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บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผูบ้รหิารบณัฑติวิทยาลัย Hasanuddin University ประเทศอนิโดนีเซีย  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๙   ประจ าเดือนตุลาคม   ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Sing for Indonesia, Pray for Indonesia" เมื่อวันที่ ๑๒  
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณตลาดนัดวันศุกร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ศาลายา เพื่อร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศอินโดนีเซีย โดย
มีนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันขับร้อง
บทเพลง พร้อมกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งรายได้จากการรับบริจาค จะมอบให้กับสถานทูต
อินโดนีเซีย  ประจ าประเทศไทย  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป   

 บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย  ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 
๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒๐๖  ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา ในการน้ี Dr. Aung Win Tun ได้น าเสนอข้อมูลด้านการศึกษาและ
รายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากน้ัน
ผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้เจรจาความร่วมมือในอนาคต ด้านการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา, Co-Degree Program, Soft Skills Exchange   

 Sing for Indonesia, Pray for Indonesia  
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๐๓ 



๐๔ 

 บัณฑิตวิทยาลัย   เปิดให้ทุนสนับสนุน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท - 
เอก  ในการเสนอผลงานทางวิชาการ  ภายใน 
ประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ 
(จ านวน ๑๒  ครั้ง ) 
 คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 ๑.  เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
ระดับปริญญาโท - เอก  
 ๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  
(แผน ก ) และนักศึกษาปริญญาเอก ที่สอบผา่น
โครงร่างวิทยานิพนธ์   โดยได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย ให้ด าเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้   
รวมทั้งได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว  และต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับ

ทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  
 ๓. ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการ
พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท- เอก ไปเสนอ
ผลงานวิชาการภายในประเทศ จากบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๔. ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นล าดับ
แรก ของบทคัดย่อผลงานทางวชิาการที่จะ
น าเสนอ  และระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้น าเสนอ และ
ผลงานที่จะน าเสนอ  จะต้องมีตราสัญลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏ  ในการน าเสนอ
ผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ 
Poster Presentation  
 ๕. กรณีได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนใน
การเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้ จากแหล่ง
ทุนอื่น โปรดระบุชื่อแหล่งทุนทั้งหมด เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณา 
 ๖. หากทราบภายหลังว่าผูส้มัครขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง   บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ
เรียกทุนคืนได้ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนสนบัสนุนนักศกึษาระดบั
บัณฑิตศกึษา ปริญญาโท - เอก ในการ

เสนอผลงานทางวิชาการ 
ภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
โครงการ Cultural Trip ตอน Go Karn Together 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เย่ียมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล   
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 

บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
โครงการแบ่งปันความรู้ หวัข้อ การบริหารโครงการมืออาชีพ : Professional 
Project Management  
ติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๐ 

๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
งานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจ าปี ๒๕๖๑  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๗ ปี สถาบันวจิัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  
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๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
โครงการอบรมเรื่อง Transformative Learning Skill 2 & Value-
based Time Management  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด  
      -  ก าหนดการช่วงเวลาการน าเสนอผลงาน   
      -  ระยะเวลาการสมัครขอรบัทุน  ได้ที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/Thailand2562.pdf 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี http://
www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/ 
 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี งานกิจการนักศึกษา 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความรว่มมือทางวิชาการ  การวิจัย   
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕, ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  เย่ียมชมศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
Advance Strategic Planning Model (Holistic Management)  
ติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
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๔ ตัวช่วยที่จะท ำให้   
ของคุณออกมำดูดี อย่ำงง่ำยดำย  

Pslides  รองรับ (Windows)  
 แบบส าเร็จรูป (Templates) ใน PowerPoint น้ันช่วยให้เรา
เริ่มต้นงานใหม่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งในโปรแกรมจะมีแบบส าเร็จรูปให้มาจ านวน
หน่ึงอยู่แล้ว    แต่อาจจะยังไม่ใชแ่บบที่เราต้องการ  ซึ่ง  Pslides น้ัน 
เป็นเว็บไซต์ที่รวมแบบส าเร็จรูปสวยๆ เอาไวใ้ห้เราเลือกใช้มากมาย โดย
จะมีทั้งฟรีประมาณ ๑๕๐  แบบ และไม่ฟรีอีกมาก โดยราคาเริ่มต้นที ่
$15 (ประมาณ ๔๙๐  บาท)  อีกทั้งยังมีเว็บที่แจกแบบส าเร็จรูปอีกหลาย
แห่ง เช่น SmileTemplates, TemplatesWise, FPPT, Powered 
Template ฯลฯ 
เว็บไซต์ : https://pslides.com/powerpoint-templates/ 

ท่ีมำ : www.makeuseof.com , appsource.microsoft.com,  
pslides.com , www.liveslides.com 

 Microsoft PowerPoint, Google Sheet และ Keynote เป็นโปรแกรมยอดนิยมในการท าพรีเซนเทชั่น (Presentation) ซึ่งการใช้งานใน
เบื้องต้นที่จริงก็ไม่ได้ยุ่งยาก แต่การที่จะท าให้ชิ้นงานออกมาสวยงามดูดีน้ันไม่ง่ายเลย ฉบับน้ีเราจึงอยากแนะน าตัวช่วยที่จะท าให้การสร้างพรีเซนเทชั่นที่
ให้ออกมาดูสวยอย่างง่ายๆ ซึ่งจะมีอะไรบ้างน้ัน  ติดตามได้จากฉบับน้ีค่ะ 

Peetch  รองรับ (Windows, macOS) 
 Peetch เป็นเว็บดาวน์โหลดแบบส าเร็จรูปเหมือน Pslides ท่ี
เราแนะน าไป แต่ที่เราแยกมันออกมาเพราะว่า มันมีจุดยืนที่แตกต่างกัน 
แบบส าเร็จรูปของเว็บน้ี ท าออกมาให้เหมาะสมกับการใช้น าเสนอไอเดีย
ขนาดใหญ่ของนักพัฒนา     หรือผูป้ระกอบการบนเว็บตอนน้ีมีแค่ ๔๒  
แบบเท่าน้ัน อาจจะดูน้อย แต่ว่ามันได้รับการออกแบบให้น าไปใช้ในการ
ท างานได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเล่าเรื่อง, ปัญหา, แนวทาง, แผนการ
ตลาด, วิเคราะห์ข้อมูล, แผนอนาคต, วิเคราะห์ทีม ฯลฯ พูดง่ายๆ เน้น
ใช้ท างานแบบมืออาชีพโดยเฉพาะเลย ใครที่เป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้า
โครงการ เราค่อนขา้งแนะน าให้ใช้งานเว็บน้ีเลย  เว็บไซต์ : http://
peetch.slidor.fr/ 

LiveSlides  รองรับ (Windows, macOS) 
 การจะฝัง (Embed) วิดีโอจาก  น้ันไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่หากจะฝัง
มีเดียอื่นๆ ลงในเว็บ YouTube หรือ PowerPoint ไม่ง่ายเลย ซึ่ง LiveSlides นี้จะ
ช่วยให้เราฝังเน้ือหาจาก   YouTube,  Vimeo,  Twitter,  Poll,  Google  
Calendar, Outlook Calendar, Google Maps, Asana, Google Docs หรือเว็บ
แอพฯ อื่นๆ ลงในสไลด์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แค่ Copy ลิงก์มาแปะ
เท่าน้ัน ที่เห็นในภาพไม่ใชแ่คปเจอร์จอมา  แต่เป็นฝังมาเลย เราสามารถคลิกขยาย
ภาพในทวิต คลิกลิงก์ในทวิตได้โดยตรง   
ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.liveslides.com/download 

Noun Project  รองรับ (Windows, macOS) 
 ตัวน้ีคือโปรแกรม Add-in ส าหรับโปรแกรม PowerPoint แต่ก็สามารถ
ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกัน Noun Project ได้รวบรวมไอคอนเอาไว้จ านวนมาก 
รอให้คุณหยิบไปใช้ประกอบในสไลด์ได้ในทุกสถานการณ์ ตัวไอคอนสามารถปรับ
ขนาด และเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการอย่างอิสระ ทางผู้พัฒนาใหข้้อมูลว่ามี
ไอคอนกว่า  ๑,๐๐๐,๐๐๐  แบบให้เลือกใช ้   การใช้งานแบบฟรีจ าเป็นต้องให้
เครดิตแก่ผู้ออกแบบไอคอนด้วย ซึ่งหากต้องการน าไปใช้ท างานจะมีค่าบริการปีละ 
$39.99 (ประมาณ ๑,๓๐๒ บาท) เท่าน้ันเอง 
ดาวน์โหลดได้ที่ : https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/
WA104381063   เว็บไซต์ : https://thenounproject.com 

https://www.makeuseof.com/tag/powerpoint-add-ins-templates-presentations/
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104381063
https://pslides.com/templates/numeracy-vocabulary-powerpoint-template/
https://www.liveslides.com/download
https://tips.thaiware.com/829.html
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Corner : 
ความส าเร็จในการท างาน สร้างดว้ยตัวคุณเอง 
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๐๖ 

Development : ไม่หยุดย้ังการพัฒนา 
            ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานได ้ 
จะต้องเป็นคนที่มีหัวใจของการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองบคุลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการ
ท างาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีการส ารวจและประเมินความ 
สามารถของตนเองอยูต่ลอดเวลา  คอยตรวจสอบว่าเรา
มีจุดแขง็และจุดบกพร่องในด้านใดบา้ง และพยายามท่ี
จะหาทางพฒันาจดุแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตน
ให้ดีขึ้น   เช่น  ถ้าไม่เกง่ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงจ าเป็นต้อง
น ามา ใช้ในการท างานก็ควรขวนขวายหาโอกาสที่เรียน
เพิ่มเติม นอกจากน้ียงัต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวิธีการ 
หรือขั้นตอนการท างานแบบเดิมๆ โดยควรจะหาเทคนิค
และแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการท างานของตนเองให้
ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ 
 
Endurance : มุ่งม่ันอดทนสู่เป้าหมาย 
 ความอดทนเป็นพลังของความส าเร็จ อดทน
ต่อค าพดูอดทนต่อพฤติกรรมการดหูมิ่นหรือสบประมาท 
อดทนต่อความเครียดในการท างาน  บางคนลาออกจาก
ที่ท างาน  เพราะเจอหัวหน้างานพดูจารุนแรง หรือเพยีง
แค่ถูกต่อว่าต่อหน้าที่ประชุมเท่าน้ัน     คุณรู้ไหมว่าการ

ลาออกจากงานบ่อยๆ น้ันเป็นสิง่ที่ไม่ด ี เพราะเวลา
คุณไปสมัครงานที่ไหนเคา้อาจจะมองว่า คุณเป็น
คนไม่มีความอดทนเลยก็เป็นได ้ (เสียประวัติการ
ท างานของคุณเอง) หากคุณต้องเผชญิกับสถาน- 
การณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ปรารถนา ขอเพียงแต่ใหคุ้ณ
มีความอดทนและอดกลั้นเข้าไวแ้ล้วคุณจะสามารถ 
เผชิญกับปัญหาตา่งๆ ได้ส าเร็จ 
 
 Versatile : หลากหลายความสามารถ 
           หลายๆ องค์กรย่อมต้องการคนที่มีความรู้ 
และความสามารถใหเ้ข้ามาพัฒนา และปรับปรุง
องค์กรให้ดขีึ้น ขอให้ลองคิดดูว่า ถา้คุณเป็นเจ้าของ
บริษัท คุณอยากได้คนที่สามารถท างานไดห้ลายๆ 
อย่าง หรือท าได้เฉพาะอย่างใดอยา่งหน่ึง  แน่นอน 
คุณคงต้องการได้บคุคลที่มีความสามารถท างานได้
หลากหลาย ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลีย่งงานที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ ซ่ึงบางคนที่หลีกเลี่ยงงาน กลัววา่
จะต้องท างานมากกว่าคนอ่ืน ไม่อยากให้ใครเอา
เปรียบ ไม่เคยอาสาที่จะท างานนอกเหนือจากงานที่
รับผิดชอบ  แน่นอนว่าคนกลุ่มน้ีไม่มีทางที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวติการท างานได้

เลย  ดีไม่ดี กลุ่มคนเหลา่น้ีอาจจะเป็นกลุ่มคนแรก
ที่ถูกพิจารณาให ้ Lay Off ก่อนก็เป็นได้ (หาก
องค์กรต้องเผชญิกับสภาวะการเงินที่ถดถอย) 
 
Energetic : กระตือรอืร้นอยู่เสมอ 
            ความส าเร็จต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมี
ความกระตือรือร้น และมีความตื่นตัวท่ีจะแสวง
ความรู้ใหม่ๆ การรับฟงัข้อมูลข่าวสาร ปญัหาและ
อุปสรรคต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น พร้อมทัง้มีความมุ่งม่ันที่จะ
แก้ไขปัญหา และอุปสรรคให้ประสบผลส าเร็จ โดย
ส่วนใหญ่คนที่มีความกระตือรือร้น จะเป็นคนที่
ชอบลองผดิลองถูก มาท างานก่อนเวลาเสมอ เพื่อ
หาโอกาสค้นคว้าข้อมูล อีกทั้งหาความรู้เพิ่มเติม 
พยายามท่ีจะให้งานเสร็จก่อน    หรือตรงตามเวลา
ที่ก าหนด  ซ่ึงแตกตา่งจากคนที่ขาดความกระตือ-   
รือร้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้สึกไม่อยากให้วัน
ท างานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จส้ิน
สัปดาห์การท างาน ท างานเฉื่อย ไม่สนใจรับฟงั
ข้อมูลข่าวสารใดๆ เลย ขอเพยีงใหง้านของตนเอง
เสร็จเท่าน้ัน เพื่อที่จะได้กลบับ้านหรือไปที่ไหนๆ 
ตามท่ีใจปรารถนา ซ่ึงท านายไดเ้ลยวา่ บุคคล
เหล่าน้ันไม่มีทางหรือมีโอกาสน้อยมากในการได้รับ
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ของตน 

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยท างาน แต่ละคนย่อมมีความคาดหวังให้งานของตนประสบผลส าเร็จ ซึ่งก็แล้วแต่
แนวทาง และวธิีการในการสร้างความส าเร็จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป เช่น  บางคนชอบเอาใจและ
หาวิธีการต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจจากหวัหน้างาน เพราะคิดว่าหวัหน้างานสามารถสนับสนุนความ 
ส าเร็จที่เกิดขึ้นให้กับตนเองได้  หรือบางคนประสบความส าเรจ็ได้จากการสนับสนุนของทีมงานโดยพยายาม 
ท าทุกวิถีทางให้สมาชิกในทีมรักใคร่ เพ่ือว่าจะได้สนับสนุนให้ตนเองประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน
ตามที่มุ่งหวังไว้  บางคนเชื่อไสยศาสตร์อาศัยสิ่งศักด์ิสิทธิ์ชว่ย  และยังมีอีกหลายคนต้องการมุ่งหวังที่จะให้
หน้าที่การงานของตนประสบความส าเร็จด้วยความสามารถและฝีมือของตัวเอง ความส าเร็จด้วยฝีมือของ
เราเองจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ดังน้ัน คอลัมน์น้ี จึงขอน าเสนอเทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้าง
ความส าเร็จในการ ท างานด้วยตัวคุณเองตามหลักการง่ายๆ ของ " D-E-V-E-L-O-P " ดังน้ี 



๐๗ 

 HR Corner : มุม ‘ฅ’ คน 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๙  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ 

ขอบคณุแหลง่ทีม่า  http://www.siamsafety.com  
: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์   

Love : รักงานท่ีท า 
           ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า “คนเราไม่สามารถ
เลือกเกิดได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะรักงานที่ท าอยู่
ได้” พบว่าในยุคสมัยน้ีการเลือกงานที่รักมีโอกาสเกิด 
ขึ้นน้อยกว่าการที่จะเลือกรักงานที่ท า    ดังน้ัน “หาก
คุณไม่สามารถเลือกงานที่รักได้ คุณก็ควรเลือกที่จะรัก
งานที่คุณท า” เพราะความรู้สึกน้ีเองจะส่งผลใหคุ้ณมี
ความสขุกับงานของคุณ ขอใหคุ้ณลองถามตัวเองว่า 
คุณรักงานที่ท าอยู่หรือไม่ แล้วคุณมีพฤติกรรมอย่างไร 
หากคุณมีความรู้สึกวา่คุณไม่รักงานที่ท าอยู่เลย และ
ผลงานที่เกิดขึ้นของคุณเป็นอย่างไรบ้าง  บางคนเบื่อ
หน่ายกับชีวิต  ท างานแบบเชา้ชามเย็นชาม ไม่มี
เป้าหมายในการท างาน ซึ่งแน่นอนว่าคุณคงไม่ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงานของคุณเลย พื้นฐานของ
ความส าเร็จอยู่ที่ความรักในสิ่งน้ัน เมื่อคุณมีความรัก 
คุณจะมีความสขุกับงานที่ท า ซึ่งจะท าใหคุ้ณพยายาม
หาวิธีการต่างๆ เพ่ือเพิ่มมูลค่าของงานที่ท าอยู่น้ัน
ตลอดเวลา และน่ันจะส่งผลให้คุณรู้จักวางแผนชีวิต
และเป้าหมายความส าเร็จในการท างานของคุณ 
 
Organizing : จัดการเป็นเลิศ 
          การจัดการงานที่ดี จะท าใหคุ้ณรู้ว่าควรจะท า
อะไรก่อนและหลังบ้าง สามารถจัดสรรเวลาและ
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่าง
เต็มที่ การจัดการจะเป็นสิ่งผลักดันให้คุณต้องวางแผน
และเป้าหมายการท างานอยู่เสมอ ทั้งน้ีคุณเคยส ารวจ 
ตัวเองบ้างหรือไม่ว่า คุณมีความสับสนและไม่สามารถ
ท างานได้เสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งเหลา่น้ี
เองจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่า คุณขาดประสิทธิภาพใน

การจัดการงานของคุณ  ซึ่งคุณไม่สามารถบริหาร 
ทรัพยากรต่างๆ  ที่มีให้เกิดประสิทธิผลได้ 
 
Positive Thinking : คิดแต่ทางบวก 
           ความคิดทางบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้
คุณมองโลกในแง่ดี มีก าลังใจและพลังที่จะท างาน
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จ คนที่
มีความคิดทางบวก จะเป็นคนที่สนุกและมีความ 
สุขกับงานที่ท า แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ  ส าหรับผู้ที่มีความคิดใน
ด้านลบอยู่ตลอดเวลา จะเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่
กับปัญหา ชอบโทษตัวเองและคนรอบข้างอยู่
เสมอ ขาดความคิดที่จะพัฒนาตนเองและงานที่
ท า ในที่สุดผลงานที่ได้รับย่อมขาด ประสิทธิภาพ 
          
  ดังน้ันหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้หน่ึง
ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน คุณควร
ประยุกต์ใช้หลักของการ “D-E-V-E-L-O-P“ (ไม่
หยุดย้ังการพัฒนา มุ่งเน้นความอดทนหลาก 
หลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รัก
งานที่ท า จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก) กล่าว
โดยรวมก็คือ พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้าน
ความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระท าของตัว
คุณ และน่ันเองจะส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้า
และประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่คุณ
ต้ังใจและมุ่งหวังไว ้ 

D  Development ไม่หยุดยั้งการพัฒนา 

E Endurance มุ่งเน้นความอดทน 

V  Versatile หลากหลายความสามารถ 

E  Energetic กระตือรือร้นอยู่เสมอ 

L  Love รักงานที่ท า 

O  Organizing จัดการเป็นเลิศ 

P Positive Thinking คิดแตท่างบวก 

ต่อจากหน้า.. ๖ 

http://www.siamsafety.com/index.php?page=moral/moral_build_to_success
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 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติงานฝ่ายต้อนรับ
และลงทะเบียนในงาน “Mahidol University International Night 2018”  วัน
ศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสิรวิิทยา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา โดยในปีนี้มีธีมงานว่า “Global Connectivity” วัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทยและต่างชาติในมหาวิทยาลัย 
มหิดล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเล่นเกมชิงรางวัล ชมการแสดงของนักศึกษา
ไทย และนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การ
แสดงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การแสดงของนักศึกษาอินโดนีเซีย ชุด 
“Pangkur Sagu” การแสดงของนักศึกษาพม่า ชุด “Mingalar Par” และปิดท้าย
ด้วยการประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2018 

 Mahidol University  
International Night 2018 

 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัย จัดโครงการอบรม SAY CHEESE WITH CELL PHONE (Creative and 
Innovative Skills)  วันเสาร์ที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณย่ิงพงศ์ หมั่นทรัพย์ 
Creative Director, Panta Company, Chiang Mai, Thailand ในการอบรมจัดให้
มีการบรรยายให้ความรูแ้ละท า workshop อาทิ เทคนิคการเขียนบท และร่าง story 
board ให้จับใจคน การเริ่มต้นใช้มือถือในการตัดต่อวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ 
การแชรว์ิดีโอลง social media ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม มคีวามรู้
พื้นฐาน ในการใช้งานฟังก์ชั่น multimedia ของสมาร์ทโฟน เทคนิคการจัด
องค์ประกอบของภาพ แสง เสียง และการตัดต่อผลงานด้วยสมาร์ทโฟน สามารถน า
องค์ความรู้ทีไ่ด้ จัดท าสื่อวิดีโอขนาดสั้น ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 โครงการ SAY CHEESE WITH CELL PHONE 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๙  ประจ าเดือนตุลาคม   ๒๕๖๑ 

๐๙ 

 By attending the Medical Physiology program 
at  Mahidol University, I learn how to widen my field of 
knowledge, and how to transfer it to others in a better 
way. The program taught me not only the matters  
related to academic field, but also the tasks related to 
communication such as how to   communicate better 
with audiences and students, which is a very helpful 
outcome for me as a teacher. Another important  
aspects that I find valuable to me is related to  
international relation. By participating in University  
activities and events, I became close friend with many 
local as well as international students. Being so, I can 
widen my social field as well as knowledge field. These 
experiences I gained allow me to become a better 
teacher as well as a better researcher.  
 
Ms. Khaing Phyu Aung  
Alumni: Master of Science Program in Medical Physiology 
(International Program)  
Faculty of Medicine Siriraj Hospital.  
 
The Congeniality Award Brand Ambassador of Graduate School,  
Mahidol University 2017. 
 

 
PartofMUFGS 

 โครงการ Thai Culture for Daily Life 2018 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Thai Culture for Daily Life 2018 
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อให้
นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวฒันธรรม
ของประเทศไทย และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม 
วิทยากรโดย   อาจารย์ย่ิงยศ   กันจินะ    คณะศิลปศาสตร์   และคุณจงลักษณ์  
เมอริดิธ ผู้ช่วยอาจารย์  งานศูนย์ภาษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่  ๒๓, ๓๐  กันยายน  และ ๗, ๑๔, ๒๑  ตุลาคม  
๒๕๖๑  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนมาก  

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
ขั้นพื้นฐาน” ภายใต้ทักษะการท างานด้านวิจัย (Research Skills) ส าหรับ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี 
การจัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพ่ือการ 
วิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา คณะ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพืน้ฐาน  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๙  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ  ดร. ดวงพร 
อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองในวันคล้ายวัน
สถาปนาในโอกาสครบรอบ ๒๒ ปี การก่อต้ังวิทยาลัยการจัดการ  เมื่อวันที่  ๑  
ตุลาคม  ๒๕๖๑ ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้
บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ  

   

 

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอื่นๆ  

ที่ปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  สุณีย์  กัลยะจิตร   นภดล  วรณิ ชรวนันท์  ธนดล ปริตรานันท์ 
สมชัย   ตระการรุ่ง   สุเทพ   ไวยครุฑธา   บุณยฤทธ์ิ   ปัญญาภิญโญผล   วิชิต   สุธรรมารักษ์   สรชัย   ศรีสุมะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กัลยะจิตร   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา ร้อยชิน  พลยทุธ์  ปานจันทร์   ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ  กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ที่   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี การก่อต้ังสถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ชั้น ๓ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครวั 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบ ๒๑ ปี คล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธีท าบุญเนือ่งในโอกาส ครบรอบ ๒๒ ป ีคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการจดัการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารอนาคต และ
ความไมแ่น่นอน   (Future  and  Uncertainty  Management)  วิทยากรโดย  คุณ 
กุลชุดา ดิษยบุตร ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความย่ังยืน สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ โดยมี อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุง่ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  
๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในงานจัด
ให้มีการบรรยายเรื่อง “What is future matter” “Futures Trends” “Strategic 
Planning” “Strategic Foresight” “Uncertainty, Risk & Opportunity” 
“Futures Strategies” หลังจากน้ันผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมกันท ากิจกรรม Work-
shop เสนอแนะความคิดเห็น ตอบข้อซักถามต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการบริหารอนาคต และความไม่แนน่อน  



 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเซีย  
เมื่อวันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
เพ่ือเย่ียมชมศึกษาดูงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย และรับทราบข้อมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัย 
มหิดล  รวมถึงข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๙  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศกึษาดูงานจาก Student Exchange Organization 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพธิีท าบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคต  ในหลวงรชักาลที่ ๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลศิฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภญิโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ 
พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร พิธบี าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราช
กุศล  และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ-
เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคต   เมื่อวันที่  ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๑  ณ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 
มหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และถวายมาลัยราชสักการะ  สมเด็จพระมหิต-
ลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรม    พระบรมราชชนก    และถวายพวงมาลาราชสักการะ   หน้า 
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ขา้ราชการ บคุลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารว่ม
พิธีเป็นจ านวนมาก 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบริการการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานวิจัยและบริการวิชาการ  ๓๑๙-๓๒๐  งานพัฒนาหลักสูตร  ๓๐๙-๓๑๐  ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  ๒๒๑-๒๒๒  
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๓๑๑-๓๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 
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