
นําพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล  สู่คุณภาพระดับโลก 

ปีท่ี ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๐  ประจําเดือนมีนาคม   ๒๕๖๐ 

นําพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล  สู่คุณภาพระดับโลก 

ISSN  ๐๘๕๗ - ๙๔๑๕ 

 
 

 

๔๘  ป วันพระราชทานนาม    

๑๒๙  ป  มหาวิทยาลัยมหิดล 



๐๒ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๐  ประจําเดือนมีนาคม   ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จดังาน  ๔๘  ป ีวันพระราชทานนาม ๑๒๙  ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่วันท่ี ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๐  ณ สาํนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัณฑิตวิทยาลัย นําโดย ศาสตราจารย์ 
ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย พรอ้มทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมวาง
พานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวกิรม  พระบรมราชชนก ณ บริเวณหอ้งโถง 
ช้ัน ๑  สํานักงานอธิการบดี   มหาวทิยาลัยมหดิล  ศาลายา  

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลยั ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University ประเทศ Nepal 

บัณฑิตวิทยาลัย  ใหก้ารต้อนรับคณะผู้บรหิารจาก 
Kathmandu University ประเทศเนปาล  เมื่อวันท่ี  ๒  มีนาคม  
๒๕๖๐  นําโดย Prof. Ram Kantha Makaju Shrestha (Vice 
Chancellor) ในโอกาสท่ีเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ –  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  เพือ่หารือ
ความรว่มมือดา้นการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา กับมหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมดว้ย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู 
สัจจรักษ์  ธีระฐิติ รองคณบดฝี่ายวิเทศสมัพันธแ์ละสื่อสาร
องค์การ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บรหิารจากสว่นงานต่างๆ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหก้ารต้อนรบั ณ ห้องจัดเลี้ยง ๓๒๗  ช้ัน ๓  
อาคารศูนย์การเรยีนรู้ MLC  มหาวทิยาลัยมหดิล  ศาลายา 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ๔๘  ปีวันพระราชทานนาม  
๑๒๙  ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๐ ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖๐ 

๐๓ ๐๓ อ่านต่อหน้า ๔ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา    
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
Master of Science Program in Sports  Science  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล    
สถาบันการศึกษาชั้นนํา  ท่ีมีการเรียนการสอน   การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

วิทยาศาสตร์   เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างบุคลากรให้มีองค์ความรู้  โดยนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้  เพื่อเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของ

นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ   รวมท้ังการส่งเสริม
สุขภาพสมรรถภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การรักษาฟื้นฟูเพื่อให้ประชากรในชุมชน 

เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง  

ความเป็นมาของการจัดทําหลักสูตร 
 เริ่มแรก  ศาสตราจารย์  นพ. อวย เกตุสงิห ์  
ท่านเป็นบุคคลสาํคัญ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา  
และได้รับขนานนามวา่ “บดิาแห่งวิทยาศาสตร์การกฬีา
ของประเทศไทย”   ท่านมีความสนใจท่ีจะพัฒนาศักย- 
ภาพของนักกฬีาไทยขึ้น   จึงมีความร่วมมือกับทางคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในการท่ีจะจัดทําหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกฬีา   ตอนต้นได้จัดทําเป็นหลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  มีการเรียนการ ๒ ปตี่อเน่ือง    
และได้มกีารปรับปรุงมาหลักสูตรเปน็  ๔ ปี  และพฒันา
ต่อเน่ืองจนเปน็หลักสตูรข้ันสงู  ในระดับปริญญาโท   
ตอนน้ีเราจะเห็นวา่ในสภาวะปัจจบุนัรัฐบาลมุ่งเน้นมแีผน 
พัฒนาวงการกีฬาแห่งชาติ โดยสง่เสริมใหป้ระชาชนมี
การออกกาํลังกายมากข้ึนท้ังเพื่อมวลชน  เพื่อความเป็น
เลิศแลว้เพื่อกฬีาอาชีพ   ดังน้ัน หลกัสูตรฯ จึงมีความคิด
ท่ีจะนําเอาวิทยาศาสตร์การกฬีา มาประยุกตใ์ช้ท้ังทาง 
ด้านสมรรถภาพทางกายของประชาชน  และประกอบ
กับประเทศไทยกําลังเข้าสู่ภาวะผูสู้งอายุ  เราจึงให้
ความสําคัญในการนําความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬามาประยุกต์ใช้  เพื่อช่วยเหลือบุคคลกลุม่น้ี   เพือ่ให้
ผู้สูงอายุอยู่ได้ดว้ยตัวเองโดยไมต่้องพึ่งพาลูกหลาน แล้วก็
อยู่อย่างมีความสขุ  เพราะฉะน้ันตรงน้ี  ถือเป็นจดุเด่น  
ท่ีจะนําวิทยาศาสตร์การกฬีามาพัฒนา  ซ่ึงนอกจากจะมี
ประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว  ยังเป็นอีกตัวช่วยนึงท่ีจะ

ช่วยพัฒนาศักยภาพคุณภาพนักกีฬาของประเทศ
ไทยไปสู่ในระดับสากล  
 
วิชาเอกของหลักสูตร 
 ปัจจุบัน การเรียนด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในระดับปรญิญาตรี  ยังไมม่กีารเรียนเฉพาะ
ทางเป็นการเรียนในภาพกวา้ง   หลักสูตรวิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  จึงจัดทําเปน็หลักสูตรพหสุหวทิยาการ   เน้น
การเรียนเฉพาะทางมากข้ึน   ซ่ึงประกอบไปด้วย ๕ 
ศาสตรห์ลกัๆ  คือ ๑. ด้านสรรีวิทยาการกีฬา  ๒.  
ทางด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา  ๓. โภชนาการการ
กีฬา   ๔. เวชศาสตร์ทางการกฬีา  ๕. จิตวิทยาการ
กีฬา   ซ่ึงถ้าขยายความในศาสตร์ท้ัง  ๕  ศาสตร์  
คือ  ทางด้านสรีรวิทยาทางการกีฬาจะศึกษาท่ีเกี่ยว 
ข้องกับระบบกลไกหน้าท่ีของร่างกาย ซ่ึงเราจะนํา
ความรูใ้นดา้นน้ีไปใช้เพื่อฝึกนักกฬีาให้มีสมรรถภาพ
ดีข้ึน หรือถ้าเป็นประชาชนท่ัวไป คือ การเปลี่ยน 
แปลงภายในรา่งกายท่ีเกิดมาจากการออกกาํลังกาย 
หรือการเล่นกฬีา ว่าส่งผลดตี่อสุขภาพประชาชน
อย่างไร   ด้านชีวกลศาสตรก์ารกีฬาจะเป็นเรือ่ง
เกี่ยวกับระบบการเคลื่อนไหว   ซ่ึงในหลักสูตรเรามี
ความพร้อมดา้นเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัยท่ีจะใช้ในการวัด  หรอืวิเคราะห ์ หรือ
การเคลือ่นไหวจากการออกกาํลงักาย  เพื่อนํามาใช้
ในทางการแพทย์  เช่น  ลักษณะการเดินของคนไข้
หรือความเคลือ่นไหวขณะเล่นกฬีาของนักกฬีา  เช่น 
จังหวะการตีกอลฟ์  การเตะขา ฯลฯ  เพื่อนําข้อมูล

มาวิเคราะห์  นําไปพัฒนาและปรับปรุงการฝึก
นักกีฬา    ทางดา้นโภชนาการกฬีา  เป็นศาสตร์
ท่ีเกี่ยวกับสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ใน
การฝึกซ้อมและแข่งขัน การกินอาหารก่อนและ
หลังการฝึกซ้อมและแข่งขันมผีลต่อประสิทธิภาพ
ต่อการเล่นเป็นอย่างมาก  เราพบว่านักกีฬาน้ัน
จะมีปัญหามากในเรื่องของอาหาร   สว่นใหญ่จะ
รับประทานอาหารท่ีชอบ   ซ่ึงบางครั้งคุณค่าทาง
สารอาหาร และการให้พลังงานท่ีจาํเป็นก่อนการ
แข่งขันอาจไม่เพียงพอ  ซ่ึงความรูใ้นศาสตร์ทาง 
ด้านโภชนาการกีฬาน้ี  ผู้ท่ีจบไปสามารถนํา
ความรูไ้ปแนะนํานักกีฬา   และแนะนําประชาชน
ท่ัวไปได้  วา่ลกัษณะการทานอาหารท่ีถูกต้องและ
จําเป็นตอ่การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายควรเป็น
อย่างไร   รวมท้ังเวลาท่ีนักกฬีาทําการแข่งขัน  
อาจมกีารบาดเจ็บเกิดข้ึน  ตรงน้ีเราจะนําศาสตร ์
ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา  ซ่ึงท่ีวทิยาลัยฯ เรา
มีอาจารย์หมอท่ีช่วยดูแลท้ังเรื่องของการป้องกัน  
การบาดเจ็บ  การรักษา  การฟ้ืนฟู  ท่ีช่วย
ส่งเสริมท้ังนักกีฬาเอง  หรือประชาชนท่ัวไปท่ีมี
การบาดเจ็บข้ึน เน่ืองจากการเล่นกีฬาไม่ถูกต้อง 
และสุดท้ายเราเหน็ว่า  ด้านจิตวิทยาการกฬีา 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคัญสาํหรับนักกีฬา  
ศาสตรด์้านน้ีจะเปน็ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารี  วิดจายา  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 



๐๔ 

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   ..ต่อ 

การเป็นท่ีปรึกษาปัญหาต่างๆ ให้กบันักกีฬา  เช่น  เมื่อ
นักกีฬาเข้าแข่งขันจะเกิดการกดดัน   โดยศาสตรน้ี์จะ
เน้นการทํายังไรใหนั้กกีฬาลดแรงกดดัน   จะนําจิตวิทยา
ท่ีถูกต้องเหมาะสมมาใช้  เช่น  การพูดติชม  การพูดเพื่อ 
ให้กาํลงัใจ  การสร้างเงือ่นไขเพ่ือจูงใจให้นักกีฬาทําใหถึ้ง
เป้าหมาย  ประสบผลสําเร็จในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน  

 
รูปแบบการเรียนการสอนและส่ิงท่ีนักศึกษาจะได้รับ   

รูปแบบการเรียนการสอนมีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  ขณะน้ีวิทยาลัยฯ กําลังดาํเนินการปรบัปรุง
หลักสูตรฯ เพื่อสรา้งความเป็นเลิศทางดา้นกฬีาของ
ประเทศสู่ระดับนานาชาติ    วิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ผู้
ฝึกสอนท่ีมีความรูม้ีความเช่ียวชาญทางการกฬีา สามารถ 
ถ่ายทอดความรู้ตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   มเีครื่องมอืท่ีพร้อมและทันสมัย   
หลักสูตรฯ มีการสาํรวจความตอ้งการเพ่ือฟังเสียงของ

ลูกค้าและผูใ้ช้บัณฑิต   ฉะน้ันนักศึกษาท่ีเข้ามาเรียน   
หลักสูตรจะเติมเตม็ท้ังในส่วนดา้นวชิาการ การปฏิบัต ิ
เน้นการฝึก  การเป็นผู้นํา  รวมถึงการนํานักศึกษาไป
เสนอผลงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ตรงน้ี
หลักสูตรฯ พยายามท่ีจะให้นักศึกษามีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง กา้วไปสู่การเป็นผู้นําทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาท่ีดี  

 
 
 
 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   
ตอนน้ีหลกัสตูรฯ  มีความร่วมมือกบัการ

กีฬาแหง่ประเทศไทย   มีผู้เช่ียวชาญและคณาจารย์
ของเราเขา้ไปเป็นท่ีปรึกษา  รวมถึงสมาคมต่างๆ   
เช่น สมาคมเทควันโด  สมาคมยกนํ้าหนัก และมี
ความรว่มมือกับ   Liverpool  John  Moores 
University   ท่ีประเทศอังกฤษ  โดยเราส่งนักศึกษา
ระดับปริญญาโทในหลักสูตรเข้าไปศึกษาดงูาน  

 

หลักสูตรมีทุนการศึกษาสวัสดิการสนับสนุน
นักศึกษาอย่างไรบ้าง  

ด้านทุนการศึกษา   หลกัสูตรฯ มีทุนการ 
ศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ทุนเฉลิมพระ
เกียรติ  ๖๐  ครองราชสมบตัิ  สนับสนุนเป็นค่า
หน่วยกิต  ทุนไปนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ   ตลอดจนรางวัลสําหรับ
การศึกษาและผลงานวิจัยจาํนวนมากในแตล่ะป ี

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

ส่วนใหญ่นักศึกษาของเรา เมื่อสาํเร็จ
การศึกษาจะไปทํางานดา้นวิชาการ เช่น เป็น 
อาจารย์ตามมหาวทิยาลัยต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน    เปน็ผู้จัดการทีม  ผูฝ้กึสอน  บุคลากร
ทางกฬีา  นักกฬีา  และอาชีพท่ีได้รับความสนใจ 
ขณะนี้คือ  นักเวชศาสตร์ทางการกฬีา  ซ่ึงผู้ทํางาน
ด้านน้ี จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้เกีย่วกับการป้องกนั
การบาํบัด การรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กบั
นักกีฬาท้ังในสภาวะปกติและในระหวา่งการฝกึซ้อม 
ซ่ึงนักศึกษาของเราทําไดด้ี  โดยนักศึกษาจะเข้าไป

ทํางานเป็นผู้ฝกึสอน  เป็นผู้ช่วยโค้ด  ตาม
มหาวิทยาลัยตา่งๆ  ตามสโมสรกฬีา  การกฬีาแห่ง
ประเทศไทย   รวมถึงเป็นนักวิจัยและผู้ช่วยนักวจิัย   
และที่วิทยาลัยฯ เรามีนักศึกษาของเราท่ีสาํเร็จการ 
ศึกษามาเป็นนักวทิยาศาสตร์ทางการกีฬา ด้าน  
การวิจัย   ซ่ึงถือว่าในขณะน้ีค่อนข้างเริม่กวา้งข้ึน
และชัดเจนข้ึนค่ะ 

 
 

เชิญชวนผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตร 
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน 

ท่ีมีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ไม่ว่าจะจบทาง
วิทยาศาสตร์การกฬีา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์   สาธารณสุข  แพทย์แผนไทยประยุกต ์
และก็ทางด้านพละศึกษา ซ่ึงท้ังอาจารย์และ
หลักสูตรมีความเช่ือมั่นว่า  หากเข้ามาศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดลของเรา  หลักสตูรเรามีครบท้ัง 
๕ ศาสตร ์รับรองว่าไมผ่ิดหวังแน่นอนค่ะ  

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา    
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

Master of Science Program in Sports  Science  
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ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

 จุดเด่นของระบบนี้ 
ผู้สนใจชาวต่างชาติสามารถกรอกใบสมัครและลงทะเบยีน

ล่วงหน้าได้ตลอดเวลา เพื่อเข้าร่วมกจิกรรมผา่นระบบออนไลน์  ใช้
งานงา่ย (User Friendly) มีข้อคําถามไม่มากเกินไป โดยระบบจะ
ดึงข้อมลูท่ีจําเป็นจากฐานข้อมลูมาแสดงผลตามท่ีผู้สมัครต้องการ 
เพื่อลดภาระและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล สามารถ
ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ทันที (Real-time) 

 ผู้รับผิดชอบระบบ  
คุณกัญจนี โรจน์ศิลป์            
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

          โทร.  ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔  
 e-mail  : kanjanee.rot@mahidol.ac.th  
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รูปท่ี ๒ แสดงหน้าจอรายชื่อ (Application List)  

แนะนําระบบ..  
Interview Application Form for Active Recruitment 2017 

 ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment 2017 ได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการดําเนินกิจกรรม Active  
Recruitment 2017 ณ ประเทศต่างๆ  เพื่อให้ผู้สนใจชาวต่างชาติสามารถกรอกใบสมัครและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment 2017 ได้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP การออกแบบระบบมุ่งเน้นให้เกิด
ความสะดวกสูงสดุของผูส้มัครในการกรอกแบบฟอร์ม โดยระบบจะดึงข้อมูลท่ีจาํเป็นจากฐานข้อมลูมาแสดงผลตามท่ีผู้สมัครตอ้งการ เช่น รายช่ือ
หลักสูตร รหสัหลกัสูตร สญัชาติ ฯลฯ เพื่อลดภาระและโอกาสความผดิพลาดในการกรอกข้อมูลซ่ึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได ้ 

เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ช่ือของผูส้มัครจะปรากฎในเมนู Application List โดยจัดเรียงตามลําดบัในการกรอกข้อมูลเพ่ือให้
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายช่ือและหมายเลขอ้างอิงการสมัครดว้ยตนเอง รวมท้ังเป็นการยืนยันสถานะการสมัครท่ีสมบูรณ์  ผูใ้ช้งานสามารถเข้าใช้
งานระบบได้ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  

รูปท่ี ๑   แสดงหน้าจอแบบฟอร์ม Interview Application Form for Active Recruitment 2017  



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในการทํางาน
และมีความสุขในการทํางานน้ัน ใช่ว่าจะมีความผูกพนั
กับองค์กร (Organizational Engagement) เสมอไป 
ดังน้ันการสร้างความผกูพันของพนักงาน (Employee 
Engagement)    จึงเป็นวิธกีารหน่ึงท่ีช่วยทําให้
พนักงานเกิดความผูกพันกบัองค์กรได้ ความผูกพัน
ของพนักงาน (Employee Engagement) เป็น
ความรูส้ึกหรือทัศนคติของพนักงานท่ีแสดงออก ถึง
ความคิด ความรู้สึก การรับรูแ้ละการเรียนรู้ของ
พนักงาน ท่ีส่งผลต่อความสมัพันธแ์ละความพึงพอใจ
ของพนักงานท่ีมีตอ่องค์กร พนักงานท่ีมีความผกูพัน
ต่อองค์กร จะมีพฤติกรรมตระหนักถึงความสาํคัญ 
และมีแรงบันดาลใจต่อบทบาทหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของตน  ท่ีมีต่อพฤติกรรมการทํางานในเชิง
พัฒนา และจะมีปฏิสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลซ่ึงช่วยทํา
ให้เกดิความร่วมรว่มมือร่วมใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือการ
สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน ดงัน้ันองค์กรควรจะคาํนึงถึงความสาํคัญและ

เน้นการสร้างความผูกพันของพนักงาน ฉบับน้ีเรา
จึงขอนําหลักการสร้างความผูกพันของพนักงาน
ด้วยหลัก ๕ G มาฝากกัน… 
 

Great Job มีการออกแบบการ
ทํางานและมวีิธีการทํางานท่ีไม่น่าเบือ่ มีความท้า
ทายอยู่เสมอ และมีความยืดหยุ่นในการทํางาน 
ระบบการทํางานต้องออกแบบให้ด ี ไม่มีความ
ซํ้าซ้อน รวมถึงสภาพการทํางานในองค์กรท่ี
จะต้องดีดว้ย 

Great Reward มีระบบการให้
รางวัลตอบแทนท่ีดี เป็นธรรม และแข่งขันได้กับ
ตลาดท่ีองค์กรกําลังแข่งขันอยู่ ซ่ึงรางวัลในท่ีน้ี
จะต้องมสีองดา้น คือ รางวลัท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงต้อง
ตอบโจทย์เรื่องของความเป็นธรรม ท้ังในแง่
คุณค่าของงาน และผลงานของพนักงาน และ
รางวัลท่ีไมใ่ช่ตัวเงนิ เช่น ความเอาใจใส่ของ
หัวหน้า การให้คําช่ืนชมต่างๆ เป็นตน้ 

Great Company เป็นองค์กรท่ีด ีมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี มี่ช่ือเสียงในแวดวง ซ่ึงจะทําให้
พนักงานรู้สกึถึงความภาคภูมใิจท่ีไดทํ้างานน้ี 

Great Culture  มีวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีด ี เช่น มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ี
เอื้อต่อการทํางาน การเรียนรู ้การเติบโต ทํางาน
ท่ีเน้นไปท่ีผลงานและความสามารถของพนักงาน
เป็นหลกั ไม่ใช่วฒันธรรมการทํางานท่ีเน้นระบบ
อาวุโส ไม่สนใจผลงาน เอาอายุไว้ก่อน 

 

 Great Leaders มีผู้นําองค์กรท่ีดีมี
ความสามารถ และสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กบัพนักงานทุกคนได้ จะต้องเป็นผู้นําท่ีเน้นใน
การพัฒนาคน การสอนงาน การทําให้พนักงาน
เติบโตข้ึนไปได้ ผูนํ้าในท่ีน้ีหมายถงึผู้บังคับบญัชา
ในทุกระดับ ไม่ใช่แค่เพียงผู้บรหิารระดับสงู
เท่าน้ัน 

 
      เมื่อถึงยุคสมัยหน่ึงของการเปลี่ยน 

แปลง ตัวแปรสาํคัญท่ีส่งผลให้องค์กรต้องชะงัก
น่ันคือ “ความผูกพัน” หรือ “Engagement” 
ในองค์กรท่ีเริม่ลดลง ท้ังน้ันเพราะเร่ืองความ
ผูกพัน เป็นตัวผสานความเป็นหน่ึงเดียวกันของ
องค์กร ท่ีกาํลงัเกดิช่องว่างจนทําใหก้ระบวนการ
ทํางานอย่างมปีระสิทธิภาพอาจลดลง ในขณะที่
บางองค์กรอาจใหค้วามสําคัญ เรื่องการเสริม 
สร้างขีดความสามารถของบุคลากรมากกว่าการ
สร้างความผกูพัน     อย่าลืมวา่ความผกูพัน 
หรือสมัพันธภาพที่ดีระหวา่งพนักงานและองค์กร 
หากสิ่งเหลา่น้ีขาดหายไปอาจทําให้การประสาน 
งานไมส่ัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควรก็เป็นได้.... 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

การสร้างความผูกพันของพนักงานด้วยหลัก  ๕ G 
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๐๖ 

แหล่งท่ีมา 
https://www.facebook.com/

thinkpeopleconsulting/ 
 Cr. Remuneration and talent management  

เขียนโดย Mark Bussin 
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 วช.ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือในการ
จัดทําวารสารเพื่อจัดพิมพ์ NRCT Official e-
Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ ทุน
สนับสนุนการจัดทําวารสารวิชาการทางด้าน
สังคมศาสตร์ กับหน่วยงานท่ีมีความพร้อมใน
การจัดทําวารสารท่ีมีมาตรฐานสากล โดยใช้ช่ือ
ว่า Social Science Asia ความร่วมมือรูปแบบ
ใหม่ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  วช. และหน่วยงานท่ีมีความพร้อม
ทางด้านวิชาการในการจัดทํา NRCT Official e
-Journal ใ ห้ ไ ด้ ม า ตรฐ านสากล  ท้ั ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์  เพื่อ
ส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทย
ให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์
เ ป็ น ท่ี ป ระจั ก ษ์ โ ดยสามา รถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ท่ี 
เว็บไซต์ http://www.e-journal.nrct.go.th/   
 วช. ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุน
สนับสนุนการจัดทําวารสาร  Social Science 
Asia ปีท่ี ๔ (ปี ๒๐๑๘) จํานวน ๔ ฉบับ (ฉบับ
ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ได้แก่ ฉบับท่ี ๑ เดือน
มกราคม  ฉบับท่ี ๒  เดือนเมษายน   ฉบับท่ี ๓ 
เดือนกรกฏาคม และฉบับ ท่ี ๔ เดือนตุลาคม  
 ผู้สนใจสามารถขอรับทุน  โดยจัดทํา
เอกสารจํานวน ๑ ชุด ส่งมาท่ี ฝ่ายบริหาร
จัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล  ศูนย์สารสนเทศการ
วิจัย  สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒  ๕๖๑  
๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๖,๗๐๗  โทรสาร ๐๒  ๕๗๙  
๖๘๙๕   ภายในวัน ท่ี   ๓๑   พฤษภาคม  
๒๕๖๐ 

 ด้ วยมหาวิ ทยา ลัยมหิ ดล  มีน โยบาย
สนับสนุนการสร้างนักวิจัยท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ให้มีงานวิจัยทําอย่างต่อเน่ืองและเต็ม
เวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขา
ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ ให้มีโอกาสสร้าง
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับสูง เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกําหนดให้มีทุน
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
ข้ึน 
   โดยมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนปีละ ๓ 
รอบ 
   รอบท่ี ๑ : ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของ
ทุกปี 
   รอบท่ี ๒ : ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
ของทุกปี 
  รอบท่ี ๓ : ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
ของทุกปี 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
ht tp : / /www.op .mah idol .ac . th/or ra/
research_fund_POSTDOC.html 

 ด้วยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรบัสมัคร "ทุน
นักวิจัยแกนนํา" ประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ทุน 
ทุนละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท และ "ทุน NSTDA 
Chair Professor" ประจําปี ๒๕๖๐  จํานวน ๑  

ทุน ทุนละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรา้งศาสตราจารย์ท่ีเป็นผู้นํากลุ่มและกลุ่ม
นักวิจัยท่ีเข้มแข็ง ใหส้ร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีมี
ผลกระทบสูง และเช่ือมโยงกับภาคการผลิตและ
บริการ  

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนีจ้นถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐  รายละเอยีดเกณฑ์การให้ทุน และ
แบบฟอรม์ข้อเสนอโครงการ สามารถเข้าดูไดผ้่าน
ทาง website : https://www.nstda.or.th/
ChairProfessor และ Facebook : https://
www.facebook.com/
ChairProfessorGrantsNSTDA 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี   
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๘๑๕๐  ต่อ ๘๑๘๓๒ - ๘๑๘๓๓ 
  

 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็น
มาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลใน
ระดับโลก   

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลงัปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทํา
วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 

ประจําปี ๒๕๖๐ 

สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนํา 
และ NSTDA Chair Professor  

ประจําปี ๒๕๖๐ 



 Student Activities    
Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๐  ประจําเดือนมีนาคม   ๒๕๖๐ 

 

 
 โครงการป่ันเพื่อกาย ทําความดีถวายพ่อหลวง 
(ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช) 

องค์การและสภานักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ม.มหิดล จัด
โครงการ ปั่นเพ่ือกาย ทําความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช และเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนท่ัวไป เมื่อวันท่ี ๑๙  มีนาคม 
๒๕๖๐   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดบีัณฑิต
วิทยาลัย กล่าวเปิดงาน หลงัจากเสรจ็สิ้นการจัดกจิกรรม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ร.ท. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
ได้มอบเงินรายไดห้ลังจากหกัค่าจา่ยให้ น.สพ. จาํเรอืง พานเพียรศิลป์ 
กรรมการกองทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม 
เพื่อสัตวพ์ิการต่อไป โดยมีนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข้ารว่ม
โครงการกวา่ ๒๐๐ คน 

โครงการเพราะมีนํ้าใจ จึงมีชีวติ คร้ังที ่๒ 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล 
จัดโครงการ เพราะมีนํ้าใจ จึงมีชีวิต ครั้งท่ี ๒ (2nd 
Wheelchair for Pets)   เมื่อวันท่ี ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ หอ้งคชสีห ์ช้ัน ๕ คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา ภายใต้ “งานมหิดลคนรักสัตว์” ซ่ึง
โครงการน้ี จดัข้ึนเพ่ืออบรมการทําวลีแชร์สาํหรบัสัตว์
พิการ ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ และเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตสัตว์พิการในอําเภอ
พุทธมณฑลให้มีโอกาสได้ใช้วลีแชร ์ วิทยากรไดร้ับเกียรติ
จาก สพ.ญ. วรางคณา พนัธุ์วาณชิ มูลนิธิศาสตราจารย์ 
ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ภายในโครงการจดัสอนวิธี
ทําและฝกึปฏิบัต ิ ประกอบการทําวีลแชรจ์ริงสําหรับสัตว์
พิการ 

 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๐  ประจําเดือนมีนาคม   ๒๕๖๐ 

 
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  จัดโครงการ FGS Lecture Series สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “Organisational Transformation: Private Sector 
Perspectives ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นํา 
(Leadership and management Skills) วันท่ี  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้อง 
Mini Theater ช้ัน ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา โดยม ี
รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณ ูสัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝา่ยวิเทศสมัพนัธ์และ
สื่อสารองค์การ   กล่าวรายงาน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.  ธัชวีร ์ ลีละวัฒน์ 
รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิด
โครงการ   วิทยากรบรรยายไดร้ับเกียรติจาก   คุณภารไดย ธีระธาดา  รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มกิจการองค์กร DTAC 

โครงการ FGS Lecture Series เร่ือง  Organisational Transformation: Private Sector Perspectives 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บัณฑิตวิทยาลยั 
ปฎิทินกิจกรรม 

มกราคม – เมษายน   ๒๕๖๐ 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สาํหรบันักศึกษา อาจารย์และบุคคล
ท่ัวไป (SHORT COURSE) ครั้งท่ี ๓ /๒๕๕๙ 
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  
 
๑๐ เมษายน   ๒๕๖๐ 
โครงการศึกษาดงูาน  หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สาย
สนับสนุน) รุ่นท่ี ๑๖  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธแ์ละสือ่สารองค์การ   ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓  
 
๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 
รดนํ้าขอพร เน่ืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๐  
ติดต่อ : งานบรหิารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๖ 

๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 
โครงการสืบสานประเพณีไทย สรา้งกําลงัใจแกผู่้สงูอายุ 
ติดต่อ : งานกจิการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑  
 
๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐ 
โครงการ เจ๋งจนคนอ่ืนต้องจบัตา 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑  
 
๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐ 
ประชุมคณะกรรมการนโยบาย  บัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานแผนและพัฒนา  ต่อ ๒๑๗ – ๒๑๘ 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๐  ประจําเดือนมีนาคม   ๒๕๖๐ 

อบรม เทคนิคการเขียนหนังสอืราชการ  หนังสือโต้ตอบ 

งานปาฐกถาสวัสด์ิ สกลุไทย์ คร้ังที ่๒๒ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
หนังสือโตต้อบ  วนัท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ และวันท่ี ๑  มีนาคม ๒๕๖๐   ณ 
ห้องประชุม  ๔๐๘  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 
เพื่อใหบุ้คลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการเขียน 
หนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบต่าง ๆ และการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมท่ีถูกต้อง และสามารถนําความรู้ท่ีไดร้ับมาปรบัประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วทิยากรบรรยายความรู้ และฝกึปฏิบัติ 
โดยรองศาสตราจารย์  นภาลัย  สุวรรณธาดา  มหาวิทยาลัยสุโขทัย-      
ธรรมาธิราช และ อาจารย์ชมพร เพชรอนันต์กุล ผู้อาํนวยการสถาบันสนุทร
ภู่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์   รองคณบดฝี่าย
แผนและการคลัง เป็นประธานพิธีเปดิอบรมฯ 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ 

สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม
ใหญ่สามญัประจาํปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๘  มนีาคม   ๒๕๖๐  ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้จดักิจกรรมตา่งๆ อาทิ 
การปาฐกถาสวัสดิ ์สกลุไทย์ ครั้งท่ี  ๒๒  เรื่อง "ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ 
รัชกาลท่ี ๙" โดยอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปนิแห่งชาต ิ ปี ๒๕๕๗  
สาขาทัศนศิลป ์ (จติรกรรม) พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เกา่ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย, 
พิธีมอบโลแ่ดผู่้ทําคุณประโยชน์ให้กบัสมาคมฯ, พิธีมอบเกียรติบัตรแด่
อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมดีเด่น และพิธีมอบทุนและเกียรติบัตรแด่นักศึกษา
ผู้ทํากจิกรรม  

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการบรจิาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙   
เมื่อวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ช้ัน ๔  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์   ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปดิโครงการ พร้อมมอบเกียรติ
บัตรแกผู่้สนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการบรจิาคโลหิตฯ ไดแ้ก่ ภาควิชา
เวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คุณวินัย 
ฐิตรัตนาภรณ์ (รา้นอาหารวนัิย), คุณวุฒิเลิศ มีประถม (ร้านปังเว้ย...เฮ้ย), 
คุณดวงดาว นิยมทรัพย์ (นํ้าพริกแม่ศรี), คุณสุชาดา สุนทรยาตร  (ร้าน
ศาลายาสโตร์)  และคุณนพวรรณ   เตชเมธีกลุ   (รา้นนํ้าแข็งลกูสม้) โดย
ครั้งน้ีมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรจากส่วนงานตา่ง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และประชาชนท่ัวไปร่วมบริจาคโลหิตฯ จํานวน  ๓๙๓  คน และผลจากการ
บริจาคโลหิตครัง้น้ี ได้รับเลือดจาํนวน  ๒๓๓  ถุง หรอื จาก ๒๓๓ คน 
 



๑๑ 

เรือ่งเลาจากประสบการณ   #PartofMUFGS 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

๑๑ 
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Translational Medicine (หลักสูตรนานาชาติ)   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
รับสมัครรอบที่ ๒ : วันน้ี — ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที ่www.grad.mahidol.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  ๐๒  ๒๐๑  ๐๑๑๖ หรือ ๐๒ ๔๔๑  ๔๑๒๕  



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