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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 

การศึกษา การทําวิทยานิพนธ์ และการพัฒนา
ภาษาองักฤษ”    โดยรองศาสตราจารย์ ดร. 
วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
นอกจากน้ัน ภายในงานยังจัดให้มกีิจกรรมเตมิ
สีสันให้ชีวิตด้วยกจิกรรมนักศึกษา โดยทีมงาน
สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๕๘  ต่อด้วยพิธีมอบโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณ แกนั่กศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเย่ียม 
ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๗  และพิธีมอบเกียรติ
บัตรแกส่ภานักศึกษา/องค์ การนักศึกษาผู้ทํา
กิจกรรม ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๘  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๙   เมื่อวันพุธท่ี  ๓  สิงหาคม   
๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  ม.มหดิล 
ศาลายา การจดังานปฐมนิเทศนักศึกษา เป็น
กิจกรรมท่ีมีความสําคัญย่ิงต่อนักศึกษาใหม่ทุกคน 
ท่ีจะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติกฎระเบยีบ และทราบ
แนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวข้อง    
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทพ.    
ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดฝี่ายกจิการนักศึกษา 
กล่าวรายงาน  และศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ 
และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บรหิารบัณฑิตวทิยาลัย รวมถึงผู้บริหาร อาจารย์ 
จากคณะ สถาบนัต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครัง้น้ี
ด้วย  กจิกรรมตา่งๆ ท่ีจัดข้ึนในงานประกอบด้วย   
ชมวีดิทัศน์ "การให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่
นักศึกษา" โดย ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม 
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล ต่อดว้ยพิธี
มอบรางวลัวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจําป ี ๒๕๕๘  
พิธีรับมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกยีรติ ๖๐ ปี 
ครองราชสมบัต ิ  โดยคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย "การ
แนะนําระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย" โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวฒัน์ รองคณบด ี  
ฝ่ายเทศโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพ   
“แนะนําสวสัดิการ / สิทธปิระโยชน์ และกิจกรรม 
Soft Skills สําหรับนักศึกษา” โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวศิรุต รองคณบดี
ฝ่ายกจิการนักศึกษา ต่อดว้ย “แนวทางปฏิบัติดา้น

๐๒ 

ยาลัย   

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๙ 

ความเป็นมา  ความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  เรา
มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม  
และมีประเด็นการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุต์่างๆ  
รวมถึงความหลากหลายทางสงัคม  วัฒนธรรม  ภาษา 
เช้ือชาติ และศาสนา ประกอบกับทางสถาบันได้ทําการ
เปิดการเรียนการสอนในระดบัปรญิญาโท สาขาวชิา
วัฒนธรรมศึกษามาก่อน และในปี พ.ศ.๒๕๕๕ สถาบันฯ 
มีความพร้อม จึงได้พฒันาหลักสตูรเป็นปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพหวุัฒนธรรมศึกษา (หลักสตูร
นานาชาติ) ข้ึนมา เพื่อมุ่งศึกษาวจิัยทําความเข้าใจการ
แก้ปัญหาการกีดกนัทางสังคม ท่ีเป็นผลมาจากความ
แตกตา่งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  เพื่อให้บณัฑิตท่ี
จบไปมีทักษะขั้นสงูจากการศึกษา และทําวจิัยด้านพห-ุ
วัฒนธรรม  มีความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงในเรื่องความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ   ประเด็นการเรียนการสอน
ในหลักสตูรมีความหลากหลาย  ไมใ่ช่เฉพาะแต่ในบรบิท
ของประเทศไทยเท่าน้ัน  แต่รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับทาง
สังคม วัฒนธรรม  ความหลากหลายในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  ซ่ึงมันโยงเกี่ยวกับเรื่องท่ีนอก
ประเทศไทยออกไป   เรื่องของกระแสโลกาภิวัฒน์   แม ้
แต่การเป็นประชาคมอาเซียน      การรวมตวักันระดบั 

๐๓ 

ประเด็นท่ีสําคัญ  คือ  Concept ของหลักสตูรฯ  
เราตีกรอบในเร่ืองของความหลากหลายบนบริบท
ของสังคมเอเชีย   โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  ซ่ึงมีประเด็นและพื้นท่ีเปน็ตัวนํา ในเรื่อง
ของทฤษฎีเกี่ยวกบัความหลากหลายทางพหวุัฒน- 
ธรรมนิยมน้ันมันมอียู่แล้ว  สว่นใหญ่จะมาจากทาง
ตะวันตก  แตห่ลกัสูตรฯ จะมองบริบทในมมุของ
เอเชีย ซ่ึงจุดน้ีเรามองวา่เป็นจดุเด่นท่ีจะสามารถ
นําเสนอออกไป  และหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพหวุัฒนธรรมศึกษา ของเราเป็นท่ีแรก 
และที่เดียวท่ีใช้ช่ือน้ีเป็นช่ือหลักสูตรโดยตรง   
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน 
   หลักสูตรฯ มีความร่วมมือท้ังในระดบัใน
ประเทศและนานาชาติ   ท้ังส่วนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเอง  เช่น  การทํางานร่วมกัน
กับสถาบันสิทธิและสันติศึกษา  เพราะเรื่องของ
หลักสูตรจะมีความใกล้เคียงกัน มคีวามสนใจ
ในเรื่องของสิทธ ิ การเคารพซ่ึงกันและกัน 
อันน้ันเป็นอีกมิตหิน่ึง  สว่นทางหลกัสูตรเรา 
จะเน้นเรื่องวัฒนธรรมมากกว่า  

๐๓ 

อ่านต่อหน้า ๑๑ 

 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ศิริจิต  สุนันต๊ะ  
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพหุวัฒนธรรมศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)    
ปร.ด. (พหุวัฒนธรรมศึกษา)  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
DOCTOR  OF  PHILOSOPHY  PROGRAM IN  MULTICULTURAL  
STUDIES  (INTERNATIONAL)  

ภูมิภาคของชนชาติพันธุ์ตา่งๆ ในเพ่ือนบ้านของเรา   
ตรงน้ีมันมีประเดน็ทางสังคมและวฒันธรรมเกดิข้ึน เรา
จะทําอย่างไร เมื่อสังคมมีโจทย์เกีย่วกับความหลาก- 
หลายทางวัฒนธรรมมากข้ึน    เราจําเป็นตอ้งมกีารทํา
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสังคมของการเปลี่ยนแปลง กระแส 
โลกาภิวัฒน์  การย้ายถ่ิน  การทํางาน  แรงงานข้าม
ชาติ  แมแ้ต่ความหลากหลายในเช้ือชาติ  กลุ่มชาติ
พันธุ์  และนโยบายต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องหรือแม้แต่การ 
ศึกษา ท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมความหลากหลายเหลา่น้ี
ด้วย 
 
จุดเด่น  ความโดดเด่น  ของหลกัสตูร 
 ตอนท่ีช่วยกันออกแบบ และช่วยกันคิดตัว
หลักสูตรข้ึนมา   เราใช้ประเด็นหลักในเรื่องการศึกษา  
คือ การวิจัยของเราไม่ได้มาจากการใช้ศาสตร์น้ันหรือ
ศาสตร์น้ี   ศาสตร์มนุษยวิทยาหรือภาษาศาสตร์  แต่
เราจะใช้ประเด็นของความหลากหลายทางสังคม และ
วัฒนธรรมท่ีเรียกวา่สหสาขาวิชา  คือ เรามีมุมมอง
หลากหลายวิธีการท่ีจะมองปัญหาต่างๆ เหลา่น้ี  และ
จุดเด่นคือ  เราจะทําการคัดเลือกนักศึกษาท่ีเข้ามา
ศึกษาวา่สนใจตรงกับ  scope  ของโปรแกรมนี้หรือไม ่
อาจารย์สามารถให้คําแนะนํานักศึกษาได้  และอีกหน่ึง 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพหุวัฒนธรรม
ศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) มุ่งศึกษาวิจยัทาํความเขา้ใจ
การแก้ปัญหาการกีดกันทางสงัคม ที่เป็นผลมาจากความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  เพื่อให้บัณฑิตที่
จบไปมีทักษะขัน้สูงจากการศกึษา    และทาํวิจัยด้าน 
พหุวฒันธรรม  มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเร่ืองความ

แตกต่างทางวฒันธรรมในมิติต่างๆ”   



ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

โครงการทุนวิจัย  นวัตกรรม UK 

โครงการทุน  Newton Fund เปน็
โครงการสนับสนนุทุนด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 
๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ระยะเวลา ๕ ป ี

  
โครงการทุน  Newton Fund ได้

ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น
โครงการท่ีจะสามารถใช้ศักยภาพดา้นวิจัยและ
นวัตกรรมของสหราชอาณาจักร ในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวสัดกิารทาง
สังคมให้กบัประเทศพันธมิตร  โดยมุง่เน้นการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงจะมีส่วนช่วย
สร้างความสมัพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหวา่งประเทศ
ไทยและสหราชอาณาจกัรมากย่ิงข้ึน  นอกจาก  
น้ียังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยท่ี
จะเป็นตัวแปรสาํคัญในการสรา้งความร่วมมือ
และโอกาสทางการค้าให้กวา้งขวางมากยิ่งข้ึน 
         บริติช เคานซิลประเทศไทย เป็นหน่ึงใน
พันธมิตรท่ีดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน 
Newton Fund  โดยทํางานรว่มกบัสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.), สาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ  (สวทน.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
 
โครงการต่างๆ  ภายใต้ Newton Fund ท่ี
ดําเนินการโดยบรติิช เคานซิลและองค์กร
พันธมิตรมีดังน้ี 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๐๔ 

โดยโครงการวจิัยมุ่งเน้นในสาขาวิชาท่ี
จําเป็นตอ่การพัฒนาของประเทศไทย อันได้แก ่
๑. สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
๒. การถา่ยทอดเทคโนโลยี 
๓. มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
๔. วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรม 
๕. เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร 
๖. สุขภาพ และการโยกย้ายถ่ินฐานของประชากร  
 

นับตั้งแตป่ีแรกท่ีดาํเนินโครงการ เรา
สร้างความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยช้ันนําใน
ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากกว่า ๗๐ 
สถาบัน อาทิ University of Manchester กบั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
หรือ  Imperial College London กับ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการดาํเนินการโครงการ 
Newton Fund เป็นต้น  และมีผลงานวิจัยท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ สง่ผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านตา่งๆ 
อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น  

 
Institutional Linksทุน Newton Fund 
ร่วมกับสกอ. เปิดรับสมัครนักวจิัยเพื่อเดินทางไป
ทํางานวิจัยเเละพฒันาความร่วมมือ เเลกเปลี่ยน
ความเช่ียวชาญท่ีสหราชอาณาจักร สมัครวันนี้ถึง 
๑๙  กันยายน ๒๕๕๙  ดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
https://www.britishcouncil.or.th/
programmes/education/our-work-support-
higher-education-and-research-sector/
NewtonFund/institutional-links 

 
Researcher Links: Workshopทุน Newton 
Fund ร่วมกับสกว. เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ท้ัง
จากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยสร้าง
เครือข่ายนานาชาติร่วมกันผา่นทุนสนับสนุนอบรม 

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) สมัครวันนี้ถึง ๑๙  
กันยายน  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
https://www.britishcouncil.or.th/
programmes/education/our-work-support-
higher-education-and-research-sector/
NewtonFund/researcher-links-workshop 
  
Research Links: Travel Grantsทุน New-
ton Fund ร่วมกับสกว. เปิดรับสมคัรนักวิจัยรุ่น
ใหมใ่นประเทศไทยเพ่ือเดินทางไปทําวิจัยระดบั
นานาชาติท่ีสหราชอาณาจักร สมัครวันนี้ถึง  ๑๙  
กันยายน  ๒๕๕๙   
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://
www.britishcouncil.org/education/
science/current-opportunities/travel-
grants-newton-july-2016?
_ga=1.158660282.1654224554.1471933041  
 
โครงการ Phd Placement for Scholars 
2016/ ๑๗  ทุน Newton Fund ร่วมกับ
สกว. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้
ทุนสกว. เข้ารว่มโครงการ PhD Placement for 
Scholars  สมัครวันนี้ถึง  ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๙ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://
www.britishcouncil.or.th/programmes/
education/our-work-support-higher-
education-and-research-sector/
NewtonFund/phd-placement-scholars  

 
โครงการ Phd Travel Grant for Supervi-
sors 2016/๑๗  ทุน Newton Fund ร่วมกับ
สกว. เปิดรับสมัครนักศึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภายใต้ทุนสกว. เข้าร่วมโครงการ PhD Travel 
Grant for  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี   https://
www.britishcouncil.or.th/programmes/
education/our-work-support-higher-
education-and-research-sector/
NewtonFund/phd-placement-supervisors 

โครงการ พันธมิตร 
Researcher Links สกว. 

Institutional Link  สกอ. สกว. และ สวทน. 

PhD Placement สกว. 

Professional Development and Engagement สกว. 

STEM Education  สสวท. สอศ. และ สพฐ. 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

จุดเด่นของระบบนี้ 
 
มีการทํางานในรูปแบบ Internet ช่วยใหผู้้ใช้สามารถกรอก

ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ไดท่ี้อยู่ในระบบเครือข่าย 
การเปดิเผยข้อมลู    เปิดให้ใช้งานระบบประเมนิความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมตีอ่หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา ทางหน้า Website  http://
www.grad.mahidol.ac.th/  ตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบนั 
 
**พบปญัหาการใช้งาน/สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประเมินความ
พงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ่หลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษา   
โดยตรงไดท่ี้ 
 คุณทรายทอง เช้ือนุ่น                           

งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 
e-mail  : saithong.chu@mahidol.ac.th 

          โทร.  ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๖  
  

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม    ๒๕๕๙ 

๐๕ 

 
 ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล  ไดพ้ฒันาข้ึนจากแบบประเมนิความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นระบบออนไลน์ในป ี
๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงท่ีมีการส่งรูปเล่ม
วทิยานิพนธ ์เพือ่ใหส้ะดวกตอ่การสรปุ และนําเสนอผลเปน็ภาพรวม โดยมกีาร
ประเมนิทางดา้นผลการเรยีนรูท้ั้ง ๕ ดา้นท่ีเช่ือมโยงผลจากการประเมนิรายวชิา 
ประเมนิอาจารย์ผูส้อนในภาพรวม ประเมนิอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธห์รอื
สารนิพนธ์  ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินการจัดกิจกรรม
พฒันานักศึกษา โดยระบบน้ีไดอ้อกแบบเพ่ือแสดงผลสรปุ การประเมนิใหก้บั
ประธานหลกัสตูร สว่นงาน และบณัฑิตวทิยาลัย   ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ท่ี 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  ระบบเกี่ยวกบับริการการศึกษาและหลักสูตร >>  

ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลกัสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษา  

  ๔. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in  ดงัรูปท่ี ๑ 

รูปที่  ๒  ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการแบบสอบถาม 

รูปที่ ๑ ตัวอยา่งหน้าจอแสดงการเข้าสูร่ะบบ 

ระบบประเมนิความพึงพอใจของนกัศกึษา 
ทีม่ตีอ่หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๙ 

HR Corner : สิ่งท่ีจดุประกายหรือจุดเร่ิมต้น
ของการทําผลงานเพื่อเสนอขอความก้าวหน้า
คืออะไร 
คุณวารุณี   :  การผลักดันจากผู้บริหาร และ
หัวหน้างานบรกิารการศึกษาในขณะน้ัน  
 (คุณศรีเรือน โกศัลวัฒน์)   
 
 HR Corner :  เคลด็ลบั หรือ วิธกีารทาํงานท่ี
ทําให้ท่านประสบความสําเร็จคืออะไร 
คุณวารุณี   :  การหาท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญใน
งานท่ีเราทํา  จะช่วยให้เราทําผลงานได้ง่ายข้ึน
เน่ืองจากมผีู้ท่ีเข้าใจในเน้ืองานของเรา ช่วย
ตรวจทานให้คําแนะปรึกษา ทําให้ผลงานบรรล ุ
สู่เป้าหมายท่ีเราต้ังไว้ได้  และท่ีสาํคัญทําใหผ้ล
งานท่ีออกมาสมบรูณ์แบบมากย่ิงข้ึน ขอขอบคุณ   
ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย  คุณาวิศรุต  รองคณบดฝี่าย  
กิจการนักศึกษา  คุณศรีเรือน  โกศัลวัฒน์   คุณ
สุปราณ ี   อัศวชีพ  ท่ีกรุณาให้คําแนะนําปรึกษา
ในการทําผลงาน และขอบคุณเพ่ือนร่วมและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
 
HR Corner :  ผลงานที่ท่านนําเสนอมี
ประโยชน์อย่างไร 
คุณวารุณี  : ทําให้เราได้รับทราบปัญหาท่ีเกิด 
ข้ึน  และนําข้อเสนอแนะท่ีได้มาพัฒนาการให ้
บริการให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป   
 
HR Corner : ความรู้สึกท่ีผ่านการเสนอขอ
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพจากมหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว  
คุณวารุณี   :  ขอขอบคุณทีมผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีให้การสนับสนุน รวมถึงข้อเสนอแนะ
และคําปรกึษาของผู้เกี่ยวขอ้งทุกท่าน   

HR Corner : จุดประกายหรือจุดเร่ิมต้นของ
การทําผลงานเพือ่เสนอขอความก้าวหน้าคือ
อะไร 
คุณวัยณา  :  จุดเริ่มต้นจากการได้เข้ามาทํางาน
ด้านการศึกษา ได้พบปญัหา อุปสรรคต่างๆ ใน
การทํางาน ทําใหไ้ด้มีการจดัเก็บข้อมูลท่ีเกิดข้ึนไว้
เพื่อนํามาพัฒนางานคร้ังต่อไป  ใหม้ีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน และคิดวา่การเขียนคู่มือในการปฏิบัติงาน
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย 

 
HR Corner :  เคล็ดลบั หรือ วิธีการทํางานท่ี
ทําให้ท่านประสบความสําเร็จคืออะไร 
คุณวัยณา  :  เริม่ต้นจากการต้ังจดุมุ่งหมาย การ
กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน มีการวางแผน
อย่างเป็นข้ันตอน และที่สําคัญคือการกําหนด
ระยะเวลาการทํางานให้ตนเอง 

 
HR Corner : ผลงานที่ท่านนําเสนอมีประโยชน์
อย่างไร 
คุณวัยณา  :  ผลงานท่ีได้นําเสนอในการขอ
ตําแหน่งม ี คู่มือการปฏิบัติงาน ๑ เรื่อง และ
งานวจิัยอีก ๒ เรือ่ง 

-   คู่มอืในการปฏิบัติงาน มปีระโยชน์
คือ เมื่อมผีู้ปฏิบตัิงานใหม่เข้ามาทํางานแทนก็จะ
สามารถศึกษาวธิีการทํางานไดจ้ากคู่มือท่ีทําได้
เลย ซ่ึงจัดทําไว้อย่างละเอยีดถึงวิธกีารทํางานและ
สามารถนํามาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ท่ีต้องการเขียน
คู่มือในการปฏิบัตงิานต่อไปได ้
            -  งานวิจัย เรือ่ง ความพึงพอใจในการ
ให้บริการดา้นการศึกษา และการสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา ม.มหิดล 
มีประโยชน์อย่างย่ิงคือ ทําให้รับทราบถึงความพึง
พอใจ / ไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับบณัฑิต- 
ศึกษาในด้านต่างๆ  ซ่ึงเป็นข้อมลูท่ีได้นํามาพัฒนา 
 

ปรับปรงุการให้บรกิารของบัณฑิตวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
HR Corner : ความรู้สึกท่ีผ่านการเสนอขอ
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ  จากมหาวิทยาลยั
เรียบร้อยแล้ว 
คุณวัยณา  :  รูส้ึกดใีจ ท่ีได้ทําตามจุดมุง่หมายท่ี
ตนเองได้ตัง้ไว้ได้สาํเร็จอกีระดับหน่ึง 
 
HR Corner : ท่านอยากให้บณัฑิตวิทยาลยั
สนับสนุนด้านใดในการทําผลงานบา้ง 
คุณวัยณา : บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีสนับสนุน
การทําผลงานเป็นประจําในทุกปี ใหก้ับบุคลากรอยู่
แล้ว  ซ่ึงตรงน้ีเป็นโอกาสท่ีดมีากค่ะ 
 
HR Corner : ขอให้ฝากข้อคิดในการทําผลงาน 
หรือ บอกต่อถึงผูท่ี้กําลังทําผลงานอย่างไรบ้าง 
คุณวัยณา : ขอให้ตั้งใจและมุ่งมั่น กําหนด
เป้าหมายและกําหนดระยะเวลาให้กบัตนเอง 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

๐๖ 

 ¤ÇÒÁ¡ �ÒÇË¹ �Ò·Ò§oÒªÕ¾  (Career Development) นอกจากเป็นการเพ่ิมโอกาสในการก้าวไปสู่ความสําเร็จแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตนเองให้
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับท้ังบุคลากรและองค์การ ถ้าต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างท่ีมุ่งหวังไว้ ควรมีแบบแผนการ
พัฒนาอาชีพท่ีดี และมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน กระบวนการพัฒนา ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนงานหน่ึงท่ีตระหนักและให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ีงบัณฑิตวิทยาลัยมี
ผลิตผลจากการดําเนินการสนับสนุนความก้าวหน้าทางสายอาชีพของบุคลากรมาอย่างต่อเน่ือง ฉบับน้ีจึงขอนําท่านมารู้จักกับแนวคิดการทําผลงาน 
ประสบการณ์ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย   ๓  ท่าน  ท่ีมุ่งมั่น อดทนทําผลงานจนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการสัมภาษณ์อาจจะเป็น
เป็นประโยชน์สําหรับท่านท่ีกําลังดําเนินการทําผลงานกันอยู่บ้างนะคะ...  

อ่านต่อหน้า ๗ 

คุณวัยณา  เนียมนิล 
นักวิชาการศึกษา  

(ชํานาญการพิเศษ)  
สาขาการศึกษา   

งานบริการการศึกษา 

คุณวารุณี  อัศวธญัญาสกุล  
เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 
(ชํานาญการพิเศษ)  
สาขาบริหารงานทัว่ไป 
หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย  
สาขาคณะทันตแพทยศาสตร ์

ÊÙ�.. ¼Ù�ªíÒ¹Ò¡ÒÃ¾ieÈÉ  ความก้าวหน้าทางสายอาชีพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๙ 

๐๗ 

HR  Corner | มุม ‘ฅ’ คน ..ต่อ 

ให้เตม็ท่ี มวีินัยในการทํางาน ความพยายามอยู่
ท่ีไหน    ความสาํเร็จอยู่ท่ีน่ัน   และขอขอบคุณ 
ผู้บรหิารบัณฑิตวทิยาลัยท่ีให้โอกาสที่ดี ขอบคุณ
หัวหน้างาน      และเพื่อนร่วมงานท่ีคอยช่วย 
เหลือและเป็นกาํลงัใจด้วยดีเสมอมา 

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าสิ่งท่ี
จุดประกายให้กับบุคลากรในการทําผลงาน คือ 
ต้องการความก้าวหน้าในการทํางาน และการท่ี
จะทําให้ตนเองก้าวหน้าในการทํางานน้ัน . .
นอกจากต้องปลุกพลังท่ีอยู่ในตัวเองข้ึนมา  
ตั้งเป้าหมายในการทํางาน มีความปรารถนา
อย่างแรงกล้า  ท่ีสํ า คัญ“ลงมือทํา” และมี 
“ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ” เพื่อไปตามความฝันของ
ตนเอง หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอย่าท้อถอย 
ให้นําปัญหา อุปสรรคท่ีพบมาจัดเก็บเป็นข้อมูล
เพื่อนํามาวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงงาน ให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยปัญหา อุปสรรค
ท่ีพบ เราสามารถนํามาทําผลงานวิเคราะห์ 
งานวิจัย หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน ไว้ให้ผู้อื่นได้
ศึกษาต่อไป ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์กับองค์การ
ในการนํามาใช้ในการพัฒนางานได้อย่างเป็น
รูปธรรมอีกด้วย...ขอให้กําลังใจกับทุกท่านท่ี
กําลังทําผลงานนะคะ...แล้วพบกันฉบับหน้า
ค่ะ... 

HR Corner  :  ท่านอยากให้บณัฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนด้านใดในการทําผลงานบา้ง 
คุณวารุณี   :  งานประจาํท่ีปฏิบัติ เพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน   
 
HR Corner : ขอให้ฝากข้อคิดในการทําผลงาน 
หรือ บอกต่อถึงผูท่ี้กําลังทําผลงานอย่างไรบ้าง 
คุณวารุณี  :  ทุกอย่างของงานท่ีปฏิบัติ สามารถ
นํามาพัฒนาเป็นผลงานได ้

 
 
คุณวราพร  จงแจ่ม   
นักวิชาการศึกษา   
(ชํานาญการพิเศษ) 
สาขาหลักสูตร  
งานพฒันาหลักสตูร 
 

HR Corner : สิ่งท่ีจุดประกายหรือจุดเร่ิมต้น
ของการทําผลงานเพื่อเสนอขอความก้าวหน้า
คืออะไร 
คุณวราพร   :  ความก้าวหน้าในชีวติการทํางาน 
 
HR Corner :  เคล็ดลบั หรือวิธีการทํางานท่ีทํา
ให้ท่านประสบความสําเร็จคืออะไร 
คุณวราพร   :   มีระเบียบวินัยในการทํางาน มี
ความซ่ือสัตย์ ความตรงต่อเวลา การไม่

ผลัดวันประกันพรุง่ ไม่ย่อท้อ  ต่ออปุสรรค มีความ
สนุกกับงานท่ีทํา เมื่อสนุกแลว้ก็จะมคีวามพยายาม
ท่ีจะทํางานให้ดีท่ีสุด และประสบความสําเร็จ ต้อง
มีความเช่ือมั่นในตนเองอยู่เสมอเพราะจะทําให้เรา
กล้าคิดกลา้ทํา   
 
HR Corner  :  ผลงานที่ท่านนําเสนอมีประโยชน์
อย่างไร 
คุณวราพร  :  สามารถนําผลงานท่ีได้จาก
การศึกษามาใช้ในการปรับปรงุพัฒนางานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
HR Corner :  ความรู้สึกท่ีได้ผ่านการเสนอขอ
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพจากมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 
คุณวราพร   :  ดใีจและภูมิใจท่ีมาถงึจุดท่ีตั้ง 
เป้าหมายได ้
 
HR Corner  :  ท่านอยากให้บณัฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนด้านใดในการทําผลงานบา้ง 
คุณวราพร  :  จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ และ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 
 
HR Corner  :  ขอให้ฝากข้อคิดในการทําผลงาน 
หรือ บอกต่อถึงผูท่ี้กําลังทําผลงานอย่างไรบ้าง 
คุณวราพร  :  ขอให้มีความตั้งใจจรงิ มุ่งมั่นทุ่มเท รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  



 
Student Activities    

Live & Learn 

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัย จัดโครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ตะลอนทัวร์ ท่ัว
เมืองไทย" เม่ือวันเสาร์ท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ อาคารศูนย์
การเรียนรู้ (Mahidol Learning Center) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ และเรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทยท้ัง ๔ ภาค นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง
ไทยและต่างชาติ  ผ่านศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทย   และเพ่ือ
นําไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติไทย ซ่ึงภายในกิจกรรมจัดให้มีการแสดง ซุ้มอาหาร   ซุ้ม
กิจรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน ตลอดจนกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ซ่ึง 
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

ปฎิทินกิจกรรม 

๒๔  สิงหาคม , ๗,๑๔,๒๑, ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  
โครงการส่งเสริมบคุลิกภาพและทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน  
(Art of public speaking) ทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร (Language and 
communication skills) 
ติดต่อ : งานกจิการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  วันนี้ – ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙  

เปิดรับสมัครเข้าอบรมภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรระยะสั้น) Shortcourse  
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  

๑๑  กันยายน   ๒๕๕๙ 
โครงการผลติสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ  
ติดต่อ : งานกจิการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  ๔  กันยายน  ๒๕๕๙ 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง "การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมัติ (CPR & AED)" รุ่นท่ี ๒ 

๒  กันยายน   ๒๕๕๙ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร   ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานกจิการนักศึกษา  ต่อ  ๒๑๑ –  ๒๑๓  

โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ตะลอนทัวร์ ทั่วเมืองไทย" 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๓   ประจําเดือนสิงหาคม   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 

   โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา “โหมโรงอาเซียน”  
   (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies 

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหดิล จัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาหลักสตูรบณัฑิต 
ศึกษา เรือ่ง “โหมโรงอาเซียน” (ASEAN Overture) : 
ASEAN and Postgraduate Studies  เมื่อวันท่ี ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้อง  ๓๒๒  อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในพธิีเปิด 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจดั
ประชุม รองศาสตราจารย์ นพ.ประดิษฐ์ สมประกจิ 
รองอธกิารบดีฝา่ยการคลงัและแผนงาน กลา่วเปิดการ
ประชุมฯ  และ ดร. สุรินทร์   พิศสวุรรณ   อดีตเลขา 
ธิการอาเซียน ได้เป็นองค์ปาฐกในการบรรยาย   
“โหมโรงอาเซียน”  (ASEAN Overture) ต่อดว้ยการ
เสวนาหัวข้อ“ASEAN and Postgraduate Studies” 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จลุชีพ ชินวรรโณ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐ- 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์  
ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นภเรณู  สัจจรักษ์ ธรีะฐิติ 
รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการ
เสวนา วตัถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อผลักดันการ
จดัการศึกษา และการสร้างหลกัสตูรช้ันแนวหน้า ท่ี
มุ่งเน้น Self Awareness and Social Awareness 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมในระดบัภูมิภาคและอาเซียน 

(ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๙ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 วันท่ี ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ภัทรวัณย์ 
วรธนารัตน์ รองคณบดีฝา่ยการศึกษาหลังปรญิญา พรอ้มประธานและเลขาประจาํ
หลักสูตร และเจ้าหน้าท่ี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ
คณบดี และทีมผู้บรหิารจากบณัฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์
บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจําป ี
๒๕๕๙  ณ ห้อง ๖๑๗  ช้ัน ๖ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
พญาไท 
 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 
 วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  อาจารย์ ดร. พัชรินทร ์เสรี รองผูอ้ํานวย 
การฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บรหิาร ประธานและเลขาประจาํหลักสูตร และ
เจ้าหน้าท่ี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ใหก้ารต้อนรับคณบด ี
และทีมผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลยั ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์บณัฑิตศึกษา
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจําปี ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุมเจริญคุณธรรม  ช้ัน ๒  สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

บรรยาย “ก๊าซเรือนกระจกและการคัดแยกขยะ” 

โครงการสานสัมพันธ์บณัฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจําปี ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย   จดัโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “กา๊ซเรือน
กระจกและการคัดแยกขยะ” เมื่อวนัท่ี ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยได้รบัเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ดร. สยาม 
อรุณศรีมรกต บรรยายการเร่ืองคัดแยกขยะ ต่อด้วยการบรรยายเร่ือง ก๊าซเรือน
กระจก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อัจฉรา อัศวรจุิกลุชัย  จากคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ี เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มีสว่นร่วมในลดกา๊ซเรือนกระจก ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ท่ีดีข้ึน และเพ่ือสง่เสรมิยุทธศาสตร ์ Excellence in 
management for sustainable organization ของมหาวิทยาลยั ในการ
บริหารจดัการให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์  (ECO University)  อย่างย่ังยืน 

อบรม Service Excellence การบริการอย่างมืออาชพี 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัอบรม Service Excellence การบริการอย่างมือ
อาชีพ  เมื่อวันท่ี ๙  สงิหาคม  ๒๕๕๙  ณ  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดย
มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
กล่าวเปิดอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พจนีย์ บุญประสิทธิ ์ ผู้จดัการ
ฝ่ายบรหิารพนักงานสัมพันธ์ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ มาเป็นวทิยากร สําหรับ
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ บณัฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสาํคัญตอ่การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อสรา้งความประทับใจ
และความพึงพอใจแกผู่้มารับบริการ 



๑๑ 

 

| ต่อจากหน้า ๓ 

ขอบคุณข้อมูลจาก   
หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาพหุวัฒนธรรมศึกษา  

(หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

จึงเป็นการรว่มมือกันในแง่ของสิทธทิางวัฒนธรรม  กับ
ทางสถาบันวจิัยประชากรและสังคม ก็มีความสนใจ
ร่วมกัน  เช่น  เรื่องของการย้ายถ่ิน  ในส่วนความ
ร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก  จะเป็นการรว่มมอืกบั
สถาบันการศึกษาในประเทศ   เช่น การจัด workshop 
จัดอบรม จดัประชุมด้านพหุวัฒนธรรมนิยม  นโยบาย
และแนวโน้มของวฒันธรรมดา้นตา่งๆ  ร่วมกันในระดบั
นานาชาติ    สถาบันฯ ได้รว่มมือกบัสถานศึกษาในตา่ง 
ประเทศ  เช่น  การเชิญอาจารย์ นักวิชาการอาคันตกุะ
มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ให้กับอาจารย์
และนักศึกษาท่ีสถาบัน เช่น อาจารย์จากสหรัฐอเมริกา  
โดยใช้โปรแกรมของฟุลไบรท์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
ความเป็นนานาชาติใหก้ับนักศึกษา อีกท้ังรวมถึงมกีาร
แลกเปลี่ยนอาจารย์จากสถาบันฯ ไปร่วมสอนในสถาบัน 
การศึกษาท่ีตา่งประเทศเช่นกัน 

 
จํานวนนักศึกษา  ความหลากหลายของนักศึกษา 
 เน่ืองจากเปน็หลักสูตรนานาชาติ  จึงมีท้ัง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาต ิ   ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาตา่งชาติ  ประมาณ ๗๐ - ๘๐ เปอร์เซ็น   ซ่ึง
ตรงก็น้ีเป็นข้อดีท่ีจะทําให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยน 
ซ่ึงกันและกันได้    นักศึกษาตา่งชาติส่วนใหญจ่ะเป็น
นักศึกษาท่ีมาจากเอเชีย  ประเทศเพ่ือนบ้าน  ประเทศ
จีน และอื่นๆ  เช่น จากสาธารณรัฐซิมบับเว  นักศึกษา
ไทยจะได้เรียนรู้จากเพ่ือนตา่งชาติ    อกีท้ังนักศึกษา
ต่างชาติก็ได้เรียนรู้บริบทวัฒนธรรมของสังคมไทยไป
พร้อมๆ กัน   
 
รูปแบบการเรียนการสอน / การทาํวิจัย  
   ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา  การอภิปรายใน
ช้ันเรียน  coursework  สว่นประกอบหลกัจรงิๆ  แลว้
ก็คือการทําวจิัย   การทําวิทยานิพนธ์  ทางสถาบนัมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆ  เช่น  มีอาจารย์พิเศษมา
บรรยาย  มกีจิกรรมทางสงัคมท่ีให้นักศึกษามาพบปะ
ทําความรู้จกักัน     มีกจิกรรมท่ีให้นักศึกษาเสนอความ 
ก้าวหน้าของงานท่ีทําไป  เป็นกาํลังใจให้กัน  เป็นแรง
บันดาลใจให้กันและกัน   และก็เชิญอาจารย์จากข้าง
นอกมาให้คําปรกึษาให้  comment  ด้วย  สว่นการไป
ศึกษานอกสถานท่ี  หลักสูตรเราจะมีการสนับสนุนให้
นักศึกษาออกไปเสนอผลงาน ท้ังเวทีในประเทศและ
ต่างประเทศ    
 
สิ่งท่ีนักศึกษาจะได้รับในระหว่างศึกษา  และสาํเร็จ
การศึกษาออกไป 
 ส่วนใหญ่นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนปริญญาเอก   
จะเป็นนักศึกษาท่ีมีอาชีพเกียวกับดา้นวิชาการอยู่แลว้   

อาชีพหลักๆ จะมุ่งไปทางด้านวิชาการในหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน  ท่ีมีส่วนในการผลักดันและ
เกี่ยวข้องกบัทางสงัคม ในประเดน็ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมดา้นต่างๆ  และความสัมพันธ์ระหวา่ง
กลุ่ม เพ่ือสง่เสรมิการอยู่รว่มกันอย่างสันติและเข้าใจใน
ระดับประเทศและภูมิภาค  
 
ทุนการศึกษา  สวัสดิการ  

ในหน่ึงปีการศึกษา เราจะรับนักศึกษา
ประมาณ ๕ คน   ท้ังน้ี เพื่อการดแูลนักศึกษาได้อย่าง
ใกล้ชิด เราสามารถท่ีจะมองว่าเค้าต้องการอะไร  ขาด
อะไร  หลกัสตูรของเรามีอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ  
เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ ท่ีเปิดกว้างและให้ความสนใจ
ประเด็นใหม่ๆ  มีความกระตือรอืร้นท่ีจะทําเรื่องใหม่  
ท่ีเราจะช่วยนักศึกษาในการพัฒนาและต่อยอด  ในส่วน
เรื่องของทุนการศึกษา หลักสูตรเรามีทุนการศึกษา  
เช่น  ทุนกาญจนาภิเษกระดับปริญญาเอก   หรอืทุน
สนับสนุนการวิจัยบางส่วน 

 
คุณสมบัติของผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษา 

สิ่งสาํคัญและจุดเน้นคือ พิจารณาจากหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  ว่าตรงกับความเช่ียวชาญ
ของอาจารย์ไหม  ตรงกับ scope ของหลกัสูตรหรอื
เปล่า เรามอีาจารย์หลายท่านท่ีเช่ียวชาญและให้คําแนะ 
นําแก่นักศึกษาได ้  เพราะการศึกษาระดับปรญิญาเอก
เป็นการศึกษาท่ีเชิงลึก      ซ่ึงถ้าไม่เช่ียวชาญเราก็จะไม่ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๓  ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)  

สามารถรับนักศึกษามา และให้คําแนะนําไม่ได้ เพราะ
นักศึกษาตอ้งมีประเด็นความสนใจและ Proposal มี
ประเด็นท่ีอยากศึกษา ตรงกับหลักสูตร  Proposal  
เป็นส่วนหน่ึงท่ีเราสามารถวัดไดว้่า นักศึกษามีพื้นฐาน
ระดับไหน ในการเข้ามาศึกษาระดับปริญญาเอก  
หรือเค้าต้องการท่ีจะเพ่ิมเติมตรงไหนเป็นพิเศษ  และ
ดูเกี่ยวกับ Publication การตีพิมพผ์ลงานของ
นักศึกษา ผลงานทางวิชาการโดยไม่ได้จาํกัดสาขาใน
ระดับปริญญาโท เพราะหลักสตูรจะเน้นความเป็นสห
สาขาวิชา แต่วา่มีความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับทาง
เช้ือชาติ   วัฒนธรรม  ศาสนา  กส็มคัรเข้ามาได้  
 
 ถ้าท่านใดสนใจเกีย่วกับเรื่องพหวุัฒนธรรม 
 ความหลากหลาย วัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา  
และก็โจทย์ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง   ก็ขอเชิญชวนให้
เข้ามาศึกษา  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขา 
วิชาพหวุัฒนธรรมศึกษา ท่ีสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย  ม.มหิดล  หลกัสูตรของเปิดกว้าง 
ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาท่ีสนใจในดา้นน้ี หลักสตูร
ของเรามีอาจารย์ท้ังในสถาบัน และอาจารย์ท่ีเป็น
เครือข่ายท่ีมีความเช่ียวชาญสามารถท่ีจะให้คําแนะนํา 
กับนักศึกษาท่ีสนใจด้านน้ี   หลักสตูรมีความมั่นใจว่า
จะสามารถพัฒนานักศึกษาในประเดน็ท่ีเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางสงัคม  และวัฒนธรรม ในบรบิทของ
คนในภูมิภาคเอเชียได้อย่างแน่นอนค่ะ 
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บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ  “๑๒  สิงหาคม  วันแม่แหง่ชาติ”  ประจําปี  ๒๕๕๙  

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ  ๑๒  สิงหาคม วันแม่
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๙  ข้ึน เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่
พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ือง
ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔   พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   พร้อมยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ของชาวบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ   ในงาน "มหิดล-วันแม่ 
ประจําปี ๒๕๕๙  ณ  สํานักงานอธิการบดี  ม.มหิดล ศาลายา  
และ  บริเวณช้ัน ๑  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  ศาลายา 
 




