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University of Medicine 1, Yangon, Defense Service 
Medical Academy และ University of Medicine Magway  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
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บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 
ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล และ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การ
ต้อนรับ Dr. Tin Tun, Deputy Director Gen-
eral (Academic Affairs) Department of 
Health Professional Resource Develop-
ment and Management, Ministry of 
Health, Myanmar พร้อมคณะซ่ึงประกอบไป
ด้วยอธิการบดีจาก University of Medicine 1, 
Yangon, Defense Service Medical Acade-
my และ University of Medicine Magway ใน
โอกาสเดินทางมาประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์  เมื่อวันท่ี  ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม  

๒๕๕๙  โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก น.พ. อุดม 
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับ  ในโอกาสน้ีได้ประชุมร่วมกบัสว่นงาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ คณะแพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะ
พยาบาลศาสตร์, คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน, และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสรา้งความร่วมมือใน 
๕ ด้านหลัก ได้แก่ การทําปริญญาร่วม (double/
joint degree) การอบรมระยะสั้น (short 
course trainings) การวจิัย ทุนการศึกษาและทุน
ในสาขาวิชาตา่งๆ ต่อไป 
 
 

๐๒ 

 
FGS Lecture Series “The power of communication :  
communicative skills for postgraduate students” 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ  FGS Lecture Series 
“The power of communication : communicative skills for 
postgraduate students”  วันท่ี ๘  ธันวาคม ๒๕๕๙   ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลยั ศาลายา  โดยมรีองศาสตราจารย์  
ดร. นภเรณ ู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วิทยากร
บรรยายไดร้ับเกียรติจาก Dr. Mark Stephan Felix คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยมหดิล ซ่ึงนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้เข้า
รับอบรมจะได้เพิม่พูนทักษะสร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการสื่อสาร
ท่ีดี เพื่อใหผู้้รับฟังเข้าใจเรือ่งท่ีสื่อสาร คล้อยตามแนวคิด ยอมรับ
สนับสนุนและร่วมมือ 

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าประชุมเพื่อสรา้งความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์  



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๗  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๙ 

๐๓ ๐๓ 
อ่านต่อหน้า ๔ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
MASTER   OF   SCIENCE   PROGRAM   IN  OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 

ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วง ๔ ทศวรรษท่ี
ผ่านมาทําให้ก่อปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในประเทศไทย เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดข้ึนมากมาย การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีรวมถึงการนําเข้าสารเคมีอันตรายมาใช้ใน
กระบวนการผลิต จึงทําให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานท่ีไม่ปลอดภัย เช่น ปัจจัยทางกายภาพ ความร้อน 
แสง เสียง ปัจจัยเคมี สารเคมีต่างๆ ฝุ่น  ปัจจัยทาง
ชีวภาพ เช้ือโรคต่างๆ รา แบคทีเรีย และปัจจัยทางการ 
ยศาสตร์ และจิตวิทยาสังคม เช่น โรคกระดูกกล้ามเนื้อ
จากการทํางานท่ีไม่ถูกวิธี หรือทําซํ้า ความเครียดจาก
การทํางาน เหล่าน้ีทําให้เกิดโรคและการเจ็บป่วยจากการ
ทํางานท้ังผู้ประกอบอาชีพท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาค
การเกษตร   
 จากปัญหาต่างๆ ทําให้คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหัวหน้าภาควิชาคน
แรกคือ ศ .แพทย์หญิง  มาลิ นี วงศ์พานิช ได้ก่อตั้ ง 
ภาควิชาอาชีวอนามัยข้ึนเมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๑๒  และเป็นผู้บุกเบิกและผลักดันให้ เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีว 
อนามัย ซ่ึงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕  ภาคอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ได้เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ท่ีต้องการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานให้มีความรู้กว้างขวางทางด้านการวางแผน 
การตรวจสอบ การตรวจวัด และการประเมินผล การ

ควบคุมด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย 
และทํางานวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
ประกอบกับ พ.ศ. ๒๕๒๘ กระทรวงมหาดไทยได้
ออกประกาศ เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจ้างลงวันท่ี ๖ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยอาศัย
อํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๑๐๓ 
นับเป็นก้าวแรกท่ีมีการกําหนดให้ สปก. มีผู้ดูแล
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
(Safety officer) 
 
ความสําคัญของการจัดทําหลักสูตร   

จากสถานการณ์ ก า ร เป ล่ี ยนแปลง
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง การ
พัฒนาทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรม หลักสูตร
วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีความพร้อมในเ ร่ืองความรู้และ
วิชาการสมัยใหม่เพ่ือให้สามารถควบคุมอันตรายต่อ
สุขภาพให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การ
พัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการ
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
และด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีความรู้ในทฤษฏีทางด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม  ความปลอดภัย  การยศาสตร์  
การจัดการทางด้านอาชีวอนามัย และทฤษฏีอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการพัฒนา  
แนวทาง กลวิธีในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนทางด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ลดการเกิดโรคจากการ
ทํางาน อุบัติเหตุ และประสานงานร่วมมือกับผู้อื่นได้ 

มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและการนําเสนอ
ข้อมูลได้  

 
ความโดดเด่น  จุดเด่นของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่ งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎี
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นองค์ความรู้พหุวิทยาการ มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทําวิจัย 
ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
หรือปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดการอาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อม  ในการคาดการณ์ การ
ตระหนัก การประเมิน การป้องกันและการ
ควบคุมอันตรายในสภาพแวดล้อมการทํางานและ
สิ่งแวดล้อม  
 หลักสูตร วทม.อาชีวนามัยและความ
ปลอดภัย มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน และ
ทักษะที่ จํ า เ ป็ น โ ดย ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้
ผู้ เรียนมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพ
อย่างมีส่ วนร่วม    เพื่ อดูแลสุขภาพ  ความ
ปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพท้ังมวลและ 
ชุมชน  

โดย  อาจารย์   ดร. นพนันท์   นานคงแนบ 
ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

“หลักสตูร วทม.อาชีวนามัยและความปลอดภัย มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา 
องค์ความรู้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน  

และทกัษะท่ีจําเปน็โดยใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เน้นผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพอย่างมีส่วนร่วม   เพื่อดูแลสุขภาพ 
ความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพท้ังมวลและชุมชน” 
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๐๔ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ต่อ.. 

โดยประยุกต์ความรู้ ท้ังภาคทฤษฎีให้เกิดการพัฒนา
ความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานท่ีทันต่อสถานการณ์ได้อย่างดี 
และภาคปฏิบัติ ให้ เกิ ดการพัฒนาความ รู้หรื อวิ ธี
ปฏิบัติงานแบบใหม่ได้อย่างดี มีภาวะผู้นํา จรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เปิดสอน  ๒ วิชาเอก 
๑ วิชาเอกสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
๒ วิชาเอกการจัดการอชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

 ความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันภายนอก
 ๑ .  ศูน ย์ความเป็น เลิ ศทางด้ านอนา มัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา  มีความร่วมมือในลักษณะ 
เป็นหลักสูตรท่ีได้รับทุนวิจัยจากทางศูนย์ความเป็นเลิศ
และใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา  

๒.  University of Massachusetts Lowell, 
Ruger University , Mount Saini Medical school  
มีความร่วมมือในลักษณะ  ได้รับทุนวิจัยจาก National 
Institutes of Health, USA ในการทําวิจัยรว่มกันและ
ส่งอาจารย์รับทุน Post-doctoral training  grant ไปท่ี
มหาวิทยาลัยดงักล่าวอย่างตอ่เน่ือง 

๓.  University of Occupational Environ-
mental and Health (UOEH), Japan มีความรว่มมอื
ในลักษณะ มีโปรแกรมการเรียนรู้รว่มกันของบุคลากร
ระหว่าง ๒ สถาบนัอย่างต่อเน่ือง และมีแผนการทําวจิัย
ร่วมกัน    

๔.  University of Ulm, Germany มี
ความรว่มมือในลักษณะ  การทําวิจัยร่วมกันและมี
การ แลกเปลี่ยนบคุลากร  

    ๕.  Cantho Medical University, Vi-
etnam มีความรว่มมือในลักษณะ  การจัดอบรมเรื่อง 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรว่มกัน 
๖.  Tokyo Occupational Safety 

and Health Center  มีความรว่มมือในลกัษณะ  
การจัดอบรมเรื่องอาชีวอนามยัและความปลอดภัย
ร่วมกัน 

๗.  The Ohara Memmoral Institute 
for Science of Labour  มีความรว่มมือใน
ลักษณะ  การจัดอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในโครงการ Mekong Delta อย่าง
ต่อเน่ือง 

รูปแบบการเรียนการสอน 
เป็นหลักสูตรไทย จัดการศึกษาภาคปกติ 

ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และภาคพิเศษวันเสาร์อาทิตย์ 
 

 อาชีพท่ีประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ๑. นักวิชาการ  นักวิจัย  ท่ีปรึกษาดา้น 

อาชีวอนามัย ดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  ดา้น
ความปลอดภัย  ดา้นสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 ๒. พนักงานตรวจความปลอดภัยตาม 
พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  

       ๓. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ และผูจ้ัดการหน่วยงานความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการตาม พรบ.ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔.  นักวิชาการดา้นสาธารณสุข 
 
 ความภาคภูมิใจ 
 เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทแห่งแรก
ของประเทศไทยท่ีเปิดสอนปริญญาโทสาขาวิชาสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ผลิตบัณฑิต
เพื่อพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ป ล อ ด ภั ย  ท่ี ทํ า ง า น เ ป็ น อ า จ า ร ย์ อ ยู่ ใ น
สถาบันการศึกษาต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันมีการเปิดการ
เรียนการสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน ในระดับปริญญา
ตรี  ๓๓   สถาบัน  และปริญญาโท  ๓  สถาบัน 
นอกจากน้ีศิษย์เก่ายังพัฒนางานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
องค์กรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
 
 งานวิจัยท่ีโดดเด่น 
 GEOHealth Hub for Occupational 
and Environmental Health: Improving Agri-
cultural Health in Southeast Asia. The U.S. 
National Institutes of Health (NIH) throught 

the  Fogarty  International  Center  has 
funded  two  paired  grants  to  the GEO-
Health Hub,  one for research and one for 
training (๗ ทุน) 
 

  ทุนการศึกษาและสวัสดิการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้

ทุนการนําเสนอผลงานวิจัย 
สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยา 
นิพนธ์บางสว่น 

ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ ์ ให้ทุนการศึกษา ทุน
การทําวิจัย และสนับสนุนห้องปฏิบตัิการวิจัย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
สนับสนุนห้องปฏิบัติการวจิัย  

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพือ่การ
ควบคุมยาสบูให้ทุนการทําวิจัย 

 
 ฝากถึงผูส้นใจเขา้ศึกษาในหลักสูตร 
 สําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาในหลักสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีในเว็บไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลยั www.grad.mahidol.ac.th 
นอกจากน้ัน สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ท่ี
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ โทร.๐ ๒๖๔๔ ๔๐๖๙ ต่อ 
๑๐๒   

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ม.มหิดล  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

 จุดเด่นของระบบนี้ 
มีการทํางานในรูปแบบ Internet ช่วยใหผู้้ใช้สามารถกรอก

ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ไดท่ี้อยู่ในระบบเครือข่าย 
 

 การเปิดเผยข้อมูล 

 เปิดให้ใช้งานระบบแบบสอบถามภาวะการไดง้านทําของบณัฑิต 
ทางหน้าเว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/   ตัง้แต ่ปี
การศึกษา ๒๕๕๖  จนถึงปัจจบุัน 

 
 ผู้รับผิดชอบระบบ  

คุณทรายทอง เช้ือนุ่น                           
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

          โทร.  ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔  
 e-mail  : saithong.chu@mahidol.ac.th  

 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๗  ประจําเดือนธันวาคม    ๒๕๕๙ 

๐๕ 

รูปท่ี ๒ ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการแบบสอบถาม 

ระบบแบบสอบถามภาวะการได้งานทําของบัณฑติ 

 แบบสอบถามภาวะการไดง้านทําของบณัฑิต   ไดพ้ฒันาข้ึนเปน็ระบบออนไลน์ในป ีพ.ศ.   ๒๕๕๖   โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือรวบรวมสถติภิาวะการ
ไดง้านทําของบณัฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษา  ระดบับณัฑิตศึกษา   จากบณัฑิตวทิยาลัย   ม.มหดิล  ในช่วงท่ีบณัฑิตมกีารแจง้การสําเรจ็การศึกษา และจะมกีาร
ตดิตามผลตอ่ในกรณีท่ีบณัฑิตยังไมม่งีานทําจนกระท่ังครบ  ๑  ป ี  โดยระบบนีไ้ดอ้อกแบบเพ่ือแสดงผลสรปุการประเมนิใหก้บัประธานหลักสตูร   สว่นงาน 
และบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เก็บรวบรวมสรุปผลใน GRAD - MIS  ผู้ ใ ช้ งานสามารถเ ข้า ใ ช้งานระบบได้ ท่ี  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  >>  ระบบแบบสอบถามภาวะการไดง้านทําของบณัฑิต 

รูปท่ี ๑  ตัวอย่างหน้าจอแสดงการเขา้สู่ระบบ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๗  ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๐๖ 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/scholarships-presentations-
in-thailand.php   
 ๒ . ประเภทของการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนท่ีจัดสรร 
 เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   
 ๓. จํานวนเงินทุนอุดหนุน   
 สําหรับ นักศึกษา ท่ีสมัครขอรับทุน 
มูลค่าทุนจําแนกตามทวีป และประเทศ  ดังน้ี 
 ทวีปเอเชีย     
ทุนละ  ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐.- ถึง ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 ทวีปออสเตรเลีย     
ทุนละ  ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐.- ถึง ๓๕,๐๐๐.- บาท 
 ทวีปยุโรป      
ทุนละ  ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐.- บาท 
 ทวีปแอฟริกา     
ทุนละ  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ทวีปอเมริกา     
ทุนละ  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท 
– เอก         ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี 
 
 ๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน  
  ๑ .๑  เป็นนักศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัยระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก( ท้ัง
นักศึกษาไทยและต่างประเทศ) จากส่วนงาน ท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารเงินรายได้หลักสูตร ซ่ึง
ได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในท่ีประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ในระหว่างท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู่ 
  ๑.๒ เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
โท (แผน ก) และนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบ
ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ 
รวมท้ังได้รับการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และต้องไม่เป็นนักศึกษาท่ี
ได้รับทุนจากแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุนไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
  ๑.๓ ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุน
ในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไป
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๑.๔ ผู้ขอทุนจะต้องมีรายช่ือเป็น
ลําดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะ
นําเสนอ และระบุช่ือของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นท่ี
อยู่หน่ึงในท้ายช่ือของคณะผู้นําเสนอและผลงานท่ี
จ ะ นํ า เ ส น อ จ ะ ต้ อ ง มี ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์
มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการนําเสนอผลงาน
ท้ั งประ เภท  Oral Presentation และ  Poster 
Presentation  
  ๑.๕ กรณีได้รับการสนับสนุนทุน
บางส่วนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งน้ีจาก
แหล่งทุนอื่น     โปรดระบุช่ือทุนและแหล่งทุน
ท้ังหมดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา  
  ๑.๖ หากทราบภายหลังว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ
เรียกทุนคืนได้ 
 
หมายเหตุ ส่วนงาน ท่ีสามารถขอรับทุนฯ  ดูได้จาก 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาโท – เอก  ไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
  งานกจิการนักศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓  โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑ 

กําหนดเวลาและการยื่นขอรับทุนอุดหนุน  
ครั้งที ่ ช่วงการนําเสนอผลงาน ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน วันประกาศผลทุนภายในวันที ่
๑ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
๒ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๓ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๔ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๕ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
๖ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๗ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๘ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
๙ ๑–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๑๐ ๑-๓๑กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๑๑ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๑๒ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

๐๗ 

 

 เม่ือเผชิญกับปัญหาสัญชาตญาณของเรา 
คือ พยายามแก้ไขหาทางออกทันที แต่นักกลยทุธ์
ฉลาดคิด จะใช้วิธีท่ีต่างออกไป  พวกเขาจะถามว่า  
ฉันควรแก้ปญัหานี้ด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
ความคิดและเวลาจริงๆ หรือไม่? ถ้าปญัหานั้นไม่
สําคัญ หรือไม่คุ้มท่ีจะเสยีเร่ียวแรงแก้ไข เหตุใดจึง
ใช้ความคิดกับมันตั้งแตแ่รก? ส่วนดีท่ีสําคัญท่ีสุด
จากการคิดแบบนีก้็คือ ทําให้คุณสามารถขยายการ
ใช้ความคิดให้ไปถึงขีดสดุ ในหนังสือ Break-
through Thinking : The Seven Principles of 
Creative Problem Solving แนดเลอร์กับฮิบโิน 
(Nadler & Hibino) ผู้เขียนให้เหตุผลว่า คนท่ีมี
ประสิทธิภาพจะแก้ปัญหาด้วยการตั้งคําถามต่อ
เป้าหมายในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งกลยุทธน์ี้จะ
ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาต่างๆ  
โดยให้หลักคิด ๗ ประการ เพื่อการแก้ปญัหา อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 

ควรมองปัญหาแต่ละปัญหาอย่างเฉพาะ 
เจาะจง  แมป้ัญหาอย่างหน่ึงจะคล้ายคลึงกันกับอกี
ปัญหา แต่เราต้องเรียนรู้ท่ีจะจดจาํไว้ เมื่อจะแก้ไขแต่
ละปัญหาวา่ต้องพจิารณาเอกลักษณ ์หรือความไม่
เหมือนใคร ตามความจําเป็นของสถานการณ์ 
(สิ่งแวดล้อม) เราจะสามารถพัฒนาการแก้ปญัหาให้ดี
ย่ิงข้ึนได้ ก็ตอ่เมื่อ เห็นความจาํเป็นของสถานการณ์ท่ี
เฉพาะเจาะจง และแตกต่างจากสิ่งอืน่เท่าน้ัน 

 
พุ่งความสนใจไปยังเหตุผลเพื่อแกป้ัญหา  น่ี

เป็นสิ่งสําคัญหากต้องการลดการสญูเสียทรัพยากร ท้ัง
ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ แรงงานคน 
แรงงานเครื่องจักรและวิธกีาร คุณจะสามารถพุ่ง 
ความสนใจ ไปยังเป้าหมายไดก้็ต่อเมือ่อยู่ในตําแหน่งท่ี
เห็นภาพสถานการณ์ใหญก่วา่เดิม เท่าน้ัน แทนท่ีจะ
ตั้งคําถามวา่ เกิดอะไรข้ึนและมีปญัหาอะไรให้เรียนรู้ท่ี
จะตั้งคําถามว่า เรากาํลังพยายามจะได้รับอะไร หรือ
ต้องการ บรรลผุลประการใดจากสถานการณ์น้ี ซ่ึงจะ
ทําใหส้มองค้นหาทางแก้ท่ีพงึปรารถนามากยิ่งข้ึน 
และเพื่อจะมุง่มั่นหาทางแกม้ากกวา่เดิม เราควร
เรียนรู้ท่ีจะตั้งคําถามวา่ “จะเป็นอย่างไรถา้…?” ซ่ึงจะ
ช่วยพัฒนาวิธแีก้ปญัหา  ให้เพิม่มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้  

แสวงหาทางแกป้ญัหาด้วยการมองระยะยาว  
เมื่อใดก็ตามท่ีสามารถระบวุิธีแก้ปัญหาอันยอดเย่ียม 

และสมควรนําไปปฏิบัติ คุณกจ็ะสามารถฝึกฝน
การแก้ปญัหาระยะสั้นท่ีนําไปปฏิบตัไิด้จริง ซ่ึง
จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปญัหาระยะ
ยาว ผู้เขียนท้ังสองอธิบายการฝึกฝนเช่นน้ีว่าเป็น 
“หลักการแก้ปญัหาหลังจากนั้น” (The Solu-
tion-After-Next Principle) 

 
มองปัญหาจากวิธีท่ีเป็นระบบ เมื่อเรียนรู้ท่ี

จะมองวา่ปญัหาแต่ละอย่างเป็นส่วนของสิ่งอื่น 
เรากจ็ะเริ่มใช้วิธี ท่ีเป็นระบบจัดการปัญหา การ
ตระหนักวา่ปญัหาแต่ละอย่างท่ีเผชิญเป็นสว่น
ของปัญหาท่ีใหญก่ว่า ทําให้สามารถคาดการณ์
ถึงปัญหาท่ีอาจจะต้องประสบเมื่อแก้ไขด้วยวธิี
เหลา่น้ัน น่ีจะทําให้เราปรับปรุงกลยุทธ์ ท่ี
เหมาะสมซ่ึงอาจจะต้องเผชิญเมือ่นําวิธีแก้ปัญหา
เหลา่น้ันไปปฏิบตั ิ

 
เรียนรู้ท่ีจะทํางานด้วยข้อมูลท่ีน้อยท่ีสุด  

คนจํานวนไม่น้อยถูกฝึกฝนให้มองหาข้อมลูเต็ม
รูปแบบ ซ่ึงสมบูรณ์ ครบถ้วนและเข้าใจได้ เมื่อ
ต้องจัดการปัญหาและทํางานข้องเกีย่วกับการท้า
ทาย แท้ท่ีจริงการมีข้อมูลในมือ มากเกินไปทําให้
เราไม่พจิารณาวธิแีก้ปัญหาใหม่ๆ และ
สร้างสรรค์ สญัชาตญาณหายไปเสมอ เมื่อมี
ข้อมูลมากเกินเหตุ 

 
นึกถึงปจัจยัท่ีเปน็บุคคลเสมอขณะพัฒนา

วิธีแกป้ัญหา  จะข้องเกี่ยวกบัคนใหน้้อยท่ีสุด
เท่าท่ีจะทําได้เมื่อพัฒนาวิธแีกป้ญัหา เพราะการ
มีส่วนและการร่วมมือของพวกเขาสาํคัญย่ิง ต่อ
ความสําเรจ็ท้ังหมดของวธิีแกป้ัญหาท่ีนํามา 
ทดลองใช้ ใหว้ิธแีก้ปัญหาเป็นวิธกีวา้งๆ และ
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้เสมอ เพื่อท่ีวา่ ผู้ซ่ึงนําวธิี
ดังกลา่วไปใช้จะมคีวามยืดหยุ่นได้ในระดับหน่ึง 
วิธีดาํเนินการมาตรฐาน ของการแกป้ัญหา เป็น
สิ่งท่ีพึงหลีกเลี่ยง 

 
หลักการรวบรวมตามลําดบั  เปา้หมายแต่

ละอย่างซ่ึงพัฒนาข้ึน เพื่อจัดการปญัหาควรอยู่
ในลาํดับท่ีถูกต้อง น่ันจะทําให้เราสามารถขยาย
ผลของวิธแีก้ปญัหาอย่างชาญฉลาดออกไปได้
มากท่ีสุด  
 

 การทําให้พนักงาน ฉลาดคิดควรเริ่ม
ด้วยการพุ่งความสนใจไปยังเป้าหมายของการ
แก้ไขปญัหา ขณะท่ีคนส่วนใหญ่ นําหลักการ 
เหลา่น้ีไปใช้ บางครั้งในการจัดการปญัหาบาง
ประการของเราเอง เป็นการดีท่ีจะตระหนักวา่
จําเป็นตอ้งเรียนรูว้ิธีใช้หลักการตามที่กล่าว
มาแล้วในการตัดสนิใจท้ังหมดของเราเอง เราจะ
ทําใหก้ารคิดเพ่ือมุง่สู่ความสาํเรจ็ เปน็ส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการตัดสินใจได้ก็ตอ่เมื่อ กระทาํผา่น
กระบวนการท่ีสม่าํเสมอ และสอดประสานกัน 
เท่าน้ัน การทําใหพ้นักงานฉลาดคิดเป็นเรื่องวา่ 
ด้วยการสนับสนุนให้พวกเขา ใช้หลกัเจ็ดประการ 
ข้างต้น อย่างสม่าํเสมอและ สอดประสานกัน 
จําเป็นท่ีเราต้องให้พนักงานเข้าใจความสําคัญ 
ของการระบุเปา้หมาย ในการจัดการปัญหาใด 
ปัญหาหน่ึง สิง่ท่ีเน้นยํ้าคือการหาสิง่ซ่ึงเรากําลัง
พยายามจะได้มา หรือบรรลผุล ด้วยสถานการณ์
ท่ีเป็นปัญหาน้ัน ควรมองปัญหาว่าเปน็
สถานการณ์ท่ีต้องการการเปลี่ยนแปลง วธิีดีท่ีสดุ 
ในการได้มาซ่ึงการเปลี่ยนแปลง ก็คือ การต้ัง
คําถาม เรากําลังพยายามทําสิ่งใดใหส้ําเรจ็ตรงน้ี 
ซ่ึงน่ันเอง เกี่ยวขอ้งกับการนําเอาการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีเปีย่มประสิทธิภาพและมี
ความหมายย่ิงมาสู่ชีวิต 
 ในความคิดของผู้รวบรวมน้ัน การคิด
หาวิธีแก้ไขปญัหานั้น จะต้องใช้ความคิด
สรา้งสรรค์อย่างเตม็ท่ี เพื่อหาวิธีท่ีมีความ
แตกตา่งและหลากหลาย โดยควรจะวิเคราะหห์า
สาเหตุท่ีแท้จรงิเสยีก่อน แลว้พยายามใช้ความคิด
สร้างสรรค์เฟ้นหาวิธีแก้ไขไวม้ากๆ แม้วา่จะคิด
หาทางแกไ้ด้ดีท่ีสดุแลว้ก็ไม่ควรหยุดความ
พยายามท่ีจะคิดหาวิธ ีต่อไป พยายามทําความ
เข้าใจเกี่ยวกบัวธิีแก้ทุกวิธใีห้ชัดเจน เพราะจะ
ช่วยทําให้เราเกดิความคิดใหม่ๆ  ข้ึนมาได ้ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

๗ หลักคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๗  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๙ 

แหล่งที่มา โดย John Arul  
 http://www.siamhrm.com/?

name=article&file=read&max=986 

ทําให้พนักงานฉลาดคิด  



 Student Activities    
Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๗  ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จดัโครงการ “สานสัมพันธ ์
สร้างสรรค์กิจกรรม ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๗ – ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ธนัฐธิชาบุร ี
เลค รสีอร์ท แอนด์  สปา จงัหวัดเพชรบุรี นําโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์   สมศร ี
ดาวฉาย อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจาก
สภาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม จํานวน ๔๕ คน กิจกรรม
ภายในโครงการจดัใหม้ีการนําเสนอสรุปผลงาน ของสภาและองค์การนักศึกษาฯ 
ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา การจัดกจิกรรมสานสัมพันธ ์ สรา้งความ
สามัคคี หลังจากน้ันได้ร่วมจัดทําแผนการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ในภาคการศกึษาท่ี  ๒/๒๕๕๙  ต่อไป 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จดัโครงการเสรมิทักษะออกแบบ
สื่อสรา้งสรรค์ Social Presentation    วันท่ี ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเสริม
ทักษะสร้างความเข้าใจการออกแบบสื่ออย่างสรา้งสรรค์ เพื่อการนําเสนอผลงาน
ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ วิทยากรโดย ดร. อภิภู  สิทธิภูมิมงคล รองผู ้
อํานวยการฝ่ายพันธกิจพเิศษ หอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 

โครงการสานสมัพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม ๒๕๖๐ 

โครงการเสริมทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Social Presentation 

  อบรม Thai Culture for Daily Life 2016 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Thai Culture for Daily Life 2016 ใหก้ับ
นักศึกษาตา่งชาต ิ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาตไิด้มีโอกาส
เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย และสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   วิทยากรโดย    อาจารย์ย่ิงยศ 
กันจินะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ซ่ึงการอบรมน้ีจดัข้ึนในวันเสาร์ท่ี  
๒๙  ตุลาคม และ เสาร์ท่ี  ๕, ๑๒ , ๑๙  และ  ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙  ณ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๗   ประจําเดือนธันวาคม   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 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบณัฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มีความรู้และ
เข้าใจกระบวนการ ข้ันตอนต่างๆ ในการทําวิทยานิพนธ์ หรืองานวจิยัท่ี
ถูกต้อง เช่น การเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา หวัข้อวิทยานิพนธ ์ การจัดทํา
โครงร่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอ
ผลงาน วิทยากรได้รับเกียรตจิาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล 

บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร 
มัชฌิมวงศ์   รองคณบดฝี่ายแผนและการคลัง และรองศาสตราจารย์  
ดร. วราภรณ์ อคัรปทุมวงศ์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พร้อมเจา้หน้าท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยใหก้ารตอ้นรับคณะศึกษาดงูาน ภายใต้โครงการศึกษาดู
งานดา้นการบรหิารจัดการบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
นําโดย ดร.กิตตพิร โนนคู่เขตโขง รองคณบดฝี่ายวิชาการ แผนงาน และ
งบประมาณ   เมือ่วันท่ี ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุม ๒๐๖ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  ในโอกาสน้ี คณะศึกษาดงูาน ได้รว่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดา้นการบรหิารจัดการสาํนักงานคณบดี ระบบการ
บริการนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ และ Knowledge Management   

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 โครงการ " มหดิลทําความดีถวายพอ่หลวงของแผ่นดิน" 

 อบรมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “มหิดลทําความดถีวายพ่อ
หลวงของแผ่นดิน” เมื่อวันท่ี  ๒  ธนัวาคม  ๒๕๕๙  เพื่อน้อมทําความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช ภายในโครงการจดัให้มีกจิกรรมดังน้ี  

พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ 
รองคณบดฝี่ายแผนและการคลัง  กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาท 
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   และกล่าวถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
สมเดจ็พระเจา้อยู่ฯ รัชกาลท่ี ๑๐  ต่อด้วยกจิกรรม ‘สอนการทําคุณช้าง
จับมือ สง่ผา่นผา้ สู่ผู้ปว่ยหลอดเลือดสมอง’ กิจกรรม ‘สอนทํารบิบิ้นดาํ’ 
เพื่อสําหรับมอบให้แก่นักศึกษาไทย นักศึกษาตา่งชาติ บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนท่ัวไป  หลังจากน้ัน ผู้บรหิาร บุคลากร 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดร้่วมสวดมนต์ “ธัมมจกักัปปวัตนสตูร ครั้ง
ท่ี ๙ ณ บริเวณ ช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๗   ประจําเดือนธันวาคม   ๒๕๕๙ 

 ทําบุญตักบาตร ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําบญุตักบาตรต้อนรับ
วันข้ึนปีใหม่ ประจําปี ๒๕๖๐ โดยในกิจกรรมจัดใหม้พีิธีทางสงฆ์  เมื่อวันท่ี  
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก ่การถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม 
หลังจากนั้น พระสงฆ์เจรญิพุทธมนต์ การถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม 
และการบรรยายธรรม ตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้ เพื่อความเป็นสิรมิงคล
ให้กบัชีวิตตนเองและครอบครัวชาวบัณฑิตวิทยาลัย นําโดย ศาสตราจารย์ 
ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผูบ้ริหาร 
รองศาสตราจารย์ นพ. มันตร ีจลุสมยั นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ต่อด้วยกจิกรรม เช่ือมความสมัพันธ์ชาวบัณฑิตวิทยาลัย 
“คณบดีพบประชาคมชาวบัณฑิตวทิยาลัย” ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ช้ัน ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา นําโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พชัรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย พร้อมทีมผูบ้ริหาร โดยคณบดีได้กล่าวช่ืน
ชมและกลา่วขอบคุณในความร่วมมอืจากชาวบณัฑิตวทิยาลัย ในการร่วมกัน
สร้างและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นองค์กรการศึกษาท่ีเข้มแข็ง มีผลการ
ดําเนินงานดา้นต่างๆ กา้วหน้าเป็นลําดบัพร้อมช้ีแจ้งทิศทาง บทบาทการ
ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนางานบัณฑิตวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อด้วย
การเปดิเวทีให้บุคลากรได้ซักถาม - ตอบ โดยคณะทีมผู้บรหิาร หลังจากน้ัน 
ผู้บรหิารและบุคลากรร่วมกันสวดมนต์ธัมมจักกัปปวตัตนสูตร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ในพระบรมโกศ และรับประทาน
อาหารกลางวันรว่มกัน 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม FGS Lecture Series: การเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน   วันท่ี ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาบณัฑิต 
ศึกษา ทราบถึงการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลิกภาพ และเทคนิคการ
เตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน เพือ่สร้างความประทับใจตอ่ผู้พบเห็นหรือผู้
ว่าจา้ง วิทยากรบรรยายความรู้ โดยคุณอนุตร ภู่อารีย์ ผู้อํานวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรพัย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รอง
คณบดีฝา่ยวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์การ กลา่วรายงาน และ ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรตุ รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด 

  FGS Lecture Series การเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ตลาดแรงงาน 



On-site Interview and Active Recruitment 
Registration available now until 15 Feb, 2017:

2017  Mahidol    Postgraduate    Scholarship    

Programme  offers  50  full  scholarships  and 
450 par al  scholarships  for  the  two ‐  year 
Master's      and    three  ‐  year    PhD    Degree    
programmes  to  study  at Mahidol University, 
Thailand.  

 Group 1 : Environment and 

Natural Resource 

 Group 2 : Linguistics, Culture 

and Education 

 Group3 :  Medical Science 

 Group 4 : Public Health 

 Group 5 : Science and 

Technology 

 Group 6 : Social Science, 

Humanities and Liberal Arts 

First Ac ve Recruitment:  
7 March 2017, Jakarta,  
Indonesia (Ambhara Hotel) 
9 March 2017, Bali,  
Indonesia  
(Ina Grand Bali Beach) 
 
Second Ac ve Recruit‐
ment:  
17 March 2017, Yangon, 
Myanmar  
(Chatrium Hotel) 
 
Third Ac ve Recruitment:  
25 March 2017, Kathmadu,  
Nepal  
(Annapurna Hotel) 

Please register at :  
h p://www.grad.mahidol.ac.th/Ac veRecruitment2017/ 

OPEN  TO  ALL  

On-site Interview and Active 
Recruitment Registration  

Qualified  candidates  will  be 
offered  on‐site  acceptance* 
and  enrolled  in  postgraduate 
study programmes  at Mahidol 
University,    star ng      in  the 
Academic  Year  2017  in  the 
following  fields :  
*(selected programmes)  



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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