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คะแนนเฉล่ีย  ๓.๙๔ 
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น.ส. วิภาวดี โพธิโสภา    
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
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คะแนนเฉล่ีย  ๓.๙๒ 
 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
น.ส. กัญจนา ติษยาธิคม 
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คะแนนเฉล่ีย  ๔.๐๐ 
 
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
น.ส. สิริกุล กลุานุวัฒน์   
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
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คะแนนเฉล่ีย  ๔.๐๐ 
น.ส. อารตีย์ อรุณเกษร 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์   
น.ส. กชกร ธรรมนําศีล 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
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ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

วิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มุ่งเน้น
เพื่อสรา้งกลุ่มคนทํางาน ดา้นการปราบปรามส่ิงเสพติด 
ท้ังด้านยาและสารเสพติด ท้ังชนิด ปริมาณ รวมถึง
พฤติกรรมเสพติด  เช่น  ยาเสพติด  เหล้า บหุรี่  และ
อื่นๆ รวมถึงการพนัน  เกม   ใหม้ีความรู้เช่ียวชาญและ
มีประสบการณ์ท่ีทันสมยั เพือ่นําความรูม้าพัฒนา
คุณภาพในการทํางาน  และเป็นผู้นําดา้นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  และการจัดการความรู้ด้านวิทยาการ
เสพติด ตอบสนองนโยบายด้านการปราบปรามส่ิงเสพ
ติดของประเทศ  จะเห็นได้วา่ปญัหาเรื่องสิ่งเสพติดไมไ่ด้
เป็นเฉพาะในประเทศไทย  แต่เปน็ปัญหาท่ัวทุกพื้นท่ี 
ไม่ว่าจะเป็นในแถบเอเชีย  ยุโรป  หรือในอเมรกิากต็าม   
ช่วงปี ๒๕๑๐ – ๒๕๔๕  ปัญหาเสพติดบา้นเราเยอะ
มาก   ดังน้ันมหาวิทยาลัยมหดิล  จึงมองเห็นว่า  เรา
ควรมีสว่นรว่มในการแกป้ัญหา โดยการผลิตผู้มีความ
เช่ียวชาญด้านวิทยาการเสพตดิ ให้กับประเทศชาติของ
เรา ปัจจุบันมีนักศึกษาสําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรฯ 
ท้ังหมด ๑๒ รุ่น 
 
ความโดดเด่น  จดุเด่นของหลักสูตร   

นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรฯ จะมีความ
ชํานาญในลกัษณะของ BIOPSYCHOSOCIAL  เน้ือหา 
ของหลักสตูรเน้นลักษณะบูรณาการศาสตร์ทางด้านชีว- 
วิทยา  จติวิทยา  และสงัคมศาสตร ์  จึงใหป้ริญญาเปน็
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    นักศึกษาท่ีสําเรจ็ในหลักสูตร 

๐๓ 

บรรยายกับคนในประเทศของเขาได้เป็นอย่างด ี อัน  
น้ีคือคําตอบรับจากประเทศท่ีเขาไดช่ื้นชมความเป็น 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล   ซ่ึงในส่วนน้ีอาจารย์ 
ในหลักสตูรทุกท่านรู้สึกภาคภูมิใจมาก 
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

ในส่วนของความร่วมมือ ทางหลักสูตรฯ 
มีหน่วยงานระดับประเทศ หลายหน่วยงานเข้ามา
สนับสนุนส่งเสริม   อาทิเช่น   สํานักงานปอ้งกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ      กระทรวงศึกษาธิการ 
จะสนับสนุนส่ง  ครู  อาจารย์   และเจ้าหน้าท่ี เข้า
มาศึกษา   เพือ่ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับภัยของสิง่
เสพติดชนิดตา่งๆ  แก่เยาวชนในสถานศึกษา  ศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สนับสนุนเจา้หน้าท่ี
เข้ามาศึกษาเพ่ือนําความรู้ไปประยุกต์ ในการแก้ไข 
และป้องกันในเขตกรุงเทพฯ   กระทรวงยุติธรรม  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ศูนย์ฝึก
และอบรมเดก็และเยาวชน  ทัณฑสถาน   ซ่ึงท้ัง 
หมดน้ีน้ัน จะเปน็ความร่วมมือในการให้ทุนส่งเสริม
มาเรียน  รวมไปถึงการจดัการฝกึอบรมและการ
ประชุมร่วมกันท้ังในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ     

๐๓ 
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โดยอาจารย์ ดร. ประภาพรรณ จูเจริญ    
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเสพติด   

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการเสพติด   ศศ.ม.(วิทยาการเสพติด) 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวทิยาลัยมหิดล 
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADDICTION STUDIES    
M.A. (Addiction Studies) 

จะมีความรู้และเช่ียวชาญในเรื่องตา่งๆ ตั้งแต่ชนิด 
ลักษณะสิง่เสพติด  และกระบวนการเสพเข้าสู่รา่งกาย   
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในรา่งกาย หรอืผลต่อสรรี- 
วิทยา หรอืมีผลทางชีววิทยาว่าเป็นอย่างไรบา้ง  และ
นําความรู้ทางทฤษฎีทางดา้นวิทยาการเสพติด ไป
ประยุกต์  เพื่อการออกแบบการบาํบัด  การฟ้ืนฟู  ใน
สภาวะแวดล้อมจริงขององค์การ  รวมท้ังเน้นเรือ่งของ
การวิจัย สรา้งองค์ความรู้ใหมใ่นประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ของวิทยาการเสพติดท้ังหมด 
 
นักศึกษาปจัจบุันของหลักสตูร 

ปัจจุบันเรามีนักศึกษาในแถบเอเชีย เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น  ฟลิิปปินส์  พมา่  ลาว   สว่นทางยุโรป
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อังกฤษ   กรณีนักศึกษาตา่งชาต ิ หลักสตูรเราพ่ึงรบัมา 
๓ รุ่น  นักศึกษาต่างชาติท่ีสําเร็จการศึกษา  กลับไป
ทํางานท่ีศูนย์บําบดัระดับชาติของประเทศตนเองท้ังสิน้ 
และเป็นมหาบณัฑิตท่ีได้รับคําช่ืนชมว่า       มีความรู้ท่ี 
ทันสมัย   และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปถ่ายทอดอบรม  

“นักศึกษาท่ีสาํเรจ็ในหลักสูตร  จะมีความรู้และเช่ียวชาญในเรื่องตา่งๆ ตั้งแต่ชนิด ลักษณะสิ่งเสพติด  และกระบวนการเสพเข้าสู่รา่งกาย   มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกาย  หรือผลต่อสรีรวิทยา  หรอืมีผลทางชีววิทยาว่าเป็นอย่างไรบ้าง  และนาํความรูท้างทฤษฎีทางด้านวิทยาการเสพติด  ไปประยุกต์เพื่อการออกแบบการบําบัด  
การฟื้นฟู  ในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์การ  รวมท้ังเน้นเรื่องของการวจิัยสรา้งองค์ความรู้ใหม่ในประเดน็ท่ีเกี่ยวข้องของวิทยาการเสพติดท้ังหมด” 



ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุน  Newton Fund-OHEC  
Institutional Links 2016/17 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา  ร่วมกับ  British Council  เปิดรับ
สมัคร Newton Fund-OHEC Institutional 
Links 2016/17  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ   
บริติชเคานซิล  มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
งานวจิัยและนวตักรรมร่วมกันของนักวิจัยไทย
และ สหราชอาณาจักร (UK)  โดยโครงการวจิัย
มี Thematic Priority Areas ๔ ดา้น ไดแ้ก่ 
เกษตรและอาหาร, สุขภาพ,พลังงาน, 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เน้ือหา
ของข้อเสนอโครงการตอ้งมีความเช่ือมโยงกบั
ภาคอุตสาหกรรม   โดยกรอบระยะเวลา ๑ ปี 
ทางฝา่ย UK ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย UK  ไม่
เกินโครงการละ ๕๐,๐๐๐  ปอนด์ และฝ่ายไทย
ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวจิัยไทยไม่เกนิโครงการละ  
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
สมัครออนไลน์ไดต้ั้งแต่วันนีถ้ึงวันท่ี  ๑๙  
กันยายน  ๒๕๕๙   ผ่านทาง Website 
http://www.britishcouncil.or.th/en/
programmes/education/our-work-
support-higher-education-and-research-
sector/Newtonfund/institutional-links   

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๒  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๐๔ 

ท่ีจะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นท่ียอมรับใน
สาขาน้ันๆ ในอนาคต   
 ขอบเขตการสนับสนุน    

เงินทุนท่ีให้ จะใหก้ารสนับสนุนเรื่อง
ค่าตอบแทนแก่ผู้ทําการวจิัยและผู้ช่วยวิจัยใน
โครงการเป็นหลัก  และสว่นหน่ึงจะให้การ
สนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการเผยแพรผ่ลงาน   บางสว่น
อาจให้เป็นค่าใช้จา่ย เช่น ค่าวสัดใุนการดาํเนินการ
วิจัย ท้ังน้ีโครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการท่ีได้รบัการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนอื่นอยู่แล้วโดยการ 
สนับสนุนจากมูลนิธิฯ ถือเป็นการสนับสนุน
โครงการวิจัยน้ันๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่าน้ัน 
 ผู้มีสิทธสิมัคร   

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนหรือนักวิจยัในสถาบันวจิัยช้ันนําในประเทศ
ไทยท่ีกําลังมีโครงการค้นควา้วจิัยหรอืต้องการ
ค้นควา้วจิัยเพื่อพฒันาองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสาขาท่ีกลา่วข้างตน้  โดยบุคคลท่ี
สมัครต้องมีสญัชาติไทยและปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัย
ในประเทศไทย 
 เกณฑ์การพจิารณา 

-  หวัข้องานวจิัยจะต้องเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมและตอ่การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
ฟิสิกส ์เคมี และวศิวกรรมศาสตร์  และเป็น
งานวจิัยท่ีมีศักยภาพสงูในการตอบความท้าทาย
ของโลกปจัจุบันและในอนาคต  ดูตวัอย่างโครงการ
ท่ีเคยได้รับทุนในปีก่อนๆ ได้ท่ี http://
www.ttsf.or.th/winner2.php  

-  วธิีการและแผนงานวจิัยถูกต้องและ
เหมาะสมตามแบบแผน  เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา
น้ันๆ 

-   ผูว้ิจัยจะต้องเป็นผู้มีประวัติ
ความสําเรจ็ในผลงาน เป็นท่ียอมรับของบุคคลใน
วงการน้ันๆ เป็นอย่างดี และ/หรือมศัีกยภาพท่ีจะ
พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาของงานให้เป็น
ท่ียอมรับในวงการต่อไป อีกท้ังมีศักยภาพท่ีจะผลิต 
นักวจิัยรุ่นใหม่ท่ีมคุีณภาพในสาขาน้ันๆ ได ้
 -  ข้อเสนอโครงการต้องระบุชัดเจนถึง
ประเด็นปัญหาหรอืท่ีมาท่ีนํามาสู่การวิจัยในเรื่อง/
หัวข้อท่ีเสนอ  โดยมีการอา้งองิถึงงานวิจัยท่ีไดม้ี
การทํามาแลว้หรอืท่ีมีผู้อื่นกาํลังทําอยู่ในเรื่องน้ันๆ 

  

  

  

   มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย   ประกาศให้ทุน
ช่วยเหลือดา้นวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งท่ี ๒๓  ประจาํปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เพื่อสนับ- 
สนุนอาจารย์ และ/หรือนักวจิัยท่ีกําลังค้นคว้า
หรือมีโครงการในการค้นควา้งานท่ีเป็นรากฐาน
อันจะอํานวยประโยชน์ให้แกก่ารพัฒนาองค์
ความรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์
และชีววิทยา  ฟิสกิส ์ เคม ี และวิศวกรรมศาสตร์  
ท้ังน้ี ผู้ขอรบัทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวจิัยท่ีมี
ประวัติความสําเรจ็ในผลงานเป็นท่ียอมรับของ
บุคคลในวงการน้ันๆ เป็นอย่างดี  หรือมีศักยภาพ

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี คร้ังที ่ ๒๓  

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

รวมท้ังระบุชัดเจนถึงสิ่งท่ีจะได้รับจากงานวิจัยน้ี
ว่าจะมสี่วนช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว  หรือมสี่วน
ท่ีทําให้เข้าใจถึงสิ่งท่ีเป็นปัญหา  หรอืเป็นท่ีสงสัย
น้ันได้ถ่องแท้ข้ึนอย่างไร 
 ผลงานที่คาดหวัง   
 -  การตีพมิพ์ผลงานในวารสารสากล
ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ หรอื 
 -  การเสนอผลงานในการประชุม
ระดับสากล หรือ 
 -  มีการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
หรือเชิงสาธารณประโยชน์ หรือ 
 -  สิทธบิัตร หรือ 
 -  การผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ ในรูปของ
บัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก 
 จํานวนเงินอุดหนนุ 

ทุนน้ีจะให้การสนบัสนุนรายละ
ประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อปี  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับขอบเขตงานของโครงการ 
โดยจะมีจํานวนทุนท้ังสิ้นประมาณ  ๑๕ – ๒๐  
ทุนต่อปี  ในกรณท่ีีเป็นโครงการท่ีใช้ระยะเวลา 
มากกวา่ ๑  ปี จะได้รับการพจิารณาปีต่อปี โดย
นักวิจัยจะต้องทําข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกป ี
 กําหนดการรับสมัคร   ผู้สนใจย่ืนใบ
สมัครได้ท่ี  : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรชั  ธัชยพงษ์ 
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางดา้น
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มูลนิธิโทเรเพ่ือ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย      ฝ่าย
เลขานุการ สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ   กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี   เลขท่ี  ๗๓/๑  ถนนพระราม  
๖  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  Tel :  
๐๒  ๕๖๔ ๗๐๐๐   ต่อ ๘๑๘๑๕     Fax :     
๐ ๒๖๔๔  ๘๑๓๔   (วงเล็บมุมซอง  “ข้อเสนอ
โครงการเพือ่รับเงนิทุนวิจัย มลูนิธิโทเรฯ”) 
 หมดเขตรับสมัครวันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบไดท่ี้ Website บัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.mahidol.ac.th  
 
การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  
             ๓. เลอืกท่ี  ระบบเกี่ยวกบัการบริการและหลักสูตร  >>  ระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ 
  ๔. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in  ดงัรูปท่ี ๑ 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

อ่านต่อหน้า ๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๒  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๐๕ 

ระบบลงทะเบยีนออนไลน์ e-registration 

 สําหรับการใช้งานในส่วนของนักศึกษา เมื่อแรกเริ่ม หลังจาก
นักศึกษาทําการรายงานตวัข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ นักศึกษาจะ
ได้รับ username และ password จากระบบรับสมัครออนไลน์ ซ่ึง
นักศึกษาสามารถ Print เก็บเอาไว้ไดห้รือมิเช่นน้ัน นักศึกษาสามารถรบั 
account ได้อีกครั้ง โดยคลิ๊กท่ี  Download account for new stu-
dent Click Here เพื่อกรอกรหัสนักศึกษาและรหสัประจําตวัประชาชน
หรือหมายเลขพาสปอร์ต (สําหรบันักศึกษาตา่งชาติ) แล้วจึงทําการ
ลงทะเบียน E-mail ในการใช้งานครัง้แรก  

 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ e-registration บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาข้ึนเพ่ือสนองต่อการบริการด้านการจดัการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่
อํานวยความสะดวกต่อท้ังนักศึกษา อาจารย์ และเจา้หน้าท่ีในการ
ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา อีกท้ังยังเป็นระบบท่ีสามารถบรหิาร
จัดการข้อมลูได้อย่างสะดวก  ถูกตอ้ง และมีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน ตาม
เงื่อนไขการลงทะเบียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานการศึกษาและการ
พัฒนาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนตา่งๆ  
 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ e-registration แบ่งผู้ใช้งาน
ออกเป็น ๓ ประเภท ซ่ึงมีบทบาทและความรับผดิชอบต่างๆ ดงัน้ี 
 ๑. นักศึกษา คือผูใ้ช้ระบบ เพื่อลงทะเบียนเรียน แก้ไข เพิ่มถอน 
กระบวนวิชา ตรวจสอบการลงทะเบียนของตนเอง และดาวน์โหลดเอกสาร
ไปชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าปรับต่างๆ 
 ๒. อาจารย์ท่ีปรึกษาการลงทะเบียนและประธานหลักสูตร คือ 
ผู้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย มี
อํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการลงทะเบียน ยับย้ังและอนุมัติการ
ลงทะเบียนในข้ันตอนสุดท้ายของนักศึกษา 
 ๓. เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรซึ่งทํา
หน้าท่ีเป็นตวักลาง คอยตรวจสอบความถกูต้องของเน้ือหาการลงทะเบียน
ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสตูร ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตา่งๆ ให้
เป็นไปตามประกาศของหลักสูตร ควบคุม อนุมัต ิหรอืสั่งแกไ้ขการ
ลงทะเบียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้อง ก่อนจะสง่ให้อาจารยท่ีปรึกษา
หรือประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

รูปที่ ๑ หน้าจอ Login ของระบบลงทะเบียนออนไลน์  e-registration 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๒  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ไม่ได้เป็นหน้าท่ีของใครคน
ใดคนหน่ึง แต่ควรเป็นการลงความเห็นร่วมกันวา่จะพฒันาใหส้ถานท่ีทํางาน
ของตนเองเป็นแบบไหน  โดยผู้นําองค์กรหรือหวัหน้างานควรเป็นแกนนําท่ี
จะทําให้เกิดข้ึน ทําให้บรรยากาศในการทํางานเปน็ไปตามท่ีพนักงานอยาก
ได้ และจูงใจใหม้าทํางานทุกวัน ซ่ึงบรรยากาศท่ีดใีนการทํางาน จะช่วยให้
พนักงานสามารถทํางานได้มีประสทิธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงอาจมีหลายปจัจัย ไม่
ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของสถานท่ีทํางาน เพือ่นร่วมงาน แต่สว่นสาํคัญท่ี
จะทําให้ท่ีทํางานน่าอยู่น่าทํางานคือ “บรรยากาศในการทํางานร่วมกัน” ซ่ึง
ไม่มีใครจัดหามาให้เราได้ ไปซ้ือหาท่ีไหนก็ไม่ได้ มีทางเดียวคือคนทํางานทุก
คนจะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมา ฉบับน้ีจงึขอแนะนําแนวทางการสร้าง
บรรยากาศในการทํางานโดยใช้ “เทคนิค ๓ Cs สรา้งความสุขในการทํางาน
ได้ด้วยมนุษยสัมพนัธ์” 
 ๑. CLOSED GAP : ลดช่องว่างสร้างสัมพันธ ์
 ความแตกต่างของคนทํางานในองค์การ  มีความแตกต่างกัน
หลายเรื่องท้ังวุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน พื้นฐานทางครอบครัว 
ฐานะ ความเช่ือ ทัศนคติ  ความคิด และพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดังน้ัน สิง่
แรกท่ีคนทํางานทุกคนต้องทําคือ การลดช่องวา่งระหว่างบุคคล โดยการ
เปิดตัวเองออกไปสู่บุคคลอื่น ซ่ึงสามารถทําไดห้ลายทาง   เช่น   การทักทาย 
ด้วยความย้ิมแย้มให้กัน เดินเข้าไปพูดคุย เดินไปต้อนรับเมื่อมีคนมาตดิต่อ
งานท่ีแผนก  การเปิดโอกาสให้คนอืน่พูดก่อน ฯลฯ 
 
 ๒. CARE : สร้างสายสัมพันธ์แห่งความรู้สึก 
 เมื่อช่องวา่งระหวา่งบุคคลน้อยลง เราต้องรีบฉกฉวยโอกาส
เสริมสร้างความสมัพันธ์โดยการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” โดยเข้าใจ
ความรูส้ึกของผู้อืน่ เช่น สังเกตดวูา่คนๆ น้ันชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพื่อ 
ปรับคําพดู การแสดงออกให้เหมาะสมกับคนฟงัแตล่ะคน สอบถามความรู้สึก
ผู้อื่น เปดิโอกาสให้ผู้อื่นพดู  แสดงการยอมรับผิด และขอโทษขออภัยหาก
เราพูดหรือทําอะไรลงไปแลว้ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ด ี

 

 ๓. CONCERN : เสริมความสัมพันธ์ด้วยการลงมือทํา 
 มนุษยสัมพันธ์ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ลดช่องว่าง และสร้างความ 
สัมพันธ์เท่าน้ัน แต่ตอ้งทําใหค้วามสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึนโดยการ
เปลี่ยนคําวา่ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เป็น “ทําเพื่อเขา” เช่น เข้าไป
สอบถามสารทุกข์สุขดิบ  เมือ่เห็นเพ่ือนร่วมงานมีความทุกข์  เข้าไปช่วย 
เหลืองานเพ่ือนร่วมงานโดยไมต่้องรอ้งขอ โทรไปสอบถามเมือ่เพือ่น
ร่วมงานไมม่าทํางาน   หรือการแสดงความยินดีกับความสาํเรจ็ของผู้อื่น 
   ลองดูซิวา่ท่ีทํางานเรามีเทคนิค ๓ Cs น้ีกันไหม หากมีรบัรองได้
ว่าท่ีน่ันจะมแีต่บรรยากาศการทํางานแห่งความสุขอย่างแน่นอน แต่สิง่ท่ี
สําคัญท่ีสุดคือ “ตวัเรา” น่ันเอง หากคนเรามีความสัมพันธ์ท่ีดี มีไมตรจีติ
ท่ีดี มีเมตตาต่อกนั ให้ความยอมรบันับถือ  ความไว้วางใจ  เรากจ็ะ
สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และการท่ีจะมมีนุษยสัมพันธท่ี์ดี
น้ันย่อมไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ท้ังสิ้น  และนําไปใช้ให้เหมาะสมและถูก
กาลเทศะกับสภาพแวดล้อมในสงัคมไทย จะทําใหเ้ราอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข.... 

HR  มุม ‘ฅ’ คน Corner : 

๐๖ 

แหล่งที่มา  อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

http://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-in/act/main_php/
print_informed.php?id_count_inform=3196 

เทคนิค ๓ Cs  

สร้างความสุขในการทํางานได้ด้วยมนุษยสัมพันธ์  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

ปฎิทินกิจกรรม 
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการบรรยายให้ความรู้ เร่ือง “ก๊าซเรือนกระจกและการคัดแยกขยะ”  
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ  ๒๑๔ – ๒๑๕ 

๒๙, ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา “โหมโรง
อาเซียน” (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์การ  ต่อ  ๑๑๒ – ๑๑๓  

๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
อบรม Service Excellence การบริการอย่างมืออาชีพ 
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป  ต่อ  ๒๑๔ – ๒๑๕ 

๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ตะลอนทัวร์ ทั่วเมืองไทย" 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/
ศูนย์ฯ ประจําปี ๒๕๕๙  : สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์การ  ต่อ  ๑๑๒ – ๑๑๓  



 

 

Student Activities    
Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๒  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๙ 

  

 

๐๗ 

องค์การและสภานักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล   
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม.. 
 
โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน  
"ตะลอนทัวร์ ทั่วเมืองไทย"  
 
ในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (Mahidol Learning Center)  
มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙  
ดูรายละเอียดโครงการได้ท่ี  www.grad.mahidol.ac.th 

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง "การช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)" 

ในวันท่ี ๔  กันยายน  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

สมัครและดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  www.grad.mahidol.ac.th  

บัณฑิตวิทยาลัย  ขอเชิญนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วม.. 
โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน (Art of public speaking) 
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Language and communication skills) 

  วันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
  วันพุธที่  ๗,๑๔,๒๑,๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙   
  ( ๕ สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ๓ ชม. ) 

ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ  ๒๑๑ – ๒๑๓  
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  www.grad.mahidol.ac.th  

โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน  ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร  

 อบรม "การช่วยกู้ชพีเบือ้งต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนดิอัตโนมัติ (CPR & AED)" 



 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๒  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๙ 

ต่อจากหน้า ๕ 

 หลังจากนั้น นักศึกษาสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ตามช่วงเวลา
ลงทะเบียนท่ีประกาศท่ีหน้าเว็บไซตข์องบัณฑิตวิทยาลยั หากนักศึกษาเข้ามา
ในช่วงเวลาท่ีมีการลงทะเบียนและไม่ติดเงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมภาค
การศึกษาก่อน ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า หรือสถานะผิดปกติอื่นใด
เกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา จะสามารถทําการลงทะเบียนได้ตามปกติ  
จุดเด่นของระบบนี้ 
 ๑. นักศึกษาสามารถทําการลงทะเบียนออนไลน์ได้จากทุกท่ีท่ี
เข้าถึง Internet ได้ โดยผ่านเบราว์เซอร์  
 ๒. เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ สามารถตรวจสอบ เพ่ือสง่ให้แก้ไขหรือ
อนุมัติการลงทะเบียนได้ทันทีท่ีแบบฟอร์มลงทะเบียนถูกส่งมาจากนักศึกษา 
สามารถตรวจสอบได้ ๒๔ ช่ัวโมง ทําให้ข้ันตอนต่างๆ เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเรว็ 
 ๓. ระบบมีการจัดเก็บข้อมลู ประวตักิารลงทะเบียน ไวท้ั้งหมด 

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกข้ันตอน 
 ๔. ระบบจะแจ้งเตอืนด้วย E-mail ในข้ันตอนสาํคัญๆ เพื่อให้
ผู้ใช้ระบบไดร้ับการเตือนท่ีจําเป็นสาํหรับการลงทะเบียนทุกครั้ง 
 
**พบปญัหาการใช้งาน / สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบลงทะเบยีน
ออนไลน์ e-registration  โดยตรงที่ 
คุณ สันติ แซ่ตั๊น 
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 
E-mail : santi.sae@mahidol.ac.th 
โทร ๐ ๒๔๑๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔ 

 

 

รูปที่ ๒ หลังจาก Login เข้าในระบบ พร้อมสําหรับการลงทะเบียน  

IT  Tips. :  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ e-registration  

บัณฑิตวิทยาลยั   ให้บริการตรวจแก้ไขบทคดัย่อภาษาอังกฤษ (ABSTRACT)  ณ  บัณฑิตวิทยาลยัสาขา  

สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล  วิทยาเขตพญาไท 
วันที่  ๔  สิงหาคม – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/pdf/
Abstract.pdf 

สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
วันที่ ๑๖  สิงหาคม  – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/pdf/
Abstract_siriraj.pdf 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๒   ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๙ 

 โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลยั คณะ/สถาบัน/วิทยาลยั/ศนูย์ฯ ประจําปี ๒๕๕๙ | คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
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 

เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๙   รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธมิงคล 
คณบดี พร้อมคณะผู้บรหิาร ประธานและเลขาประจําหลักสตูร และเจ้าหน้าท่ีคณะ
พยาบาลศาสตร์ ให้การตอ้นรับคณบดี และทีมผูบ้รหิารจากบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้
โครงการสานสัมพนัธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/
ศูนย์ฯ ประจําป ี ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมจันทนา  นิลวรางกลู  อาคารมหิดลอดุลยเดช-  
พระศรีนครินทร ช้ัน ๒  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลยั  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก  NPFPB 

บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 
รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Inter-
national Collaboration and Training Center, The National Population and 
Family Planning Board (NPFPB) of Indonesia ในการเดินทางเพื่อเจรจาความ
ร่วมมอืกับบณัฑิตวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ (หลักสตูรการ
จัดการการศึกษา)  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   ณ  หอ้งประชุม  ๔๐๖  ช้ัน  ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลยั  เข้าร่วมสอนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารว่มสอนภาษาไทยสาํหรับ
นักศึกษาตา่งชาต ิ ในโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพันธกิจการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในประเทศเครือข่ายความร่วมมือทางทันต-
แพทยศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุม่แม่นํ้าโขง (IDCMR) ทุนระดับหลงัปริญญา 
ประจําปกีารศึกษา  ๒๕๕๙  ระหว่างวันท่ี ๔ – ๑๕   กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท   จัดโดย  คณะ
ทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหดิล 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๔๒  ประจําเดือนกรกฎาคม   ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัอบรม "Technique for Proposal Examination 
(English Version)"  วันเสาร์ท่ี   ๒๓  กรกฎาคม   ๒๕๕๙   ณ  หอ้งประชุม  
๔๐๘   อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  วิทยากรโดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ี
เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจในการทําวจิัย หรือวิทยา- 
นิพนธ์ ทักษะสําคัญสําหรับเตรียมตัวทําโครงร่างวิทยานิพนธ ์ เทคนิคการเลอืก
หัวข้อและการค้นวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์
และแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างถูกตอ้ง 

 บัณฑิตวิทยาลัย   จดัโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการ
เขียน พม. เพื่อขอตําแหน่งท่ีสงูข้ึน”  เมื่อวันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  พธิีเปิดโดย รอง
ศาสตราจารย์  ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร รองคณบดีฝา่ยบริหาร วิทยากรได้รับเกียรติ
จาก คุณปิยนุช รัตนกลุ หวัหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คุณเบญจมาศ มะหมัดกลุ นักทรพัยากรบุคคล กองทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ีมบีุคลากรบัณฑิตวทิยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วม
เป็นจํานวนมาก 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

อบรม "Technique for Proposal Examination (English Version)" 

บัณฑิตวิทยาลยั ถวายเทยีนพรรษา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๙ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการเขียน พม. เพื่อขอตําแหน่งทีสู่งขึน้” 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดกิจกรรมสง่เสรมิพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําป ี๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๑๓   กรกฎาคม  
๒๕๕๙   เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มจีติศรัทธา   
มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง และสบืสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา  
เพื่อความเป็นสิรมิงคลแกต่นเองและครอบครัว  ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. 
วราภรณ ์  อัครปทุมวงศ์    รองคณบดีฝา่ยวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. 
ธัชวีร์ ลลีะวัฒน์ รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ รอง
ศาสตราจารย์  นพ.  มันตร ี จลุสมยั  นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และ
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย ร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบ
นํ้าฝน เครื่องสังฆทาน และปจัจัยไทยธรรม แดพ่ระภิกษุสงฆ์ วัดมหาสวสัดิ์นาค
พุฒราม นครปฐม ณ บริเวณโถงช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหดิล ศาลายา 

บัณฑิตวิทยาลยั จัดกจิกรรม Big Cleaning Day ประจําปี ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"  เมื่อวันเสาร์ท่ี ๙  
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับมีสว่นรว่มในการทํา ๕ ส. ท้ังภายในพ้ืนท่ีทํางาน และพื้นท่ีส่วนกลางของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสรา้งบรรยากาศสถานท่ีทํางานให้ถูกสขุลักษณะ ซ่ึงจะส่งผล
ต่อสุขภาวะท่ีดีและประสิทธิภาพในการทํางานใหแ้ก่บคุลากร ภายในกจิกรรม Big 
Cleaning Day จดัใหม้ีการ warm up ร่างกายบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการทํา ๕  ส. การลงมือทํา ๕ ส. ในพ้ืนท่ีตา่ง ๆ การเขา้ตรวจเย่ียมช่ืนชมพ้ืนท่ี
ต่างๆ ท่ีดําเนินทํา ๕ ส. นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กลัยะจิตร รอง
คณบดีฝา่ยบรหิาร และการจับฉลากมอบของรางวลัแก่บุคลากร บรรยากาศการ
จัดกิจกรรมเต็มไปด้วย รอยย้ิม  ความสุข และสนุกสนาน 



๑๑ 

 

| ต่อจากหน้า ๓ 

ขอบคุณข้อมูลจาก   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     

สาขาวิชาวิทยาการเสพติด    สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

รูปแบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดการเรยีนการสอนในวัน   เวลา

ราชการ  ระบบทวิภาค   เป็นภาคการศึกษา ท่ี ๑ ท่ี ๒ 
และภาคฤดรู้อน  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อย
กว่า ๓๖ หน่วยกติ  แบ่งเป็นหมวดวิชาบังคับ วิชาเลอืก 
เช่น รายวิชาพืน้ฐานของการเสพติด  กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกบัสารเสพติด   จิตวิทยาและจติเวชศาสตร์ท่ี
เกี่ยวกับการเสพตดิ จินตทัศน์ทางเศรษฐกิจสงัคมและ
วัฒนธรรมในสาธารณสุขมูลฐาน  การศึกษาและดูงาน
ด้านวิทยาการเสพติด การฝึกปฏิบตัิงานดา้นวิทยาการ
เสพติด  และวิทยานิพนธ์ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และตอนนี้หลักสตูรเปิดการเรยีน
สอนสาํหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี  ม.มหดิล  ท่ี
สนใจด้านน้ี  มาลงทะเบียนเรียนลว่งหน้ากับหลกัสูตร 
เพื่อเก็บหน่วยกิต และนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกติ
ต่างๆ เหล่าน้ี เมือ่เข้าสอบได้ในระดับปรญิญาโท ของ
หลักสูตรวิทยาการเสพติด 

นอกจากน้ี ยังจดัใหม้ีการอบรมระยะสั้นกับ
ทางราชการ ซ่ึงผูอ้บรมสามารถเก็บหน่วยกิตได้เช่นกนั 
โดยเมื่อสอบเขา้มาเป็นนักศึกษาในหลักสูตร สามารถ
เทียบหน่วยกิตได ้ ทําให้ระยะเวลาในศึกษาสั้นลง และ
เข้าสู่การทําวจิัย/วิทยานิพนธ์ได้เร็วข้ึน 

 
งานวิจัยของหลักสูตร 

งานวจิัยจะขึ้นอยู่กับนักศึกษาท่ีสนใจ และ
หรือต้นสังกดัสนใจศึกษา ท้ังน้ีเพือ่ต่อยอดองค์ความรู้ 
และวิทยาการสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานใน
องค์การและหรือส่งต่อความรู้ให้แกบุ่คลากรในองค์การ
เดียวกัน  ตัวอย่างเช่น  นักศึกษาท่ีมาจากกระทรวง
สาธารณสุข  จะเน้นเป็นงานวจิัยท่ีศึกษาเกี่ยวกบัการ
ป้องกัน  จากทัณฑสถาน จะเน้นการดแูลผู้ต้องขัง   
จากกรมตํารวจ  เน้นการปราบปรามและกฏหมายท่ี
เกี่ยวขอ้ง  ครู อาจารย์ เน้นในเรื่องรูปแบบการดแูล
นักเรียน  สาํหรับนักศึกษาท่ียังไมม่สีังกัด  จะขึ้นอยู่กบั
นักศึกษาสนใจว่าจะเน้นในเรื่องไหน เช่น นักศึกษาท่ี
เป็นผู้นําชุมชน เน้นเรื่องเกี่ยวกับวธิกีารเสริมสรา้ง 

สร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบันครอบครัว และชุมชนใน
หมู่บา้น  เพื่อเอาชนะสิ่งเสพติดในดา้นต่างๆ    
 
สิ่งท่ีนกัศึกษาจะได้รับ และอาชีพท่ีจะไปประกอบหลงั
สําเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ท่ีสาํคัญ ใน
ระหว่างเรียน  ไดฝ้ึกงานในสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด โรงพยาบาล  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ไม่วา่
จะเป็นกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ หรอื
หน่วยงานต่างๆ  นอกจากน้ันนักศึกษาจะต้องไปศึกษา
ดูงานตามหน่วยงานสําคัญต่างๆ   บางรุ่นมีนักศึกษา
แลกเปลี่ยน ก็จะมีแลกเปลี่ยนไปยังตา่งประเทศ  
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรจะได้รบัประสบการณ์ท้ังใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ เมื่อจบแล้วนักศึกษา
สามารถท่ีจะสมัครงานได้ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
คุณสมบัติผูส้นใจเข้าศึกษา 

นักศึกษาท่ีจบปริญญาตร ี จากสถาบันใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๕   มี
ประสบการณก์ารทํางานท่ีเกี่ยวข้องด้านวิทยาการเสพ-
ติด  สาํหรับผูส้นใจศึกษา ท่ีมีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของผู้สมัครสามารถเข้ามาพูดคุยกับทางหลักสูตร 
อาจไดร้ับการพจิารณาใหส้มัครเข้ารบัการคัดเลือกได้  

 
ความภาคภูมิใจ / ศิษย์เก่าท่ีสร้างช่ือเสียง 

เมื่อปีท่ีแลว้ตัวอาจารย์เองได้รางวลั Excel-
lent Academic ของประเทศระดับชาติ  และ
หลักสูตรฯ เรามีความภาคภูมิใจมากท่ีมีศิษย์เกา่หลาย
ท่าน ได้รับรางวลัระดับชาติกวา่ครึง่ทางดา้นบาํบัดยา
เสพตดิ   บางท่านกลับไปเป็นผู้นําท้องถ่ิน  ได้รบัการ
ยกย่องเป็นผู้นําท้องถ่ินดีเด่น  สรา้งผลงาน  แก้ปญัหา  
พัฒนาให้กับชุมชมสังคมของตนเอง  และไดร้ับรางวัล
เป็นผู้แทนของพ้ืนท่ีของหน่วยงาน  ของจงัหวัดท้ังใน
ระดับชุมชนและระดับชาติ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๒  ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาการเสพติด   ศศ.ม.(วทิยาการเสพติด) 

แหล่งทุนสนบัสนนุ รางวัล และสวัสดกิารเพื่อ
การศึกษา 

ด้านทุนหลักสตูรสนับสนุนให้ทุน ๖๐ ปี
ร่วมกบับัณฑิตวิทยาลัย  และบัณฑิตวิทยาลัย 
สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย ยังมีการสนับสนุน
ให้ทุนในด้านต่างๆ เช่น  ทุนสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศ  ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาโท – เอก ไป เสนอผลงานทางวิชาการ 
ณ ต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
บางส่วน  ด้านรางวัลสําหรับนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยสนับสนุน การให้รางวลัเกียรติยศแก่ผูส้ําเร็จ
การศึกษาท่ีมผีลการศึกษาดีเย่ียม (Dean's List)  
และรางวลัวิทยานิพนธ์ดีเด่น นอกจากน้ันหลกัสูตร
ยังได้ทําความรว่มมือ ประสานงานขอรับการสนุน
เงินทุนจากหน่วยงานด้านภายนอก เพื่อมาสนับสนุน
การทําวิทยานิพนธ์ และระหวา่งศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาตลอดปี    ด้านสวสัดิการ 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาซียน เรามีท่ีพักให้กบั
นักศึกษาในราคาพิเศษและหากนักศึกษาได้ไปศึกษา
ดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ  หรือ ฝกึงาน
ภาคสนาม จะไดร้ับสวสัดิการในพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ี
ร่วมสนับสนุน  เช่น ท่ีพักหรืออาหาร  เป็นการร่วม
ให้ทุนระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและต่าง 
ประเทศ  

สําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษา ในหลกัสูตรศิลป-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด  ของ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล   
ท่านสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ท่ี 
www.grad.mahidol.ac.th ของบัณฑิตวิทยาลัย 
หรือสอบถามพูดคุยกับหลกัสูตรฯ โดยตรงท่ี สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โทร ๐ ๒๔๔๑  ๙๐๔๐ - ๓ 
 

MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADDICTION STUDIES  M.A. (Addiction Studies) 



 
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 




