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นอมสงเสด็จสูสวรรคาลัย 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอนอ้มเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ้ 
 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  



๐๒ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๙ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย นําโดยรองศาสตราจารย์ 
ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดฝี่าย
วิชาการ อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รอง
คณบดีฝา่ยพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย 
ศาสตรจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดฝี่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ และ 
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายอาลัย 
แด่ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช มหติลาธิเบศรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร 
สยามินทราธริาช  บรมนาถบพติร   ซ่ึงจัดโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ คลินิก 

นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ 
เมื่อวันท่ี ๑๔  ตลุาคม  ๒๕๕๙  ณ บริเวณโถง
พระราชบิดา  ช้ัน ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี         
ม.มหิดล ศาลายา ในงานน้ีมีคณะผู้บรหิาร 
บุคลากร   จากทุกส่วนงานในมหาวทิยาลัยมหดิล 
ร่วมพิธีถวายอาลัยฯ เป็นจํานวนมาก พร้อมน้ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล     ไดจ้ัดสมุดลงนามเพ่ือถวาย
ความอาลัย แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัใน
พระบรมโกศ 

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น้อมเกลา้ฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสวดมนต ์ ธัมมจกักปัปวัตตนสุตตะ เพื่อน้อมเกล้าฯ 
ถวายความอาลัย ส่งดวงพระวญิญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จกัรีนฤบดนิทร สยามินทราธริาช บรมนาถบพติร สู่สวรรคาลัย ในวันท่ี ๑๔  
ตุลาคม  ๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล  ศาลายา 

พิธีถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ 

ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ได้เริ่มจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ - ๒๔๕๖    
ซ่ึงในขณะน้ัน สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา- 
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี)  มีนโยบายท่ีจะผลิตครสูอนวชิา
ฟิสิกส ์  เคมี  ชีววิทยา คณติศาสตร์และคอมพิวเตอร์  
จึงไดจ้ัดทําโครงการ สควค. (โครงการส่งเสริมการผลิต
ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณติ- 
ศาสตร์) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูสอนในสาขา 
วิชาดังกลา่ว  และยกระดับคุณภาพ ปรมิาณการเรยีน
การสอน     สถาบันท่ีได้รับการยอมรับเป็นสถาบันผลิต
ครู ท่ีมีความเขม้แข็งทางวิชาการ มีความชํานาญทาง
วิชาชีพและมจีิตวญิญาณในวิชาชีพครู ดา้นน้ี  ม ี๓ แห่ง  
คือ ๑) มหาวทิยาลัยมหดิล  ๒) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  และ ๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
และนี่คือจุดเริม่ตน้ ในการก่อตั้งสถาบันนวตักรรมและ
การเรียนรู้ท่ีมหาวิทยาลัยมหดิล   การก่อตั้งสถาบันหน่ึง  
ในภารกิจคือเพื่อรบันักศึกษา และผลิตมหาบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาท่ีมีความรู ้ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ  
สามารถวิจัย อกีท้ังประยุกต์นวตักรรมทางการศึกษา  
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบับริบทของ
สังคม สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธผิล  
หรือ อาจกล่าวได้ว่า สถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้ 
มุ่งผลิตบุคลากร ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการสรา้งนวตั-
กรรม ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ท่ีช่วยใน
การเรียนการสอนการศึกษาได ้ และนวัตกรรมน้ันมี
ความสําคัญเป็นประโยชน์ต่อสังคม   และไดก้ารยอมรบั

๐๓ 

ในบริบทของสังคมน้ันๆ    ถือเป็นกําลงัสาํคัญ ท่ีมี
ส่วนในการช่วยพฒันาประเทศอย่างย่ิง  ประเทศ
ไทยจะแข่งขันกับนานาประเทศได้ตอ้งพึ่งครูท่ีมจีิต
วิญญาณในความเป็นครูสูง  มีความสามารถในการ
สอนได้อย่างดีเย่ียม เพราะครูจะเปน็ผู้สรา้งเดก็ให้
มีคุณภาพ  ท้ังรา่งกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มี
ความรู ้ คุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
  
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 สสวท. (สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยา- 
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) เป็นความร่วมมือหลัก และ
ขณะนี้ทางสถาบันฯ ได้รว่มมือกับ สสอท. (สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย) ในการ
ผลิตครูเหมือนกัน   เป็นโครงการต่อเน่ืองของ 
สควค.  ซ่ึงสถาบันฯ กําลังรับนักศึกษาระดบั
ปริญญาโท และปริญญาเอก ปรญิญาโทเปิดรบั ๒ 
ช่องทาง คือ ช่องทางแรก คือ เดก็ท่ีจบ
วิทยาศาสตร์ จากปริญญาตรีมาศึกษาต่อ  เมื่อ
สําเรจ็การศึกษาจากสถาบันฯ จะขอใบประกอบ
วิชาชีพครูได้ ช่องทางท่ี ๒  คือ รับนักศึกษาท่ี
สําเรจ็ในหลกัสูตรคณะครุศาสตร ์ เป็นเด็กครุ
ศาสตร์ ท่ีเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์  
สถาบันฯ  จะเพ่ิม  content  ทางวทิยาศาสตร์ให้  

๐๓ 

 โดย อาจารย์  ดร. ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย 
ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)  
สถาบันนวตักรรมและการเรียนรู้   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในระดับชาติและนานาชาต ิ
 
จุดเด่น  ความโดดเด่น  ของหลกัสตูรฯ 
 ถ้าเทียบในเรื่องของหลกัสตูรฯ กบัสถาบัน 
การศึกษาในประเทศไทย หลักสตูรฯ เราจะเน้นการ
ผลิตบณัฑิตทางดา้นวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมทาง
การศึกษาเชิงลกึ  วิธีการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ 
และความสามารถในการสื่อสาร เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ 
กลาง (learner centered) ภายใต้แนวคิด "ดี ง่าย 
ประหยัด  คุณภาพสงู  มีประโยชน์แก่ชีวิต"  ความ
แตกตา่งโดดเด่นของหลักสตูรฯ คือ หลักสูตรฯ จะเน้น
ท่ีระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับมธัยมปลายข้ึนไป ซ่ึง
เป็นสถาบันเดียวในประเทศท่ีเน้นการผลิตนวัตกรรมใน
ลักษณะน้ี นอกจากน้ัน สถาบันนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาจะมกีารตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวจิยั หรืองานวิชาการในวารสารท่ีได้รบั
การยอมรับในระดบันานาชาติเป็นจํานวนมาก ปจัจุบัน 
ศิษย์เก่าของสถาบนัฯ สาํเร็จการศึกษาไปเป็นอาจารย์
และนักวจิัยในสถาบันตา่งๆ สรา้งผลงานเป็นท่ียอมรับ
ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติเช่นกัน 
 
หลักสูตรฯ ตอบโจทย์อะไรให้กบัสงัคม 
 นักศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ 
จะเช่ียวชาญทางการจดัการเรียนสอน ถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาได้ด ี      เช่นไป
เป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ  รุ่นแรก อยู่
ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี หลายท่านไปสอนวิทยาศาสตร์ 
บางท่านไปเป็นผูนํ้า ผู้บริหารของโรงเรียน สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ท้ังของตนเองและในโรงเรียน   สอดคล้อง 
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อ่านต่อหน้า ๔ 



โดยความร่วมมือกบั สสวท. นอกจากน้ีทาง
สถาบันฯ ยังได้รว่มมือกับ สกอ.  สว่นหน่วยงาน  
อื่นๆ เช่น อพวช. (องค์การพิพธิภัณฑ์วิทยา- 
ศาสตรแ์หง่ชาติ) ตรงน้ีเราได้รบัความมือจาก
ศิษย์เก่าท่ีอยู่ใน อพวช. โดยพัฒนากิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมถงึร่วมงานกับ
สถาบันคลังสมองของชาติ ช่วยอบรมอาจารย์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนเหมือนกัน 
 
ความสําคัญท่ีจัดทําเป็นหลักสูตรนานาชาติ  

ระดับมัธยมปลาย หรืออดุมศึกษาใน
ปัจจุบัน ในประเทศมีการเรียนการสอน ๒ 
ภาษา  คือ โรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอน
หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่ีสอน
หลักสูตรเป็นภาษาไทย บางโรงเรียนมีความ
ต้องการท่ีจะสอน ท้ังหลักสตูรภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ   ศิษย์เก่าท่ีสาํเร็จจากสถาบันบาง
ท่าน กลบัไปเปน็ครูสอนท่ีโรงเรียน พัฒนา
หลักสูตร พฒันาการสอนวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาองักฤษ  อีกส่วนหน่ึง คือ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  ถ้า
จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ต้องอ่านตํารา
ภาษาองักฤษ ฉะน้ันถ้าสอนเป็นภาอังกฤษ เด็กก็
จะสามารถเข้าใจตัวเน้ือหาวิชาได้มาก สามารถ
พัฒนาตนเองได ้ และนําไปสอนได้ดีมากข้ึน 
สถาบันฯ จึงเปดิการเรียนการสอนในหลักสตูร
นานาชาติ (ภาษาอังกฤษ )   
 
นักศึกษาต่างชาต ิเข้ามาเรียนด้วยหรือไม่ 

ปจัจุบัน สถาบันฯ มีนักศึกษาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ จนี อเมรกิา 
อังกฤษ ท่ีผา่นมามีนักศึกษามาจากประเทศบัง
คลาเทศ  ภูฏาน ได้รับทุน  เช่น ภูฏานได้รับทุน
ไจก้า แต่นักศึกษาบางคนใช้ทุนสว่นตัว เช่น 
นักศึกษาอเมริกา เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียน
นานาชาติ เข้ามาศึกษาเพ่ือตอ้งการพัฒนา
ตนเอง    และในหลักสูตรฯ จะมกีารแลกเปลี่ยน
แชร์ประสบการณห์ลังสําเร็จการศึกษา  เช่น  
นักศึกษาภูฏานเมือ่สําเรจ็การศึกษา กลับไป
ทํางานท่ีประเทศของตน จะกลับมาในช่วงรับ
ปริญญา  จะมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองใน 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๐๔ 

การนําความรู้ไปพฒันาในดา้นใด  เช่น  การสอน
วิทยาศาสตร์ รวมถึง นําไปใช้ในการเรียนการสอน
ปกติของเขา ดว้ยภูฏานกาํลังก้าวไปเป็นประเทศ
กําลงัพัฒนา    
 
ความภาคภูมิใจ  งานวิจัยของหลักสูตร  หรือ
ศิษย์เก่าท่ีน่าภาคภูมิใจ 

 หลกัสูตรฯ จะมกีารพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง การออกแบบสื่อท่ีใช้ 
จะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถจับตอ้งได้ เพื่อท่ีจะ
ประกอบเข้ากับบทเรียน  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วทิยาศาสตร์อย่าง
เข้าใจ  เชิงลึก   ในส่วนงานวิจัย ผลงานท่ีโดดเด่น
ของหลักสตูร เช่น โมเดลของกล้ามเน้ือ ซ่ึง
ต่างประเทศมีการถามมาวา่ มีการจัดจาํหน่ายขาย
หรือไม่ ซ่ึงจริงๆ แล้วก็ขาย แตจ่ํานวนการผลิตน้ันมี
จํากดั ดว้ยเราไม่มีแรงงานในการผลิต โมเดล
โปรตนี โมเดล DNA เป็นสิง่ท่ีมปีระโยชน์มากใน
การเรียนการสอน นอกจากน้ี เรายังมีโมเดล
เกี่ยวกับฟสิิกส์  มีการทํา Lab  การออกแบบ
ทดลองทางเคมี  ซ่ึงไม่เหมอืนท่ีเคยมี สามารถใช้
วัสดุท่ัวไป ใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ เปน็เรื่องท่ีน่าสนใจ
มีความจาํเป็นเกี่ยวข้องกบัชีวิตประจําวัน สามารถ
ใช้งานไดจ้รงิรวมถึงคณิตศาสตรก์็มี    ในสว่นของ
ศิษย์เก่า  นอกจากได้นําความรูไ้ปพัฒนาช่วยใน
เรื่องการเรียนการสอน  บางท่านนําไปพัฒนางาน
ในหน้าท่ีได้ดีย่ิงข้ึน   และที่สถาบันฯ มีศิษย์เกา่
หลายท่านท่ีดํารงตําแหน่งการงานท่ีสําคัญ  

 
ทุนการศึกษา สวัสดิการของหลักสตูร สําหรับ
นักศึกษา  
  สถาบันฯ ได้ทําความร่วมมือกับสถาบัน 
องค์กร หน่วยงานตา่งๆ ใหทุ้นการศึกษาแก่
นักศึกษา เช่น  ทุน ๖๐ ปีกาญจนาภิเษก  ทุน 
สควค. ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และ
สถาบันฯ ได้รว่มสนับสนุนให้ทุนร่วมกบับัณฑิต
วิทยาลัย เช่น ทุนมหิดล-นอร์เวย์  ทุนไทก้า ทุน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัต ิ   ทุน
สนับสนุนการเสนอผลงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย  
เช่น ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใน
การเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ทุน 
อุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – 
เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  
และทุนไปเสนอผลงานของหลักสูตรฯ ท้ังในและ
ต่างประเทศ และหากกรณีถ้าไม่พอ สถาบันจะ
สนับสนุน โดยเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีบณัฑิต
วิทยาลัยสนับสนุน 

การพัฒนาหลกัสตูร  
ปัจจุบันหลกัสูตรของสถาบันฯ  ยังไม่

สามารถใหใ้บประกอบวิชาชีพคร ู กับผูส้ําเรจ็การ 
ศึกษาในหลกัสูตรได้  หลกัสูตร จึงมีการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อรองรบัเด็ก
ทุน สควค.  เงื่อนไขของ สควค. คือ ในสถาบัน 
การศึกษาเดียวกัน ควรจะมหีลกัสูตรท้ังระดับ
ปริญญาตรีและโท เพื่อสรา้งความต่อเน่ืองใน
การศึกษาและเพ่ือการพัฒนาในหลกัสูตร  สถาบัน 
จึงร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล โดยรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยา- 
ศาสตร ์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท และ
นักศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู ซ่ึงตรงน้ีจะ
เพิ่มจาํนวนนักศึกษาให้กับสถาบันมากเป็นเท่าตัว 
 
แนะนําหลักสูตรเชิญชวนผูส้นใจในหลักสูตร 

ขอเชิญชวน สาํหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) หากท่านเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์  
และสาํเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาตรีทางวิทยา 
ศาสตร ์ หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น ชีววิทยา 
ฟิสิกส ์ หรือ เคม ี หรือแม้แต่ คณติศาสตร์  ถ้า
อยากพัฒนาการเรียนการสอนของท่าน ให้เด็ก
เข้าใจอย่างถ่องแท้ หลกัสตูรฯ ของเราเหมาะกับ
ท่านเป็นอย่างย่ิง  เพราะหลกัสูตรฯ เน้นในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเดก็ เพื่อให้เด็ก
เข้าใจวิทยาศาสตร์  รวมถึงคอมพวิเตอร์   และ
สําหรับผู้สนใจท่ัวไปท่ีสนใจจะศึกษา  หลักสตูรฯ 
รับผู้ท่ีสาํเรจ็การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา) ครุศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์
ศิลปศาสตร์ (เอกวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี) วิทยาศาสตรก์ารแพทย์   และถ้าท่าน
อยากเป็นนักวิจัยท่ีสามารถสร้างนวตักรรม เพื่อ
ช่วยในการเรียนการสอนทางคณติศาสตร์ วิทยา 
ศาสตร ์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงถ้าท่านอยาก
พัฒนาภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ซ่ึงเราใช้
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ๑๐๐% และ
มีนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมด้วย ท่านจะได้ฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)   ..ต่อ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

รูปท่ี  ๒  หน้าจอแสดงเอกสารสําหรับนักศึกษาใหม่  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

จุดเด่นของระบบนี้ 
๑. หลักสูตรสามารถกรอกข้อมลูแบบสํารวจผ่านทางเว็บไซต์

แทนการกรอกข้อมูลลงกระดาษ 
๒. ลดระยะเวลาในการส่งเอกสารสาํรวจการเปิดรับสมัคร

นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (สาํหรับนักศึกษาไทย)   
ผู้รับผิดชอบระบบ  
    คุณกัญจนี  โรจน์ศิลป์    

    งานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานข้อมลู 
              โทร.  ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔  
     e-mail  : kanjanee.rot@mahidol.ac.th  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม    ๒๕๕๙ 

๐๕ 

รูปที่  ๒  หน้าจอของหลักสูตรสาํหรับกรอกข้อมูลแบบสํารวจการเปิดรบัสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ระบบสํารวจการเปิดรบัสมคัรนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา  

 ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
(สําหรับนักศึกษาไทย)  ได้พัฒนาข้ึน เพื่อให้หลักสตูรกรอกข้อมลู 
สําหรับเปดิรับสมคัรนักศึกษาไทย ในแต่ละปีการศึกษา เช่น จาํนวนท่ี
เปิดรับ, คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ,  คณะกรรมการ
ออกข้อสอบวิชาเฉพาะของหลักสูตร เป็นต้น ซ่ึงอํานวยความสะดวก
ให้กบัหลักสตูรสามารถทําแบบสํารวจผา่นทางเว็บไซต์ แทนการกรอก
ข้อมูลบนกระดาษแบบเดิม ซ่ึงข้อมลูท่ีหลักสูตรกรอกขอ้มูลน้ีจะ
นําไปใช้สําหรับเปดิรับสมัครในปีการศึกษาน้ันๆ  ผู้ใช้งานสามารถเข้า
ใช้งานระบบได้ท่ี  www.grad.mahidol.ac.th 

 
การเข้าสู่ระบบ    
๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  

www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี”         
๒. เลือกท่ี  ระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (สาํหรับนักศึกษาไทย)  
๓. เมื่อเข้าสูร่ะบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in  ดงัรูป

ท่ี ๑ 

FORM3 : แบบสาํรวจรายนามคณะกรรมการออกข้อสอบวิชาเฉพาะของ
หลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาท่ีกําหนดสอบวิชาเฉพาะของหลักสตูร
เท่าน้ัน)  ซ่ึงจะแสดงหน้าจอระบบดงัภาพท่ี ๒ 

(สําหรบันกัศกึษาไทย)( Graduate  Admission Survey System    

รูปที่ ๑ หน้าจอแสดงหน้าจอแรกที่ login เข้าสู่ระบบสํารวจการเปิดรับ
สมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 ในระบบสํารวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จะ
แสดงเอกสารประกอบการเปิดรับสมัคร สาํหรับหลกัสูตรฯ ท่ีใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดรบัสมัครนักศึกษา และแบบสาํรวจ
การเปดิรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (สาํหรบันักศึกษาไทย) 
ซ่ึงประกอบดว้ย   
 
FORM 1 : แบบสาํรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
FORM 2 : แบบสํารวจรายนามคณะกรรมการ ดําเนินการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา 



ปัจจุบันเราคงได้ยินการสื่อสาร หรอืพูด
ถึง “ประเทศไทย ๔.๐ ( Thailand 4.0)”    ใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา ดา้น
การเกษตร ด้านธรุกิจ ท้ังในดา้นการใหบ้ริการของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  และจากท่ีประเทศไทยจะ
ก้าวเขา้สู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐ ( Thailand 
4.0)”  ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่
“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  แนวทาง
ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบดว้ย ๑) เปลี่ยนจาก
สินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม ๒) เปลี่ยน
จากขบัเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสู่
การขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์  และ ๓) เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคการบริการมากข้ึน สิ่ง
เหลา่น้ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทย ภายใน ๕ ปี  และ
เสมือนเป็นแรงผลกัท่ีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจในทุกๆ บริบทของประเทศไทย   
เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลีย่นแปลง การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  ต้องมกีารปรับตวัตาม
เช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเตบิโตในบริบทใหม่
ได้อย่างเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ   การพัฒนา
บุคลากร  ในมมุขององค์กรจะตอ้งเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วยเช่นกัน  นอกจากการเตรียมความ
พร้อมหรือหาหนทางรับมือ ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมกับองค์กรของตน และ
ก้าวทัน และสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงน้ัน  
อีกประเด็นหน่ึงท่ีสําคัญ คือ แลว้คนแบบไหน หรือ 
บุคลากรแบบไหนท่ีเหมาะกับการทํางาน หรือ
บริหารธรุกิจหรือองค์กรในยุคประเทศไทย ๔.๐  
ได้  ถ้าเป็นในยุคน้ี อาจให้เริ่มต้นการค้นหาคําตอบ
จากการทําความเข้าใจ เรื่อง “ทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑” (21st Century Skills)  การพัฒนาบุคลากร 

เป้าหมายเพ่ือการสร้างคนให้มีคุณภาพ มีคุณค่า
เป็นท่ียอมรับ สามารถทํางานและใช้ชีวิตในยุค 
Thailand 4.0  ได้โดยไม่ตกยุค ฉบับน้ีจึงขอนํา
เกร็ดความรู้เรื่อง “การพัฒนาบคุลากรในยุค ๔.๐ 
( Thailand 4.0)”  ๕ ทักษะ มาฝากกันค่ะ… 

๑) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัต- 
กรรม (Learning and Innovation) คือ การคิด
อย่างสรา้งสรรค์ การทํางานร่วมกบัผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และการนํานวตักรรมไปใช้ 

๒) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปญัหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) คือ การมีเหตผุล การคิดอย่างเป็นระบบ 
การตดัสินใจ/ตัดสนิ และการแก้ปญัหา 

๓) ทักษะด้านการสื่อสารและการ
ร่วมมือกัน (Communication and Collabora-
tive) คือ การสื่อสารท่ีชัดเจน และการรว่มมือกับ
ผู้อื่น 

 ๔) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สือ่ และ
เทคโนโลยี (Information, Media and Tech-
nology Skills) คือ การอ่านออกเขียนได้ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร สื่อ และ ICT (Information, Com-
munications and Technology) 

 ๕) ทักษะด้านชีวิตและการประกอบ
อาชีพ (Life and Career Skills)  โดยควรมีทักษะ
ท่ียืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรูไ้ด้
ด้วยตนเอง    มีทักษะทางสังคมและก้าวข้าม
วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นําและรบัผิดชอบต่อสังคม 

 จะเห็นได้วา่ทักษะท้ัง ๕ ด้านท่ีได้กล่าว
มาข้างต้นน้ี  ล้วนเป็นทักษะของการพัฒนาบุคลากร
ท่ีสามารถช่วยสร้างประเทศไทย ๔.๐ ในมิตติ่างๆ 
ได้  แตก่็คงมีคําถามต่อไปวา่ ตวัเรา องค์กรหรือ
บริษัท จะมีวธิีการวัดประเมนิ รวมท้ังมีกลไก หรือ
เครื่องมือ เพื่อพฒันาทักษะในแตล่ะด้านเหล่าน้ีกัน
อย่างไร  อันน้ีก็ข้ึนอยู่กับเปา้หมาย ของแต่ละ
องค์กรแล้วล่ะค่ะ ว่าจะมีเป้าหมายในการพัฒนา 
หรือกา้วไปอย่างไรเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน…
แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ 
  

เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ภู่นคร 
 
 

แหล่งที่มา  http://thenile.co.th/
index.php/2016/11/21st-century-skills/ (คุณธรรมนูญ  มิตร

เทวิน  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เดอะไนล์ ) 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/
ViewNews.aspx?NewsID=9590000081907 

บทสรุป รหัสประเทศไทย ๔.๐ คืออะไร 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๙ 

๐๖ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๐๗ 

        ๕. เป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือ
สังกัดสถาบันการวิจัย / หน่วยงานที่ทําการวิจัย 
        ๖. มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีใน
สาขาวิชาการหรือขอบข่ายการวิจัยที่สมัครขอรับทุน  
มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาวิชาการและ
ขอบข่ายการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน 
         ๗. สามารถดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ 
         ๘. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตาม
จรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 
         ๙. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตาม
กําหนดสัญญารับทุนของ วช. 
         ๑๐. ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ วช. 
 
 กําหนดเวลารับสมัคร 
           กําหนดเวลารับสมัครทุน  ตัง้แต่บัดนี้
จนถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ฝ่าย
ส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ (สต.)     
โทรศัพท์ : ๐-๒๕๗๙-๒๖๙๐ และ ๐-๒๕๖๑-
๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓   
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  http://
www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/
ArticleView/mid/388/articleId/2038/--
NRCTCASS--2560--CASS.aspx#.WCVrp9J97cs  
 
 

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) (The National Research Council of Thai-
land, NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Scienc-
es, CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การวิจัยใน
สาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง
นักวิจัยไทยและจีน  ในการน้ี วช. และ CASS จึงได้ริเร่ิม
โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยระยะส้ันและร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการฯ มาต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ เป็นต้นมา  โดย วช. เป็น
ผู้สนับสนุนค่าโดยสารเคร่ืองบินไป – กลับระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่
นักวิจัยไทย และ CASS ทําหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยรับรอง
ในจีนและให้การสนับสนุนงบประมาณค่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าพาหนะเดินทางท้ังหมด
ของนักวิจัยไทยตลอดระยะเวลาที่ทําวิจัยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  ลักษณะทุน 
          ๑. เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทํา
การวิจัยระยะส้ันร่วมกับหน่วยงานของ CASS และ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

         ๒. เป็นทุนซึ่งมีกําหนดระยะเวลา ทุนละไม่เกิน 
๑๔ วัน 
         ๓. เป็นทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บ
ข้อมูลทางวิชาการของโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงานของหน่วยงานวิจัยของไทยซึ่งภายใต้
โครงการวิจัยดังกล่าวไม่มีงบประมาณสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนนักวิจัยระยะส้ันไปประเทศจีน 
         ๔. เป็นทุนเพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วม
ระหว่างนักวิจัยไทยและจีนโดยเป็นจุดเร่ิมต้นเพ่ือ
นําไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการซึ่งมีแผนงานที่จะ
ดําเนินการในอนาคตที่ชัดเจน  
            ภายใต้กรอบสาขาวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่
กําหนดไว้ ดังน้ี 
          ๑. โลจิสติกส์                                            

๒. การเงินและการธนาคาร 
          ๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

๔. ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก 
          ๕. อาหารและผลผลิตทางการเกษตร               

๖. การท่องเท่ียว 
          ๗. ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา               

๘. อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม 
          ๙. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                   

๑๐. การลงทุนของจีนในไทยและการลงทุน
ของไทยในจีน 

 
        คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
         ๑. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศ
ไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง 
         ๒. มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และมีสุขภาพแข็งแรง 
         ๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีนในระดับดี 
         ๔. ได้รับการเสนอช่ือจากสถาบัน/หน่วยงานต้น
สังกัด 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุน

แลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น   
ตามโครงการ  ความร่วมมือทาง 
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง 

ไทย - จีน (NRCT-CASS) 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานแผนและพัฒนา  ต่อ ๒๑๗ –  ๒๑๘  

๒  ตุลาคม – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  
เรียนรายวิชา GRID  ระหว่างวันที่  ๒  ตุลาคม – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  

๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
อบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
อบรม “การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล” 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๑ ตุลาคม – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป 
(SHORT COURSE) คร้ังที่ ๓ /๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  

๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
อบรม “การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ” 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
อบรม  “การวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายภาษาอังกฤษ)” 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

ปฎิทินกิจกรรม 



 Student Activities    
Live & Learn 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัอบรม Thai Culture for Daily Life 2016 ให้กับ
นักศึกษาตา่งชาต ิ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาตไิด้มีโอกาส
เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย และสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วิทยากรโดยอาจารย์ย่ิงยศ กันจินะ 
คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงการอบรมน้ีจัดข้ึนในวนัเสาร์ท่ี ๒๙  
ตุลาคม และ เสาร์ท่ี ๕, ๑๒ , ๑๙  และ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๙ 

อบรม Thai Culture for Daily Life 2016 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม 
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  
๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม  ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนัีนท์กานต ์ รุจิภักดิ์ คณะ
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงผู้เข้าอบรมไดเ้รียนรู้การ
ทบทวนวรรณกรรม การประมวลเอกสาร การอา้งอิงเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อนําความรู้ท่ีได้รบัไปประยุกต์ ใช้ในการกาํหนดกรอบแนวคิด 
กําหนดขอบเขตของงานวิจัยท่ีชัดเจน และถูกตอ้ง 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมใน
งานวจิัย  (สายวทิยาศาสตร์)   วนัท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม 
๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนและ
ทบทวนวรรณกรรมในงานวจิัย สายวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา ผูเ้ข้ารับการอบรมทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคการเขียน 
สามารถนําความรูท่ี้ได้รบัไปใช้ประโยชน์ให้เกิดงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ วิทยากรไดร้ับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อบรม  เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม 

  อบรม  เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย (สายวิทยาศาสตร์) 

 อบรม  การใช้โปรแกรรม SPSS Windows ขัน้พื้นฐาน 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ข้ัน
พื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)  วันท่ี ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม  ๔๐๘  
ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเพ่ือให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS for Windows และสามารถนําไปใช้ในการวิจัยไดอ้ย่างถูกต้อง    
วิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.   แสงเทียน  อยู่เถา  คณะ
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕   ประจําเดือนตุลาคม   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 

อบรม How to write a research proposal (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

 

 

อบรม  การใช้โปรแกรรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

อบรม  การบริหารเวลาและการจัดการความขัดแย้ง 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม How to write a research pro-
posal (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันท่ี  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุม  ๔๐๘  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยา- 
ลัยมหิดล ซ่ึงนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ใน
ข้ันตอนการทําวจิยั การเขียน และทบทวนวรรณกรรมเอกสารในงานวจิัย 
และสามารถนําความรู้ท่ีไดร้ับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Win-
dows ข้ันพ้ืนฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ)  วันท่ี ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุม  ๔๐๘  ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  วิทยากรได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์  ดร. แสงเทียน 
อยู่เถา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เพื่อให้
นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด และหลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และสามารถ
นําไปใช้ในการวจิยัได้อย่างถูกต้อง 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เรื่องการบรหิารเวลาและการ
จัดการความขัดแย้ง   วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม   
๔๐๘  ช้ัน ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพือ่เสริมสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจและทักษะการบริหารจดัการเวลา สามารถบริหารเวลาและ
จัดลาํดับความสําคัญให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธผิลสงูสดุ ตลอดจน
ทราบปญัหา สาเหตุ ผลกระทบของความขัดแย้งท่ีจะเกิดข้ึน  และ
เทคนิคการบรหิารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ วิทยากรได้รับเกียรตจิาก 
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธกิารบดี มหาวิทยาลัย 
มหิดล พธิีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดบีัณฑิต
วิทยาลัย มนัีกศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ให้ความ
สนใจเข้ารว่มอบรมเป็นจาํนวนมาก 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕   ประจําเดือนตุลาคม   ๒๕๕๙ 

 

 

 มหาวทิยาลยัมหิดล “พธิีบําเพ็ญกุศลปัณรสมวาร” 

 พธิีมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจําปี ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบาํเพ็ญกศุลปัณรสมวาร (การทําบญุ ๑๕วัน) 
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร โดยในพิธจีัดให้มกีารทําบญุตกับาตรพระสงฆ์ สามเณร จาํนวน 
๘๙ รูป ณ บริเวณด้านหน้าสํานักงานอธิการบดี และมีพิธีบาํเพ็ญกุศล วันท่ี ๒๗  
ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ สํานักงานอธิการบดี ม.มหดิล โดยมี
ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อดุม คชินทร อธิการบดี ผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาและแขกผูม้ีเกียรตริ่วมในพิธ ี บัณฑิตวิทยาลัย นํา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรย์ี เลิศฤทธิ์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เอื้อมพร มัชฌมิวงศ์ รองคณบดฝี่ายแผนและการคลัง พร้อมบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมพิธใีนครั้งน้ี 

สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย รว่มกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนสนับสนุน
วิทยานิพนธ์บางสว่น ประจาํปี ๒๕๕๙  วันท่ี ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ช้ัน ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.
พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล อุปนายกฯ คนท่ี ๑ เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา และ รอง
ศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลยั และคณะกรรมการบริหารฯ รว่มเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุน ซ่ึงในปีน้ีได้มอบทุน
ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๘๐ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐  บาท สนับสนุน โดยสมาคมศิษย์เกา่บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๖๐  ทุน และบัณฑิต
วิทยาลัย จาํนวน  ๒๐ ทุน 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย



๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๕  ประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ 



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 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตําบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
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