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๐๒ 

 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ “วันแม่แห่งชาติ” 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๕  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจดันิทรรศการงาน “มหดิล – วันแม่” ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดล – วันแม่”  ประจ าปี  ๒๕๖๐  เมือ่วันที่ ๒  
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา และรว่มฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การ
ประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แก่ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก “แม่ดี - บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวติ” “แม่ ๑๐๐ ป”ี และ “แม่อนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม” การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวชิาการ และบริการ
ตรวจสุขภาพ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้รว่มจัดแสดงนทิรรศการ หัวข้อ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ผู้ศรัทธา
พระพุทธศาสนาจากหวัใจ”  

อ่านต่อหน้า ๑๑ 

   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
ระดับบัณฑิตศกึษา  ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๑๐  สงิหาคม  ๒๕๖๐   ณ 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยนกัศึกษาผู้เข้าร่วมงานจะได้ทราบข้อมูล
ด้านการศึกษา ตลอดจนแนวทางการปฎิบตัิงานต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุน 
เสริมสร้างนักศึกษาระหวา่งที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ด าเนินชีวิตของนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พงึประสงค์ ดั่งปณธิาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  “ปัญญาของแผ่นดิน”  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์    
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน และศาสตราจารย ์ นพ.บรรจง มไหสวรยิะ 
รักษาการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและเปิดงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ซึ่งภายในงานไดจ้ัดกจิกรรมที่ส าคัญ  ดังนี้ 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐  



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๕  ประจ าเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๐ 

๐๓ ๐๓ 

อ่านต่อหน้า ๔ 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ) 
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN  LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN (SPECIAL PROGRAM)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์            
พหุวิทยาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทักษะการท าวิจัย    

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานวิจัยอย่างเชีย่วชาญ 
เป็นผู้น าความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

มีคุณธรรม จรยิธรรม  และมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

จุดเด่นของ สาขาวิชาโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน   
*Healthcare Logistics   
 - เป็นหลักสูตรพหวุิทยาการ 
(Multidisciplinary)  บูรณาการและ ผสมผสานศาสตร์
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม การ
บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเขา้กับศาสตร์ดา้นโลจิสตกิส์
และโซ่อุปทาน  เพี่อแก้ปัญหา/ปรบัปรุง/พัฒนาระบบ
ห่วงโซ่อุปทานสุขภาพ  
 - เป็นหลักสูตรแหง่แรกของประเทศไทยใน
ด้านระบบห่วงโซ่อุปทานสุขภาพ ทีเ่ปิดภายใต้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - หลักสูตรเหมาะส าหรับ ผู้บริหารระดับ
นโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานระดับปฏิบัติการ 
และผู้ที่ เพิ่ งจบปริญญาตรี  (สาขาพยาบาล เภสัช 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่สนใจ
ในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานสุขภาพ 
 - การเรียนการสอนเน้นการประยุกต์ทฤษฎี
เพี่อน าไปแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานสุขภาพได้จริงในองค์กรภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล  ฯลฯ 

*Industrial and Service logistics 
 - ห ลั ก สู ต ร พ หุ วิ ท ย า ก า ร 
(Multidisciplinary) บูรณาการและ ผสมผสาน
ศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์  วิศวกรรมอุตสาหการ และ
การบริหารการจัดการเพี่อแก้ปัญหา/ปรับปรุง/
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในภาค
ธุรกิจ /ภาคอุตสาหกรรม 
 - เหมาะส าหรับผู้บริหารระดับนโยบาย 
ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานระดับปฏิบัติการ และ
ผู้ที่ เพิ่งจบปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
ที่สนใจในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน 
 - หลักสูตรเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการจะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่
อุปทาน 
 - การเรียนการสอนเน้นการประยุกต์
ทฤษฎี เพี่อน าไปแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
ห่ วง โซ่อุ ปทานได้ จริ ง ในองค์กรภาคธุ รกิ จ  /
ภาคอุตสาหกรรม 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัคร 
  แผน ก แบบ ก (๒)  
 ๑. ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
หรือคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการ 
ศึกษาในหลักสูตร   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยา-
ศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  บรหิารธรุกิจบณัฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 ๒. ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ไมต่่ ากว่า ๒.๕๐  
 ๓. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรอง
หรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษขั้นต่ าที่รับเข้า
ศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ 
ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ  
 IELTS ที่ระดับ ๓ คะแนนขึ้นไป หรือ  
 TOEFL INTERNET BASED  ที่ระดบั 
๓๒ คะแนนขึ้นไป หรือ  
 TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดย
บัณฑิตวิทยาลัย)  ที่ระดับ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป  
 MU GRAD TEST (Computer 
Based)  ที่ระดับ ๓๖ คะแนนขึ้นไป  
  

โดย  อาจารย์ ดร. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 



๐๔ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ)  ต่อ.. 

  ดูรายละเอียดเพิม่เติมได้จากประกาศ เรื่อง
มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษฯ ท่ี : http://
www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/
language-center.php  หรือสอบถามข้อมลูเพิม่เติม
เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา 
โทรศัพท์ ๐ ๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๒๑ –๒๒๒   
 
  ๔. ผู้สมัครเขา้ศึกษาที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวขา้งตน้อาจไดร้ับการ
พิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลย
พินิจของประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 ๕. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่
หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดให้แนบ ค าร้องขออนุมัตสิมัคร
สอบ โดยผา่นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบการสอบคัดเลือกของ
หลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดค าร้อง ขอ
อนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://
www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/
form_th.php ) เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)  
 
 
 
 

 แผน ข  
 ๑. ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วทิยาศาสตร
บัณฑิต หลกัสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสรส์ุขภาพ 
บริหารธุรกิจบัณฑติ หรือสาขาวิชาอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศกึษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษารับรอง 
 ๒. ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ไม่ต่ ากวา่ ๒.๕๐  
 ๓. ประสบการณก์ารท างานที่เกี่ยวขอ้ง
กับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บรกิารสุขภาพ หรือ 
สาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี (ต้องแสดง
เอกสารรับรองประสบการณ์การท างานเมื่อยื่นใบ
สมัครด้วย) 
 ๔. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือ
ผลคะแนนความรูภ้าษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ าที่รับเขา้ศกึษา (ผลสอบ
ภาษาอังกฤษตอ้งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่
สมัคร) คือ  
 IELTS ที่ระดับ ๓ คะแนนขึ้นไป หรือ  
 TOEFL INTERNET BASED  ที่ระดบั 
๓๒ คะแนนขึ้นไป หรือ  
 TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิต
วิทยาลัย)  ที่ระดบั ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป  
 MU GRAD TEST (Computer Based)  
ที่ระดับ ๓๖ คะแนนขึ้นไป  
 
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จ
การศึกษา   

 ๑. บุคลากรระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหาร
ในองค์กรทัง้ภาคเอกชน  ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  
ทั้งในกิจการบริการสุขภาพ  การผลิตสินค้าและ
บริการในแผนกที่เกี่ยวข้องกับโลจสิติกส์และโซ่
อุปทาน เช่น ขนสง่ คลังสินค้า จัดซือ้ วางแผนและ
ควบคุมการผลิต  การบริการ  
 ๒. ที่ปรึกษาดา้นโลจิสติกสแ์ละโซ่
อุปทาน 
 ๓. วิทยากรหรือผูถ้่ายทอดความรู้
ด้านโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน  
 ๔. นักวิจัยในสาขาโลจสิติกส์และโซ่
อุปทาน 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 งานรับนกัศึกษา หรือ งานวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์การ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑  ๙๑๒๙ ,๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐, ๑๑๒ – ๑๑๓ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑  ๙๑๒๙ 
หรือที่ http://www.grad.mahidol.ac.th  
Email: gradthai@mahidol.ac.th 
อ.ดร. เดชรัตน์  สัมฤทธิ์  โทร ๐๘๓ ๕๕๔ ๙๖๙๕ , 
email : detchara.sum@mahidol.ac.th  

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสตูรภาคพิเศษ) 
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN   

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
(SPECIAL PROGRAM)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๕  ประจ าเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๐ 

 เปิดรบัสมัครตั้งแตบ่ัดนี้  - ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

ฉบับนี้  เราขอน าเคล็ดลับส่วนหนึ่งในการใช้งานโปรแกรม      
Photoshop ซึ่งเป็นวิธีปรับเมนูของ Photoshop ใหใ้หญ่ขึ้น บนหน้าจอที่มี
ความละเอียดสูง 

ส าหรับผู้ใช้โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นตั้งแต่ปี ๒๐๑๔  ข้ึนไป  
ให้เขา้ไปปรับที่เมนู Edit > Preferences > Experimental แล้วคลิกเลือก
ตรงช่อง Scale UI ๒๐๐%...  เท่านี้ก็เรียบร้อย 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๕  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๐๕ 

วิธีปรับเมนูของ Photoshop ให้ใหญ่ขึ้น     
บนหน้าจอที่มีความละเอียดสูง  

Photoshop  เปน็โปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชส้ าหรับตกแตง่ภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ไมว่่าจะเป็นงานด้าน
สิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานดา้นมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching  ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้  เราสามารถน า
โปรแกรม Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่างๆ ให้กับภาพและตัวหนังสือ การท าภาพขาวด าและการท าภาพถา่ยเป็นภาพเขียน การน าภาพ
ต่างๆ มารวมกัน การ Retouch ตกแต่งภาพ เปน็ต้น นอกจากนี ้  โปรแกรม Photoshop ยังเป็นโปรแกรมสรา้งและแก้ไขรูปภาพอยา่งมืออาชีพ 
โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีมีเครื่องมือมากมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน
ประเภทสิ่งพิมพ ์ งานวดิีทัศน์ งานน าเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop จะ
ประกอบดว้ยโปรแกรมสองตวั ไดแ้ก่ Photoshop และ Image Ready การทีจ่ะใช้งานโปรแกรม Photoshop คณุต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถสูงพอควร  มีความเร็วในการประมวลผล และมีหน่วยความจ าที่เพียงพอ  

ที่มา : www.danantonielli.com 

 ส าหรับคนที่โปรแกรม Photoshop  ไม่มีเมน ูExperimental 
Features  บางคนยังใช้งาน Photoshop เวอร์ชั่นเกา่อยู่ ซึ่งไมม่ีตัวเลือกใน
การปรับขนาด UI มีวิธกีารดังนี ้

ก่อนอื่นต้องสรา้งไฟล์ Registry ขึ้นมาก่อน แล้วท าตามขั้นตอนดังนี ้
 กดปุ่ม Windows + R แล้วพิมพ์วา่ Regedit แล้วคลิก OK 
 ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Win-
dows > CurrentVersion > SideBySide 
 คลิกขวาเลือก NEW > DWORD (32 bit) ตั้งชื่อไฟล์
ว่า PreferExternalManifest แล้วกด Enter 
 คลิกขวาที ่PreferExternalManifest เลือก Modify ตัง้ Value เป็น ๑ 
และ Decimal แล้วคลกิ OK 
 ปิด Registry Editor ไปได้เลย 

จากนั้นให้เราสรา้งไฟล์ Manifest ดว้ยโปรแกรม Notepad ไปวางไวใ้น
โฟลเดอร์ที่เราลง Photoshop เอาไว้ ตั้งชื่อไฟล์ตามโปรแกรมที่เราจะปรับ
ขนาดเช่น photoshop.exe.manifest, illustrator.exe.manifest,  

ที่มาของภาพ : https://forums.adobe.com/thread/1705046 

dreamweaver.exe.manifest ในไฟล์ให้เรา Copy ขอ้ความด้านล่างนี ้
ไปวาง ถา้สรา้งไม่เป็น เราท าไฟลม์าให้แลว้ ดาวน์โหลดได้ที่  
http://drive.thaiware.com/Content/PhotoShopManifestCode/
PhotoShopManifestCode.zip แตกไฟลแ์ล้วใช้งานได้เลย 

จากนั้นน าไฟล์ที่สร้างไปวางไวใ้นโฟลเดอร์เดียวกับโปรแกรม 
(ที่เดียวกับที่มี  Photoshop.exe) ปกติแล้วจะอยู่ที ่C:\Program Files 
(x86)\Adobe or C:\Program Files\Adobeจากนั้นก็ลองเปดิ
โปรแกรม   จะเหน็ได้ว่าเมนูมีขนาดใหญ่ขึ้น ใช้งานไดง้่ายแลว้ 

http://www.danantonielli.com/adobe-app-scaling-on-high-dpi-displays-fix/
http://drive.thaiware.com/Content/PhotoShopManifestCode/PhotoShopManifestCode.zip
http://drive.thaiware.com/Content/PhotoShopManifestCode/PhotoShopManifestCode.zip


รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่วา่เป็นองค์กร 
ภาครัฐหรือเอกชน  ต่างตระหนกัถึงการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการหรือวิธีการท างานใหม่ๆ  เพื่อให้การ 
ท างานมีประสิทธภิาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) สูงสดุ แสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่าง 
มีความเห็นตรงกันว่า  องค์กรจะมีความเจริญกา้วหนา้ 
หรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น  สิ่งส าคัญประการ 
หนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏบิัตงิานมีคุณภาพ  และสามารถท างาน 
ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ค าวา่“ประสิทธิภาพ” 
หมายถงึ วธิีการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลาและสูญเสยี 
พลังงานในการท างานน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ และ 
ความพงึพอใจสงูสุด (นันทนา ธรรมบุศย์.๒๕๔๐:๒๕ ) 

ไม่ว่าเราจะท างานอะไรก็ตาม     เราต้องม ี
ความสุขในการท างาน     แม้วา่บางครั้งเราอาจจะบ่น 
ว่าเหนื่อย แตเ่มื่อเราเห็นผลส าเร็จของการท างาน 
แล้ว เราจะมองขา้มอุปสรรคเหลา่นัน้ไปอย่างง่ายดาย 
หากเราต้องการให้การท างานของเราเต็มไปด้วยความ
สุข เราต้องรู้สึกสนุกกับงาน และเมือ่เราสนกุกับงานที ่
เราท าไม่วา่เราจะเจออุปสรรคในการท างานหนักหนา 
สาหัสเพียงไหน     เราจะสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะ 
เราได้เรียนรู้แลว้ว่า เราต้องท างานอย่างไรจงึจะม ี
ความสุข  คนท างานจึงต้องคิดวิเคราะห์เอาว่ามีวธิีการ 
ใดที่จะท าให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ และใน 
ขณะเดียวกัน ท าให้ตัวเองรู้สกึสนุกและมีความสุขใน 
การท างานด้วย ในการท างานให้มปีระสิทธิภาพน้ัน 
มีเคล็ดลบัที่คนท างานสามารถปฏบิตัิได้ง่าย โดยอาศยั 
แนวทางดังนี้  

๑. เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี  ในการท างานนั้น 
เราจะต้องรู้จกัหน้าที่และมีความรับผิดชอบ และขวน 
ขวายแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ท าตัวให้เป็นท่ีรักของ 
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การที่เราท าตัวเป็น 
เพื่อนร่วมงานที่ด ี ไม่เพียงแตจ่ะท าให้เราท างาน 
อย่างมีความสุขเทา่นั้น แต่ยังเป็นการเพิม่ความกา้ว 
หน้าอีกด้วย การช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอจะท าให้เรา 
ได้รับความช่วยเหลือตอบแทน ดังนัน้เมื่อติดขัดปัญหา 
อะไรก็ตาม เราก็จะผ่านพ้นไปได้อยา่งไม่ยากเย็น 

๒. รักษามารยาทในการท างาน  การท า 
งานโดยยึดถือระเบียบ และเคารพกฎกติกา จะท าให้ 
เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคในการ 
ท างาน การรูจ้ักมารยาทในการท างาน ไม่เพียงเป็น 
การเคารพผู้อื่น  แต่ยังเป็นการเปดิโอกาสให้คนอื่นได้ 
เคารพเราด้วย  

เคารพในความเปน็คนท างานมอือาชีพ รู้ว่าอะไร 
ควรท าและอะไรไม่ควรท าในที่ท างาน 

๓. สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี  
บรรยากาศที่ดีในการท างาน เป็นปัจจัยหนึง่ที่จะ 
ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น อกีทั้งยังเป็นเหตผุล 
หนึ่งที่จะท าให้เราเป็นท่ีรักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน 
ปฏิเสธไม่ได้วา่รอยยิ้ม เป็นส่วนหนึ่งของความ 
ส าเรจ็ในการท างาน ให้เพือ่นร่วมงานรู้สึกได้ถึง 
ความเป็นมิตรของเราเมื่อมีความสุขประสิทธิภาพ   
ในการท างานกจ็ะเกิดขึ้นอย่างไม่ยากเย็น 

๔. มนุษยสัมพันธท์ี่ดีกับเพื่อนรว่มงาน  
การสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับเพือ่นรว่มงาน ทั้งใน 
ระดับผู้บังคบับัญชาและผูใ้ต้บงัคับบัญชาจะท าให้ 
การท างานมีความราบรื่นมากขึ้น การไหวว้าน 
ใครให้ช่วยเหลือก็ท าได้งา่ยขึ้น เพือ่นร่วมงานจะ 
ยอมช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจ    เพราะเขารู้ 
อยู่แล้วว่าเราพร้อมที่จะช่วยเขา  เมือ่คนท างานที่ 
อยู่ในออฟฟิศเดียวกันนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน 
การด าเนินงานขององค์กรจะมีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๔ ขั้นตอนในการปรับปรุงวิธกีาร 
ท างาน 

๑. ก าหนดงาน  ค้นหางานที่สามารถ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ หรืองานที่คิดว่าควรจะต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขใหด้ขีึ้นไว้ล่วงหนา้ 

๒. วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  ตอ้ง 
ศึกษาวิเคราะห์แตล่ะขั้นตอน แตล่ะวิธีการท างาน 
นั้นๆ ตั้งแต่เริม่ต้นจนงานเสรจ็โดยตอบค าถาม 
เหล่านี ้

-  ใครเป็นผู้ปฏิบตังิาน  
-  งานนั้นจ าเป็นหรือไม ่
-  งานนั้นท าที่ใด เหมาะสมหรือไม ่
-  งานนั้นมีล าดบัขั้นตอนอย่างไร 
-  ท าไมต้องปฏบิตัิตามขั้นตอนหรือ 

วิธีการนั้น 
๓. พัฒนาวิธีการท างานที่ดีกวา่เดิม  

โดยยึดหลัก ECRS  ได้แก ่
-  Elimination จัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
- Combine  รวมขั้นตอนท่ีท ารว่ม 

กันได ้
- Rearrange จัดล าดับขั้นตอนใหม ่
- Simplify ท าใหง้่าย 

๔.  ลงมือด าเนินการและติดตามผล  
เมื่อได้พัฒนาวิธีการท างานแล้ว ก็ควรลงมือ 
ปฏิบัติอย่างจริงจัง บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นว่า  มผีลต่อผู้ปฏิบัติงานหรอืไม่อย่างไร 

๔ ปัจจัย ๔ ขั้นตอนการท างานนี้ 
เป็นเพียงบางส่วนที่คนท างานสามารถเลือกน าไป
ปฏิบัติได้ ตามบริบทงานที่ตนเองรับผดิชอบอยู่ 
ที่ส าคัญที่เห็นตรงกันคือ “อย่าคิดอย่างเดียว 
ลงมือปฏิบัติด้วย” สิ่งนี้ส าคญัมากเพราะจะท าให ้
งานเดินไปตามทางที่วางแผนไว้ เพื่อเป้าหมาย 
เดียวกันคือ เพื่อให้งานส าเร็จ มปีระสิทธิภาพ 
ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัวา่แตล่ะท่านวา่จะเลือกใชว้ิธีไหน 
ในการน าไปใช้เป็นแนวทางการท างาน   แตส่ิ่ง 
หนึ่งที่ส าคัญ คือ เราต้องคดิไว้เสมอการท างาน 
นั้นจะมีประสิทธิภาพได้ ตอ้งเกิดจากการท างาน 
ที่มีความสุขควบคูก่ันไป Happy Workplace… 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
๔ ปจัจยั ๔ ขัน้ตอนทีช่ว่ยใหท้ างานด ีมปีระสทิธภิาพ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๕  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ 

๐๖ 

ที่มา : แหล่งที่มา 
https://th.jobsdb.com/th-th/articles 

http://www.manpowerthailand.com/tris/
content/detail/838 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี Pic Source : 
www.shutterstock.com  
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๐๗ 

 ๓. ผู้มีสิทธิสมัคร   
 อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดม 
ศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยในสถาบัน 
วิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ท่ี
ต้องการค้นควา้วิจัย เพื่อพัฒนาองคค์วามรูด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กล่าว
ข้างต้น  โดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทย
และปฏิบัติงานวจิัยในประเทศไทย 
 
 ๔. จ ำนวนเงินอดุหนุน 
 ทุนนี้จะให้การสนบัสนุนรายละ
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ ต่อปี  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานของโครงการโดยจะมี
จ านวนทุนทั้งสิ้นประมาณ ๑๕ - ๒๐  ทุนต่อปี  
ในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า  
๑ ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปี  โดยนักวิจัย
จะต้องท าข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหมทุ่กป ี
  
๕. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
 ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่  : 
ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์   ประธานคณะกรรมการ
เงินทุนช่วยเหลือทางดา้นวจิัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 ฝ่ายเลขานุการ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
เลขที่ ๗๓/๑  ถนนพระราม ๖  เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๑๕ 
Fax : ๐๒  ๖๔๔  ๘๑๓๔ 

(วงเล็บมุมซอง  “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับ
เงินทุนวิจัย มลูนิธโิทเรฯ”) 
  
หมดเขตรับสมัคร  วันที่  ๑๕ ตลุำคม  ๒๕๖๐ 
ที่มา http://www.ttsf.or.th 

ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา้ 
ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธม์าตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๔๓  
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสนับสนุน การสรา้งองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนา
ประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ในด้านดังกล่าวด้วย   
           โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  (เริ่ม ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐) ทางส านักวิจัยฯ  มีความประสงค์
จะให้ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎี
นิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "ประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาล สันตวิิธี" 

 
เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

 ผู้ขอรับทุนจะตอ้งเป็นนิสิต/นักศึกษาใน
ระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น 

 ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหลง่ทุนใดมาก่อน 

 วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเขา้มาขอรับ
ทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผา่นการอนมุัติ
หัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

 ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ/์ดุษฎี
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใหแ้ก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่
เกิน ๑ ปี นับจากวันท าสัญญา 

 
งบประมำณที่สนับสนนุ 
   สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์  ทุนละไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐  บาท 
 สนับสนุนการท าดษุฎีนิพนธ์  ทุนละไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท 
 โดยจะเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ ๒ ครั้งต่อป ี
 คร้ังที่ ๑   
 ระหว่างวันที่ ๑  มีนาคม  - ๑๕  เมษายน  
ของทุกป ี
 คร้ังที่ ๒  
 ระหว่างวันที่  ๑  กันยายน  - ๑๕ ตุลาคม 
ของทุกปี  ผู้สนใจสามารถศกึษารายละเอียดและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.kpi.ac.th   
 

สอบถำมข้อมูลเพิม่เติม  
ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา้ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑  ๙๕๙๘/๐๘๗๐๓๐๓๔๕๒  
(ทวิติยา) e-mail : tawitiya@kpi.ac.th   

 

มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุน
ช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๒๔  ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๐ แก่อาจารย์ 
นักวิจัยท่ีก าลังค้นคว้า หรือมีโครงการในการค้นคว้า
งานที่เป็นรากฐานอันจะอ านวยประโยชน์ให้แก่การ
พัฒนาองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในประเทศไทย   

 
 ๑. วัตถุประสงค์     
 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยท่ี
ก าลงัค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็น
รากฐานอันจะอ านวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนา
องค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟสิิกส ์เคมี และ
วิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นคณิตศาสตร์และ
แพทยศาสตร์คลินกิ 
 ทั้งนี้ ผู้ขอรบัทุนจะต้องเป็นอาจารย์/
นักวิจัยท่ีมีประวัตคิวามส าเร็จในผลงานเป็นที่
ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เปน็อย่างดี หรือมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่
ยอมรับในสาขานัน้ๆ ในอนาคต 
 
 ๒. ขอบเขตกำรสนับสนุน     
 เงินทุนท่ีให้จะใหก้ารสนบัสนุนเรื่อง
ค่าตอบแทนแก่ผู้ท าการวจิัยและผู้ช่วยวิจัยใน
โครงการเป็นหลัก  และสว่นหนึ่งจะให้การ
สนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศรวมทัง้การเผยแพร่ผลงาน   บางส่วน
อาจให้เป็นคา่ใช้จา่ย เช่น ค่าวสัดุในการด าเนินการ
วิจัย ทั้งนี้โครงการท่ีเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากมูลนธิิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รบัการสนับสนุน
เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แลว้โดยการ
สนับสนุนจากมูลนธิิฯ ถือเป็นการสนบัสนุน
โครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
โครงกำรเพื่อขอรับทุนสนับสนนุกำร

ท ำวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนพินธ ์ 
โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำ  

สถำบันพระปกเกล้ำ 

 
ทุนอำจำรย-์นักวิจัยท ำวิจัยวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี

http://www.kpi.ac.th/
mailto:tawitiya@kpi.ac.th
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 โครงการทูตบณัฑิตร่วมใจหล่อประติมากรรม เหรียญของพ่อ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มให้เบ็ด ดีกวา่ให้ปลา จัดโครงการทูตบณัฑิตร่วมใจ
หล่อประติมากรรม เหรียญของพ่อ ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการเป็น
ผู้น า (Leadership and management Skills)  เมือ่วันที่ ๓๐  สงิหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ บริเวณช้ัน ๑ อาคารบัณฑิตวทิยาลัย ศาลายา เพื่อน้อมถวายความอาลัยและ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ผูบ้ริหาร บุคลากร นักศกึษามหาวิทยาลัยมหิดล และ
ประชาชนทั่วไป ร่วมหล่อเหรียญทีร่ะลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ดว้ย
ตนเอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย กล่าว
เปิดโครงการ วิทยากรได้รับเกียรตจิาก กลุ่มครูอาสาให้เบ็ด ดีกว่าใหป้ลา โดยมี
ผู้เข้ารว่มหล่อเหรียญที่ระลึก จ านวน ๑๖๕  ท่าน 

วันนี้ – ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๒  กันยายน  ๒๕๖๐ 
บัณฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๑๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙   
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 
ซ้อมย่อยครั้งที่ ๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๑๒  กันยายน  ๒๕๖๐ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ ๒  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ   ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

ปฎิทินกิจกรรม 

๑๖  กันยายน  ๒๕๖๐ 
อบรม Building competitiveness in the globalized world                                                              
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๒๑ กันยายน  ๒๕๖๐ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap 
Analysis  (กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)   
ติดต่อ :  งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ ๓๐๙ – ๓๑๐ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยงาน 
The 2nd International Conference on Applied Science and Health ใน
วันที่  ๒๔-๒๙ กันยายน  ๒๕๖๐  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๑๗ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครอบรม ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(หลักสูตรระยะส้ัน) ส าหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป  
ติดต่อ :  งานศูนยภ์าษา  ต่อ  ๒๒๑ - ๒๒๒ 

วันนี้ –  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน (ภาคพิเศษ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 
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   อบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 

 รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดี
พร้อมคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรบัคณะผู้ศึกษาดงูาน 
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งน าโดย  ศาสตราจารย์   ดร. สุรศกัดิ์   
วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที ่ ๒๒ สิงหาคม  
๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  ชั้น  ๔  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  ศาลายา ประเด็น
การศึกษาดูงาน ประกอบดว้ย  การรบัเข้านกัศึกษา บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. วิชิต สุธรรมารกัษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
Active recruitment โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  การ
ให้ทุนการศึกษา นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ และ ทกัษะส าหรับนักศกึษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑  (Soft Skill) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณวิศรุต รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนับสนุนงาน
บัณฑิตศึกษา โดย ทีมงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล และคณะผู้เขา้
ศึกษาดูงานได้ซกัถามและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกนั 

 บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลยัศาสนศึกษา ครบรอบ ๒๐ ปี 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครบรอบ ๒๐  ปี และวันกตัญญ ู เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม
น้ าทอง คุณวิศาล ในโอกาสนี ้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนถวายเงินทุนเพื่อ
การศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรที่เรียนดีปฏิบัติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ของวิทยาลัย 
ศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ๐๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง AUN-QA Imple-
mentation and Gap Analysis (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  เมื่อวันที่ ๓ 
สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลศิฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุเทพ  ไวยครุฑธา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรม
การศึกษา กล่าวรายงาน โดยวิทยากรได้รับเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร. กมลวลัย์ 
ลือประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ เปน็วิทยากรในการอบรม ภายในการอบรม แบ่งเป็นการบรรยาย และท า 
Workshop การบรรยาย เรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept การ
บรรยายเชิงปฏิบตักิารเรือ่ง  AUN - QA Criteria and Implementation Work-
shop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 1), AUN-QA Criteria and Im-
plementation Workshop : QA practice and Gap Analysis (Criteria 2-3), 
Curriculum Development and AUN-QA Criteria 1-3 From ELOs to Program 
Structure and Contents ตอ่ด้วยการตอบขอ้ซักถาม โดยมีคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส่วนงานตา่งๆ มหาวิทยาลัย 
มหิดล  เขา้ร่วมอบรมประมาณ  ๗๐  ท่าน 
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บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง AUN - QA 
Implementation and Gap Analysis (กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ)  เมื่อวันท่ี 
๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณวิศรุต รองคณบดฝี่ายกจิการ
นักศึกษา เป็นประธานกลา่วเปิด และได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย ์ ดร.ภญ. 
กัญญดา อนุวงศ ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ทีมงาน เป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมประกอบ 
ด้วยการบรรยาย เรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept การ
บรรยาย เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation Workshop: QA 
practice and Gap Analysis (Criteria 1), AUN-QA Criteria and Imple-
mentation Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 2-3), 
Curriculum Development and AUN-QA Criteria 1-3 From ELOs to 
Program Structure and Contents ซึง่มีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากส่วนงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม
อบรมประมาณ  ๑๖๐  ท่าน 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

 

 

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสมัมนาประธานหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  ๒๕๖๐   วันที่ ๒๔  สงิหาคม 
๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  ศาลายา การ
สัมมนาจัดขึ้น เพื่อใหผู้้เขา้สัมมนาได้รับทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวคิดการจัดการ 
ศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในยุค Thailand 4.0 มมุมองของผูใ้ช้บัณฑิตที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน และการด าเนินการดา้น Community Education 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรยี์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิด
การสัมมนา การสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยาย “แนวคิดการจัด
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยคุณธานินทร ์ เอื้ออภิธร 
Chief Executive Officer Enconcept E-Academy – Learnbalance Group 
การบรรยาย “มมุมองผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน” โดย คุณ
ธวัชชัย ทรัพย์อดลุชัย HR Manager, Asia Silicones Monomer Ltd. และการ
บรรยาย “Community Education” โดย ดร.มีชยั วีระไวทยะ ประธานมลูนิธิ 
มีชัย วีระไวทยะ ซึ่งครั้งนี้มี ผูบ้ริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากสว่นงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เขา้ร่วม
สัมมนา ๑๒๐ ท่าน 

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอื่นๆ  

ที่ปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  เอื้อมพร   มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  สุณีย์  กัลยะจิตร   นภดล             
วรณิชรวนันท์   สมชยั   ตระการรุ่ง   ชัชชยั  คุณาวิศรุต   วิชิต   สุธรรมารักษ์   สุเทพ  ไวยครุฑธา   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กัลยะจิตร   วรรณา  ชว่ยรกัษา    
ปาณิสรา ร้อยชิน  อรญัญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธิ์ กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   พิมพ์ท่ี :  เจริญดีมั่นคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑   
จ านวนพิมพ์ :  ๖๐๐  เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ที่   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 



๑๑ 
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๑๑ 

    ต่อจากหนา้ ๒.. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

“รู้สึกภูมใิจและดีใจ มีความรูส้ึกคุ้มค่าที่ได้ลงแรงลงใจท าวิทยานพินธ ์
ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา และทุกๆ คนท่ีมีส่วนเกีย่วข้อง ทีมที่ Lab และ
อาจารย์ที่ช่วยท างานวิจัยช้ินนี้ให้เสรจ็สมบูรณ์จนได้รับรางวัลนี้ แล้วขอขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ที่ได้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพื่อเป็น
การใหก้ าลังใจ นอกจากที่เราเรียนและตั้งใจท างานวิทยานิพนธ์ดีๆ  ออกมา 
สุดท้ายรูส้ึกขอบคณุและเป็นเกียรตทิี่ได้เข้ามาและจบการศึกษาออกไปจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล”   

ภายในงานไดจ้ัดกจิกรรมที่ส าคัญ ดงันี้ 
 การฉายวิดีทัศน ์  “ต้อนรับนกัศึกษาใหม่”   พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ าปี  
๒๕๕๙  โดย ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 
กล่าวต้อนรับ  และแนะน าคณะผูบ้ริหารบัณฑิตวิทยาลัย   โดยศาสตราจารย ์  ดร.พญ. พัชรีย์  
เลิศฤทธิ์  คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย   แนะน าระบบสารสนเทศบัณฑิตวทิยาลัย  โดยอาจารย์  ดร.
นภดล วณิชรวรนันท์ รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนะน าแนวทางปฏิบตัดิ้านการ 
ศึกษา  การท าวทิยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ 
อัครปทุมวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แนะน าทุนการศึกษา สวัสดิการ พร้อมสิทธิประโยชน์และ
กิจกรรม Soft Skills โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รองคณบดีฝ่ายกจิการ
นักศึกษา  ฉายวดิีทัศน์  เติมสสีันให้ชีวิตดว้ยกิจกรรมนักศึกษา  การเสวนา เคลบ็ลับการเรียนให้
ประสบความส าเร็จ โดย พ.ต.ท. ดร. กฤษณพงศ์ พูตระกูล, Dr. Aung Win Tun, ดร.ปญัญพสัตร ์
ธรรมรัตน์  และคุณประวีณมัย บา่ยคล้อย  เป็นผู้ด าเนินการเสวนา   พิธีมอบโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘, พิธีมอบเกียรติ
บัตรแกส่ภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ท ากิจกรรม ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๕๙ จบท้ายด้วย 
นักศึกษาใหม่รับเอกสารบัตรประจ าตัวนักศึกษา และ Internet Account  มีนักศกึษาและ
คณาจารย์ มหาวทิยาลัยมหดิล เขา้ร่วมงานกวา่ ๑,๐๐๐ คน บรรยากาศภายในงานเป็นการ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 

 

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

“รู้สึกภาคภมูิใจ และถือวา่เป็นเกียรติอันสงูมาก กับตัวเอง 
ครอบครัว หลักสูตร และสถาบนัฯ การได้รับรางวัลนี้เป็นเหมือนเครื่อง
ยืนยัน ว่าผลงานวิจัยท่ีเราท ามีคุณค่า และมปีระโยชน์จริงๆ ทัง้ต่อสงัคม 
และต่อผู้คนที่เราได้ไปท างานวจิัย ทั้งนี้อยากจะขอขอบคุณ ทุกคนท่ีมีส่วน
ร่วมให้ได้รับรางวลันี้ นั่นคือ อาจารย์ท่ีปรึกษาที่มสี่วนร่วมในการคิด แนวคิด 
ไอเดีย ร่วมกนัท างานวิจัย และขอขอบคุณสถาบันโภชนาการ ขอบคุณ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการชว่ยสนับสนุนด้านต่างๆ จนมาถึงจุดนี้ค่ะ”   

ณัฐ ทัศนียานนท์ 
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)           

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตรส์ุขภาพประยุกต์ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
DEVELOPMENT OF PET ALLERGEN DETECTION 

TEST KITS AND PROTOTYPE INTRANA SAL       
THERAPEUTIC VACINES FOR PET DANDER ALLERGY  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา  
ประธานหลักสูตร  ศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ 

พัชรี มั่นคง 
สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 

สถาบันโภชนาการ 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตรส์ุขภาพประยุกต์ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
PHYTOCHEMICAL CONTENTS, ANTIOXIDANT AND 

ANTI-GLYCATION PROPERTIES OF THAI           
RECOMMENDED SWEETPOTATOES  

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
ประธานหลักสูตร  ผศ.ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่ 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลัยมหิดล  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ต าบลศาลายา  อ าเภอพทุธมณฑล  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  งานพัฒนาหลักสูตร  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  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนกัศึกษา  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  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนกัศึกษา  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 




