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๐๒ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๖  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 

๐๒ 

   บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันมหิดล”  

๒๔  กันยายน “วันมหิดล” 

บัณฑิตวิทยาลัย  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของ
ไทย” เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ  และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เมื่อวันท่ี ๒๔  
กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  พระราชานุเสาวรีย์ฯ ดังน้ี  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์  
เลิศฤทธิ์  คณบดี พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา  น าโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ 
อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์  ดร. นภดล  วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   น าโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  สุเทพ     
ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย  
คุณาวิศรุต  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

  YAYASAN ALIANSI CENDEKIAWAN INDONESIA THAILAND ร่วมกับ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   จัดงาน 2nd International Conference on Applied 
Science and Health 2017 หัวข้อ “Research for Better Society : Developing 
Science and Technology to Improve Health and Well-being”  เมื่อวันท่ี ๒๙  
กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี 
ศาสตราจารย์คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานการประชุม ศาสตราจารย์ 
ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน Prof. Dr Suharyo 
Hadisaputro, Sp.PD-KPTI, Director of Semarang Health Polytechnic กล่าว
สุนทรพจน์ และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Research for Better Society : Developing 
Science and Technology to Improve Health and Well-being โดย Profesor Dr. 
Sangkot Marzuki, D,Sc  President of the Indonesian Academy of Sciences 
ต่อด้วยการอภิปราย หัวข้อ  Promoting  future  health  โดย  Prof. Andrew  J.  
Macnab,  Prof.Rajna Jindal and Thao Pham, Ph.D พิธีกรด าเนินรายการโดย Dr. 
Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ช่วงบ่ายเป็นการน าเสนอผลงาน ได้แก่ 
กลุ่ม Health Promotion and Prevention Strategies กลุ่ม Public Health and 
Clinical  aspect in  Nursing กลุ่ม Meternal and Child  Heath  กลุ่ม Applied 
Science in Education and Heath และ กลุ่ม Public Health Nutrition โดยมี
นักศึกษาท้ังไทย และต่างชาติเข้าร่วมงาน จ านวน ๒๕๐  คน 

  2nd International Conference on Applied Science and Health 2017  



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๖  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๐ 

๐๓ ๐๓ 

อ่านต่อหนา้ ๔ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
MASTER  OF  ART  HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES (THAI PROGRAM )  
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

“หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา  หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่เปิดสอน

ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ในประเทศไทยและ         
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์”   

ความเป็นมา/ความส าคัญของการจัดท าหลักสูตร  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีเกิดจาก
ความต้องการท่ีจะบูรณาการศาสตร์ ทางสิทธิมนุษยชน
ศึกษาเข้ากับศาสตร์ทางความขัดแย้งศึกษา และสันติ
ศึกษา ซ่ึงเกิดภายหลังการรวมตัวกันของสองศูนย์ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  คือ  ศูนย์สิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนาสังคม (ก่อตั้งปี ๒๕๔๑) และ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวิธี (ก่อตั้งปี ๒๕๔๗) เป็น “โครงการจัดต้ัง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาต่อยอดจาก หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนา สังกัดศูนย์สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสังคม 
(เดิม)  เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
หลักสูตรฯ เน้นวิธีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการอย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และมุ่งให้ผู้เรียนได้
เพิ่มพูนทักษะการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
ท่ีซับซ้อน  สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมในระดับของประเทศไทย ระดับภูมิภาค
และระดับโลก ท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ ได้อย่างเชื่อมโยงและมีพลวัต  
และสามารถวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ 
ผ่านมุมมองสิทธิมนุษยชนทางความขัดแย้งและสันติภาพ 
เพื่อแปรผลการเรียนรู้ไปสู่การท างานในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ  
 
เครือข่ายความร่วมมือ  
 หลักสูตรฯ มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ด้านสันติศึกษาและ
สิทธิมนุษยชน มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การ
อบรม การสัมมนาทาง
วิชาการ และการวิจัย 
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือ
แบบไม่เป็นทางการใน
ลักษณะเครือข่ายสิทธิ-
มนุษยชนและสันติศึกษากับ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาสังคม คณะ
รัฐศาสตร์ ศูนย์ศึกษาสันติ- 
ภาพและความขัดแย้งและสถาบันวิจัยสังคม) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี  
 
รูปแบบการเรียนการสอน / วิจัย  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การศึกษาด้าน
ทฤษฎีวิธีวิจัย    และการศึกษาด้านปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศไทยรวมท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ และการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนสันติภาพและสันติวิธีอย่างเชื่อมโยง มี
พลวัตและเป็นสหวิทยาการ เพื่อเสริมองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอย่างเป็นระบบ แก่
ผู้เรียน  หลักสูตรฯ เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ

และการวิเคราะห์โครงสร้างบริบทสังคมไทยและ
การน ามาตรฐาน และกลไกสิทธิมนุษยชนท้ังใน
ระดับสากล และระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่น  
เพื่อเสริมการท างาน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
สันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และมี
ความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ 
ของสังคม  

โดย  ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ ์ 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  

 



๐๔ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   ต่อ.. 

โครงการวิจัย และบริการวิชาการของคณาจารย์ใน
สถาบันฯ การเข้าร่วมโครงการต่างๆ เหล่าน้ีเป็นโอกาสท่ี
นักศึกษาจะได้น าความรู้เชิงวิชาการไปประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานสาขาต่างๆ  และยังเป็นการช่วยส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นเข้มแข็งใน
สังคม  

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 ๑. นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา  
 ๒. นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
 ๓. ผู้น าองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีท าหน้าท่ี
ในการก าหนด  หรือส่งเสริมนโยบายเชิงสังคมต่างๆ  
 ๔. กระบวนการ และผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิ
มนุษยชน สันติภาพ และการแปลงเปล่ียนความขัดแย้ง  
 ๕. อาชีพอื่น ๆ เช่น พนักงานภาคธุรกิจ
เอกชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และในสังกัดกระทรวง
ต่างๆ ท่ีรับผิดชอบประเด็นสังคมการเมือง การเมือง

ระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสังคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อม ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ท้ังน้ี ความรู้ใน
สาขาวิชาดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้ได้ท้ังใน
ชีวิตประจ าวัน และในการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ  
 
งานวิจัยที่โดดเด่น  
 หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาท าการค้นคว้า
 วิจัยในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน การแปลง
 เปลี่ยนความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ 
 โดยมีประเด็นหลักๆ ๗ ประเด็น ได้แก่   

 ๑. ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้   
 ๒. การเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย   
 ๓. สิทธิในการจัดการทรัพยากร  
 ๔. สิทธิมนุษยชนและสันติภาพใน
อาเซียน  
 ๕. การเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ  
 ๖. การไร้ถิ่นและความไร้รัฐ และ  
 ๗. ศาสนา ชาติพันธุ์และความ
หลากหลาย   
 

 
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง  
 หลักสูตรฯ เปิดการเรียนการสอนมาเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี ศิษย์เก่าของหลักสูตรยังมีไม่มาก 
แต่ปัจจุบันมีศิษย์เก่าท่ีจบจากหลักสูตรไปมีต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานท้ังในส่วนของราชการ ภาคเอกชน 
และ NGO  
 
ทุนการศึกษา  
 หลักสูตรฯ พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการ
ท าวิทยานิพนธ์จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาทให้ส าหรับ
นักศึกษาท่ีเรียนดีมาตั้งแต่ปี  ๒๕๕๙  โดยทุน
ดังกล่าวมีชื่อว่า “ทุนปาริชาด สุวรรณบุบผา” ทุน
จ านวนน้ีจัดสรรจาก “กองทุนหลักสูตรไทยสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา”  ซ่ึงเป็นกองทุนท่ี

หลักสูตรได้จัดต้ังขึ้น  เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนและ
ช่วยเหลือนักศึกษาโดยเฉพาะ เงินท่ีน ามาจัดตั้งเป็น
กองทุนดังกล่าวมาจากเงินบริจาคจากที่ปรึกษาและ
คณาจารย์ของสถาบันฯ นอกจากน้ีนักศึกษาของ
หลักสูตรยังสามารถสมัครเข้าชิงทุนของบัณฑิต
วิทยาลัย ทุนสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล  และทุนประเภทต่างๆ ได้อีก
ด้วย ปัจจุบันหลักสูตรฯ พยายามมองหาแหล่งทุน
ภายนอกท้ังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ท่ีจะ
สนับสนุนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป   
 
เชิญชวนผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษา  
 หลักสูตรฯ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ท่ีสนใจ
ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จบปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา  สามารถเรียนได้ หรือหากมี
ประสบการณ์การท างานด้านสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษากรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษ  ใน
ฐานะประธานหลักสูตรมีความมั่นใจว่า  เมื่อผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาน้ีไปแล้ว จะสามารถวิเคราะห์
ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระดับ
ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน  ความรุนแรง  และความขัดแย้งและ
สามารถวิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาสังคม  ผ่าน
มุมมองด้านสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี  เพื่อแปรผล
การเรียนรู้ไปสู่การท างานสาขาต่างๆ  ได้  
 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสทิธิมนุษยชนและสันติศกึษา 
MASTER  OF  ART  HUMAN RIGHTS AND  

PEACE STUDIES (THAI PROGRAM )  
สถาบันสิทธิมนุษชนและสันติศึกษา  มหาวทิยาลัยมหิดล 
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ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

วิธีใช้งาน 
 เปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Word ๒๐๑๓ หรือ Word 
๒๐๑๖ ( ในกรณีตัวอย่างใช้ Word ๒๐๑๖)    จะใช้การคลิกขวาท่ีไฟล์ 
แล้วเลือก Open with > Word ๒๐๑๖ หรือจะเปิดโปรแกรม Word 
ขึ้นมา แล้ว Browse ไปจนเจอไฟล์ PDF  

        ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๖  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 

๐๕ 

รู้หรือไม่ Microsoft Word   
ใช้แก้ไขไฟล์ PDF ได ้ 

 ปัจจุบันน้ีหลายๆ คนคงรู้จักไฟล์ PDF หรือ Portable Document Format กันดี  มันคือไฟล์เอกสารท่ีคิดค้นโดย Adobe ไว้ใช้ส าหรับ
แก้ปัญหาเวลาน าไฟล์เอกสารไปเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แล้วผลปรากฎว่าไม่มี Font ตัวอักษร บนเครื่องนั้น ท าให้รูปแบบเอกสารผิดเพี้ยนไป 
แต่ถ้าเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เอกสารจัดมาหน้าตาแบบไหน  จะหน้าตาแบบน้ันเลย  ตั้งแต่มี  Microsoft Word ๒๐๑๓ เป็นต้นมา ความสามารถในการแก้ไข
ไฟล์ PDF ได้ถูกเพิ่มเข้ามา  (จากเดิมท่ีแค่เซฟไฟล์เป็น PDF ได้) ฟีเจอร์นี้ Microsoft เรียกว่า PDF Reflow   

ที่มา : 
 http://www.kafaak.com/2016/05/04/using-microsoft-word-as-pdf-editor/ 

           เมื่อเปิดไฟล์ออกมาแล้ว จะมีหน้าต่างเตือนว่า ก าลังจะแปลง
ไฟล์ให้แก้ไขได้  จากนั้นเราตอบตกลง  โดยระยะเวลาในการแปลง จะ
ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ PDF มีกี่หน้า มีกราฟิกหรือและมีความซับซ้อนในการจัด
วางหน้ากระดาษมากน้อยแค่ไหน … เมื่อแปลงเสร็จ  โปรแกรมจะถามเรา
ด้านบนว่า จะเข้าโหมดแก้ไขไฟล์ได้ไหม ถ้าเราคลิกเลือกตรงนั้น  
โปรแกรมจะมีหน้าต่างถามเราอีกครั้งเราจึงตอบตกลง สักพักโปรแกรม 
จะพร้อมใช้งาน ดังภาพ 

มีจุดสังเกต คือ ถ้าจะให้แน่ใจว่าจะแปลงข้อความในไฟล์ PDF มาเป็นแบบ
แก้ไขได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานน้ัน ควรจะมี font ท่ีใช้ในไฟล์ PDF 
ด้วย ไม่อย่างนั้นจะมีโอกาสแปลงไม่ส าเร็จ  ข้อจ ากัดอีกอย่างของ PDF 
Reflow คือ ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้แบบเหมือนต้นฉบับเพราะ
สุดท้ายมันคือการแปลงไฟล์กลับมาเป็นรูปแบบท่ี Microsoft Word แก้ไข
ได้ ถ้าเป็นเอกสารท่ีค่อนข้างตรงไปตรงมา ไม่ได้มีการจัดวางหน้ากระดาษ
หรือกราฟิกซับซ้อนมากจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามาเจอแบบท่ีการจัดวาง
หน้ากระดาษซับซ้อน หรือด้านหลังข้อความมีกราฟิกอยู่  จะมีโอกาสท่ี 
PDF Reflow จะมองว่ามันเป็นกราฟิก ไม่ใช่ข้อความ แล้วไม่ท าการแปลง 
หรือบางทีอาจแปลงผิด เช่น ถ้าคิดจะแปลงโบชัวร์ขายรถ การแก้ไขไม่น่า
ประสบความส าเร็จซักเท่าไหร่ แต่ถ้าแปลงวิทยานิพนธ์ท่ีเป็น PDF ให้เป็น
แบบแก้ไขได้  อันน้ีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า  (อ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของ  Microsoft) 
 สุดท้าย ถึงแม้ว่าโปรแกรมจะสามารถแปลงไฟล์ได้สมบูรณ์และ
ไม่ได้ในทุกกรณี แต่การท่ีเรารู้ว่า Microsoft Word ๒๐๑๓ หรือ Word 
๒๐๑๖ ท่ีเรามีใช้กันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แทบทุกเครื่องสามารถช่วยได้  
จึงถือว่าเป็นเรื่องดี  ในยามท่ีเราต้องการแก้ไขไฟล์ PDF เล็กๆ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

http://www.kafaak.com/2016/05/04/using-microsoft-word-as-pdf-editor/
https://support.office.com/th-th/article/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1-PDF-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8


รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

คนจะเก่งหรือไม่เก่งนั้น อยู่ท่ี  “ความคิด 
ทัศนคติ” ความคิดหรือทัศนคติน้ี  ต้องเป็นเชิงบวก 
ซ่ึงเมื่อเวลาเราเจอโจทย์อะไรสักอย่าง บางคนบอก
ตัวเองว่าเราไม่เก่ง ท าไม่ได้หรอก มองไปก็เจอแต่
ปัญหา อย่างนี้เรียกว่า “ปิดประตูความส าเร็จ” ตั้งแต่
ยังไม่เริ่มต้น คนเก่งจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่าง
จากคนไม่เก่ง ไม่ใช่ว่าเพราะเก่งเลยท าได้ เพราะไม่
เก่งเลยท าไม่ได้ แต่มันคือ “ความคิด ทัศนคติ” ท่ี
แตกต่างกัน และการท่ีคนเราจะเก่งหรือไม่น้ัน ก็ไม่ได้
เป็นกรรมพันธุ์แต่อย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับคนๆ น้ัน จะมี
ความคิด ทัศนคติ มีความพากเพียร มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ท าให้ส าเร็จเพียงใดต่างหาก ฉบับน้ีจึงขอน าแนวทาง 
๗ วิธีคิดอย่างคนเก่ง มาฝากกันค่ะ… 

 
 ๑. คิดในทางที่ดี  มองโลกในแง่ดี และท า

ทุกสิ่งอย่างเต็มก าลัง  ด้วยรอยยิ้มและความเบิกบาน  
ท าตัวให้สดชื่นมีชีวิตชีวา และกระตือรือร้นอยู่เสมอ
พร้อมท่ีจะเผชิญกับทุกสถานการณ์ จะช่วยให้คุณ
สามารถจัดการกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาได้อย่างอยู่มือ 
 

 ๒. มีศรัทธาในตัวเอง  ถ้าแม้แต่ตัวคุณ
เองยังไม่ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วจะมีมนุษย์
หน้าไหนล่ะ จะเชื่อมั่นในความเก่งของคุณ อยากให้
ใครๆ เขาชื่นชอบและท่ึงในตัวคุณ คุณจะต้องมั่นใจ
ตัวเองก่อน 

 
 ๓. ขอท้าคว้าฝัน ไม่มีอะไรที่จะทรงพลัง

มากเท่ากับความตั้งใจจริงและทุ่มสุดตัว มีความ
กระหายอันแรงกล้าท่ีจะพาตัวเองไปสู่จุดหมาย น่ัน

แหละเป็นแรงผลักดันท่ีจะท าให้คุณสานฝันสู่
ความจริงได้ 

 
 ๔. ค้นหาบุคคลต้นแบบ  ใครก็ได้ที่

คุณชื่นชม เพื่อเป็นมาตรฐานท่ีดีในการด าเนิน
รอยตาม   ศึกษาแนวคิด  วิธีการท างาน จุดเด่น 
ในตัวเขา เผื่อว่าเราจะได้ไอเดียดีๆ มาปรับใช้ให้
ชีวิตก้าวสู่ความส าเร็จ 

 
 ๕. เริ่มต้นงานใหม่ทุกวันด้วยรอยยิม้

สดใส  คนท่ีมีรอยยิ้มระบายไว้บนใบหน้า 
เสมือนประตูท่ีเปิดกว้างให้ใครๆ อยากเข้ามาคบ
หาด้วยการเจรจา หรือติดต่องานก็มักจะลงเอย
ด้วยความส าเร็จ มากกว่าคนท่ีหน้าตาแบกโลก 
นอกจากนี้ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะยังสร้าง
ความเบิกบานและคลายทุกข์ แถมยังเป็นยา
อายุวัฒนะชั้นเยี่ยม    ท่ีท าให้เราดูอ่อนเยาว์กว่า
วัยตลอดกาล รู้อย่างนี้แล้วหัดติดรอยยิ้มไว้ท่ีมุม
ปากเป็นประจ า 

 
 ๖. เรียนรู้จากความผิดพลาด  สี่เท้า

ยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง จะเป็นอะไรเชียว
ถ้าเราจะท าอะไร แล้วจะยังไม่ส าเร็จอย่างที่หวัง
ไว้ เพียงแต่ขอให้ท าเต็มท่ี และเปิดใจให้กว้าง
ยอมรับความจริง หันมาทบทวนดูว่า มีขั้นตอน
ไหนท่ีผิดพลาดไป เพื่อท่ีจะเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่า
เดิม 

 
 ๗. ทะนุถนอมมิตรสัมพันธ์เก่าๆ  อัน

น้ีเป็นสิ่งท่ีพวกเราต้องตระหนักและทราบดี คงไม่
มีใครท่ีจะอยู่อย่างมีความสุขโดยปราศจากเพื่อน 
หรือมิตรท่ีรู้ใจหรอกนะคะ แม้ว่าชีวิตของคุณใน
แต่ละวันจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตาม คุณควรจะมี
เวลาให้กับเพ่ือนซ้ีท่ีรู้จักกันมานาน แวะไปหากัน
เมื่อโอกาสอ านวย ชวนกันออกมาทานข้าวในช่วง
วันหยุด ส่งการ์ดปีใหม่ หรือร่อนการ์ดวันเกิดไป
ให้ เผื่อในยามท่ีคุณเปล่าเปลี่ยวหงอยเหงา เศร้า
ทุกข์ใจ  ยังมีมิตรสัมพันธ์เก่าๆ อยู่ 

หากลองตั้งค าถามว่า คนเก่งท าไมถึง
ขยัน และคนไม่เก่งท าไมถึงอิดออด เพราะคนเก่ง
หรือคนท่ีมีศักยภาพสูง จะมีความรู้สึกโดย
ธรรมชาติต่อสิ่งต่างๆ ว่า  “น่าจะท าได้”   ความ   
รู้สึกเช่นน้ีจะเป็นตัวผลักดัน ให้เกิดความมุมานะ 
อยากลองท า ซ่ึงคนท่ีรู้สึกว่าท าได้จึงมีความ
พยายามมากกว่าคนท่ีไม่มีความรู้สึกนี้ ส่วนคนท่ี
ไม่เก่ง เป็นเพราะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่
เก่ง  จึงไม่เกิดแรงผลักดันให้มุมานะ หรือ
พยายามท าให้ส าเร็จ เมื่อไรก็ตามท่ีคนไม่เก่ง
เปลี่ยนความคิด จะสามารถประสบความส าเร็จ
ได้เช่นกัน   แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ… 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
๗ วิธีคิดอย่างคนเก่ง 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๖  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 

๐๖ 

ที่มา : แหล่งที่มา 
https://www.novabizz.com/NovaAce/

Intelligence/Thinking_Method.htm  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๑๖ – ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐  
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม Intensive MU GRAD TEST (Salaya Campus) 
ติดต่อ :  ศูนยภ์าษา  ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒ 

๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
พิธีมอบทุนวิทยานิพนธบ์างส่วน  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๑ – ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ก าหนดการเรียนการสอนรายวิชา  บฑคร ๕๒๑  จรยิธรรมการวิจยั  
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐   (บรรยายภาษาไทย) 
ติดต่อ :  งานบริการการศึกษา  ต่อ ๑๒๓ 

ปฎิทินกิจกรรม 

วันน้ี –  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน (ภาคพิเศษ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนกัศึกษา  ต่อ ๑๑๒-๑๑๓,๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑๙ กันยายน – ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครอบรม Intensive MU GRAD TEST (Phayathai Campus) 
ติดต่อ :  ศูนยภ์าษา  ต่อ ๒๒๑ – ๒๒๒ วันน้ี – ๒๔  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 

เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ) คณะวศิวกรรมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนกัศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๖  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๖๐ 

๐๗ 

ขอรับทุนเงินยืม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

จะประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รบัเงินยืม 
และ กาํหนดวันเข้ารับสัมภาษณ์เพื่อขอรับเงิน
ยืม ทาง http://www.grad.mahidol.ac.th   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะ
พิจารณาให้เงินยืมแก่นักศึกษาท่ีมีคุณสมบตัิ 
ครบถ้วน  และผา่นการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการและการพิจารณาของบัณฑิต
วิทยาลัยถือ เป็นท่ีสิ้นสุดไม่มกีารอุทธรณ์    

การประกาศผลการพิจารณาให้เงิน
ยืม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะ
ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับเงินยืม ทาง 
http://www.grad.mahidol.ac.th 
 
สอบถามรายละเอียด  

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี งานกิจการ
นักศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์
๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓  
โทรสาร ๐๒ ๔๔๑  ๙๕๑๑ 

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุนเพ่ือการวิจัย Fullbright 
Junior Research Scholarship Program (JRS), 
Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S.
-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 
ประจําป ี๒๕๖๑ 
มูลนิธกิารศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เปิดให้
ทุนเพ่ือทําการวจิยัและการสอนระยะสั้น  
 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี ้ - วันท่ี  ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐  กรอกใบสมัครได้ท่ี
application.fulbrightthai.org  
ดูรายละเอียดเพิม่เติมได้
ท่ี www.fulbrightthai.org  
ติดต่อ คุณธลสิา ท่ี  ๐๒  ๒๘๕ ๕๐๘๑ – ๒   
ต่อ ๑๐๗ 
ดูรายละเอียดเพมิเติมได้ท่ี   
http://fulbrightthai.org/default.asp 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มี
ความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหา
ทางการเงินในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุน
จํานวนหน่ึง เพื่อเป็นเงินยืมในการชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกลา่ว ใหแ้ก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัครขอรับเงิน
ยืม  

๑ เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับและช้ันปี ท่ีมีความ
ประสงค์จะยืมเงินเพ่ือการชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล (นักศึกษาช้ันปี
ท่ี ๑ รหัสป ี๖๐ มสีิทธิ์ขอรับเงินยืมตั้งแต่ภาคเรียน
ท่ี ๒ เปน็ต้นไป)  

๒ ไม่เป็นผู้ซ่ึงค้างชําระเงินประเภทต่าง ๆ 
แก่บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล  

๓ เป็นผู้ท่ีได้รับการรับรองเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจากประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษาในสาขาวิชาท่ี
นักศึกษา  ศึกษาอยู่  
  
มูลค่าเงินยืม  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดให้นักศึกษาสามารถขอรับเงนิยืมตาม
จํานวนท่ี นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าลงทะเบียน ตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง 
ท้ังน้ีจํานวนเงิน ตอ้งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน)  
 

กําหนดการรับสมัครขอรับเงินยืม และการ
พิจารณาให้ทุน  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
กําหนดเวลาการรบัสมัครขอรับทุนและปิดรับ
แบบฟอรม์ และหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อ
ขอรับทุนยืม ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาคปลาย  
วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
สัมภาษณ์ผู้ขอรับเงินยืม  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิ์ขอรับ 

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
นักศึกษาผู้สมัครขอรับเงินยืม สามารถ Download 
แบบฟอรม์การสมคัรขอรับเงินยืม ได้ท่ี http://
www.grad.mahidol.ac.th และตอ้งกรอก
แบบฟอรม์การสมคัรขอรับเงินยืม GR.SS.06 ให้
ครบถ้วน โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก และเสนอผา่นประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร พร้อมดว้ยเอกสาร
ประกอบการสมัคร ตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม และ
ให้ย่ืนใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ ได้ท่ี งาน
กิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
มหิดล  (ศาลายา) และ/หรือสาํนักงานบัณฑิต
วิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(หากเกินจาก วันท่ีกําหนดบัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะไมร่ับพิจารณา)  
 
เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้  

- ประวัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับเงนิยืม  
- สาํเนาเอกสารใบลงทะเบียนเรียนและ

ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้สมัคร 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนเพื่อการวิจัย Fullbright  

การให้เงินยืม (Graduate Loan) เพือ่
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลยั  ม.มหิดล 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  



 
  

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๖  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๖๐ 

 บัณฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol  

บัณฑิตวิทยาลัย โดยสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จัดกิจกรรมบณัฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol  เมือ่วันท่ี ๒ 
กันยายน ๒๕๖๐  ณ หอ้งประชุม ๓๒๒ อาคารศูนย์การเรียนรู ้ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : ทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร 
(Communication and Language Skills) เพื่อให้นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รูจ้ักและรับทราบข้อมลูดา้นตา่งๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
มหิดล และเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษา
ต่างชาติผา่นกิจกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.
พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกลา่วเปิดงาน  
พร้อมดว้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากร
ศาสตร ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจันันท์ มตัติทานนท์ คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา  และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้
เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม  กจิกรรมภายในงานประกอบด้วย  กิจกรรมสานสัมพันธ์  
เกมนันทนาการ   กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้มหดิล  และพิธีบายศรสีู่ขวญั มีนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกจิกรรม ๓๓๗ คน บรรยากาศภายในงาน
เป็นไปด้วยความความรัก  ความอบอุ่น 

 อบรม  Building competitiveness in the globalized world   

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม “Building competitiveness in the 
globalized world” ภายใต้กจิกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นํา 
(Leadership and Management Skills) วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ช้ัน ๔ อาคารบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
วิทยากร โดย Mr. Ramdani Sirait, Senior Journalist, writer and corpo-
rate manager and Dr. Yurdi  Yasmi, Coordinator at FAO Regional 
office for Asia and the Pacific มีนักศึกษาไทยและนานาชาติ บณัฑิตวิทยาลัย 
เข้าร่วม  ๑๕๐  คน 

 อบรม  Curriculum  Vitae ดี ๆ ต้องมี  Infographic    

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมโครงการ Curriculum  Vitae ดีๆ ต้องมี  
Infographic  ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
( Information Technology  Skills)  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้อง
ประชุม  ๔๐๘  ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  
วิทยากรบรรยายและ Workshop   โดย ดร. อภิภู  สิทธิภูมิมงคล รองผู้อํานวย 
การฝ่ายพันธกิจพิเศษ  หอสมดุและคลังความรู้มหาวทิยาลัยมหดิล  มนัีกศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเป็นจาํนวนมาก  
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   Orientation Postgraduate International Students, Academic Year 2017  

 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

การเจรจาความร่วมมือ Osaka University :  Joint Degree Program (JDP)  

 บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย  ศาสตราจารย์ ดร. พญ.  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดี 
พร้อมคณะผูบ้ริหารบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรบัและร่วมเจรจาความร่วมมือดา้น
การศึกษา  Joint Degree Program (JDP)  กับคณะผู้บริหารจาก Osaka University  
นําโดย Prof. Dr. Toshiya Muranaka และ Prof. Dr. Hiromichi  Akimoto   คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  นําโดย ศาสตราจารย์ ดร. วัฒนาลัย ปานบา้นเกรด็   
หัวหน้าหน่วยความร่วมมือการวจิัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวทิยาลัยโอซาก้า ( MU-OU:CRC)  คณะเวชศาสตร ์
เขตร้อน  นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา บญุยืน  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 
วันท่ี  ๔ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม  ๔๐๖  ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๐๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาตา่งชาติ ประจาํปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารศูนย์การเรียนรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อตอ้นรับนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ พรอ้มแนะนําการ
ให้บริการดา้นต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ นพ. ปรีชา สุนทรานันท์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดฝี่ายกจิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์ ให้เกียรติเป็น
ประธานกลา่วต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรมท่ีสําคัญภายใน
ประกอบดว้ย 
 การแนะนําคณะผูบ้ริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พชัรีย์ 
เลิศฤทธิ ์
  การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล เพลงกันภัย 
โดยนักร้องประสานเสียง   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การแนะนําระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วย
คณบดีฝา่ยวิเทศสมัพันธ ์
 การแนะนําข้อปฏิบัติด้านการศึกษา   การทําวิทยานิพนธ์   และการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝา่ย
วิชาการ 
  การแนะนําสวัสดกิาร สทิธิประโยชน์ และกจิกรรม Soft Skills สาํหรบั
นักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรตุ รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษา  
  และต่อดว้ยการเตมิสีสันให้ชีวิต ดว้ยกิจกรรมนักศึกษา โดยสภานักศึกษา/
องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี 

บัณฑิตวิทยาลัย นําโดย  ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พชัรีย์  เลิศฤทธิ์  
คณบดี และคณะผู้บรหิารบัณฑิตวทิยาลัย มอบกระเช้าดอกไม ้ เพื่อรว่มแสดง
ความยินดใีนโอกาสท่ี ดร. ศรีประภา เพชรมีศร ี อาจารย์ประจาํสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล  ได้รับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ( honorary doctorate ) ประจําปี 2017 จาก University of 
Oslo พร้อมท้ังได้รบัเกียรติ บรรยายพิเศษ ในด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศไทย ในบริบทของอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เมื่อวนัท่ี  ๒  
กันยายน ๒๕๖๐     



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๖  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๖๐ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดย  ศาสตราจารย์  ดร. พญ.  พัชรีย์  เลิศฤทธิ ์ 
คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวทิยาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาความ
ร่วมมอืด้านการศึกษา Prof. Dr. Glas U. Ahsan Honorable Pro Vice Chan-
cellor & Dean และผู้แทนจาก School of Health & Life Sciences North 
South University, Dhaka, Bangladesh เมือ่วันท่ี ๕ กันยายน  ๒๕๖๐   ณ  
สํานักงานคณบดี  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลยั  ต้อนรับผู้แทนจาก North South University, Dhaka, Bangladesh 

 

 

บัณฑิตวิทยาลยั  ร่วมงานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ  สานสัมพันธ์การแพทย์และการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย นําโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดฝี่ายพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศ, อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ, Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวเิทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และแนะแนวการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์
การแพทย์และการศึกษาครัง้ท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  ๑๓ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ 
ศูนย์ประชุม Ismaili Jamatkhana and Center กรงุธากา สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ ซ่ึงจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุธากา สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ และได้เดินทางไปเย่ียมชมการดําเนินงานของ North 
South University  เพื่อรว่มประชุมหารือแนวทางในการทําความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย  

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นส่ือกลางสําหรับเผยแพร่ข่าวสารการดําเนินงานและกิจกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารสําหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ  

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  เอื้อมพร   มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  สุณีย์  กัลยะจิตร   นภดล             
วรณิชรวนันท์   สมชยั   ตระการรุ่ง   ชชัชยั  คุณาวิศรุต   วิชิต   สุธรรมารักษ์   สุเทพ  ไวยครุฑธา   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กัลยะจิตร   วรรณา  ชว่ยรกัษา    
ปาณิสรา ร้อยชิน  อรญัญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสมัฤทธ์ิ 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 

๑๐ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN-QA Implementation and Gap Analysis   

 บัณฑิตวิทยาลัย    จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง AUN - QA 
Implementation  and  Gap  Analysis (กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ )  
เมื่อวันท่ี  ๒๑  กนัยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ช้ัน ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล  ศาลายา   โดยม ีรองศาสตราจารย์  ดร.วราภรณ ์ 
อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ประธานกลา่วเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุเทพ  ไวยครฑุธา  รองคณบดฝีา่ยวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา  กลา่ว 
รายงานวัตถุประสงค์โครงการ  ซ่ึงครั้งน้ีได้รับเกียรตริองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. 
กัญญดา อนุวงศ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรี ศุภสุธีกลุ  จากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ    เป็นวิทยากรใหค้วามรู ้ ซ่ึงมีคณาจารย์ประจําหลกัสูตรสาขา 
วิชากลุม่ทางด้านสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ จากส่วนงานตา่งๆ มหาวิทยาลัย 
มหิดล  เข้ารว่มอบรบประมาณ  ๗๐  ท่าน 



๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๖  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินแทนพระองค์  ไปในการพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
มหิดล และสถาบันสมทบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๒  
กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  โดยปีน้ี มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๙๔๔ คน เข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร จ านวน ๑,๒๑๕  คน แบ่งเป็น ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒๐๔ คน ผู้แทนระดับประกาศ-  
ณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน ๒ คน ระดับปริญญาโท จ านวน 
๑,๐๐๖ คน ผู้แทนประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๓ คน  

วันแห่งความภาคภูมิใจ  
“ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” 

    พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล 



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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