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        งานครบรอบ ๕๓ ปี คลา้ยวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานครบรอบ ๕๓ ปี 
คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
เพื่อรําลึกถึงวันครบรอบ วันคล้ายวนัสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล   และร่วมแสดงความ
ขอบคุณ ช่ืนชม บุคลากร อกีท้ังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์กรของบัณฑิตวิทยาลยั 

ภายในงานจัดใหม้พีิธีทางศาสนาโดยนิมนต์  
พระสงฆ์ จํานวน ๙ รูป จากวัดมะเกลือ อ.พุทธ-
มณฑล จ. นครปฐม สวดเจริญพทุธมนต์ เพ่ือความ
เป็นสิริมงคล  และสวดธัมมจกักปัปวัตนสูตร เพือ่
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมพิลอุดลยเดช ถวายภัตตาหารเพล 
และถวายสังฆทาน จตุปจัจยัไทยธรรม โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร. 
รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พร้อมดว้ย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีจากสว่นงานตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมพิธี หลังจากน้ันคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กลา่วเปิดงาน ต่อด้วยพธิีเชิดชู
เกียรติบุคลากร มอบเกียรตบิัตร รางวัลตา่งๆ เพื่อ
เป็นขวัญและกาํลงัใจแก่บุคลากรของคณะ โดยคณะ
ผู้บรหิารบัณฑิตวทิยาลัย  
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บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวจิัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๖๐  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
นพ.วิชิต สธุรรมมารกัษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร งาน
กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้ารว่ม
แสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเข้ารับรางวลัสภาวิจัย
แหง่ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจําป ี  ๒๕๖๐  ( Thailand Inventor Day 2017 ) และงานมหกรรม
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ  เมื่อวันท่ี  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา  
 สําหรับครัง้น้ี มอีาจารย์ นักวจิัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวลันักวิจัย
ดีเด่นแหง่ชาติ : รางวลัผลงานวจิัย : รางวลัวิทยานิพนธ์ ประจําป ี๒๕๕๙  และ 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจําปี  ๒๕๖๐  ดังน้ี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)   
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
Master of Science Program in Forensic Science (International  Program) 

 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)  คือ การนําเอาความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น  ฟิสิกส์   เคมี  ชีววทิยา  ภูมิศาสตร์   มาวิเคราะห์

และประมวลผล   ช่วยแก้ไขหรือคล่ีคลายข้อสงสัยในคดีต่างๆ  
ซึ่งนักนิตวิิทยาศาสตร์มีหน้าทีใ่นการเก็บ รวบรวมหลักฐาน เพือ่นํามาวิเคราะห์  

ประมวลผลหาข้อเทจ็จรงิทางคดี  เพื่อเสนอตอ่ศาลหรือตํารวจ  นําไปใช้
ประกอบการพิจารณาคดี   และดําเนินการจับผู้ร้าย  หรือเพือ่พิสูจน์ถึงความ

บริสุทธิข์องผู้ตอ้งหา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ก่อตั้งข้ึนเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗   ดว้ยความรว่มมือของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกบัสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสาํนักงานพิสจูน์
หลักฐาน  สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ    เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประเทศในการผลิตนักนิติวิทยาศาสตร์
ท่ีสามารถผสมผสาน และประยุกต์ความรู้ทางวิทยา- 
ศาสตรแ์ขนงตา่งๆ   และเพื่อพสิูจน์ทราบหรือให้ความ
กระจ่างต่อประเดน็หรือข้อสงสัยทางกฎหมาย นําไปสู่
การปฏิบัติงานในวชิาชีพนิติวิทยาศาสตร์ ในระดับสากล  
และสนับสนุนงานการอํานวยความยุติธรรมอย่างย่ังยืน    
และหลักสตูรได้ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในทางกฎหมาย  เพื่อการปฏิบัตงิานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพเพื่อการเกบ็ รักษา วิเคราะห์ และสรุปผลวัตถุ
พยานทางนิตวิิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 หลักสูตรฯ นิติวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสตูรพหุ
วิทยาการ  (Multidisciplinary)  ท่ีนําเอาความรูห้ลาย
ศาสตรม์าผสมผสาน    โดยเน้นการศึกษาแบบ นักศึกษา
ช่วยตวัเองภายในกรอบทีก่ําหนด ในรายวิชาของหลักสูตร 
ประกอบดว้ย  การเรียนการสอนแบบการบรรยายภาค 
ทฤษฎีควบคู่กบัภาคปฏิบตั ิ    และการสง่เสรมิเพิม่พนู
พฒันาทักษะของผูเ้รียนดา้นการวเิคราะห ์  การประเมิน
ข้อมลู หรอืผลการตรวจทางนิตวิทิยาศาสตรใ์นบรบิทของ
คด ี   ดา้นการวจิยั  นักศึกษาของหลกัสตูรจะทําการวจิยั
ในหอ้งปฏิบตักิารทางนิตวิทิยาศาสตร์ ท่ีมคีวามพรอ้มดา้น
อปุกรณก์ารวจิยัท่ีทันสมยั     มกีารติดตอ่สือ่สารท่ีสะดวก  
รวดเรว็ ระหวา่งหอ้งปฏิบตักิารกบัคณาจารย์และ
ผูเ้ช่ียวชาญของคณะวทิยาศาสตร ์     สถานท่ีทําการวจิยั

นอกจากท่ีคณะวทิยาศาสตร ์  ม.มหดิลแลว้  ยังมี
หน่วยงานสถาบนัท่ีเกีย่วข้องทางดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์
ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ใหนั้กศึกษาได้
รว่มทําวจิยั  ดว้ยหลกัสตูรเปน็หลกัสตูรนานาชาต ิ 
ข้อดขีองการเป็นหลักสตูรนานาชาต ิ  นอกจากการ
เรียนการสอน  ตาํราเรียน และการทําวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาอังกฤษแล้ว   นักศึกษาจะได้รับข้อมลูและ
สามารถ Interact กับผู้เช่ียวชาญไดโ้ดยตรง  มีการ
แลกเปลี่ยนท่ีง่าย สะดวก  หลักสูตรฯ จะเน้นท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัต ิ ท้ังหมดจะอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นวิทยาศาสตร์   เราจึงกําหนดให้นักศึกษาท่ี
สนใจศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านวิทยาศาสตร์  สาขาเคม ี ชีววิทยา หรือ 
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แพทยศาสตร ์    ทันต-
แพทยศาสตร์  หรอืสายสตัวแพทยศาสตร์ เป็นต้น 
  
รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 การเรียนการสอนในรายวิชา จะแบง่เป็น
ภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และการทําวิทยานิพนธ ์ 
การเรียนในรายวชิาจะแลว้เสร็จประมาณ ๑๐ เดือน   
ในปีแรกจะเรียนเกี่ยวข้องกบัรายวิชา ท่ีครอบคลุม
ศาสตรต์่างๆ  ในนิติวิทยาศาสตร์  อาทิ เช่น  การ
ตรวจพิสจูน์ลายน้ิวมือ  DNA   หลกัฐานทางชีวภาพ  
การวิเคราะห ์  การกระเซ็นของคราบเลือด  การ
พิสูจน์ทางดา้นเคมีและสารเสพติด  การเข้าสถานท่ี 
เกิดเหต ุ การหาพยานหลกัฐาน การจัดเก็บวัตถุ 
พยานต่างๆ   เราเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทุก
ศาสตร์   จากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อท่ี
ตัวเองสนใจเพื่อนําไปทําวิจัย  นอกจากน้ีในเทอม

แรกของหลักสตูรฯ  จะสอดแทรกรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง  เป็นการปพูื้นฐานดา้นกฎหมายเก่ียว 
กับงานทางดา้นวทิยาศาสตร์  ความรู้ดา้นการเข้า
สถานท่ีเกดิเหตุ  การเกบ็หลักฐาน  การวิเคราะห์
หลักฐานแบบต่างๆ  การประมวลผล การ
นําเสนอ   ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัของการทํางานทาง 
ด้านนิตวิิทยาศาสตร์   อกีท้ังนักศึกษาจะไดฝ้ึก
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นทักษะที่
จําเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน    และเป็นคุณสมบัติท่ี
ผู้ใช้บัณฑิตจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต้องการ   
ซ่ึงหากนักศึกษาเข้ามาศึกษากับหลกัสูตรฯ กจ็ะ
ได้เรียนรู้กระบวนการ ตั้งแต่ตน้จนจบและมี
พื้นฐานท่ีดีในการไปทํางานด้านน้ีต่อไป  

 
  
  

โดยอาจารย ์ ดร.  อจิรภาส์  พันธัย   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชานิติวทิยาศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล 



๐๔ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์   หลกัสูตรนานาชาติ   ..ต่อ 

ระบบการศึกษา แบบช้ันเรียน 
วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวัน - เวลาราชการ 
ภาษา ใช้ภาษาองักฤษในการจัดการเรียนการ

สอน การสอบ การเขียนรายงาน และการเขียน
วิทยานิพนธ์  

โครงสร้างหลกัสูตร หลักสูตรปรญิญาโท แผน 
ก แบบ ก ๒ ดงัน้ี 

 หมวดวิชาบงัคับ  ๒๒  หน่วยกิต 
       หมวดวิชาเลอืก  

ไม่น้อยกวา่             ๖   หน่วยกิต 
       วิทยานิพนธ ์          ๑๒  หน่วยกิต 
      รวมไม่น้อยกว่า      ๔๐  หน่วยกิต 

  
 โครงการวิจัยของหลักสูตร แนวทางการทํา
วิจัยของหลักสูตร มีดังน้ี 
 ๑)  Crime Scene Science  
 ๒)  Criminalistics  
 ๓)  Forensic Biology and DNA 
 ๔)  Forensic Chemistry  
 ๕)  Forensic Medicine 
 ๖)  Latent Fingerprint 
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
 หลักสูตรฯ มีความรว่มมือท้ังภายในและภาย 
นอกมหาวิทยาลัยมหิดล  มกีารทํา  MOU กับทาง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรมและสาํนัก 
งานพสิูจน์หลักฐาน  สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  อีกท้ังยัง
ได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านนิตวิิทยาศาสตร์ จากภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ  อาทิเช่น  สํานักงาน
พิสูจน์หลักฐาน   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ   สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวง 
กลาโหม มาเปน็อาจารย์พิเศษ  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ม และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา   และในสว่น
ภาคเอกชน เช่น  จากบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากัด 
(มหาชน) SCG ความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย มหดิล  
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  โดยมาเป็นอาจารย์พเิศษสอนในราย วชิา
ของหลักสตูรฯ 
 
 
 
 
 

ทุนการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 สําหรับผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
สามารถประกอบอาชีพเป็น นักนิตวิิทยาศาสตร์  ซ่ึง
มีสถาบัน ๒ สถาบันหลกัๆ คือ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์  และสํานักงานพิสจูน์หลักฐาน   ท่ี
รองรับนักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษา   หน่วยงานใน
ภาครัฐ  อาทิเช่น  หน่วยงานทางนิติเวช  หรือ
โรงพยาบาลต่างๆ  ท่ีรับนักศึกษาไปทํางานงานวิจัย
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์  หรือทางบริษัทเอกชน
ต่างๆ เช่นบริษัทประกัน  ท่ีจะรับนักศึกษาไป
วิเคราะห ์พิจารณาสินไหม  หรือทางด้านบริษัทท่ีทํา
การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทางชีวภาพตา่งๆ  เพื่อ
นําไปตรวจโรคหรือตรวจทางดา้นพันธุกรรม   
 
เชิญชวนผูส้นใจเข้ามาศึกษาในหลกัสูตรฯ  
 ปัจจุบันน้ี นักศึกษาท่ีมีความรู้ด้านนิติ-
วิทยาศาสตร์น้ันยังถือวา่ยังขาดแคลนอยู่ เน่ืองจาก
ถึงแมจ้ะมีหลายสถาบันเปิดการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์  แต่วา่จดุเด่นของท่ีน่ี คือ 
เราเน้นให้นักศึกษา มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
สามารถต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต ์
ใช้ในการอาํนวยความยุตธิรรม ท่ีจะช่วยนําเอาวัตถุ
พยานท่ีพูดไม่ได้  มาเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขคด ี 
พิจารณาคดี เน่ืองจากความเป็นวิทยาศาสตร์มีความ
น่าเช่ือถือและสามารถอธบิายได ้
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรฯ ขอเรียนเชิญผู้ท่ีสนใจทาง 
ด้านนิตวิิทยาศาสตร์  สืบสวนสอบสวน  การค้นหา
พยานหลักฐาน  นําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา
ไขข้อสงสัย และคลี่คลายคดหีรือปญัหาทางสังคม
และอาชญากรรมตา่งๆ   สามารถติดตามข้อมูล 
และกิจกรรมของหลักสูตร  ได้ทาง Website ของ
หลักสูตรฯ ท่ี www.forensic.sc.mahidol.ac.th 
หรือดูข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย 
www.grad.mahidol.ac.th   
 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวทิยาศาสตร์  ม.มหิดล 
Master of Science Program in Forensic Science   

(International  Program) 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

แหล่งทุน ประเภท 
๑. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย - ส นั บ ส นุ น

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
การ ศึกษาสํ าหรั บ
นักศึกษาบางส่วน 
- สนับสนุนการวจิยั 

๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์ 

๑.๓ บัณฑิตวิทยาลัย 

๑.๔ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑.๕ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

- สนับสนุนการวจิยั 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

 จุดเด่นของระบบนี้ 
หลักสูตรสามารถกรอกแบบสํารวจหลักสูตรท่ีเข้า

ร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ ปี ครองราชสมบัติผ่าน
website ได้  สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์และพิจารณา 
สําหรับเปิดรับสมัครทุนโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี 
ครองราชสมบัติได้ 

 
 การเปิดเผยข้อมูล 
 ระบบแบบสํารวจหลักสูตรท่ีเข้ารว่มโครงการทุน
เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  ปี ครองราชสมบัต ิทางหน้า website 
www.grad.mahidol.ac.th  เปิดใช้งานตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ จนถึงปัจจบุัน  
 
 
 ผู้รับผิดชอบระบบ  

คุณกัญจนี โรจน์ศิลป์            
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมลู 

          โทร.  ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔  
 e-mail  : kanjanee.rot@mahidol.ac.th  

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

๐๕ 
รูปท่ี ๒ ตัวอย่างหน้าจอแบบสํารวจหลักสูตรท่ีเข้าร่วม 
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ  

ระบบแบบสํารวจหลักสูตรทีเ่ข้ารว่มโครงการ 
ทนุเฉลิมพระเกียรต ิ๖๐ ปี ครองราชสมบตั ิ

 ระบบแบบสํารวจหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ ได้พัฒนาข้ึน  เพื่อให้ประธาน
หลักสูตรฯ เข้ามากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี และเพื่อนําข้อมูลหลักสูตรท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ  ไปใช้
สําหรับการรับสมัครทุนในโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ  ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.mahidol.ac.th  
 
การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู ่ website  บณัฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลอืกเมนู “อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศและการจัดการ”  
             ๓. เลอืกท่ีระบบ “แบบสํารวจหลักสตูรท่ีเข้ารว่มโครงการทุนเฉลมิพระเกยีต ิ๖๐ ป ีครองราชสมบตั”ิ 
             ๔. เมื่อเข้าสู่ระบบ  จะปรากฏหน้าจอ  ให้ Log in   ดังภาพ  
 

รูปท่ี ๑  ตัวอย่างหน้าจอ login เข้าสู่ระบบแบบสํารวจหลักสูตรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ปี ครองราชสมบัติ  

 ระบบแบบสํารวจหลักสูตรท่ีเข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี 
ครองราชสมบัติ เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ท่ีสํารวจหลักสูตรท่ีต้องการเข้าร่วม
โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ  เพื่อให้ประธานหลักสูตรได้
ระบุความต้องการเข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี และรายละเอียด
ประเภททุน  



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

การเป็นหัวหน้างานท่ีดีน้ัน  ไม่ใช่แค่การมี
คุณวุฒิท่ีเหมาะสม หรือมีคุณสมบัติตามท่ีหน่วยงาน
กําหนด หรือไม่ใช่แค่ระดับการศึกษา  หรืออ่าน
หนังสือรู้เคล็ดลับเพียงอย่างเดียว  สิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้
นอกจากหลักการดังกล่าวแล้ว  คือ การเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เป็นหัวหน้างาน   เพื่อให้
พร้อมรับกับอีกหัวโขนท่ีได้รับโอกาสมา และทํางานให้
ได้ดีท่ีสุดตามท่ีตั้งใจไว้  อาจจะไม่ใช่งานท่ีง่าย  แต่..
ไม่ใช่งานท่ียากค่ะ...ฉบับน้ีเราจึงขอนําเกล็ดความรู้ 
“๙  วิธีก้าวสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน” ท่ีจะเป็น
หัวหน้างานท่ีดี เป็นหัวหน้างานท่ีพนักงานรัก ต้องมี
ลักษณะอย่างไร ลองมาดูกัน... 

 
 ๑. ทุกอย่างสําคัญท้ังสิน้  เอาใจใส่
ปฏิกิริยา การตัดสนิใจ และการสื่อสารกับพนักงานทุก
ฝ่าย ไมต่ัดสินใจเรือ่งท่ีมีผลต่อพนักงานอย่างลวกๆ  
 
 ๒. เป็นผูฟ้ังท่ีดี  ย่ิงตั้งใจฟังผู้อื่นมากเท่าใด 
ผู้อื่นจะรู้สกึเคารพ เห็นคุณค่ามากข้ึน และสนใจสิ่งท่ี
คุณพูดมากขึ้นเท่าน้ัน 
 
 ๓. พูดคุยได้เสมอ  ควรหาวิธีทําให้
พนักงานรู้สกึปลอดภัย เมื่อเปิดใจพูดคุยเรื่องใดๆ ก็
ตามท่ีเกี่ยวกับงาน 
 
 ๔. จริงใจไว้ก่อน  เมื่อหวัหน้าทําตวัให้
ลูกน้องกลัวแทนท่ีจะแสดงความเป็นมิตรออกมาทําให้
ลูกน้องเขา้หายากขึ้น หากไมรู่้สึกใกล้ชิดแลว้ จะไมม่ี
แรงจงูใจในการทํางานให้ด ี
 
 ๕. มองสิ่งท่ีดีเสมอ เมื่อสังเกตเห็นและ
รับรู้การกระทําเชิงบวกท่ีพนักงานได้ทํา เพื่อทีมและ

องค์กรแล้ว ควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทํา
เช่นน้ันอีก 
 
 ๖. ช่ืนชม การท่ีลกูน้องรูส้ึกวา่ความดี
ของตนไม่ได้รับความสนใจและการช่ืนชมจาก
หัวหน้าเป็นสิ่งท่ีทําลายความพยายามของลูกน้อง
ได้อย่างรวดเรว็ 
 
 ๗. ใส่ใจพนักงานในฐานะท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคล  เมือ่พนักงานรู้สกึวา่หัวหน้าให้
ความสนใจความรูส้ึกแล้ว จะเกิดผลเชิงบวกท่ี
ย่ิงใหญ่ต่อผลการปฏิบัติงาน ขาดงานน้อยลง 
ลาออกน้อยลง และจะพูดถึงหวัหน้าในทางท่ีดใีห้
เพื่อนและครอบครัวฟังมากข้ึน  
 
 ๘. มีความปราถนาดี  เมื่อหวัหน้า
แสดงความมีจติใจปราถนาดีแล้ว จะทําให้
พนักงานมีกาํลังใจเพิ่มข้ึนและต้องการทํางานให้ดี
ท่ีสุด 
 ๙. มีความสุภาพในการทํางาน  
พนักงานท่ีได้รับการปฏิบตัิจากหวัหน้าอย่างไม่มี
มารยาทและไมสุ่ภาพจะไมม่ีแรงจูงใจในการ
ทํางาน และรูส้ึกวา่งานตนไมม่ีความสําคัญใดๆ 
ท้ังสิ้น 
 

น้ี เป็น เพียง เกล็ดความรู้ ส่ วนหน่ึง 
เพราะหากใครที่ได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นหัวหน้า
งาน แน่นอนว่าคงต้องศึกษาหาความรู้เรื่องการ
บริหารคนเพ่ือเตรียมรับมืออยู่แล้ว  แต่อย่างไรก็

ตาม สิ่งท่ีจะสามารถปรับเปลี่ยนการกระทําได้คือ 
“ตนเอง”  หากเรามีความสามารถในการ
ปรับ เปลี่ ยนตั ว เองให้ เ ข้ ากับหน้า ท่ี ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย ให้เข้ากับพนักงานได้ (เน้นความ
จริงใจ) หรือไม่ได้เข้าหาเฉพาะเร่ืองงานเท่าน้ัน 
จะทําให้ได้ใจพนักงานมากย่ิงข้ึน สิ่งเหล่าน้ีอาจ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีบ่งบอกหัวหน้างานได้รับทราบว่า 
ท่านจะเป็นหัวหน้างานท่ีพนักงาน  กด like  
หรืก กด Unlike อันน้ีก็ข้ึนอยู่ท่ีตัวท่านแล้วค่ะ...
เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองตั้งแต่วันน้ีก็ยังไม่สาย

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

๙ วิธีกา้วสูก่ารเปน็สดุยอดหวัหน้างาน 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

๐๖ 

แหล่งท่ีมา  
https://www.facebook.com/

thinkpeopleconsulting/photos/
a.842010392555927.1073741828.8414869

22608274/1234015910022038/?
type=3&theater 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

๐๗ 

 ปร ะ เ ภท ท่ี  ๒  ( Partial Scholar-
ship) จํานวน ๔๕๐ ทุน  
 ระดั บปริญญา โท    ไม่ เ กิ น  ๒  ปี    
 ระดับปริญญาเอก  ไม่เกิน ๓ ปี 
 
เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน 
 นักศึกษาท่ีประสงค์สมัครขอรับทุน ใช้
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดและแนบ
เอกสารดังน้ี 
 
 ระดับปริญญาโท 
 -  สาํเนาหนังสือเดินทาง 
 -  สาํเนาผลการเรียน  
 -  สาํเนาใบปริญญาบัตร  
 - ผลสอบคะแนนภาษา อั ง กฤษ 
TOEFL หรือ   IELTS หรือ MU Test  
 
 ระดับปริญญาเอก  
 -  สาํเนาหนังสือเดินทาง 
 -  สาํเนาผลการเรียน  
 -  สาํเนาใบปริญญาบัตร 
 -  ผลสอบคะแนน TOEFL หรือ IELTS  
 -  เอกสารอื่นๆ เพือ่ประกอบการ
พิจารณา   เช่น  ผลงานตีพมิพ์  รางวัลดา้น
การศึกษาฯลฯ  

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ ท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
(ศาลายา) โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑
-๒๑๓ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑ 
หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
www.grad.mahidol.ac.th 

 มหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยความร่วมมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของส่วนงานต่างๆ ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้
เล็งเห็นความสําคัญของการให้โอกาสทางการศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อเป็นการเพิ่ม
จํานวนของนักศึกษาต่างชาติ จึงได้จัดตั้งโครงการ 
“2 0 1 7  Mahidol Postgraduate Partial 
Scholarships” สํ า หรั บ นั ก ศึ กษาต่ า ง ชาติ ท่ี
ต้ อ ง ก า ร เ ข้ า ศึ ก ษ า  ณ  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเลา่
เรียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังเต็มจํานวนและบางส่วน 
สําหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีมีผลการเรียนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อ ระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  และเพื่อเพ่ิมอัตรา  
ส่วนของนักวิชาการและนักวิจัยของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนให้สูงข้ึน  รวมท้ังเพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน   
 ๑. เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติท่ีประสงค์เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรนานาชาติ ท่ีสังกัด
สาขาวิชาในส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
เป็นหลักสูตรท่ีได้แจ้ง ความจํานงในการเข้าร่วมให้
การสนับสนุนทุนฯ   
 ๒. สําหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญา
โท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 ๒.๑ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรในระดับ GPA. ๓.๒๕ ข้ึนไป  
 ๒.๒ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการสอบ
วัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ อาทิ 
 -  IELTS ท่ีระดับ ๕ คะแนนข้ึนไป หรือ  
 - TOEFL iBT ท่ีระดับ ๕๔ คะแนนข้ึนไป 
หรือ  
 - TOEFL ITP ท่ีระดับคะแนน ๔๘๐ ข้ึนไป 
หรือ  

 - MU GRAD TEST ท่ีระดับ ๖๐ คะแนน
ข้ึนไป 
 ๓. สําหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญา
เอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ๓ .๑ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPA) ๓.๕๐ ข้ึนไป หากมีผลงานตีพิมพ์                        
ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล
สากล  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิ เศษ  ( ย่ืน
หลักฐานประกอบ) 
 ๓.๒ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการ
สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ อาทิ 
 -  IELTS ท่ีระดับ ๕ คะแนนข้ึนไป หรือ  
 - TOEFL iBT ท่ีระดับ ๖๑ คะแนนข้ึนไป 
หรือ  
 - TOEFL ITP ท่ีระดับคะแนน ๕๐๐ ข้ึน
ไป  
 ๓.๔ ผู้สมัครทุนฯ ท้ังในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ต้องเป็นนักศึกษาท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ท้ังน้ีให้นักศึกษาย่ืนใบสมัครขอรับทุนฯ 
โดยตรงท่ีหลักสูตรท่ีนักศึกษาประสงค์จะเข้าศึกษา  
 
ลักษณะของการให้ทุนและจํานวนทุน   
 -  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 -  ค่าประกันสุขภาพ  
 -  ค่าหน่วยกิต  
 -  ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
          -  ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ 
          -  ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ ค่าวิจัยเพ่ือ
ทําวิทยานิพนธ์/ อุปกรณ์พิเศษ/ ค่าบํารุงอุปกรณ์/ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน/ ค่าธรรมเนียมการ
ฝึกภาคสนาม/ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะสาขา
ตามท่ีแต่ละหลักสูตรเรียกเก็บ 
 ป ร ะ เ ภ ท ที่  ๑  ( Full Scholarship) 
จํานวน ๕๐ ทุน 
ท้ังน้ีในการจัดสรรทุนสําหรับค่าหน่วยกิต มีเงื่อนไข
ดังน้ี 
 ระดับปริญญาโท  จํานวนทุนละไม่เกิน  
๒๔  หน่วยกิต 
 ระดับปริญญาเอก จํานวนทุนละไม่เกิน  
๑๒  หน่วยกิต 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
โครงการ 2017 Mahidol  

Postgraduate Partial Scholarships  
สําหรับนักศึกษาต่างชาติระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 Student Activities    
Live & Learn 

สภานักศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ เมล็ดพันธุร์ุ่นใหม่ ๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๒๖  กมุภาพันธ ์๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าใจบทบาทของ
คณะกรรมาธิการสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล และเพื่อสรา้งเครือข่ายนักศึกษาในระดับบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีสนใจในการจัดกจิกรรม  กิจกรรมภายในงานจัดให้ม ี กิจกรรม
นันทนาการ การละลายพฤติกรรม และการแนะนําบทบาทหน้าท่ีขององค์การฯ
และสภานักศึกษาฯ ๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

 

  อบรม  Art of public speaking workshop 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Art of public speaking workshop" 
ภายใต้โครงการกจิกรรม Soft Skills :   ทักษะด้านภาษาและการสือ่สาร วันท่ี 
๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทราบถึง
เทคนิคและแนวทางในการนําไปปฎิบัติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในดา้นการพูดภาษา
ในท่ีสาธารณะ  วทิยากรในการบรรยายได้รับเกียรติจาก   อาจารย์ ดร. อรชุมา 
อิฐสถิตไพศาล  ภาควิชาชีวเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินต
ภาพแด่น้องและชุมชน ภายใต้โครงการกจิกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการ
เป็นผู้นํา เมื่อวันท่ี ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนตาํรวจตระเวน
ชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้บาํเพ็ญประโยชน์ โดยนําความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
นํามาพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและชุมชน อีกท้ังเพื่อเกิดการเรียนรูท่ี้เป็น
ประโยชน์จริงแก่โรงเรียนและชุมชนในด้านต่างๆ พร้อมน้ีได้เรียนรูก้ารทํางาน 
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และสร้างสัมพันธภาพท่ีดรีะหวา่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

โครงการค่ายอาสาฯ นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี   โตอิ้ม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วจันันท์ 
มัตติทานนท์ อาจารย์ท่ีปรกึษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ดร. สุภาพร จตุรภัทร 
หัวหน้างานกจิการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
ได้เข้ารว่มพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนสังขละบรุี เช่น การ
ให้บริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแล การปฏิบตัิตัวทางด้าน
สุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมสนัทนาการด้าน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธส์ําหรับน้องๆ ได้แก ่ วิ่งเปี้ยว 
ตีปิ๊บ เหยียบลูกโปร่ง โยนลกูบอลลงตะกร้า ชักเย่อ วิง่ ๓ ขา  ซ่ึงโครงการค่าย
อาสาฯ มีผู้อาํนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนสังขละให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก 

 โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ๒๕๖๐ 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

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

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พชัรีย์  เลิศฤทธ์ิ   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ สุณีย์  กลัยะจิตร   ธัชวีร์  ลีละวัฒน์  สมชัย  
ตระการรุ่ง  ชัชชัย  คุณาวิศรุต   นภเรณู   สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วิชติ  สุธรรมารักษ์  สุเทพ  ไวยครุฑธา  กองบรรณาธิการ  : นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ   วรรณา  ช่วยรักษา    
ปาณิสรา ร้อยชิน  อรัญญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   พิมพ์ท่ี :  เจริญดีม่ันคงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑  จํานวน
พิมพ์ :  ๖๐๐   เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

 
บัณฑิตวิทยาลัย นําโดย รองศาสตราจารย์   ดร. นภเรณู    สัจจรักษ์ 

ธีระฐิติ รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์และสือ่สารองค์การ และเจา้หน้าท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติงานฝา่ยต้อนรับและลงทะเบียน ในงาน Mahidol Uni-
versity International Night 2016 เมื่อวันท่ี ๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ อาคาร
สิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา โดยม ี ศาสตราจารย์
คลินิก นพ. อดุม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล  เป็นประธานเปิดงาน 

ภายในงานไดจ้ัดกจิกรรมท่ีน่าสนใจ เช่น การแสดงของนักศึกษา การ
ประกวด Mr. & Ms. Mahidol University International Night ซ่ึงในปีน้ี Mr. 
Sadeep Medhasi ได้แก ่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ Miss Nattira Suk-
boon นักศึกษาวทิยาลัยนานาชาติ ได้รับคัดเลือกเปน็ Mr. & Ms. Mahidol 
University International Night 2016 บรรยายกาศภายในงานเป็นไปด้วย
ความสุข 

งาน Mahidol University International Night 2016 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

   บัณฑิตวทิยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวจิัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสภาวจิัยแห่งชาติ  
   ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี ๒๕๖๐     ..ต่อจากหนา้ ๒ 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 - รางวัลนักวิจัยดีเด่นแหง่ชาติ ประจําปี  ๒๕๕๙  : สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. โกวทิ พัฒนาปัญญาสตัย์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 - รางวัลวิทยานิพนธ์ ๕๙  รางวัลระดับดีมาก วิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“เซลล์ชวานน์และเซลล์ต้นกาํเนิดจากเนื้อเย่ือไขมันสาํหรับการซ่อมแซม 
ระบบประสาทส่วนปลาย” (Primary Schwann Cells and Adipose-
Derived Stem Cells for Peripheral Nerve Repair) โดย ดร.รสสุคนธ์ 
แก้วขาว  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รางวัลระดบัดี  
วิทยานิพนธ ์ เรื่อง “การสร้างระบบเพ่ือคัดเลือก สร้างดัชนี และค้นหา
ข้อมูลประเภทอัลกอรึทึม ในห้องสมุดดิจติอล” Information Extraction 
and Metadata Annotation for Algorithms in Digital Libraries โดย 
ดร.ศุภวงศ์ ท่ัวรอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเดน่  ผลงานเร่ือง “แผ่น
ปิดแผลท่ีเคลือบดว้ยสารสกดัสมุนไพร” (Polyester Containing Herbal 
Extracts Dressings) โดย ศาสตราจารย์ นพ. พรพรหม เมืองแมน และ
คณะ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ระดบัด ี ผลงานเรื่อง “จมูก
อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ท่ีใช้เซนเซอร์เคมีบนผา้เพ่ือการตรวจวัดกลิ่น”  
(Wearable E-nose Based on Fabric-based Chemical Sensors for 
Odor Detection)  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ ์  เกิดเจริญ 
และคณะ คณะวทิยาศาสตร์ ผลงานเรื่อง “องค์ประกอบของเครื่องหมาย
โปรตีน” (Protein Marker) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และ
คณะ คณะวิทยาศาสตร ์รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “เกมส่อง
แสงต้นกลา้” (When Light Shines) โดย ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา และคณะ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บัณฑิตวิทยาลยั 
ปฎิทินกิจกรรม 

มกราคม – เมษายน   ๒๕๖๐ 
โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศ สําหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลท่ัวไป (SHORT 
COURSE) ครั้งท่ี ๓ /๒๕๕๙ 
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  
๑๑  กุมภาพันธ์ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  
เปิดรับสมัครนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๖๐   
ติดต่อ :  งานรับนักศึกษา   ต่อ  ๒๐๘ – ๒๑๐  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓   
๖ กุมภาพันธ์  - ๖  มนีาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University -2017  
 (ทูตบัณฑิตสมัพันธ์ รุน่ท่ี ๑๐)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา   ต่อ ๒๑๑  – ๒๑๓   
๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
การต้อนรับผู้บริหาร Kathmandu University  ประเทศ Nepal : ความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดตอ่ :  งานวิเทศสมัพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๑๒,๒๑๙ 

๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  
โครงการ "เพราะมีนํ้าใจ จึงมีชีวิต ครั้งท่ี ๒" 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา   ต่อ ๒๑๑  – ๒๑๓   
๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  
โครงการป่ันเพ่ือกาย ทําความดีถวายพ่อหลวง 
(ถวายเป็นพระราชกุศลแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา   ต่อ ๒๑๑  – ๒๑๓   
๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
FGS Lecture Series  “Organisational Transformation: Private Sector Perspectives” 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๑๒ – ๑๑๓ 
        งานกิจการนักศึกษา   ต่อ ๒๑๑  – ๒๑๓   
๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  
โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล 
อดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ 
ติดต่อ : งานบริหารและทรพัยากรบุคคล ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๖ 



๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม  โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดบับัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ภาคฤดรู้อน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนรายวชิาหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาไดใ้นขณะท่ีกําลงัศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีเปา้หมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง 
 
 ช่วงเวลาเปดิ -  ปิดภาคการศึกษา  ๒๒ พฤษภาคม -  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๔๙  ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

รับสมัคร ๑ - ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

  โครงการพเิศษ : เรียนล่วงหน้าระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ภาคฤดูร้อน) 

นักศึกษาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสาขาวชิาที่เปิดรับได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th  สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม 
งานบริการการศึกษา โทร. ๐๒ ๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๑  งานพัฒนาหลักสูตร โทร. ๐๒ ๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๓๐๙ - ๓๑๐ 

เวทีการนําเสนอผลงาน / การประชมุวิชาการ 

การประชุมสวนสนุันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๖ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
จัดประชุม  ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ  
ปิดรับผลงาน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ วันท่ีจัดประชุม   ๒๒ – ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๐  
 
RMUTT Global Business and Economics Conference 2017(RTBEC 
2017) 
จัดโดย คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี
จัดประชุม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี จ. ปทุมธานี 
ปิดรับผลงาน ๒๕  เมษายน ๒๕๖๐ วันท่ีจัดประชุม   ๒๕ –  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
  
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ คร้ังท่ี ๑๑  ประจําป ี๒๕๖๐ 
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” 
จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา  
จัดประชุม  ณ คณะมุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี  
ปิดรับผลงาน ๒๙  เมษายน ๒๕๖๐ วันท่ีจัดประชุม   ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  
 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ คร้ังท่ี ๙ ประจาํปี ๒๕๖๐ 
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดประชุม  ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ. สงขลา  
ปิดรับผลงาน  ๓๐  เมษายน ๒๕๖๐ วันท่ีจัดประชุม   ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๖๐ 
จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดประชุม  วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ัน ๔ อาคาร 
๑๐๐  ปี อําเภอคลองหลวง จ. ปทุมธานี  
ปิดรับผลงาน ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  วันท่ีจัดประชุม   ๒๓  มิถุนายน 
๒๕๖๐  
 
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังท่ี ๑๗  
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จัดประชุม  ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อ. เมือง จ.พิษณุโลก  
ปิดรับผลงาน ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  วันท่ีจัดประชุม   ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  
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