะเรียกคําน้ันกลับคืนมา  ทําใจเย็นๆ และ
เตือนสติตวัเองทุกครั้งก่อนท่ีจะปล่อยถ้อยคํา
รุนแรงออกไป  เรือ่งท่ีว่าแย่จะได้ไมดู่แย่ไปกวา่น้ี 
 
๔. ลืมอดีตซะบ้าง   
 อดีตก็คืออดตี ปล่อยมันท้ิงไปซะ  
เพราะหากว่าคุณน้ัน ยังจมอยู่กบัเรื่องราวความ
ผิดพลาดในครั้งกอ่นๆ  แลว้หยิบมาโต้แย้งในยาม
ท่ีทะเลาะกัน  นอกจากจะทําใหคุ้ณไม่สามารถ
แก้ปญัหาของคุณกับเขาได้แลว้  ยังจะทําให้การ
ทะเลาะบานปลายขึ้นไปอีก   ให้นึกซะว่าไม่มใีคร
ท่ีไม่เคยทําผิดพลาด ให้โอกาสเขาได้ปรับปรงุตวั
และทําลมืๆ  ท่ีจะพูดถึงมันย่อมจะดกีว่า 
 
 

๕. เรียนรู้ท่ีจะประนีประนอม   
 ลองเปลี่ยนมาใช้วธิีการประนีประนอม  
แทนการพยายามท่ีจะเอาชนะกันด ู แลว้คุณจะ
พบว่า ความขัดแย้งน้ันลดน้อยลงอย่างไม่น่าเช่ือ 
แต่ถ้ายังมีบางสิง่บางอย่าง  ท่ียังไงคุณก็ไม่เห็นด้วย 
ใหล้องใช้วิธีพบกันครึ่งทาง  คงไม่ทําให้คุณเสีย
ศักดิ์ศรีเท่าไหร่หรอก 
 
๖. รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย   
 การโต้เถียงกันสว่นใหญ่ มักเป็นการโต้ 
เถียง ท่ีต้องการให้อีกฝา่ยเห็นด้วยกับความคิดของ
ตน ซ่ึงก็คงเป็นไปไม่ได้ท่ีคนอืน่มีความคิดเห็น
เหมือนกบัคุณซะทุกเรื่องไป  แมว้่าคุณจะพยายาม
แล้วพยายามอีกท่ีจะอธิบายให้เขาคล้อยตามไปกับ
คุณ  ในทางกลบักันถ้าคุณลองเปลีย่นมาเป็นฝา่ย
รับเอาความคิดเหน็ของเขา เพื่อมาทําความเข้าใจ  
นอกจากคุณ จะได้แสดงให้เขาเหน็ถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืนของคุณแล้ว ยังจะทําใหล้ด
ปัญหาท่ีจะนําไปสูก่ารทะเลาะเบาะแว้งไดอ้ีกดว้ย 
 
 
๗. นึกถึงความสมัพันธ์อันดีเข้าใว้   
 บางครัง้อารมณใ์นยามทะเลาะกัน มัก
ทําให้คุณลืมเลือนความสัมพนัธ์ ของอีกฝา่ยท้ิงไป
ช่ัวขณะ โดยมุ่งแต่จะสรรหาถ้อยคําดุเด็ดเผ็ดร้อน
มาโต้ตอบกันแทน ลองเปลี่ยนเปน็นําความสมั- 
พันธ์อันดีท่ีเคยมีระหว่างเขากับคุณ มานึกถึงเป็น
อันดับแรกในยามที่ทะเลาะกันด ู ถึงจะดูเหมือน
คุณต้องเป็นฝ่ายยอมเขาแต่มันกจ็ะดูมีค่ากว่าการ
ต้องมาน่ังทําร้ายจติใจของกันและกนั  
             การทะเลาะ หรือขัดแย้งกัน  ไมใ่ช่เรื่อง
แปลก และไม่ได้เลวรา้ยเสมอไปทุกครั้ง  เพราะถ้า
เรารู้จักเรียนรูจ้ากมัน มันก็จะทําให้เราได้รูจ้ัก
กับ "ขีดจาํกัด" ของอีกฝา่ย รู้วา่เขายอมให้เราได้

HR  มุม ‘ฅ’ คน Corner : 

๐๖ 

๗ รับมือการทะเลาะกัน 
การทะเลาะกันมักเกิดจากความไม่เข้าใจกัน  หรือความต้องการท่ีขัดแย้งกัน  

ความไม่ลงตัวของเหตุผลต่างๆ อย่างไรก็ตาม การทะเลาะกันด้วยอารมณ์และความอยาก
เอาชนะ อาจสร้างเรื่องใหญ่จนส่งผลให้ท้ังสองฝ่ายแตกหักได้ นั่นย่อมเป็นสิ่งท่ีทุกคนไม่
ต้องการแน่ๆ  เชื่อว่าหลายคนคงต้องผ่านเหตุการณ์ทะเลาะกับคนรอบข้างมาบ้างแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นเพ่ือน คนในครอบครัว หรือคนรัก  คุณมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร ? 
ฉบับนี้ขอแนะนําเทคนิคง่ายๆ  ๗ รับมือการทะเลาะกัน  อย่างชาญฉลาด มาฝากกันค่ะ... 

แหล่งที่มา  
http://www.pattanakit.net/index.php?

lay=show&ac=article&Id=473826&Ntype=128 

www.grad.mahidol.ac.th 



 
Student Activities    

Live & Learn 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยสภานักศึกษาและองค์การ
นักศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล จัดโครงการ
ศิลปะแกะสลกัผลไม้    เมื่อวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙   
ณ  เรอืนไทย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเบื้องตน้ ในการแกะสลักผกัและผลไม ้ วิธกีาร
เลือกวตัถุดิบ การดูแล การเก็บรักษา อย่างถูกต้อง วทิยากร
โดย คุณอัมพาพัฒน์ ทุนอินทร์และทีมงาน จากหวานข้าว
ใหม ่ คัลเจอรัล เวริ์คชอป สตูดิโอ ( Wankaomai Cultural 
Workshop Studio) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาว
ฉาย อาจารย์ท่ีปรกึษากจิกรรม นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
และเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารว่มโครงการ ท้ังน้ี
ผู้เข้ารว่มโครงการได้ลงมือปฏิบัตจิรงิ บรรยากาศเปน็ไป
ด้วยความสนุกสนาน 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๑  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๙ 

สัมมนาผู้นํานักศึกษาประจําปี  ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
สัมมนาผู้นํานักศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาดา้น
กิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํป ี
๒๕๕๙  ข้ึน  เมื่อวันท่ี  ๓ – ๕  มถุินายน  ๒๕๕๙  
เพื่อให้นักศึกษาไดแ้ลกเปลี่ยนความคิด และร่วมวาง
แผนการจดักิจกรรมนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๙  ภายในจดัให้มีกจิกรรม
ต่างๆ ดงัน้ี  

๓  มิถุนายน  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   
นําโดย อ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝา่ย
กิจการนักศึกษา เป็นประธานในพธิเีปิด ต่อดว้ยการ
บรรยายพิเศษ หวัข้อ “กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
และปลกูจิตสํานึกการทํางานเป็นทีม” โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์   มหาวิทยาลัยมหดิล 
    ๓ – ๕   มิถุนายน ณ คลองทรายรีสอร์ท 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดใหม้ีการบรรยาย เรื่อง
ข้ันตอน และการดําเนินงานโครงการกิจกรรม

นักศึกษา โดย ดร. สุภาพร จตรุภัทร หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา การเสวนา เรื่อง “การมสี่วนร่วม
กิจกรรมนักศึกษา”โดยทีมอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม 
ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สมศร ีดาวฉาย สมาคม
ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.
จงดี โตอิม้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรหม คณะสังคม 
ศาสตรแ์ละมนุษย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.
สมบัติ ธนะวันต ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ดํารงเกียรต ิ อาจหาญ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน กิจกรรม “การบอกกลา่วเล่าสู่
กันฟังตาประสาคนทํากิจกรรม จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง” 
กิจกรรมระดมสมองเพ่ือการเขียนโครงการ พรอ้ม
การนําเสนอกิจกรรมเลือกตําแหน่งผูนํ้านักศึกษา
ประจําป ี๒๕๕๙ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - walk Rally 
และ Leader Night Party' 2016 สําหรับในปีน้ี มี
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เข้าร่วมกจิกรรม
ประมาณ ๗๓  คน 

โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้  

๐๗ 



 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๑  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๙ 

ใช้ในครัวเรือน การสอนทําสื่อการเรยีนการสอน 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) การซ่อมและการ
ดูแลรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอร์เบื้องตน้ และการ
ทําจรวดขวดนํ้า ซ่ึงได้สรา้งกระบวนการเรียนรู ้
ควบคู่ไปกับความสนุนสนาน โครงการค่าย
บัณฑิตอาสาฯ มกีํานัน ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนสังขละ ให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมาก 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดยสภานักศึกษา
และองค์การนักศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล 
จัดโครงการ ค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสรา้งชุมชน
องค์การนักศึกษาฯ  ประจําปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี 
๙ – ๑๒   มิถุนายน  ๒๕๕๙   ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อ.สังขละบุร ี 
จ.กาญจนบรุ ี เพื่อสง่เสรมิให้นักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาได้บาํเพ็ญประโยชน์  โดยนําความรู้
ท่ีได้ศึกษามาพัฒนา ช่วยเหลือสังคมและชุมชน  
เพื่อการเรียนรู้การทํางาน และการใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น   และสร้างสมัพันธภาพท่ีดีระหว่าง ม.มหิดล 
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อีกท้ังเพ่ือเกิด
การเรียนรู้ซ่ึงก่อประโยชน์แก่โรงเรียนและผู้คนใน
ชุมชนด้านต่างๆ 

                โครงการค่ายบัณฑิตอาสาฯ นําโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ท่ี
ปรึกษากิจกรรม  ดร. สุภาพร จตรุภัทร หวัหน้า
งานกจิการนักศึกษา พร้อมเจา้หน้าท่ี และ
นักศึกษา ได้เข้าร่วมบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน  
เช่น การตรวจและการให้คําแนะนําดูแลเบื้องต้น
เรื่องสุขภาพ  การออกกําลังกาย การกําจัดเหา
และสอนทํานํ้ายาฆ่าเหา การศึกษาพันธุ์ไม้ท่ีมีใน
ท้องถ่ินเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง  และ
ถูกวิธ ี การปลูกตน้ไม้ เพื่อปลูกจิตสํานึก ให้เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรน้ันอย่างย่ังยืน การคัดแยกเศษอาหาร 
เพื่อนํามาทําปุ๋ยชีวิภาพ แนะนําการตรวจปรับปรุง
คุณภาพนํ้า การทําเครื่องกรองนํ้าแบบงา่ยๆ เพื่อ

   โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชนองค์การนักศกึษาบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี   ๒๕๕๙ 

๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม  ๕๙ 
ประชุมวิชาการนานาชาติ “The Second Annual Symposium on 
Aging and Old-Age in Asia-Pacific” 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์การ  ต่อ  ๑๑๒ – ๑๑๓  
 
๔ – ๑๕  กรกฎาคม  ๕๙ 
ลงทะเบียนปกติภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙  
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา   ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑ 
 
๔ – ๑๕  กรกฎาคม  ๕๙ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปดิรับบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษา
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา   ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑ 

 ๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๕๙   
เปิดลงทะเบียนรายวิชา  GRID 521 RESEARCH ETHICS  (บฑคร 521 
จริยธรรมการวิจยั) 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา   ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑ 
 
๙  กรกฎาคม  ๕๙ 
โครงการ Big Cleaning Day 2016 
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจดัการท่ัวไป  ตอ่  ๒๑๔ – ๒๑๕ 
 
๑๓  กรกฎาคม  ๕๙ 
โครงการ ทําบญุถวายเทียนพรรษา ประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจดัการท่ัวไป  ตอ่  ๒๑๔ – ๒๑๕ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บัณฑิตวิทยาลัย 

ปฎิทินกิจกรรม 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๑   ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๙ 

 อบรม "เทคนคิการเขียนและสอบโครงรา่งวิทยานพินธ"์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.มหิดล  จัด
พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษา ท่ีสําเรจ็การศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (หลกัสตูร
ไทย - นานาชาติ)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี  
๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๙  โดย  ศ. คลินิก นพ. อดุม 
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล เป็นประธาน
ในพิธีกลา่วให้โอวาท พร้อมกบัมอบประกาศนียบตัร
แก่มหาบณัฑิต   ในการน้ี    รองศาสตราจารย์  ดร.    

ประยูร   ฟองสถิตย์กุล  คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรย์ี  
เลิศฤทธิ์ คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบของท่ี
ระลึกและกลา่วแสดงความยินด ี ซ่ึงมีคณะผู ้
บริหาร คณาจารย์ เจา้หน้าท่ีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และญาติของผู้สาํเรจ็
การศึกษารว่มในพิธ ีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่ 
ณ ห้องประชุมเธยีเตอร์ ช้ัน ๒ อาคารสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล  พญาไท  ท้ังน้ีบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับมหาบณัฑิต ท่ีสําเร็จการ 
ศึกษา หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรไทย - หลักสตูรนานาชาติ)  ประจาํปี
การศึกษา  ๒๕๕๘   ทุกท่าน 

 
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 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง  "เทคนิคการเขียนและ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์"   เมื่อวนัท่ี  ๒๕   มิถุนายน  ๒๕๕๙   ณ  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา  วิทยากรโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ีเพือ่ให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการทําวจิัย หรือวิทยานิพนธ ์ ทักษะสําคัญสาํหรับเตรียมตัวทํา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ เทคนิคการเลอืกหัวข้อและการค้นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิค
การสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ และแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้อง 

 บัณฑิตวิทยาลยั   ยินดีกับผูส้าํเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ)  ปีการศกึษา ๒๕๕๘  



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๔๑  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดย Happy Workplace – ‘Happy  Brain’ จดั
โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ หวัข้อ เทคนิคการใช้สถิติเพื่อ
การวิเคราะหข้์อมลู  เมื่อวันท่ี ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๙   ณ  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  อาคารบัณฑิตวิทยาลยั ศาลายา  เพื่อให้เจา้หน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้รับความรู้และเข้าใจในหลกัการวิเคราะห์ข้อมลูในการวจิัย และสามารถเลอืก 
ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมกับงานวจิัย ท้ังของตนเอง และหน่วยงาน 
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.  วีนันท์กานต ์ รุจิภักดิ ์  
คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหดิล   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ และ
เจ้าหน้าท่ีงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล  ใหก้ารต้อนรับ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดุรณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบด ี และคณะผู้ศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง เมื่อวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๙   ห้องประชุม ๒๐๖  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  ในโอกาสเข้าศึกษาดงูานแลกเปลี่ยนรู้ดา้นระบบ 
สารสนเทศ  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมลู    มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง   

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อ เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  

อบรม “การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน” 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “การใช้โปรแกรม 
SPSS for Windows ข้ันพื้นฐาน” เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ 
เข้าใจแนวคิดและหลักการวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows  
และสามารถนําไปใช้ในการวจิัยได้อย่างถูกต้อง เมื่อวนัท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
ณ อาคารบณัฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยมหดิล   ศาลายา   วิทยากรบรรยายให้
ความรู ้  โดยรองศาสตราจารย์  ดร. แสงเทียน  อยู่เถา  คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   

งานพิธีมอบใบรับรองต่ออายุ "Green Meetings" 

องค์กรธรุกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบนั
สิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้จัดพิธมีอบใบรับรองตอ่อายุ "Green Meetings" ให้กับ
หน่วยงาน สถาบนั องค์การ ท่ีเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสีเขียว "Green Meet-
ings"    เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ห้องวิภาวดีบอลรมู A โรงแรม เซ็นทา
ราแกรด์ เซ็นทรลั พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  โดยมี คุณประเสริฐ บญุสัมพันธ์ 
ประธานองค์กรธรุกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ 
จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้มอบฯ และบณัฑิตวิทยาลัย 
โดย นางพัทธยา ถาวรสุทธิ ์ เปน็ผู้แทนเข้ารับมอบใบรับรองตอ่อายุ "Green 
Meetings"  ในงาน โครงการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร เป็นรูปแบบของการจัด
ประชุม สมัมนาหรือฝึกอบรมท่ีสนับสนุนให้เกดิการสร้างความสมดุลย์ทาง
ธรรมชาติและการ พัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 



๑๑ 

 

| ต่อจากหน้า ๓ 

ขอบคุณข้อมูลจาก   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต    สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

  สถาบันวจิัยประชากรและสังคม 

รูปแบบการเรียนการสอน 
อย่างท่ีกลา่วข้างตน้แล้วว่า  นอกจากการ 

ศึกษาในห้องเรียนแล้ว    นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้กบั
นักวิชาการ มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญ
ในด้านน้ันๆ  มาร่วมสอน   มีการศึกษาดงูานสถานท่ี
จริงท่ีเกี่ยวกับการเรียน   และจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆ ท่ี
สถาบันเราได้จัดข้ึน  นอกจากจะเรียนในหลักสตูรแล้ว 
ยังได้เรียนร่วมกับนักศึกษาหลกัสูตรอื่น  ซ่ึงจะช่วยให้
นักศึกษาได้มีปฏิสมัพันธ ์ แลกเปลีย่นเรียนรู้กันและกัน
และได้รูจ้ักเพ่ือนใหม ่
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลกัสูตร 

งานวจิัยหลักๆ ก็จะเกี่ยวข้องกับด้านสถิต ิ
ตัวเลข การเกิด การตาย การย้ายถ่ิน รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติ หรือตวัเลขต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับประชากร ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของเศรฐกิจและสังคม และงานวิจัยใน
เรื่องน้ัน  และทีส่ําคัญ นักศึกษาจะได้ร่วมทํางานวจิัย
กับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์  

 
สิ่งท่ีนักศึกษาจะได้รับ  และอาชพีท่ีจะประกอบ
หลังจากจบการศึกษา 

สิ่งท่ีได้รับคือ ประสบการณใ์นการทําวิจัย   
มั่นใจได้วา่ นักศึกษาเราจะทําวจิยัเป็นและสามารถ
ทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ   จบไปแล้วสามารถเป็นนักวจิยั
ท่ีดีมีคุณภาพได้แน่นอน     นักศึกษาท่ีจบไปสามารถท่ี
จะไปทํางาน ท้ังในภาครัฐและเอกชนท่ีมีงานวิจัยอยู่  
อาทิ   เป็นนักวจิัย นักปกครอง  ผู้บริหาร นักสถิติ
สังคม นักวิเคราะห์  ในหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ 
เช่น กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ 
สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม   กระทรวง 
มหาดไทย  หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาตา่งๆ  
เป็นนักวิจัย ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญในองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

 
คุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้ามาศึกษา 
 เราเปิดกวา้งทุกสาขาวิชา  คือ ผู้สาํเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตร ี   หรือหลักสูตรเทียบเท่า 

ปริญญาตรีทุกสาขา     หรือกาํลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายของระดับปริญญาตรี  

 
ความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่า  หรืองานวิจัยท่ีโดดเด่น 
 ศิษย์เก่าของหลักสูตรท่ีจบไป มีตําแหน่ง

หน้าท่ีการงานท่ีน่าภูมิใจ เช่น  คุณสนอง บญุมี เป็น
ศิษย์เก่ารุ่นท่ี ๑๐  ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
อดีตเป็นผูว้่าราชการจงัหวัดอํานาจเจริญ  และเป็นอดตี
รองผู้อาํนวยการ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ   อีกท่านคุณประเสริฐ  ศรี
พนารัตนกูล  เปน็ศิษย์เก่ารุ่นท่ี ๙  ซ่ึงปัจจุบันดาํรง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อพัฒนาคลอง 
ของกระทรวงมหาดไทย   และอีกหลายท่านท่ีโดดเดน่
อยู่ในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน   

 
ทุนการศึกษาและสวัสดกิาร 

ท่ีสถาบัน มีทุนสนับสนุน และสวัสดิการ ท่ี
เอื้ออํานวยให้นักศึกษา  เช่น ๑. ทุนสนับสนุนการศึกษา
สําหรับผู้ท่ีสอบเข้าด้วยคะแนนสงูสดุ   โดยสถาบันจะ
สนับสนุนค่าเทอมตลอดการศึกษา    ๒. ทุนเรียนดี   
คือหากนักศึกษาเข้าศึกษาผา่นไป ๑ เทอมแลว้มผีลการ
เรียนดีหลกัสูตรจะมีทุนสนับสนุนให ้  ๓.  ทุนสนับสนุน
วิทยานิพนธ์ เมือ่ถึงช่วงท่ีต้องทําวิทยานิพนธ์   ๔. ทุน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเทศหรือต่างประเทศ  และ
ทุนไปเสนอผลงานวิจัย ท้ังในระดับประเทศและตา่ง 
ประเทศ   สาํหรบัสวสัดิการนักศึกษา  จะมีเครือ่งมอื
อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกดา้นการเรียน     นอกจาก 
น้ัน ยังมีสาธารณปูโภคต่างๆ ห้องครัว   และฟิตเนส 

 
ขอเชิญชวนนักศึกษาท่ีจบใหม่และผูท่ี้ทํางาน

แล้ว ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับงานด้านสถิติ การวิเคราะห์   
ด้านประชากรศาสตร์ อีกท้ังผู้ท่ีต้องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม ท้ังระดับประเทศ
และนานาชาติ  

ศึกษาดูรายละเอียด หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม  ไดท่ี้ 
Websit ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  ม.มหดิล  
www.ipsr.mahidol.ac.th  หรือ Website  บัณฑิต
วิทยาลัย  ม.มหดิล  www.grad.mahidol.ac.th 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๑  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม  
Master of Arts Program in Population and Social   Research (Thai Program) 



 
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 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์การ   ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบริการการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานพัฒนาหลักสตูร  ๓๐๙-๓๑๐  งานศูนย์ภาษา  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 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ระดับปริญญาเอก  
รางวัลวิทยานิพนธด์ีเด่น  
น.ส.กันตรัตน์    อรุณรุ่งวิเชียร  
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศ.ดร.โอภา วัชระคุปต์ 
 
รางวัลวิทยานิพนธด์ี   
น.ส.พิชญาภัค วินทะชัย  
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(นานาชาติ) สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Prof. Dr. Duncan R. Smith  

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาเอก  
รางวัลวิทยานิพนธด์ีเด่น  
นายพูนทวี    แซ่เตีย 
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา  
 
รางวัลวิทยานิพนธด์ี   
น.ส.ศวิตา จิวจินดา  
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (นานาชาติ)  
คณะเภสัชศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์  
 
น.ส.วัชราภรณ์  ทาหาร 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  (นานาชาติ)  คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร  
 
ระดับปริญญาโท 
รางวัลวิทยานิพนธด์ี   
นายวรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์  
สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (นานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์  

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  
ระดับปริญญาเอก 
รางวัลวิทยานิพนธด์ีเด่น  
น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทูล  
สาขาวิชาสรีรวิทยา  (นานาชาติ)  คณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 
 
ระดับปริญญาโท 
รางวัลวิทยาพิพนธด์ี   
นายอนุชัย พ่ึงพระรัตนตรัย 
สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ผศ.ดร.สุนีย์  บวรสุนทรชัย 
  
น.ส.อินทิรา พุกภูษา  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนํ้า (นานาชาติ)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  Asst. Prof. Dr. Ranjna Jindal  

กลุ่มที่ ๔ กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ศึกษาศาสตร ์
และศิลปศาสตร ์
ระดับปริญญาเอก 
รางวัลวิทยานิพนธด์ี    
น.ส.ณัฏฐนิช นักปี่  
สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล  
 
ระดับปริญญาโท  
รางวัลวิทยานิพนธด์ีเด่น    
น.ส.ฐิติรัตน์  รักเหล่า 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  รศ.ดร.สุจริตลักษณ์   ดีผดุง  
 
รางวัลวิทยานิพนธด์ี   
น.ส.พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์  
สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา   
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  :  ผศ.ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ  




