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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๐ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สืบสานประเพณี
ไทย “รดนํ้าขอพร ทําบญุเพ่ือเป็นสริิมงคล เน่ืองในเทศกาล
ประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ ” เมื่อวันท่ี ๑๒  เมษายน 
๒๕๖๐  ณ บริเวณช้ัน ๑ อาคารบณัฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
เพื่อใหบุ้คลากรไดร้่วมกจิกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วม  
สืบสานประเพณสีงกรานต์ของไทย ภายในโครงการจัดให้ม ี
พระสงฆ์เจรญิพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า สังฆทานและ
จตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ การสวดมาติกาบงัสุกลุ เพ่ืออุทิศ
ส่วนกุศลแด่บรรพชนบิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มี

อุปการคุณท่ีล่วงลบัไปแลว้ และร่วมสวดมนต์ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร   ต่อด้วยการสรงนํ้าพระพุทธรปู การรด
นํ้าขอพรอดีตผูบ้รหิารบัณฑิตวิทยาลัย นําโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร. มันตรี จุลสมัย,  ศาสตราจารย์ ดร. 
รัศมีดารา หุ่นสวสัดิ์ และศาสตราจารย์ นพ. บรรจง 
มไหสวริยะ และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นําโดย 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลศิฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ท้ังน้ีมีบคุลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจํานวนมาก 

๐๒ 

 ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑติวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   เมื่อวันท่ี 
๒๔  เมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ช้ัน ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ คลินิก นพ. อุดม 
คชินทร เป็นประธานในการประชุมฯ ศาสตราจารย์  ดร. พญ.  
พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน็รองประธานพร้อม
ด้วย  คุณหญิงลกัษณาจันทร เลาหพันธุ ์  ดร.มีชัย วีระไวทยะ 
และศาสตราจารย์  ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธกิุล ให้เกียรติเป็น
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมนโยบายฯ ผู้เข้ารว่มประชุมประกอบด้วย 
คณบดี  ผู้อํานวยการและผู้บริหารจากสว่นงานตา่งๆ  ม.มหิดล 

ซ่ึงครั้งน้ีมีประเด็นนโยบายท่ีสําคัญเพื่อเป็นแนวทางใน
การดาํเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ดา้นพัฒนาการศึกษา 
ด้านพัฒนาทักษะทางสังคม นโยบายด้านสวัสดกิาร และแหล่งทุน
สําหรับนักศึกษา และด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 

บัณฑติวิทยาลัย “รดน้ําขอพร ทําบญุเพื่อเป็นสริิมงคล  
เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๐” 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑ ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๖๐ 

๐๓ ๐๓ อ่านต่อหน้า ๔ 

 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  (หลักสูตรนานาชาติ)  
DOCTOR OF PHILOSOPHY SPORTS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)   
Double  Degree  Program  (Mahidol University - Liverpool John Moores University) 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลิตนักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิจัยที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพ 
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติและ

นานาชาติ  มีความสามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
สุขภาพการกีฬาและการออกกําลังกาย  พรอ้มมีความเป็นผู้นํา  

สร้างองค์ความรู้ สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ความเป็นมา ความสําคัญของการจดัทําหลกัสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกฬีา (หลกัสูตรนานาชาติ)  เริ่มเปิดการ
เรียนการสอน เมือ่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ด้านพัฒนานักวิทยาศาสตร์
การกฬีาท่ีเป็นระดับสากล  เพื่องานวิจัยหรอืออกไปเป็น
อาจารย์ดา้นวิทยาศาสตร์การกฬีาท่ีมีคุณภาพ   ซ่ึงใน
ปัจจุบัน ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาอยู่  และตลาดแรงงานยังต้องการบุคลากรทางดา้น
วิทยาศาสตร์การกฬีาเป็นจํานวนมาก     และในป ีพ.ศ. 
๒๕๕๖   หลักสูตรฯ  มีการปรับปรงุ  โดยมีความร่วมมือ
กับ  Liverpool John Moores University  (LJMU)  
ประเทศอังกฤษ  ในการจัดทําหลักสตูร ซ่ึงผูส้ําเรจ็
การศึกษาจะได้รับ  ๒  ปริญญา (Double  Degree  
Program)   LJMU ถือเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 
ของประเทศอังกฤษ  และเป็นอันดบัต้นๆ ของโลก  ท่ี
ได้รับการยอมรับดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา  (Sports 
science)  เน่ืองจากมีการเรียนการสอนและไดก้าร
รับรองมาตรฐานระดับสากล  LJMU ได้เล็งเห็นศักยภาพ 
และความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา ของ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา ม.มหิดล  
อีกท้ังต้องการขยายความร่วมมือด้าน Sports science 
ผลิตนักวิทยาศาสตร์การกฬีาข้ันสูง ท่ีมีมาตรฐานระดับ
สากล   เทียบเท่านานาชาติ   โดยนักศึกษาในหลกัสูตร

จะต้องศึกษาท่ีวิทยาลัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การกฬีา   มหาวิทยาลัยมหดิล  เปน็ระยะเวลา ๑๘ 
เดือน และเรียน LJMU อกี ๑๘ เดอืน   เมื่อสาํเรจ็
การศึกษา  นักศึกษาจะไดร้ับปรญิญา ๒ ใบ จาก
สองสถาบันการศึกษา   นอกจากน้ีผู้เรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษา วิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา     ไดใ้ช้เครื่องมือท่ีเป็น
สากลและทันสมัย และมีอาจารย์เฉพาะทาง   

 
จุดเด่นของหลักสตูร 

หลักสูตรฯ  มีรายวิชาท่ีเน้นการพฒันา
บัณฑิตท่ีจบ ให้มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน
ครอบคลุม ๕ สาขาหลัก ดา้นวิทยาศาสตร์การกฬีา  
เกิดการบูรณาการทางด้านการวจิัย เพื่อตอบโจทย์
ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา  หลักสูตรฯ 
สามารถผลติบัณฑิตระดับปรญิญาเอก ท่ีมีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ และการวจิัยท่ีได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ   อีกท้ังวิทยาลัยฯ มี
โครงการความร่วมมือตา่งๆ กบัมหาวิทยาลัยช้ันนํา
ของโลก  เช่น  Liverpool   John   Moores  
University  ประเทศอังกฤษ  ดา้นสรรีวิทยาการ
ออกกําลังกาย  ชีวกลศาสตรก์ารกฬีา  เวชศาสตร์
การกฬีา   Leland Stanford Junior University   
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ด้านสมดลุอุณหภูมิภายใน 
นักมวยไทย    Mutah  University  ประเทศ
จอร์แดน ดา้นการตรวจสอบความตรงของแบบ
ประเมินระดับความรู้สึกเหน่ือย (OMNI scales) 
ขณะออกกาํลังกายฉบับภาษาไทยฯ และผลงาน

ตีพิมพ์จากนานาชาติ ผลงานวิจยัเหล่าน้ีจึงทําให้
วิทยาลัยฯ เป็นท่ีรู้จักเป็นผู้นําในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา  ให้เป็น
ผู้นําดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาระดบัชาติ และ
นานาชาติ    นอกจากน้ีผูส้ําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยฯ   จะเป็นท่ีต้องการท้ังของสถาบันการ 
ศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน   หน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องกบัการบริการ การออกกําลงักายเพ่ือ
สุขภาพและความเป็นเลิศ  อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข  การกีฬาแหง่ประเทศไทย ฯ  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. อมรพันธ์  อัจจิมาพร 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา(หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 



๐๔ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา   ..ต่อ 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 นอกจากความรว่มกับ  LIMU  แลว้วิทยาลัยฯ  
ยังได้จัดส่งนักศึกษาไปร่วมทําวิจัย ท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาว  เช่น ท่ี  National  University  of  Singapore   
ท่ีน่ี  นักศึกษาได้ใช้เครื่องมือทันสมัย   มีอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ  ก่อเกิดสร้างความสมัพันธ์ ท่ี
ดีในการทําวิจัยรว่มกัน    University  of  Taipei  
นอกจากนักศึกษาท่ีวิทยาลัยฯ  ได้ไปร่วมทําวิจัยแล้ว  
ทาง  University  of  Taipei   ยังส่งนักศึกษามา
แลกเปลี่ยน ศึกษาในระดบัปรญิญาเอกกับทางวิทยาลยัฯ  
ถือเป็นความร่วมมอืระหวา่งสถาบันการศึกษา เพื่อสร้าง
ความเขม้แข็งและเข้มข้นทางการศึกษา  
 
รูปแบบการเรียนการสอน 
 หลักสูตรฯ  มีการเรียนการสอน  ๒ แบบ คือ
แบบ ก และแบบ ข   แบบ ก คือทําวิจัยอย่างเดียว ซ่ึง
นักศึกษาท่ีเข้ามาแบบ ก จะต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับ
ปริญญาโทไม่ต่าํกว่า ๓.๕  และมีผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์
ระดับชาติ จํานวน ๓ เรื่อง หรือระดับนานาชาติจาํนวน  
๑  เรื่อง  ส่วนแบบ ข  คือ เรียนรายวิชา จํานวน ๑๒ 
หน่วยกิต  และทําวิทยานิพนธ์   ซ่ึงหากต้องการเข้า
ศึกษา  Double  Degree   นักศึกษาจะต้องมีคะแนน 
ภาษาอังกฤษ TOEFL ท่ี  ๖.๕ คะแนนข้ึนไป  นักศึกษา
ท่ีทําวิจัยอย่างเดียวจะไม่มวีิชาบงัคับ  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ   
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ซ่ึงสามารถลงวิชาเลอืกไดต้ามเห็น 
สมควร 

 
 
 
 

ส่วนนักศึกษาท่ีต้องลงรายวิชา  การศึกษาเฉพาะ
ด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬา  ซ่ึงเป็นราย วิชาท่ีมี
ระดับสูงข้ึนโดยเปน็วิชาบังคับใหล้งเรียนก่อน 

เน่ืองจากหลักสูตรฯ  แบ่งเป็น ๕ แขนง  
อาจารย์แตล่ะแขนงจะเจาะลึกไปในแต่ละแขนง ซ่ึง
เป็นนวัตกรรม หรืองานวิจัยท่ีนําไปเผยแพร่
ต่างประเทศ   ดงัน้ันงานวิจัยต้องลงลึกศึกษาอย่าง
ลึกซ้ึง  เช่น  การสร้างกลไกล  การคิดค้นโปรแกรม
การออกกาํลังกายเป็นต้น 
 
การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
 ๑. อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์การกฬีา  
นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์การ
กีฬา สถาบันการพลศึกษาแหง่ชาติ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงกําลงัเปน็ท่ีต้องการในการพัฒนาทางด้าน
สุขภาพและความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา 
 ๒.   ท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ผู้ฝึกสอนกีฬา
ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา ในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากีฬา การกฬีาแห่งประเทศไทย ศูนย์
ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา สมาคมกฬีาต่างๆ 
โรงพยาบาล  สถานประกอบการเอกชน 
 
 

ทุนการศึกษา หรือสวัสดิการสาํหรับนักศึกษาหรือ
ผู้สนใจ 
 หลักสูตรฯ  สนับสนุนทุนการศึกษา เช่น  
ทุนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ ครองราชสมบัติ  ทุนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  นอกจากน้ันจะมอีาจารย์ท่ีรับทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซ่ึงถ้า
นักศึกษาตรงตามคุณสมบตัิผา่นการคัดเลือก จะ
สามารถรับทุนกาญจนาภิเษกไดจ้ากอาจารย์ 

 
เชิญชวนผู้ท่ีสนใจจะเขา้ศึกษาในหลักสูตร 
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ม.มหิดล ขอเชิญชวนผูท่ี้สนใจทุกท่านท่ี
ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ทางด้านวทิยาศาสตร์การ
กีฬา ในระดับปรญิญาเอก   ไมว่่าจะเป็นทางดา้น
การทําวิจัย หรือเป็นผู้เช่ียวชาญทางดา้นสาขา
ต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกฬีา เช่น  สรีรการออก
กําลงักาย  ชีวกลศาสตร์ ผู้ฝกึสอนการกฬีา  
โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกฬีา   จติวิทยา
การกฬีา  สามารถดูรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
Website ของวิทยาลัยฯ www.ss.mahidol.ac.th 
หรือ Website ของทางบัณฑิตวิทยาลัย 
www.grad.mahidol.ac.th หรือโทรศัพท์มา
สอบถามได้ท่ี วิทยาลัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การกฬีา ๐๒  ๔๔๑  ๔๒๙๗ - ๘ หรอื  e – mail 
โดยตรงมาท่ีอาจารย์ (g4036011@gmail.com)   
ซ่ึงหลกัสูตรฯ  มีความยินดีอย่างย่ิงท่ีจะให้ข้อมูล
และตอบทุกข้อสงสัยค่ะ    
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(หลักสูตรนานาชาติ)  
DOCTOR OF PHILOSOPHY SPORTS SCIENCE  

(INTERNATIONAL PROGRAM)   
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

 จุดเด่นของระบบนี้ 
มีการทํางานในรูปแบบ Internet  ช่วยใหผู้้ใช้งาน

สามารถกรอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรใ์ดก็ได้ ท่ีอยู่ในระบบ
เครือข่าย 
 
 ผู้รับผิดชอบระบบ  

คุณวรเดช ศรีปญัญาวุฒิคุณ                         
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

          โทร .  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๑๑๕  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๖๐ 

๐๕ รูปท่ี ๒ ตัวอย่างหน้าจอแสดงการเขา้สู่ระบบสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา / ประธานหลักสูตร 

ระบบสนบัสนนุนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ  ไดพ้ัฒนาจากแบบฟอร์มการสนับสนุนทุนการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  เป็นระบบออนไลน์ในป ี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาในการสนับสนุนทุน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศ   โดยระบบได้เช่ือมโยงข้อมูล  แสดงสถานะแตล่ะข้ันตอน  
และการอนุมัตใินแต่ละขั้นตอนให้กบันักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานหลักสูตร และบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ  ผูใ้ช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ
ได้ท่ี Website บณัฑิตวิทยาลัย  www.grad.mahidol.ac.th  

 
การเข้าสู่ระบบ    

 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลัย”  

๓. เลือกท่ี  ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ   
 

รูปท่ี ๑   ตัวอย่างหน้าจอแสดงการเขา้สู่ระบบสําหรับนกัศกึษา 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

สมัยน้ีงานหายากจริงๆ    ในแต่ละปีจะมี
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับต่างๆ จํานวนมากมาย จาก
สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ผู้สําเร็จ
การศึกษาบางคนลือกท่ีจะศึกษาต่อ  แต่บางคนเลือกท่ี
จะหางานทํา   ข่าวการรับสมัครงานจึงเป็นท่ีสนใจของ
คนกลุ่มน้ี   ทุกคนล้วนมีความหวังว่า  ตนจะต้องได้งาน
ทํา   ด้วยสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย ผู้สําเร็จการศึกษา
บางสาขามีมากมายจนล้นงาน  และพบว่า  การรับ
สมัครงานบางตําแหน่ง มีผู้สมัครมากมายแต่รับเพียง
ไม่ก่ีอัตรา  ผู้ประกอบการจึงมีการกําหนดคุณสมบัติใน
การคัดเลือกผู้สมัครขึ้น เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีจะเข้ามาทํางานให้เหมาะสมกับ
ตําแหน่ง  และส่ิงหน่ึงท่ีสามารถเป็นตัวช่วยในการ
ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกคุณ ได้แก่ หลักฐานและ
เอกสารต่างๆ  เช่น resume รูปถ่าย  วุฒิการศึกษา  
พร้อมบุคลิกภาพท่ีดีในวันสัมภาษณ์งาน  เพื่อสร้างความ
ประทับใจแรกพบให้แก่นายจ้างหรือผู้สัมภาษณ์งาน    
ฉบับน้ีจึงนํามารู้จักกับ ๑๒  คุณลักษณะของพนักงาน ท่ี
องค์กรต้องการ จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ 

๑. Communicator (นักการสื่อสาร) : 
บรรดานายจ้างชอบท่ีจะจ้างพนักงานท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสารท่ีดีและแสดงออกในลักษณะท่ีชัดเจนไม่ว่า
จะเป็นในการเขียนหรือการพูด เพราะการส่ือสารท่ีไม่
ถูกต้องและการส่ือสารระหว่างพนักงานท่ีไม่เหมาะสม
อาจทําให้เกิดปัญหามากมายให้กับองค์กรได้ และท่ี
สําคัญของการส่ือสารท่ีดีคือ ต้องรู้จักท่ีจะ "ฟัง" ให้เป็น
ด้วย 

๒. Self-Motivated (นักสร้างแรงบันดาล
ใจให้ตนเอง) : พนักงานท่ีดีจะไม่เคยลังเลในการ
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ ท่ีท้าทายหรืออาสารับตําแหน่งท่ี
ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากน้ีเขาหรือเธอยัง
พร้อมท่ีจะทํางานมากกว่าหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตัวเอง เพราะพนักงานเหล่าน้ี จะมีความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจในการทํางานและ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้งานสําเร็จและ
ออกมามีคุณภาพย่ิง 

๓. Hard Worker (ทํางานหนัก) : องค์กร
หลายแห่งต้องการพนักงานท่ีมุ่งงานเป็นหลัก ทํางาน
เพื่อองค์กร ให้ความร่วมมือกับองค์กรในทุกเรื่อง แม้ว่า
ต้องทํางานล่วงเวลา ทํางานในวันหยุดและรับผิดชอบให้
งานเสร็จส้ินทันเวลา แต่ทว่าก็ต้องสมดุลกับช่วงเวลา
ของการพักผ่อนด้วยนะคะ ไม่ง้ัน hard worker จะ
แปลว่า "บ้างาน" 

๔. Adaptable/decisive and effec-
tive learner (ปรับตัว / เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้) : พนักงานท่ีรู้วิธีการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมใหม่ เต็มใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
แถมยังเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถค้นหา
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดของพวกเขา เพื่อ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีมีแนวโน้มว่าจะส่งผล
กระทบต่อองค์กร ตลอดจนสามารถดําเนินการ
ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดบนพ้ืนฐานของข้อมูลอย่างมี
หลักการ 

๕. Team Player (สมาชิกทีมท่ีดี) : 
เช่ือว่าองค์กรทุกแห่งจะต้องอาศัยการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีมของพนักงาน การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกทีมท่ีดี ต้องให้ความร่วมมือ แสดงความ
คิดเห็น ไว้เน้ือเช่ือใจกันตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
กับทีมในทุกเรื่องท้ังท่ีถูกร้องขอและเป็นการเสนอ
ตัว น่ันคือพนักงานในอุดมคติท่ีองค์กรต้องการ 

๖. Helpful (การให้ความช่วยเหลือ
โดยไม่ต้องได้รับการร้องขอ) : การทํางานร่วมกัน
ไม่สามารถหลีกเล่ียงการให้และการรับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานได้ พนักงานท่ีดีท่ีองค์กร
ต้องการจะไม่ลังเลในการช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ซึ่งจะ
ทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตรกับเพื่อน
ร่วมงานและช่วยให้องค์กรสามารถทํางานได้อย่าง
ราบรื่นซึ่งจะได้รับความช่ืนชนจากผู้บริหารองค์กร 
และเกิดบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยต่อ
กัน 

๗. Honesty (ความซื่อสัตย์) : 
พนักงานท่ีดีจะต้องมีคุณลักษณะนิสัยท่ีสําคัญคือ
ความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อ
องค์กรและต่อทุกๆ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง การ
ยักยอกเงินแม้เพียงบาทเดียวก็เป็นจุดเริ่มต้นของ
การทุจริตท่ีใหญ่ขึ้นในอนาคต คงไม่มีองค์กรใดท่ี
กล้าจ้างคนท่ีโกงข้อสอบในสมัยเรียนมาเข้าทํางาน
หรอกนะ (ถ้าเขารู้) 

๘. Ethical (มีคุณธรรม จริยธรรม) : 
กฎระเบียบขององค์กร ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พนักงาน
ได้ปฏิบัติตามร่วมกัน พนักงานท่ีดีจะปฏิบัติตนตาม
นโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด และจะจูงใจให้เพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ 
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องด้วยเหมือนกัน 

๙. Give credit where it is due 
(ให้ความดีความชอบอย่างเหมาะสม) : พูดกัน
ง่ายๆ คือ ไม่ขโมยผลงานคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ คนท่ีสร้างผลงาน
ย่อมผ่านความยากลําบาก ความเครียด ต้องใช้พลัง
ความคิดอย่างมาก หากมีการนําผลงานของผู้อ่ืนมา
ใช้ ควรให้ความสําคัญและอ้างอิงถึงเจ้าของ
ความคิดน้ันด้วย องค์กรต้องการคนท่ีขยันสร้าง

ผลงาน ไม่ใช่ขยันขโมยผลงานมาจากผู้อ่ืน 
๑๐. Polite (สุภาพ) : การสร้างความ

เป็นมิตรและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีไม่เคยสร้างอันตราย
และทําร้ายใคร พนักงานท่ีดีจะส่ือสาร พูดคุย
ทักทายเพ่ือนร่วมงานของเขาเอง เพื่อต้อนรับ 'เช้า
วันใหม่ท่ีดี' กล่าวคําท่ีสร้างอัธยาศัยดี ๆ เช่น 
'ขอบคุณ' และ 'ยินดีอย่างยิ่ง' ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะเห็น
ว่าเป็นส่ิงธรรมดาสามัญท่ัวไปท่ีทํากันทุกวัน แต่เช่ือ
หรือไม่ว่า เป็นพฤติกรรมท่ีจะสร้างให้เราเป็น
พนักงานท่ีช่ืนชอบของทุกคนในองค์กร 

๑๑. Disciplined and punctual 
(มีวินัยและตรงต่อเวลา) : ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ทุกคน มักจะรักพนักงานท่ีมีระเบียบวินัย ขยัน
ขันแข็ง และตรงต่อเวลา เพราะเวลาในการทํางาน
ทุกวินาทีน้ันคือรายได้ หากมาช้าหรือสายไปก็จะ
เกิดการหยุดชะงักของงานท่ีไม่จําเป็น และการเลิก
งานเร็วกว่าเวลาปกติก็จะเกิดค่าใช้จ่ายให้กับ 
บริษัทฯ และก็ไม่มีองค์กรใดจะประทับใจกับ
พฤติกรรมแบบน้ีแน่นอน 

๑๒. Avoid Gossip (หลีกเลี่ยงการ
ซุบซิบนินทา) : พนักงานควรจะระลึกไว้อย่างหน่ึง
ว่า องค์กร คือสถานท่ีท่ีทําให้เรามีอาชีพ มีรายได้
เล้ียงตนเอง การนินทา สร้างข่าวลือหรือการพูดให้
ร้ายองค์กรของตนเองเป็นการทําร้ายตนเอง
ทางอ้อม พนักงานควรจะเคารพความเป็นส่วนตัว
ของเพื่อนร่วมงาน ปกป้องและรักษาความลับของ
ธุรกิจสํานักงานและการทําธุรกรรมขององค์กร 

คุณสมบัติข้างต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึง ซึ่ง
เป็นส่วนใหญ่ท่ีองค์กรต้องการพนักงานแบบน้ี หาก
คุณเป็นพนักงานท่ีเพิ่งเริ่มต้นการร่วมงานกับ
องค์กรใด องค์กรหน่ึง การปรับคุณลักษณะหรือ
นิสัยท่ีเหมาะสมกับองค์กรจะช่วยให้คุณสามารถ
ทํางานอยู่ในองค์กรน้ันได้ในระยะยาว ถ้าอยากเป็น
ท่ีต้องการตัวจริงๆ ก็คงต้องเร่ิมพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติตามข้อท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วล่ะค่ะ…. 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
๑๒ คุณลักษณะของพนักงานที่องค์กรต้องการ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๐ 

๐๖ 

แหล่งท่ีมา 
https://www.facebook.com/

hrodconsulting/
posts/794656247277993:0 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๐ 

๐๗ 

๒๕๖๑   จํานวน ๔ ประเภททุน ได้แก ่
-  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางาน

วิจัยของอาจารย์รุน่ใหม ่(MRG) 
-  ทุนส่งเสริมนักวจิัยรุ่นใหม่ (TRG) 
-  ทุนพัฒนานักวิจยั : เมธีวจิัย สกว. 

(RSA) 
-  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็น

พื้นฐานต่อการพัฒนา : วุฒิเมธีวิจยั สกว (BRG) 
ซ่ึงทุนดังกลา่ว  สกว. จะเปิดรับข้อเสนอ
โครงการตั้งแต่วันนี้ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
และจะประกาศผลภายในวันท่ี  ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๑ ผู้สนใจสมคัร ดูรายละเอียดและยื่น
ข้อเสนอโครงการผ่านระบบ ของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ท่ี http://
academics.trf.or.th/login.aspx  
สอบถาม  ๐๒ ๒๗๘ ๘๒๐๐  
โทรสาร  ๐๒ ๒๙๘ ๐๔๗๖ 
 

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประกาศใหทุ้น
สนับสนุนค่าครองชีพ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐ สําหรับผูส้นใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 
ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์
เขตร้อน (MSc TropMed และ Phd Trop-
Med) 
ดูรายละเอียดคุณสมบัติผูส้มัครเข้ารับทุนได้ท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/…/pdf/
SKMBT_65417050110081.pdf 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  ๐ ๒๓๐๖  
๙๑๐๖  ต่อ  ๑๐๑,๑๑๐  

บริษัท   เซเรบอส  (ประเทศไทย)  จํากดั 
ได้จัดตัง้โครงการทุนวิจัย  BRAND  ่s   Health 
Research Awards เพื่อเป็นการสง่เสริมและ
สนับสนุนการค้นคว้าวจิัยทางโภชนศาสตร์ เภสัช
ศาสตร ์และสาขาท่ีเกี่ยวข้องให้แกแ่พทย์ เภสัชกร 
นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และ
นักวิชาการท่ัวไป โดยให้ทุนวิจัยปลีะ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (หา้แสนบาทถ้วน) แบง่ให้ไม่เกนิ ๕ ทุน โดย
ทุนดังกลา่วไม่มีข้อผูกพันใดๆ ท้ังสิน้  
  ในการน้ีโครงการจึงขอเชิญชวนท่านท่ีสนใจ 
ร่วมส่งผลงานเพ่ือขอรับทุน BRAND  ่s Health 
Research Awards โดยเปิดรับตั้งแต่บดันี้จนถึง
วันท่ี ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประเภทของงานวิจัย  

ทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี  โดยแบง่ใหส้ําหรับ
โครงการวิจัยไม่เกนิ  ๕  โครงการตอ่ปี  

การวิจัยประยุกต ์ การวิจัยทางคลิกนิค
และการวจิัยพัฒนา 
การวิจัยพื้นฐาน 
การวิจัยภาคสนาม 

คุณสมบัติผูส้มัคร 
แพทย์ 
เภสัชกร 
นักโภชนาการ 
พยาบาล 
นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการท่ัวไป 

สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรและดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี http://www.brandsworld.co.th 

สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัย ประจําป ี ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพดา้นการ
วิจัย โดยสาํนักงานฯ เปิดรบัสมัครทุนและโครงการ
ฝึกอบรม ดงัน้ี 

 ๑. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยั ณ 
ต่างประเทศ  
 เปิดรับสมัครท้ังป ีจํานวน  ๑๕  ทุน 
หัวข้อท่ีสนับสนุนทุนในการไปฝกึอบรม  หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย  ณ ต่างประเทศ 
 เป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวขอ้งกับโครงการวิจยั ท่ี
ได้รับทุนจาก สวก. ท้ังท่ีมีการจัดประชุมในประเทศ
และ/ หรือตา่งประเทศ  หรือหวัข้อการฝึกอบรม
หรือปฏิบตัิการวจิยัท่ีเกี่ยวข้องกบัสาขาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  และอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาตร์การวิจัย
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. 
       ระยะเวลา 

การฝึกอบรม  ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ต่อ
หลักสูตร 

การปฏิบัติการวจิยั  ระยะเวลาไม่เกนิ ๑ ปี 
ต่อหลกัสูตร 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  http://
www.arda.or.th/datas/file/1476176825.pdf  
 ๒. ทุนนําเสนองานวิจัย ณ ตา่งประเทศ 

เปิดรับสมัครท้ังป ีจํานวน ๑๐ ทุน 
       ทุนท่ีเปิดรับสมัครประเภทปากเปลา่   (Oral  
Presentation) 

  ผลงานวิจัยท่ีจะนําไปเสนอในการประชุม
วิชาการนานาชาติ 

  ต้องเป็นผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการเกษตร  
ภายใต้กรอบยุทธศาสตรก์ารวิจัย การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. หรือยุทธศาสตร์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  http://
www.arda.or.th/datas/file/1475207860.pdf  
เปิดรับสมัครตลอดทั้งป ี
  ผู้ท่ีสนใจสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.arda.or.th หรือสอบถามได้ท่ี สํานักพัฒนา
บุคลากรวจิัย สาํนักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) โทรศัพท์  ๐๒  ๕๗๙  ๗๔๓๕  
ต่อ ๓๖๑๑,๓๖๑๔,๓๖๑๖-๓๖๑๘   

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ประกาศรบัข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  ฝา่ยวิชาการ สกว. ประจาํปี 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
 

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด 
ขอเชิญสง่ผลงานเพื่อขอรับทนุวิจัย 
BRAND’s Health Research Awards 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัย   
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประจําปี ๒๕๖๑  

ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  
ประจําปี  ๒๕๖๐  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประกาศให้ทุน
สนับสนุนค่าครองชพี ประจําปี

การศึกษา ๒๕๖๐  



 Student Activities    
Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๐ 

 

 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล จัดโครงการ Grad MU 
อาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งท่ี ๑   เมื่อ
วันท่ี  ๒๒ – ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๐  ณ จงัหวัดชลบุร ี
เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมทําความดี
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสรา้งจิตสาธารณะ การบาํเพ็ญ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติใหแ้ก่นักศึกษา ก่อเกิด
กระบวนการเรียนรู้ การมีสว่นร่วม การช่วยเหลือ การ
แบ่งปัน อีกท้ังเพ่ือเสริมสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่าง
นักศึกษากบันักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ และ
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย  

โครงการ Grad MU อาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศฯ 
นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมศร ี   ดาวฉาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. ดํารงเกียรต ิ  อาจหาญ  อาจารย์ท่ี
ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา   ดร.  สุภาพร   จตรุภัทร  

อบรม Digital Literacy Thailand 4.0 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม   Digital   Literacy  Thai-
land 4.0 ภายใตก้ิจกรรม Soft Skills : ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Information Technology Skills)  เมื่อวันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม   ๔๐๘  ช้ัน  ๔  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา  เพ่ือให้นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษารู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัล มีความรูค้วามเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และมี
ทักษะการเข้าถึง ทักษะการใช้สื่ออย่างสรา้งสรรค์ และสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม  วิทยากรในการบรรยายไดร้ับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ เกยีรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ คร้ังที่ ๑ 

หัวหน้างานกจิการนักศึกษาพร้อมเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   ท้ังชาวไทยและตา่งชาติเข้ารว่มกิจกรรม 
ประมาณ  ๙๐  คน  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทํากจิกรรม
ดังน้ี  
 เข้าชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลร่วมทํากิจกรรม  ทํา
ความสะอาดบอ่เตา่  ขัดสิ่งสกปรกออกจากหลังเตา่  เก็บ
ขยะตามชาดหาด   ณ   ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล   อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี  
 ฟังบรรยายการปลกูปะการัง โดยอาจารย์ดาํรงค์ 
สุภาษิต ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 
 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ์   และสร้างจิต 
สํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการังอย่างย่ันยืน        โดย
อาจารย์ดาํรงค์   สุภาษิต    และทมีงาน,   กจิกรรมสาน
ความสัมพันธ์  กจิกรรมสันทนาการ ณ แสมสารวิวแคมป ์
 กิจกรรมปลูกปะการังเทียม   ณ  แหลมแสมสาร 
อําเภอสัตหีบ ชลบุร ี



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน  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   ชชัชัย  คุณาวิศรุต   วิชิต  สธุรรมารักษ์  สุเทพ  ไวยครุฑธา  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กัลยะจิตร   วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา ร้อยชิน  อรัญญา ศรีสอาด  
ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวนพิมพ์ :  ๖๐๐  เล่ม    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัโครงการ  เจ๋งจนคนอ่ืนต้องจับตา ภายใต้กจิกรรม 
Soft Skills : ทักษะด้านการเป็นผูนํ้า (Leadership and management Skills)   
เมื่อวันท่ี ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม  ๔๐๘  ช้ัน  ๔  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท ความสําคัญของการแสวงหาความเป็นเลิศในตัวเอง การ
สร้างสรรค์ผลงาน และการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยรปูแบบวิธตี่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความสมัพันธ์ท่ีดใีนการทํางานในองค์กร  วิทยากรได้รับเกียรติจาก    
คุณพลอย ลมุทอง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ยูทูมอร์โรว์ จาํกัด และครีเอ
ทีฟไดเร็คเตอร ์บริษัท เซ่ ดีไซน์ จํากัด พธิีเปิดโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์  ร.ท.ทพ. 
ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มีนักศึกษาให้
ความสนใจเข้าร่วมเป็นจาํนวนมาก 

       โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการอบรมเปิดโปงเปเปอร์  (สายวิทยาศาสตร์) 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑  

๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการอบรมเปิดโปงเปเปอร์  (สายสังคมศาสตร์) 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑  

๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  (ลงทะเบียนปกติ) 
๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนล่าช้า)  
กําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคฤดูร้อน  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา  ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑  

ปฎิทินกิจกรรม 
๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
รายงานตัวนักศึกษาใหม่  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา   ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐ 

๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
โครงการต้นกล้า  ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑  

๒๑ – ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
ค่ายพัฒนาภาวะผู้นํา (MU Grad Leader Camp) 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑  

๒๒  พฤษภาคม –  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
เปิด – ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ (ภาคฤดูร้อน) 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา ต่อ ๑๐๙ – ๑๑๑ 

๒๖ – ๒๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
ปฏิบัติธรรม "ค่ายปฏิบัติภาวนา ตามวิถีป่าพระกรรมฐาน ปี ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๓๑ 
๒๙ พฤษภาคม - ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล   
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๓ ) 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา , งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐, ๑๑๒ – ๑๑๓ 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๐ 

 การตรวจสุขภาพประจําปี ๒๕๖๐ 

 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ ๑๖  ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดตรวจสุขภาพประจําป ี ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ ช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิาร อาจารย์ และบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี เพ่ือให้ทราบถึงสภาวะสุขภาพของบุคลากร
เอง  เพื่อป้องกันการเกดิภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนได้ และเพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร
ทุกคนหนัมาใสใ่จดูแลสุขภาพมากข้ึน และเตรียมความพร้อมด้านรา่งกายในการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ การตรวจสุขภาพประจําปี ประกอบดว้ย การตรวจวัดความดันโลหติ การตรวจ
เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และเอกซเรย์ปอด โดยทีมงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตรวจมวลกระดูก จาก
โรงพยาบาลบางปะกอก ๙  อินเตอรเ์นช่ันแนล 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการ สืบสานประเพณีไทยสร้างกําลังใจแก่ผู้สงูอายุ ๒๕๖๐ 

สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร สาํนักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา ได้นําคณะผู้เข้าอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับสูง (สายสนบัสนุน) รุ่นท่ี ๑๖ จํานวน ๖๐ ท่าน เข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ
วันท่ี ๑๐  เมษายน ๒๕๖๐  ณ  หอ้งประชุม ๔๐๘ ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะผู้
ศึกษาดูงาน และบรรยาย เรื่อง “นโยบายบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ต่อด้วยการ
บรรยาย “การบริหารจัดการงานบณัฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” หัวข้อ 
การรบัสมัครนักศึกษา  : Active   Recruitment   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. นพ.  วชิิต 
สุธรรมารักษ์   ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ,  การพัฒนาทักษะ Soft skills : นักศึกษา โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา, การจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. ธัชวีร์  ลลีะวฒัน์ 
รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ, Language Center   โดย Mr. 
Danty  James ผู้เช่ียวชาญชาวตา่งประเทศ และระบบการบรหิารงบประมาณ การคลงัและ
การพสัด ุ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง 
และการตอบข้อซักถาม   โดยคณะทีมผู้บรหิารบัณฑิตวิทยาลัย ช่วงบ่าย คณะผู้อบรมฯ ได้เข้า
ศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาตวิิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และนั่งรถราง 
ชมทัศนียภาพ โดยรอบมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกบัสภาองค์การนักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สบื
สานประเพณีไทยสร้างกาํลังใจแก่ผูสู้งอายุ  ประจําป ี  ๒๕๖๐”  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน 
๒๕๖๐  ณ  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอปุถัมภ์) จังหวดันครปฐม 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สณุีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝา่ยบรหิาร เป็นประธานเปิดงาน 
กิจกรรมน้ีจดัข้ึน เพื่อใหบุ้คลากรและนักศึกษาไดแ้สดงออกถึงความกตญัญูต่อผูใ้หญ่ ผู้สูงอายุ 
และร่วมอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความ 
สัมพันธอ์ันดีระหวา่งนักศึกษาและบุคลากร  ภายในโครงการจัดใหม้ีกิจกรรม เช่น การเลี้ยง
อาหาร พิธสีรงนํ้าพระพุทธรปู รดนํ้าขอพรผู้สงูอายุ ร่วมร้องรําทําเพลงกับผู้สงูอายุ พร้อม
มอบสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจําเป็นใหก้ับสถานสงเคราะหฯ์ เพ่ือมอบให้ผูส้งูอายุต่อไป กจิกรรม
ภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น 



๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๑  ประจําเดือนเมษายน   ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 

 อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี ๒๕๖๐  

 โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี ๒๕๖๐   เมื่อวันท่ี ๒๗  เมษายน ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ช้ัน ๔ และช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดฝี่าย
บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ซ่ึงโครงการฯ น้ีจดัข้ึนเพ่ือให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร เรื่องการป้องกันและระงบัอัคคีภัย และเพ่ือให้บุคลากร
เป็นกําลังสาํคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงอย่างถูกต้อง เพื่อลดการสญูเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของบัณฑิต
วิทยาลัยให้มากท่ีสุด วิทยากรไดร้ับเกียรติจาก คุณสรุพงษ์ ดลุยสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ สถานีดับเพลิงตลิ่งช่ัน สาํนัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงาน ได้ให้ความรู้พร้อมแนะนาํวิธกีารป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการฝึกการอพยพหนีไฟ และซ้อมระงับอัคคีภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย เพื่อรณรงค์สง่เสรมิให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกนัการเกดิอุบัติเหตจุาก
การทํางาน และมุ่งหวงัใหผู้้บริหารทุกส่วนงานผลกัดันและให้ความรว่มมือในการดําเนินงาน
รณรงค์ลดการเกดิอุบัติเหตใุนการทํางานสว่นงาน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อดุม 
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปดิโครงการ และมอบธงสัญลักษณค์วาม
ปลอดภัยประจาํสว่นงาน มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัยโดย อาจารย์ ดร. สมชัย 
ตระการรุ่ง รองคณบดีฝา่ยพัฒนาภาษาต่างประเทศ นางสุภาพร มั่นหรั่ง และ นางกาญจนา 
กิ่งสวัสดิ์ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั เข้ารับมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยประจาํสว่นงาน 
เมื่อวันท่ี ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐ ณ โถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 

การประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ “ราชธานีวิชาการ 
คร้ังท่ี ๒” 
จัดโดย: มหาวิทยาลัยราชธานี 
จัดประชุม: ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อําเภอเมือง จงัหวัดอุบลราชธานี  
ปิดรับผลงาน   ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  
วันท่ีจัดประชุม  ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
 
การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ และ
นานาชาต ิ
จัดโดย: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จัดประชุม:  ณ อาคารยุพราชเบญจมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสมีา  
ปิดรับผลงาน   เริม่ส่งบทความ ๑ พฤษภาคม - ๓๑  สงิหาคม ๒๕๖๐  
วันท่ีจัดประชุม  ๒ – ๓  ธันวาคม ๒๕๖๐  

 กําหนดการสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล 

กําหนดวันสุดท้ายท่ีจะรับเอกสารหลักฐานการขอสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาท่ีต้องการขอสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙ : ภายในไม่เกินวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
กําหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
:  ระหว่างวันท่ี ๑ -  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
:  วันท่ี ๑๒  กันยายน ๒๕๖๐ 

 

สอบถามโทร.  ๐๒ ๔๔๑  ๔๑๒๕ 
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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-
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