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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๐ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝา่ย
วิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาทันตแพทย์ จาํนวน ๓,๐๐๐ บาท เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๔๙  ปี แดศ่าสตราจารย์ ดร. 
ทพญ.  วรานันท์  บัวจีบ   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหดิล  เมื่อวันท่ี 
๗  มถุินายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องเทพรตันทันตกิจสโมสร ช้ัน ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐  
พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

๐๒ 

 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูร เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย   นําโดย ศาสตราจารย์  ดร.พญ.  พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบาํบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และบคุลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางไป Norvic Hospital และ Norvic 
Institute of Nursing Education  เมื่อวันท่ี  ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรเพื่อ
เพิ่มจาํนวนนักศึกษาต่างชาต ิ  ซ่ึงในครั้งน้ีได้รว่มประชุมหารอืในการเปดิหลกัสูตรใหม่ และสร้างเครอืข่ายความร่วมมือดา้นการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลยั มอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทันตแพทย ์

 
  บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจําป ี ๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๒๙ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบณัฑิต
วิทยาลัย  นําโดยศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดบีณัฑิต
วิทยาลัย พรอ้มรองคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย และบุคลากร รว่มให้การตอ้นรับ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสูค่วาม
เป็นเลิศฯ ซ่ึงครั้งน้ี ได้รบัเกียรต ิคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
พัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ  
พร้อมดว้ยคณะกรรมการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์  ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ศุภรา  คภะสวุรรณ   
วิทยาลัยนานาชาติ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุดสงวน งามสุรยิโรจน์ 
คณะเทคโนยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยประธานผู้ตรวจประเมินฯ ได้
ช้ีแจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรว่มรับฟังสรุปภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ประจําปี ๒๕๕๙ โดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รายงาน และต่อด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินได้
สมัภาษณ์คณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเกบ็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห ์
และสรุปผลการตรวจประเมิน 

  การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจาํปี ๒๕๕๙  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก 
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM  IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะกายภาพบําบัด เป็นสถาบันการศึกษาที่เปดิการเรียนการสอน
ด้านกายภาพบําบัด ที่เก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศไทย มุ่งเน้นสร้าง พัฒนา
บัณฑิตด้านกายภาพบําบัด ให้มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน
กายภาพบําบัด  นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทีด่ีขึ้น  
ผู้สําเร็จการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น ได้การยอมรับในวงการวิชาชีพ สร้าง
ผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษใ์นสังคมไทยและนานาชาติ  

 ความเป็นมา  ความสําคัญของการจัดทําหลกัสตูร 
 คณะกายภาพบาํบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล เดิม
เป็นโรงเรียนกายภาพบําบัด  สงักดัภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบําบดั   คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ต่อมาโรงเรยีน
กายภาพบําบดั ได้รบัการยกฐานะเป็นคณะกายภาพ- 
บําบัด  และวิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหวประยุกต์  และ
ในปี ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น ‘คณะกายภาพบาํบัด’    
คณะกายภาพบาํบัด เป็นสถาบันการศึกษาทางกายภาพ 
บําบัด สถาบันแรกท่ีเปิดการเรียนการสอน หลักสตูร
กายภาพบําบดัระดับหลังปรญิญา  ได้แก่  หลกัสตูร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด หลักสตูร
ประกาศนียบัตรบณัฑิต กายภาพบาํบัดดว้ยการจัด ดัด 
ดึง  และหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขากายภาพ 
บําบัด  (หลกัสูตรนานาชาติ)   นอกจากหลักสูตรหลัง
ปริญญา คณะยังได้เปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(กิจกรรมบาํบัด) 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชา
กายภาพบําบดัคลนิิก  เดิมช่ือ สาขากายภาพบาํบัดดว้ย
การจัด ดดั ดึง  (Manipulative  Physical Therapy)    
เป็นการรักษาทางกายภาพบําบดั โดยการใช้มือในการ
รักษา  เดิมมีในต่างประเทศ เช่น  ยุโรป ออสเตรเลีย 
อเมริกา  สว่นของประเทศไทย กายภาพบาํบดัจะเปน็ใน
ลักษณะ การนวด การดัดดงึ   ทางหลักสตูรฯ จงึได้
รวบรวมศาสตรด์้านกายภาพ ของประเทศตะวันตกและ
ตะวันออก  มาเพิ่มเติมไว้ในหลกัสตูร  เพื่อใหผู้้เรียนมี
ความรู้  ความเช่ียวชาญ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางด้าน
กายภาพท่ีสูงข้ึน   จงึทําใหห้ลักสตูรกายภาพบาํบัดของ

คณะฯ มีบทบาทในสังคมไทย ผู้สาํเร็จการศึกษา
จากหลกัสูตรเป็นท่ีต้องการมาก เช่น โรงพยาบาล 
สถานประกอบการท้ังภาครัฐ เอกชน รวมถึงชุมชน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
 
จุดเด่น ความแตกต่างของหลักสูตรท่ีต่างจาก
สถาบันอ่ืน 
 จากสภาวะปัจจุบนั ในสังคมประเทศไทย 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน ทําใหก้ารเคลื่อน 
ไหวของร่างกายลดลง  มีลักษณะการทํางานใน
รูปแบบท่าทางซํ้าๆ ส่งผลทําให้เกดิภาวะปวดเรื้อรงั
มากขึ้น  ประกอบกับประเทศไทยกําลังขยับเข้าสู่
ภาวะสังคมสูงอายุ  ผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนน่ันหมายความ
ว่า  การเจ็บป่วยของเขาจะมีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเร้ือรังตา่งๆ   สถิติการเจบ็ป่วย
ด้วยโรคต่างๆ เพิม่ข้ึน  ซับซ้อนมากข้ึน  ทําให้มี
ปริมาณผูม้ารบับรกิาร ด้านกายภาพบาํบัดมากข้ึน 
ซ่ึงตอนน้ี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้
มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกจิการค้า รว่มกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล จดัโครงการฝึกอบรมนัก
กายภาพบําบดั  เพื่อผลกัดันและสง่เสริมใหนั้กกาย
ภายบําบดั เปิดคลินิกเพ่ิมข้ึน เพือ่รองรับประเทศ
ไทยในการเป็นศูนย์กลาง ด้านการแพทย์แห่ง
ภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) และ
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ หรือเชิง
สุขภาพ กายภาพบําบัด คือ การกระทําในการ
ช่วยเหลอืผูป้่วยเพือ่บําบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู

การเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของ
ร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวธิีการทางกายภาพบําบดั 
ซ่ึงได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด 
การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะสว่นหน่ึงส่วนใด
ของผู้ปว่ย ซ่ึงจําเป็นตอ้งไดร้ับการกระทําด้วย
วิธีการตา่งๆ  สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก  
เน้นการสร้างและพัฒนานักกายภาพ ให้มีความ
ชํานาญเช่ียวชาญเฉพาะทาง สามารถปฎิบตัิได้
จริง  หลกัสูตรจงึจัดให้มกีารเรียนการสอน เอก
วิชาชีพกายภาพบาํบัดคลินิกเฉพาะทาง  สาํหรับ
นักศึกษาผู้สนใจ  ได้แก ่  วิชาเอกกายภาพบําบดั
การจัด ดัด ดึง กายภาพบําบดัโรคหลอดเลือด
สมอง กายภาพบาํบัดชุมชนและการสง่เสรมิ
สุขภาพ   กายภาพบาํบัดเดก็  กายภาพบาํบัด
ระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลอืด  และขณะนี้
ทางหลักสตูรฯ ได้ร่างหลกัสตูร กายภาพบาํบัด
ทางการกฬีาเพิ่ม  เพื่อรองรับความต้องการใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะทางกายภาพบําบัดทางกฬีา
ของประเทศ 
 จุดเด่นของหลักสตูร   คือ ผู้เรียนใช้
ระยะเวลาในการศึกษา ๑ ปี  เน้ือหาของ
หลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์วิชา 
การ ทางตะวันออก และตะวันตก  นอกจากเรียน
ทฤษฎีในห้องเรียนผู้เรียนจะได้ค้นคว้าสบืค้น  
เพื่อทําความเข้าใจในองค์ความรู้ ไดฝ้ึกใช้ 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. คีรินท์  เมฆโหรา 
รองประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   

สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



๐๔ 

 หลักสูตร... ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิากายภาพบําบัดคลินิก  คณะกายภาพบําบัด  (ต่อ..) 

เคร่ืองมือต่างๆ รวมวินิจฉัย วิเคราะห์ กับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
การบําบัดรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   รวมถึงฝึก
ปฏิบัติจริงทั้งกับผู้ร่วมเรียนและฝึกกับผู้ใช้บริการ  การเรียน
ใช้ภาษาไทย   สอดแทรกภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรคํานึงถึง
การให้บริการ หากมีชาวต่างชาติมารักษา นักศึกษาของเรา
ต้องส่ือสารกับคนไข้ได้  เช่น  ซักประวัติคนไข้  อธิบายที่มา 
เหตุผลของอาการ  วธิีการรักษาหรือการดูแล   และท่ีสําคัญ
คือ การให้ความรู้ เสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจุบัน
เด็กรุ่นใหม่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ มีธุรกิจเป็นของตนเอง  
หลักสูตรตอบโจทย์  สนองความต้องการของผู้เรียน   เสริม
เนื้อหาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ   เช่น  ขั้นตอนการ
จัดต้ังธุรกิจ การจดทะเบียนการค้าจะต้องทําอย่างไรบ้าง  
การวางแผนทางการเงิน การขอกู้เงินทุนกับธนาคาร   การ
วางแผนทําการตลาด เพ่ือให้ธุรกิจของตนอยู่รอดอย่างยั่งยืน  
ทั้งน้ีหลักสูตรฯ ต้องการให้นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาจาก
คณะได้เป็นนักกายภาพบําบัดที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ และ
นําไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้อง  

กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง  เน้นการเรียนการ
รักษา ทางด้านกระดูกและกล้ามเน้ือ  เก่ียวกับอาการปวดบ่า 
ปวดคอ  ปวดหลัง  ปวดข้อมือ  ปวดเข่า   ที่เกิดขึ้นกับ
กระดูกและกล้ามเน้ือในร่างกายคนเรา  โดยใช้วธิีรักษาด้วย
มือ การกด  การนวด  การดัดดึง จัดกระดูก และเสริม
เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือช่วยในการรักษา 

กายภาพบําบัดเด็ก เด็กจะมีวิวัฒนาการที่
แตกต่างกันออกไป เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการท่าทางการ
เคล่ือนไหวช้า  หลักสูตรฯ เน้นเรียนรู้ระบบโครงสร้างของ
กระดูกและกล้ามเน้ือในร่างกายเด็ก เรียนรู้การกายภาพ 
บําบัดความผิดปกติ บกพร่องด้านท่าทาง  การเคล่ือนไหวใน
เด็ก เทคนิคและวิธีต่างๆ เพ่ือรักษาให้เด็กกลับมาใช้ชีวิตใน
สภาพร่างกายปกติ  

   กายภาพบําบัดทางด้านโรคหลอดเลือดในสมอง  
ได้แก่กลุ่ม ผู้ป่วยที่มีปัญหาของหลอดเลือดที่สมอง เช่น แตก 
อุดตัน หรือการทํางานของสมองส่วนหนึ่งส่วนใดมีการสูญเสีย
ไป ส่งผลทําให้กล้ามเนื้อของแขน ขา ขยับเคล่ือนไหวไม่ได้  
เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต  หลักสูตรฯ เน้นเรียนบําบัดด้วยการ
กระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก การฟ้ืนฟูประสาท
กล้ามเน้ือ  การออกกําลังกาย  การให้ผู้ป่วยฝึกทํากิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ในชีวิตประจําวัน หรือเพ่ือให้ 
 ร่างกายผู้ป่วยกลับมาใช้งานได้ปกติ  

กายภาพบําบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ  
 เอกนี้หลักสูตร จะมุ่งเน้นบทบาทชุมชนเป็นหลัก 
ศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน  มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง ส่งเสริม 

รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างไร    เช่น  คนในชุมชนนี้
ส่วนใหญ่ปวดขอ้มือ เราจะเข้าไปทําการสํารวจ เพ่ือ
ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ต้ังแต่สภาพ 
แวดล้อมและสังคม ความเป็นอยู่  อาชีพ   อุปกรณ์
เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ หาสาเหตุว่าอะไรคือ
ปัญหา สามารถวิเคราะห์  แก้ไข  การป้องกัน   การให้
ความรู้และทักษะเร่ืองการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งทาง
กายภาพบําบัด การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคน
ในชุมชน จะทําให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวได้ 

รูปแบบการเรียนการสอน และระยะเวลาในการเรียน
การสอน   
 หลักสูตรฯ เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก   ในแต่
ละอาทิตย์ นักศึกษาจะได้ลงปฏิบัติจริงกับผู้ร่วมเรียน
และฝึกกับผู้ใช้บริการ  พร้อมมีอาจารย์ให้คําแนะนํา 
เพ่ือนักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นักศึกษา ๓ คนจะมี
อาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูแล ๑ ท่าน ซึ่งเปรียบเทียบกับ
หลักสูตรอ่ืนคือ นักศึกษา ๔-๕ คนต่ออาจารย์ ๑ ท่าน  
อาจารย์นอกจากจะเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําแล้ว ยัง
เอ้ือให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม นักศึกษาเมื่อจบหลักสูตร สามารถ
นําเอาประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้จริง ในการ
ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น 
 
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเม่ือได้เข้ามาศึกษา/ ความพร้อม
ของการเรียนการสอน  
 คณะกายภาพบาํบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล มี
ความพร้อมอย่างมาก ด้วยคณะฯ เปิดคลินิกกายภาพ 
บําบัด ที่ปิ่นเกล้า และ ศาลายา เพ่ือให้บริการทาง
กายภาพบําบัดแก่ประชาชน ในแต่ละวันจะมีคนไข้
ประมาณ ๔๐๐ ต่อวัน  ฉะน้ันคลินิกกายภาพบําบัด ของ
คณะฯ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งผลิตงานวิจัย  เป็น
สถานที่ฝึกงานด้านคลินิกสําหรับนักศึกษา  จากท่ีคณะฯ 
มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน เอกชน คลินิกต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ที่ญี่ปุ่น  สวีเดน  จึงเป็น
โอกาสท่ีนักศึกษาได้เข้าไปศึกษา ไปฝึกปฏิบัติไปแลก 
เปล่ียนประสบการณ์  แชร์กับนักกายภาพบําบัดที่เก่งทั้ง
ในและต่างประเทศ   
 
อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

คําว่านักกายภาพบําบัด ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่
โรงพยาบาล   บางคนอาจจะติดภาพว่า เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้ว จะต้องเป็นนักกายภาพบําบัดอย่างเดียว   

นักกายภาพบําบัดสามารถทํางานได้หลายด้าน  เช่น 
สถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเด็กพิการ โรงเรียนเด็กพิเศษ  
สถานเสริมสร้างสุขภาพ  Health  club  Fitness    
ให้คําแนะนําการออกกําลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
วัยผู้เล่น  สถานเสริมสร้างความงาม นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับความสวยงาม ดูแลด้านสุขภาพผิวพรรณ
อย่างถูกต้อง   นักกายภาพบัดบัดชุมชม การดูแลผู้ 
สูงอายุ ดูแลประชาชนในชุมชมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น หรือ
อาจเป็นนักกายภาพบําบัดในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  
เพ่ือให้คําแนะนํา การป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจาก
การทํางาน  เช่น จากการยกของ  ออฟฟิศซินโดรม  
จากการนั่งทํางานด้วยท่าทางซ้ําๆ ต่อเนื่อง อาจส่งผล
ให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกาย  
รวมถึงเป็นนักกายภาพบําบัด อยู่ที่คลินิก โรงพยาบาล  
และสามารถเป็นอาจารย์และนักวิจัยด้านกายภาพ 
บําบัดได้อีกด้วย 
 
เชิญชวนผูท้ี่สนใจเข้าศึกษา 
 สําหรับนักกายภาพบําบัดที่สนใจ เข้าศึกษา 
ต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เฉพาะทาง เช่น 
กายภาพบําบัดการจัด ดัด ดึง กายภาพบําบัดโรคหลอด
เลือดสมอง กายภาพบําบัดชุมชนและการส่งเสริม
สุขภาพ และกายภาพบําบัดเด็ก  ทางคณะกายภาพ 
บําบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดี  ที่จะให้นัก
กายภาพบําบัดทุกท่าน เข้ามาร่วมศึกษาเล่าเรียน 
หลักสูตรฯ เชื่อมั่นทุกท่าน เมื่อสําเร็จการศึกษาจะ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการรักษา
ผู้ป่วย  อีกทั้งหลักสูตรน้ีใช้เวลาเรียน ๑ ปี   ถ้าท่าน
เรียนที่นี่สามารถทํางานได้   ได้รับความรู้ไม่แตกต่างกับ
การไปศึกษายังสถาบันต่างประเทศ  ซึ่งเสียค่าใช้จ่าย
มากมาย  

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   
สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก 

GRADUATE DIPLOMA PROGRAM  IN  
CLINICAL PHYSICAL THERAPY 

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๐๕ 

พักเครือ่งระหว่างโหมด  
Sleep กับ Hibernate ต่างกันยังไง? 

ฉบับน้ีงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล  
บัณฑิตวิทยาลัย  ขอนํา Trick ความรู้ด้าน IT มาฝากกัน  เพื่อเป็นอีก
หน่ึงตวัช่วยในการจะร่วมกันประหยัดพลังงานหรือบาํรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้อยู่กับเราไปได้นานท่ีสุด   สําหรับใครหลายๆ คนท่ีใช้
งานคอมพวิเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค อยู่เป็นประจํา คงจะรู้จักโหมด Sleep 
หรือ Hibernate กันมาบ้าง  เมื่อกดเข้าท้ังสองโหมดน้ี เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ จะหยุดทํางานไปช่ัวขณะ ในเวลาท่ีเราไม่ต้องการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวัน หรือ ต้องหยุดใช้งาน เราอาจจะกดเขา้
โหมด Sleep เพื่อพักเครื่อง หรือ ปดิหน้าจอลงไปสําหรับเครื่องโน๊ตบุ๊ค  

อ่านต่อหน้า ๖ 

โหมด Sleep กับ โหมด Hibernate ท้ังสองตัวน้ีใช้งานได้เหมือนกัน 
โดยการทํางานของมัน คือการเข้าโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อไม่ใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร์ จะหยุดพกัการทํางาน 
อุปกรณส์่วนตา่งๆ ภายในเครื่อง ไปตั้งแต่ การจา่ยไฟ CPU หยุดการ
ทํางาน RAM หน้าจอ และ Harddisk ท้ังหมดเพื่อใหจ้า่ยไฟน้อยลง 
เวลาท่ีเราไม่ได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แตม่ันตา่งกนัยังไง ควรใช้งาน
แบบไหน งั้นเรามาดูไปดว้ยกันเลย 

Sleep Mode 
สําหรับโหมด Sleep ตัวน้ี หลายๆ คนคงจะได้ใช้กันบอ่ยๆ 

เป็นประจําเวลาท่ีเราไปพักกลางวัน หรือไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สกั
พัก แตต่้องการจะกลับมาใช้งานใหม ่โดยการทํางานของโหมดน้ี จะ
หยุดทุกๆ การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ์ท้ังหมด หากเปิดใช้งาน
โปรแกรมใดๆ อยู่ก็ตาม โปรแกรมจะพักการทํางาน และเครื่องจะเข้าสู่
โหมดประหยัดพลงังาน โดยจะจ่ายไฟให้อปุกรณ์ส่วนตา่งๆ ภายใน
เครื่องน้อยลง โดยที่คุณจะสามารถกลับมาใช้งาน เปิดเครื่องทํางานต่อ 
ได้อย่างรวดเรว็ ภายในเวลาไม่กีว่ินาที 

 Hibernate 
สําหรับผู้ใช้งานบางคนอาจจะเลือกใช้งานโหมดน้ี เพราะว่า 

โหมดน้ีสามารถพกัการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้เหมือนกันทุก
ประการ แต่ท่ีแตกต่างกัน คือ โหมด Hibernate น้ี จะหยุดการทํางาน
ต่างๆ ของเครื่องท้ังหมด โดยไม่ใช้พลังงานของเครื่องแม้แต่นิดเดียว ไม่
ว่าจะพกัเครื่องนานแค่ไหน เครื่องคอมพิวเตอร์จะไมก่นิไฟเลยแมแ้ต่
น้อย  การทํางานของโหมดน้ี จะบันทึกการใช้งานของโปรแกรมท่ีคุณ
เปิดใช้งานอยู่ อย่างงานเอกสาร หน้าเว็บเบราว์เซอร์ ท่ีทํางานและเก็บ
อยู่ภายใน RAM (หน่วยความจาํช่ัวคราว) ท้ังหมดจะถูกย้ายมาบันทึกลง 
Harddisk หลังจากนั้น เครื่องจะทําการ Shutdown ทันที เมื่อคุณ
ต้องการกลับมาใช้งาน พอเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ จะทําการดงึ
ข้อมูลส่วนตา่งๆ ท่ีคุณได้ทําค้างไว้ ก่อนท่ีจะปิดเครื่อง ดึงข้อมูลกลับมา
จาก Harddisk และกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่าง เพียงแต่วา่จะ
เสียเวลาเปิดเครื่องนานกว่าโหมด Sleep  
 
การเข้าโหมดพกัเคร่ือง Sleep หรือ Hibernate 
• ข้ันแรกช้ีเมาส์ไปท่ีปุ่ม Start เพื่อทําการเปดิเมนู 
• ลากเมาส์ไปท่ีปุ่ม Power เพื่อคลิกตวัเลือกในการใช้งาน 
• เลือกคลกิโหมด Sleep หรือ โหมด Hibernate ตามท่ีคุณ
ต้องการได้ทันที 
• หากคุณต้องการพกัเครื่องระยะสั้นๆ ให้เลือกใช้งาน โหมด 
Sleep 
• หากต้องการพักเครื่องเป็นระยะเวลานาน ใหเ้ลือกใช้งาน 
โหมด Hibernate 
•  เปิดใช้งาน โหมด Hybrid Sleep บนโน๊ตบุ๊ค 
• เริ่มแรกไปท่ีปุ่ม Start จากน้ันกด คลิกขวา เพื่อเปิดเมนู
ข้ึนมา 
• คลิกเลือกท่ีเมนู Search 
• จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกข้อมลู Search 
• พิมพ์คําว่า "Control Panel" และเลือกเปิดหน้าต่าง    
Control Panel ข้ึนมา  
• ให้เลือกไปท่ี System and Security เพื่อจะเข้าตัวเลอืก
ต่อไป 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

IT  Tips ..ตอ่จากหน้า ๕ 

 

 ความพึงพอใจในงานและความผูกพนัของ
พนักงานต่อองค์กรเป็นสิ่งท่ีสําคัญมากกับทุกองค์กร 
เพราะถ้าหากองค์กรใดท่ีพนักงานไมพ่อใจในงานท่ีตน
ปฏิบัติ หรอืไม่เกิดความผกูพันต่อองค์กรแล้วละก็จะ
ส่งผลทําให้ปญัหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น การ
ลาออก การขาดงาน การมาทํางานสาย การท่ีจะต้อง
มีการฝึกอบรมบ่อยๆ แต่ไม่เกิดการพัฒนาคุณภาพใน
งานตามเปา้หมายท่ีองค์กรตั้งไว้  เป็นต้น สิ่งเหลา่น้ี
องค์กรจงึต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรีบ
สร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และเกดิ
ความผูกพันของพนักงานกับองค์กร เพื่อเป็นตวัผสาน
ความเป็นหน่ึงเดียวขององค์กร ลดช่องว่าง ไม่ให้เกดิ
ปัญหาต่างๆ ตามมา ฉบับน้ีเราจึงขอนําหลักการสร้าง
ความผูกพันของพนักงานดว้ยหลัก ๕ G มาฝากกัน  
 

 Great Job  มีการออกแบบการทํางาน
และมีวธิีการทํางานท่ีไม่น่าเบื่อ มีความท้าทายอยู่
เสมอ และมีความยืดหยุ่นในการทํางาน ระบบการ
ทํางานก็ต้องออกแบบให้ดี ไม่มีความซํ้าซ้อน รวมถึง
สภาพการทํางานในองค์กรท่ีจะต้องดีด้วย 

 
 Great Reward  มีระบบการให้รางวัล

ตอบแทนท่ีดี เป็นธรรม และแข่งขันได้กับตลาดท่ี

องค์กรกาํลงัแข่งขันอยู่ ซ่ึงรางวัลในท่ีน้ีจะต้องมี
สองดา้น คือ รางวลัท่ีเป็นตัวเงิน ซ่ึงต้องตอบ
โจทย์เรื่องของความเป็นธรรม ท้ังในแง่คุณค่าของ
งาน และผลงานของพนักงาน และรางวลัท่ีไมใ่ช่
ตัวเงิน เช่น ความเอาใจใส่ของหัวหน้า การให้คํา
ช่ืนชมต่างๆ เป็นตน้ 

 
 Great Company เป็นองค์กรท่ีดี มี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีช่ื่อเสียงในแวดวง ซ่ึงจะทําให้
พนักงานรู้สกึถึงความภาคภูมใิจท่ีไดทํ้างานน้ี 

 
 Great Culture มีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีด ีเช่น มสีภาพแวดล้อมในการทํางานท่ี
เอื้อต่อการทํางาน การเรียนรู้ การเตบิโต ทํางาน
ท่ีเน้นไปท่ีผลงานและความสามารถของพนักงาน
เป็นหลกั ไมใ่ช่วัฒนธรรมการทํางานท่ีเน้นระบบ
อาวุโส ไม่สนใจผลงาน เอาอายุไว้ก่อน 

 
 Great Leaders มีผู้นําองค์กรท่ีด ีมี

ความสามารถ และสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กบัพนักงานทุกคนได้ จะต้องเป็นผู้นําท่ีเน้นไป
ในการพัฒนาคน การสอนงาน การทําให้
พนักงานเติบโตข้ึนไปได ้ผู้นําในท่ีน้ีหมายถึง

ผู้บังคับบญัชาในทุกระดับ ไมใ่ช่แค่เพียงผู้บรหิาร
ระดับสูงเท่าน้ัน 

 
การสร้างความผูกพัน ของพนักงาน 

(Employee Engagement) เป็นวิธีการหน่ึงท่ี
ช่วยทําให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร
ได้ ความผูกพันของพนักงานเป็นความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของพนักงานท่ีแสดงออกถึงความคิด 
ความรู้สึก การรับรู้และการเรียนรู้ของพนักงาน 
ท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจ ของ
พนักงานท่ีมีต่อองค์กร พนักงานท่ีมีความผูกพัน
ต่ อ อ ง ค์ ก ร  จ ะ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญ และมีแรงบันดาลใจต่อบทบาท 
หน้า ท่ีและความ รับผิดชอบของตน ท่ีมีต่ อ
พฤติกรรมการทํางานในเชิง พัฒนา และจะมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซ่ึงช่วยทําให้เกิดความ
ร่วมคิด ร่วมใจ และความร่วมมือ ซ่ึงกันและกัน 
เ พ่ือการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาผล
ประสิทธิภาพการทํางาน ดังน้ันองค์กรควรจะ
คํานึงถึงความสําคัญและเน้นการสร้างความ
ผูกพันของพนักงาน 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
การสร้างความผูกพันของพนักงานด้วยหลัก ๕ G 
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๐๖ 

แหลง่ท่ีมา  https://www.facebook.com/
thinkpeopleconsulting/ 

 • คลิกเข้าไปท่ี Power Option เพื่อทําการตั้งค่าเกี่ยวกบัส่วน
ของ Power 
 • คลิกเลือกท่ี Change plan setting เพื่อเข้าไปตั้งค่า 
 • จากน้ัน ให้เลือก Change advanced power setting เพื่อ
เข้าไปตัง้ค่าข้ันสูง  
 • จากน้ันเราจะเจอหน้าตา่งน้ี ให้เลือกไปท่ีแถบ Sleep จากน้ัน
เลือกท่ี Allow hybrid sleep คลิกตัวเลือก ให้เป็น On เพื่อเปิดใช้งาน 
โหมด Hybrid sleep จากน้ันกด OK เพื่อบันทึกการตัง้ค่า 
 *สาํหรับคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จะมตีวัเลือกให้เปิดใช้งาน ได้ท้ัง
แบบ Power (ใช้งานบนแบตเตอร่ี) หรือ Plug (เสียบไฟบ้าน) เลือกเปิดใช้
โหมด Hybrid sleep ได้ตามท่ีคุณตอ้งการ 

สุดท้ายน้ี คุณจะสามารถเลือกใช้งานโหมดการพกัเครือ่ง ได้เหมาะ
กับการใช้งานมากย่ิงข้ึน ไมว่่าจะเปน็โหมด Sleep เลอืกใช้งานแบบพักเครื่อง
ช่ัวคราว ในระยะเวลาสั้นๆ และสามารถเปิดข้ึนมากลบัมาใช้งานใหม่ ได้อย่าง
รวดเรว็ หรือคุณจะเลือกใช้งานแบบ Hibernate เพื่อพักเครื่องการใช้งาน ใน
ระยะยาว ทีละหลายๆ ช่ัวโมง เป็นตวัเลือกท่ีดกีวา่ เพราะว่าโหมดน้ีจะช่วยให้
เครื่องของคุณพกัเหมือนปดิเครื่องสนิท  โหมด Hibernate น้ีจะไม่มกีารใช้
พลังงานแต่อย่างใด มันเป็นตัวเลือกท่ีดี หากคุณตอ้งการเก็บแบตเตอร่ีบน
โน๊ตบุ๊ค ให้กลับมาใช้งานได้ยาวนานมากข้ึน หรือเปน็คอมตั้งโต๊ะ สามารถเข้า
โหมดน้ีไวไ้ด้ไม่เปลืองไฟบา้น และสามารถกลับมาใช้งานได้ดัง่เดิม เหมือน
ไม่ได้ปิดเครือ่ง ซ่ึงคุณจะสามารถเลอืกใช้โหมดพักเครือ่ง ให้เหมาะกับการใช้
งาน และสถานการณ์ต่างๆ ได้งา่ยมากย่ิงข้ึน 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

ที่มา : www.howtogeek.com 
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ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มีความมุ่งมั่นท่ีจะเปน็ศูนย์ท่ีมี
ความเช่ียวชาญและเป็นแหลง่เผยแพร่ความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัทวีปยุโรปโดยเฉพาะในมติิ
สังคมศาสตร ์ อาทิ  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  
รัฐศาสตร ์ และมนุษยศาสตร ์  ท้ังน้ีทางศูนย์
เล็งเห็นความสาํคัญของการพัฒนางานวิจัย  ซ่ึง
จะนําไปสูก่ารผลิตผลงานวจิัยด้านยุโรปศึกษาให้
เป็นท่ีประจักษ์  และยกระดับความเป็นเลศิทาง
วิชาการตามนโยบายการมุ่งเน้นผลิตงานวจิัย
ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะสําหรับการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

๑. ท่ีมา  เหตุผล และความสาํคัญ
ของงานวิจัย 

๒. ประวัติของนักวิจัยและประวัติ
ของนักวจิัยร่วม (หากมี) 

๓. กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีจะใช้ศึกษา
และระเบียบวิธวีิจยั 

๔. แผนการวจิัย รวมถึงงบประมาณ
สนับสนุนท่ีต้องการ  

๕. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
รวมถึงผลงานวิจัย  บทความ  หรือวทิยานิพนธ์
ท่ีเป็นผลงานของนักวิจัยเพื่อประกอบการให้ทุน 

๖. แผนการทํางาน  (โดยประมาณ
การแต่ละเดือน) 

๗. เอกสารส่วนตัว  ได้แก ่ สาํเนา
บัตรประชาชนหรอืบัตรข้าราชการ  สําเนา
ทะเบียนบ้าน  สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือนามสกุลยศ  
สําเนาใบคะแนน  หรือจดหมายรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน  

๘. หากเปน็ทุนประกอบวิทยานิพนธ ์ 
หัวข้อน้ันจะต้องได้รับการอนุมตัิจากภาควิชา  
หรือคณะท่ีสังกัดแล้ว  และต้องระบอุาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผูส้นใจสมัครสามารถสง่ใบ
สมัครขอการสนับสนุนทุนวิจัยพรอ้มข้อเสนอ
โครงการวิจัย  โดยติดต่อได้ท่ี : ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ช้ัน ๑๖  อาคาร
เฉลิมราชกุมารี  ๖๐ พรรษา (จามจรุ ี๑๐)     
ถ. พญาไท  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐  
หรือ  สอบถามข้อมูลโทร.  ๐๒  ๒๑๘  ๓๙๒๒  
และทาง E-mail Nontiwat.s@chula.ac.th   
ปิดรับสมัครภายในวันท่ี   
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้
ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บณัฑิตศึกษาไป
เสนอผลงานทางวชิาการ ณ ต่างประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   โดยมีหลกัเกณฑ์และ
วิธีการ ดังน้ี 

๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
๑.๑ เป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา

ในคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ท่ีสามารถสมัครขอรับ
ทุนได้ มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา หรือ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ตําแหน่งนักวิจัย ในคณะ/สถาบัน/วิทยาลยั ท่ี
สามารถสมัครขอรับทุนได ้ท่ีได้รับเชิญให้ทําการ
สอน นักศึกษาในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยจะต้องทําการสอนมาแล้วอย่าง
น้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๑.๒ ต้องไม่เคยไดร้ับทุนอุดหนุนในการพัฒนา
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
ณ ต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลยั ม. มหดิล     
ภายในระยะเวลา ๒  ปีย้อนหลงันับจากวันท่ีจะไป
นําเสนอ 

๑.๓ ผู้สมัครขอรบัทุนจะต้องมีรายช่ือเป็น
ลําดบัแรกหรือ Corresponding author ของ
บทคัดย่อผลงานทางวิชาการท่ีจะนําเสนอ และระบุ
ช่ือของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นท่ีอยู่หน่ึงในท้ายช่ือ
ของคณะผู้นําเสนอ และผลงานท่ีจะนําเสนอจะต้อง
มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฎในการ
นําเสนอผลงานท้ังประเภท Oral Presentation 
และ Poster Presentation ท้ังน้ีผู้สมัครขอรับทุน
จะต้องเป็นผู้นําเสนอผลงาน โดยผลงานทางวิชาการ 
๑ เรื่องจะสามารถสมัครขอรบัทุนจากบัณฑิต
วิทยาลัยได้เพียง ๑ ครั้งเท่าน้ัน 

๑.๔  กรณีได้รบัทุนในการเดินทางไปเสนอ
ผลงานในคร้ังน้ีจากแหล่งทุนอื่นโปรดระบุเพื่อ
ประโยชน์ในการพจิารณา 

๑.๕ กรณีตรวจสอบในภายหลังแลว้พบว่า
ผู้สมัครขอรับทุนมคุีณสมบตัิไม่ถูกต้องครบถ้วน 
บัณฑิตวิทยาลัยมสีิทธิเรียกทุนคืนได้ 
 ๒. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ท่ีจัดสรร การเสนอผลงานวิชาการท่ีขอรับทุน
สนับสนุน ต้องเปน็การเสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ มี
ระบบการตรวจสอบผลงานทางวิชาการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ท่ีชัดเจน มีการ
ลงทะเบียนและกาํหนดการประชุมท่ีแน่นอน และ
การเสนอผลงานทางวิชาการดังกลา่ว ต้องมี
ลักษณะใดลกัษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี 

๒.๑  การเป็นผู้บรรยายในท่ีประชุม (Oral 
presentation หรือ Lecture) 

๒.๒  การเป็นผู้แสดงผลงานด้วยภาพ 
โปสเตอร์ (Poster presentation)  

๒.๓  การเป็นผู้บรรยายในกลุ่มสัมมนา 
(Symposium หรือ Plenary session) 

๒.๔  การเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นใดนอกเหนือจากประกาศ อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ 
กําหนดเวลาการยื่นเอกสารขอรับทุน 

   ภายใน  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ช่วงเวลาการเดินทาง 
 ๑  - ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๐  
แจ้งผลการพิจารณา 
 ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๖๐  
 โดยสามารถ download เอกสารการขอ 
รับทุนอุดหนุนได้ท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
และย่ืนคําขอรับทุนฯ ได้ท่ี  งานวจิัยองค์กรและ
นวัตกรรมการศึกษาและ/หรอืสาํนักงานบณัฑิต
วิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในกําหนดการย่ืน
เอกสารขอรับทุน (หากเกินจากวันท่ีกําหนดบัณฑิต
วิทยาลัยจะไมร่ับพิจารณา)   
สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

งานวจิัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล  โทรศัพท์ ๐๒  ๔๔๑  
๙๔๔๖, Intra - phone i + ๒๒- ๓๒๐, ๒๑๘ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑  ๙๔๔๖ 

 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ขอเชิญนิสิตนักศึกษา  อาจารย์  
นักวิชาการ  และผู้สนใจทําวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษา 
ทุนละประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐  บาท  
กําหนดระยะเวลา ๖  เดือน 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คร้ังที ่๑๒ 

โครงการวิจยัร่วมภายใต้ความร่วมมือด้าน
อุดมศึกษาและการวิจัย 
ระหว่างไทย - ฝร่ังเศส  

ประจําปี   พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒   



 Student Activities    
Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับท่ี  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 อบรมเทคนิคการเลือกหวัข้อ และการเขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ (ภาษาองักฤษ) 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเทคนิคการเลอืกหวัข้อและการเขียนโครงรา่ง
วิทยานิพนธ ์ (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้กิจกรรม Soft Skill : ทักษะการทํางานด้าน
วิจัย (Research Skills) เมื่อวันท่ี ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ ห้อง B1 ช้ัน ๗ 
อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๕๐  พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในการอบรมจดัให้ความรู้เรื่อง การเลือกหัวข้อ ข้ันตอนการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เทคนิคการนําเสนอ วทิยากรได้รบัเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังชาวไทยและตา่งชาตใิห้ความสนใจเขา้ร่วมเป็นจาํนวนมาก 

 บรรยายพิเศษ หัวขอ้ โคช้สมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทาง
ความคิด ภายใตก้ิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นํา (Leadership 
and management Skills) วันท่ี ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียนรู้สมอง
นวัตกรรมของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ และปรับวธิีคิดอย่างสร้างสรรค์ นําสู่การ
คิดเชิงนวัตกรรมบนพ้ืนฐาน และประยุกต์ใช้ในการทํางานของตนเอง วิทยากร
ได้รับเกียรตจิาก นพ. มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid) กล่าวรายงานโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา
และพิธีเปดิโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผน
และการคลัง มีนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ใหค้วามสนใจเข้าร่วมเป็นจาํนวนมาก 

 สัมมนาผู้นํานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี ๒๕๖๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานกิจการนักศึกษา จดัสมัมนาผู้นํานักศึกษา 
และอาจารย์ท่ีปรกึษาดา้นกจิกรรมนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา ประจาํป ี 
๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๔ – ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ หรรษาคาชัวรีนา ชะอํา จ.
เพชรบุรี เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
มีมนุษยสัมพันธ์ของการทํางานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมกจิกรรมท่ีมุง่ให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม Core value ของ
องค์กร และรว่มวางแผน โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป ี 
๒๕๖๐  และเสริมสรา้งความสัมพนัธ์อันดีระหว่างอาจารย์ท่ีปรกึษากิจกรรม และ
ผู้นํานักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดี
ฝ่ายกจิการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน และอาจารย์ท่ีปรกึษาเข้าร่วมกิจกรรม ได ้แก ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลยั ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ดํารงเกียรต ิ อาจหาญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. พราม  อินพรม  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พรอ้ม
ด้วยเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย   มีนักศึกษาเข้ารว่มกจิกรรม  ๗๐  ท่าน 
 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๐ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย ๑๐ – ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

กําหนดเปิดรบัสมคัรบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษารายวิชาระดบั
บัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล   ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐  (ภาคต้น) 
ติดต่อ :   งานบรกิารการศึกษา โทร. ต่อ ๑๑๑, 
   งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ ๓๐๙ – ๓๑๐ 

๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ทําบุญถวายเทียนพรรษาและผา้อาบนํ้าฝน  เน่ืองในวนัเข้าพรรษา  
ประจําป ี๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๕ 

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
โครงการอบรม เทคนิคการเลือกหวัข้อและการเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ (บรรยายไทย) 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ “สื่อสารสัมพันธ-์สํารวจความสุขดว้ย  
Happinometer” 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๕ 

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

๑๔ – ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

ปฎิทินกิจกรรม 

๑๐ – ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคต้น) 
ติดต่อ :  งานบริการการศึกษา โทร. ต่อ ๑๑๑, 
           งานพัฒนาหลักสตูร ตอ่ ๓๐๙ – ๓๑๐ 

๑๐ - ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
กําหนดลงทะเบียนนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๖๐ 
ติดต่อ :  งานบริการการศึกษา  ต่อ ๑๑๑,๑๒๓ 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐ 

   บัณฑิตวทิยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธตินานาชาติ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สณุีย์   กัลยะจิตร  รอง
คณบดีฝา่ยบรหิาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินด ี และมอบกระเช้าดอกไม้ เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธตินานาชาติ   แดร่องศาสตราจารย์ ดร. 
วริยา ชินวรรโณ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธตินานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันท่ี ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ โรงเรยีนสาธตินานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล   

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลยั ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

บัณฑิตวิทยาลัย  นําโดยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรย์ี เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรบั
คณะผู้ศึกษาดงูาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมภพ อินทสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการศึกษาดงูานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารบริหาร และการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “เรียนรู้ผู้อื่น
เพื่อพัฒนาตนเอง” ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๙   เมือ่วันท่ี ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม  ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. 
พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กลา่วต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน และ
บรรยายเรื่อง “นโยบายบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ต่อด้วยการบรรยาย 
“การบรหิารและการจดัการระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” หัวข้อ การ
บริหารจดัการบริการการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ, ทุนการศึกษา ทุนวิจัย และรางวัลทางการศึกษาสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรตุ รอง
คณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา, การบริหารจัดการเพือ่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌมิวงศ์ รองคณบดีฝา่ย
แผนและการคลัง และหัวข้อ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวรี ์ลีละวัฒน์ รองคณบดีฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาคุณภาพ  และตอ่ด้วยการตอบขอ้ซักถาม การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน 

 โครงการ “มหดิลทําความดีถวายพอ่ของแผน่ดิน ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกบัองค์การนักศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดโครงการ “มหิดลทําความดีถวายพ่อของแผ่นดิน รว่มใจประดิษฐ์
ดอกไมจ้ันทน์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช และเพื่อร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สาํหรบัใช้ในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิอดลุยเดช รัชกาลท่ี ๙ 
จํานวน ๙๙๙  ดอก   วันท่ี  ๑๓  มถุินายน  ๒๕๖๐  ณ บริเวณช้ัน ๑ อาคารบณัฑิต
วิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นประธานพิธกีลา่วเปดิฯ ต่อดว้ยการสอนประดิษฐ์ดอกไมจ้ันทน์ (ดอก
ดารารัตน์) วิทยากรโดย คุณศิวพร ลมิปนิลชาติ นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา สาขา
กายภาพบําบดั คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลยัมหิดล โดยครั้งน้ีมี บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล และประชาชนท่ัวไป จาํนวน  ๑๐๒  ท่าน ได้เข้ารว่ม
ประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ และบัณฑิตวิทยาลัย จะดาํเนินการประดิษฐ์ดอกไมจ้ันทน์ 
จนแลว้เสร็จ ภายในเดือนกันยายน  ๒๕๖๐  และนําไปมอบให้วัดปุรณวาส เพื่อใช้
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุยเดช ต่อไป 



๑๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๓  ประจําเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๐ 

๑๑ 
 

 

สอบถาม :  
งานบริการการศึกษา 
งานพัฒนาหลกัสูตร  
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๑,๓๐๙ 

 คุณสมบัติของนักศกึษาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 
 - เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตรวม  
ตลอดหลักสูตร 
 - มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ทั้งนี้หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือส่วนงาน สามารถกําหนดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมท่ีสูงกว่า ๒.๗๕ 
ได้ตามที่เห็นสมควร 
 - มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงานกําหนด
เพ่ิมเติม  

 - นักศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้
สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับกรณีรายวิชาที่หน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และหัวหน้าส่วนงานที่กํากับ
ดูแลรายวิชากลาง  

สมัครได้ต้ังแต่วันน้ี   -  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
สมัครและดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่  www.grad.mahidol.ac.th 

 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้   -  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ดูรายละเอียดได้ท่ี  www.grad.mahidol.ac.th 

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

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



บัณฑิตวิทยาลัย  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 
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 


