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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๙ 

ศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย 
คุณาวิศรตุ รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา พร้อม
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 
ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เน่ือง
ใน “วันมหดิล” วันท่ี  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙  
(๒๔ กันยายนของทุกปี) เพื่อน้อมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ ของสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแหง่
การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย 
ณ พระราชานุเสาวรีย์ฯ ดงัน้ี 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.
มหิดล  นําโดย ศาสตราจารย์  ดร. พญ.  พัชรีย์ 

เลิศฤทธิ์  คณบดี   พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
อาคารศูนย์การเรยีนรู้มหิดล ม.มหิดล 

ศาลายา นําโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ 
อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองคณบดฝี่าย
เทศโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ พร้อม
บุคลากรบัณฑิตวทิยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหดิล นํา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา 
รองคณบดฝี่ายวิจยัองค์กรและนวัตกรรมการ 

๐๒ 

 FGS Lecture Series เร่ือง “Workshop on Doctoral Research Strategies”  
บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ FGS 

Lecture  Series  เรื่อง  “Workshop  on  
Doctoral Research Strategies” เมื่อวันท่ี ๒๗  
กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เพ่ือส่งเสริมสรา้ง
แรงจงูใจสนับสนุนให้อาจารย์ และนกัศึกษาระดบั
ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงาน 
วิจัย และงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวน 
การคิด วิเคราะห ์ วิธีวจิยั และวธิกีารเขียนอย่าง
ถูกต้อง เพื่อนําองค์ความรู้ท่ีได้รับไปสร้างสรรค์
ผลงานวจิัย  นวัตกรรม หรืองานทางด้านวิชาการ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธรีะฐิติ 

รองคณบด ี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ 
กล่าวเปิดโครงการ  และไดร้ับเกียรติ  Prof. Ron  
Adams จาก Research Fellow in the Re-
searcher Development Unit The Graduate 
Research Centre Victoria University ประเทศ
ออสเตรเลีย บรรยายความรู้ในหัวข้อ Strategies 
for Successfully completing Doctoral และ 
International Journal Publishing as part of 
the doctoral research process Research มี
นักศึกษาระดบัปรญิญาเอกและอาจารย์ ม.มหิดล
ให้ความสนใจเข้าร่วมจํานวนมาก 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเน่ืองใน “วันมหดิล” 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๙ 

ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มเปิดการเรียน
การสอน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  เดิมหลักสูตรอยู่ท่ีบณัฑิต
วิทยาลัย  ต่อมาคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมหดิล  
และอดีตคณบดีไดร้่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้หลักสตูร 
มาอยู่ในความดูแลและจดัการเรียนการสอน โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์  หลักสูตรไดร้ับความสนใจมีผู้เข้ามา
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  หลักสตูร
จึงได้เปดิการเรียนการสอนระดับปรญิญาเอก เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรูใ้นด้านการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างผู้เช่ียวชาญ และนาํความรู้มาพัฒนา ปฏิบัตงิาน
ด้านการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและย่ังยืน   ปัจจุบนัท่ีคณะมี
นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ๒ รุน่ รวมประมาณ ๒๐ 
กว่าคน  นักศึกษาสว่นใหญ่ท่ีมาศึกษา อยู่ในระดับ
ผู้บรหิารจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และเอกชน    

ความสําคัญในการจัดทําหลกัสูตรฯ สาขา 
วิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เน่ืองจากท่ีผา่น
มาคนสว่นใหญ่เข้าใจวา่ IT Management  จะ
เกี่ยวข้องกบัวิศวะ วิทยาศาสตร์ หรือการบริหาร 
ถึงแมว้่าปจัจุบันประเทศไทยจะพัฒนา IT ได้ดมีาก  แต่
ยังนํา IT มาใช้ในการบรหิารงานได้ไม่มีประสทิธิภาพ
เท่าท่ีควร  หรือบริหารงานได้เพียงอย่างเดียว  บางครั้ง
เราไมรู่้เลยวา่ข้อมลูเหลา่น้ันไดจ้ากไหน จากเครื่องมือ  
อุปกรณ์อะไร   Manage กันอย่างไร   ในต่างประเทศ
กลุ่มสาขาวิชาทางด้านน้ีจะได้เงินเดอืนมากท่ีสุด     IT 

๐๓ 

หลักสูตรค่อนข้างจะมีคุณภาพ ด้วยผา่นงาน
มาแล้ว  ม ี Vision ในการมองออก  อย่างท่ีกล่าว
หลักสูตรฯ  จะไม่ได้เน้นไปทางด้าน วิศวะ  
วิทยาศาสตร์  IT  หรือ Management  อย่างหน่ึง
อย่างใด  แต่จะเปน็ลักษณะ Balance ให้เท่าๆ กัน   
ระหว่าง IT กับ Management    อีกท้ังหลกัสูตร
จะเน้นการเรียนการการสอนท่ีให้ความรู้ เน้ือหา
เชิงลึก  นักศึกษาท่ีสําเรจ็ในหลักสูตรออกไป จะนํา
ความรูไ้ปยุกตใ์ช้ในการทํางาน การบริหารงานใน
ด้านตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน    
 หลักสูตรมีความรว่มมือจากหลากหลาย
หน่วยงาน   สว่นหน่ึงมาจากความต้องการการ
พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ในภาควชิา  อย่างเช่น 
อาจารย์เอง  ปจัจุบันเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อน  
Enterprise Architecture  ของประเทศ  เป็นท่ี
ปรึกษาปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  (Ministry of Digital Economy and 
Society)  ในส่วนของอาจารย์จึงมกีาร Contact  
นําหลักสตูรฯ ไปรว่มมือทํา (MOU) กับภาคเอกชน
และภาครัฐบาล   เช่น  สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย   หลักสตูรฯ มี MOU ท่ีชัดเจน  
รวมถึงสาํนักงานคณะกรรมการกิจการ-  ๐๓ 

อ่านต่อหน้า ๔ 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  สุภาภรณ์  เกียรติสิน  
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

Management  อาจจะไม่ใช่ท้ังทาง Engineer  หรอื
ไม่ใช่การบริหารเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง   ยกตัวอย่าง 
โครงการทางดา้น IT  ระดับร้อยล้านในประเทศไทย  
ถ้าเราใช้คนท่ีมี Know how เฉพาะด้าน  เช่น เกง่
ชํานาญทางดา้นวทิยาศาสตร์   วิศวะ หรือ IT  อย่างใด
อย่างหน่ึง ไปบริหารโครงการในระดับน้ี  ผลของ
โครงการอาจได้ไมเ่ต็มร้อย  หรือในขณะเดียวกัน ถ้า
นําเอาดา้นบริหารอย่างเดียวไป Manage โครงการเปน็
พนัล้าน   กจ็ะไดแ้ค่เชิง Manage  แต่เรื่องของ IT จะ
ไม่เกิดข้ึน  ทางหลักสตูรจงึนําเอาสองศาสตร์น้ีมา
ผสมผสานร่วมกัน ระหว่างการบริหาร และ IT จึงเปน็
ท่ีมาของหลกัสูตร การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ  IT Management   ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีช่วยตอบ
โจทย์ให้กับสังคมในยุค Digital Economy  ตั้งแต่เรื่อง
ของการดีไซน์  การควบคุม  จนกระท่ังการนําไปใช้จรงิ 
เช่น   ผู้เรียนจะมบีทบาทในการบริหารจัดการองค์การ
ให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
พร้อมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยเข้า
มาบรหิารจดัการ ให้องค์การปฏิบตัิงานได้อย่างมีประ-
สิทธิภาพ 
 
จุดเด่นของหลักสตูรฯ  
 นักศึกษาในหลักสตูร ส่วนใหญ่จะมปีระสบ- 
การณ์การทํางาน ประกอบกับหลักสตูรเป็นหลักสตูร  
ภาคพิเศษ  ซ่ึงเอื้ออํานวยความสะดวกให้แกผู่้เรยีนท่ี
ทํางานท่ีต้องการศึกษา เพื่อต่อยอดความรู้ในระดับท่ี
สูงข้ึน ได้มาศึกษาในวันเสาร-์อาทิตย์       นักศึกษาใน 

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN  INFORMATION  TECHNOLOGY MANAGEMENT  (SPECIAL PROGRAM) 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้
ความสามารถบนพ้ืนฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ  

คิดเชิงสร้างสรรค์  คิดเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือสร้างภาวะความเป็นผู้นําใน
การบูรณาการความรู้และความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการ ตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจของ

ประเทศ  และนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  



กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โรงพยาบาลหรือ 
การทํา Project งานร่วมกัน   บางหน่วยงานได้
ส่งบุคลากรเข้ามาศึกษาต่อ   ท่ีสาํคัญอีกส่วน
หน่ึงคือ  อาจารย์ของเราทุกท่าน ม ีCertificate 
ด้าน Industry  ซ่ึงงานดา้นการบรหิารงานด้าน 
ICT  จําเป็นตอ้งมี  และเน้ือหารายวิชาใน
หลักสูตร เหมาะสมอย่างย่ิงท่ีจะไปช่วยพัฒนา
ประเทศ ลงสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง    

 
รูปแบบการเรียนการสอน  และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
  การเรียนการสอนของหลักสตูร จะมี
ท้ังการเรียนใน classroom  และการเรียนสอน
ลักษณะ E - learning การทํา Thesis โดยปกติ 
แล้วหลกัสูตรจะมท้ัีง Thesis  Project  ซ่ึงเปน็ 
Project แบบบรูณาการมกีารทํา  Contact กับ
สถานท่ีจริงท่ีนักศึกษาท้ังกลุ่มเข้าไป  โดยมี
อาจารย์เป็น Coaching   อาจารย์ในหลักสูตรฯ 
หลายท่านเป็น Consult ให้กบัหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ ภาคธุรกจิ ภาคเอกชน และประกอบ
ปัจจุบันสังคมเป็นยุคของ Smart life smart 
city มากข้ึน   
 
สิ่งท่ีนักศึกษาได้รับเม่ือเข้ามาศึกษา  และ
สําเร็จการศึกษาออกไป 
 เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ จะให้
นักศึกษาสอบ Certificate ดา้น IT   โดยเราจะ
มีศูนย์สอบให ้  เพราะเราต้องการให้นักศึกษาท่ี
สําเรจ็จากหลักสูตรออกไป มีความพร้อมเป็น
บัณฑิตท่ีพึ่งประสงค์ อีกท้ังในหลักสตูรฯ 
อาจารย์ผูส้อนจะสอดแทรกเรื่อง   COBIT ลงไป 
ในรายวิชา  รวมถึงมีการเทรน การติว  เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาสอบ  ซ่ึงศูนย์
สอบดังกลา่ว จะให้บริการท้ังนักศึกษาและ 
บุคคลภายนอก  การสอบถ้าไปสอบข้างนอกจะ
มีค่าใช้จา่ยค่อนข้างสูง     ถามวา่นักศึกษาจะได้
อะไร เหมือนเราติดอาวุธ ให้นักศึกษาของเรา  
นอกจากน้ันหลักสตูร จะมกีารจัดการเรียนสอน
แบบ Know how  แบบท่ีใช้จรงิ ให้ทํางานจริง 
รวมถึงการจัดทํา international conference  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับท่ี  ๒๔๔  ประจําเดือนกันยายน  ๒๕๕๙ 

๐๔ 

ซ่ึงมีชาวต่างชาติ  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
อื่นเข้ารว่ม เป็นช่องทางการเรียนรู้ใหก้ับนักศึกษา
อีกทาง  หลักสูตรยังได้เชิญ Cast  speaker ระดับ 
ประเทศ เช่น อดีตรัฐมนตรีช่วย  ICT  หรือ  CTO  
CEO ของหน่วยงานใหญ่ๆ  ล่าสุด หลักสูตรได้เชิญ
ระดับ CIO จากทางกองทัพบก มาให้ความรู้ อตตี 
ท่านเป็นศิษย์เก่าของหลกัสตูรฯ  ท้ังยังมี Journal 
ท่ีให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนรว่ม  เรามกีารสอนทุก
รูปแบบ ท่ีจะใหค้วามรูแ้ก่นักศึกษา ซ่ึงนักศึกษา
จะต้องนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ประกอบอาชีพได้
จริง  
 
ความภาคภูมิใจ  ศิษย์เก่าท่ีเด่นดงั   
 ปัจจุบันยอดจํานวนนักศึกษา ไมว่า่จะ
เป็นของสถาบันการศึกษาใดเริ่มลดลง แต่หลักสูตร
ของเรากลับสวนกระแส   มีนักศึกษาหลายท่านใช้
เวลาเรียนเพียงแค่ ๘ เดือน  และศิษย์เก่าของเรา
หลายๆ   ท่านไดทํ้างานในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง  ได ้
รับ Project งานท่ีมีความสําคัญในระดับประเทศ  
อาทิเช่น  การดแูลเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์สื่อ
ออนไลน์   ซ่ึงเรือ่งน้ี ถ้าเราใช้ของต่างประเทศใน
สหรัฐอเมริกาจะมค่ีาใช้จา่ยค่อนข้างสูงมาก  แต่อัน
น้ี นักศึกษาสามารถทําได้เอง เปน็ส่วนหนึ่งของ 
Thesis  และยังเป็นรายได้ให้นักศึกษาในขณะยัง
ศึกษาไดด้ว้ย  อีกด้านหน่ึงกจ็ะเป็นทางดา้นเภสัช    
ตรงน้ีนักศึกษาเราได้ทํา Enterprise  ทํา Indus-
tries ในโรงพยาบาลเรื่องของระบบการจ่ายยา   
ซ่ึงเป็นเรื่องนโยบายระดับประเทศ   และยังมีศิษย์
เก่าอีกหลายท่านท่ีมีช่ือเสียง รุ่นแรก เป็นผู้นํา
ระดับสูงของกองทัพบกท่ีดูแลด้าน  Security  รุ่น
ท่ี ๒ เป็นผู้บรหิารใน สรอ.  (สาํนักงานรัฐบาล                                                                          
อิเล็กทรอนิก)  และยังมีอีกหลายท่าน  ท่ีลว้นเป็น
กําลงัสาํคัญในการขับเคลื่อนระดับประเทศ น่ีคือ
ความภาคภูมิใจของอาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน    
 
คุณสมบัติของผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา 
 เน่ืองจากหลักสูตรฯ ของเราเป็น   Mul-
tidisciplinary น่ันหมายความว่า  ผู้สนใจจากสาขา
ไหนใดก็สมัครเข้าศึกษาได้  ปัจจุบนัเรามีนักศึกษา
ท่ีมาจากเภสัช  ทหาร  นิเทศ  วิศวะ  วิศวะอุตสา
หการ  แต่ขอให้ผู้สนใจศึกษาต่อมคีวามสนใจ  มี
ความพยายาม  และตั้งใจในการเข้ามาศึกษาในคร้ัง
น้ี  Thesis  หรอื Thematic paper  หลกัสูตรจะ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารยผ์ู้มีประสบการณ์
โดยตรงมาเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาฯ จะเลือกงานวจิัย
ท่ีอยู่ใกล้ตวัของนักศึกษา  มาเปน็หัวข้อในการทํา
วิทยานิพนธห์รือสารนิพนธ์    ก่อนอื่นจะต้องดวู่า
นักศึกษา  มีความสนใจ มีพื้นฐานความรูใ้นเรื่องน้ัน 

ระดับไหน    หลักสูตรฯ ยินดีท่ีจะช่วยผลักดัน
นักศึกษาอย่างเตม็ท่ี   
 
ทุนการศึกษา  สวัสดิการ 

หลักสูตรฯ  มีทุนจากความมือ (MOU) 
กับภาคอุตสาหกรรม เปน็ทุน ๕๐%  ทุน ๑๐๐%  
และเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาเราแล้วก็จะมีทุนเรียน
ดี    ทุนกิจกรรม  รวมไปถงึแหล่งทุนจากข้างนอก  
หรือแม้กระทั่งทุนการศึกษา รางวัลจากบณัฑิต
วิทยาลัย ม.มหิดล  รวมท้ังการให้สิทธิพิเศษใน
การสอบ Certified  และมสีวัสดกิารอาหารว่าง 
และอาหารกลางวนัให้กบันักศึกษาดว้ย   
 
ความเพียงพอของนักศึกษาท่ีผลิตออกไปกับ
ความต้องการของแรงงาน 

ปัจจุบันบุคลากรด้านน้ี ยังได้รบัความ
สนใจและความต้องการจากตลาดแรงงานจํานวน
มาก  หลักสูตรพยายามจะผลิตบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญในหลายๆ ด้าน ให้ทันกบัสังคมปัจจบุัน   
อาจารย์ท่ีภาควิชา จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจาก
หลากหลายสาขาวิชา  สาเหตุเน่ืองจากความเป็น 
สหสาขาวิชา เราจึงต้องการให้นักศึกษามีความรู้
รอบด้าน  รู้ลึก เพื่อเข้าไปตอบโจทย์สังคมอย่าง
แท้จริง  อีกท้ังหลักสูตรยังมีการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เป็นแบบ e - learning  ใหก้ับผู้ท่ี
สนใจรวมท้ังบุคคลท่ัวไป ในเรื่องของค่าใช้จา่ย ใน
การศึกษา จาํนวนเงินท่ีใช้ในการศึกษาตลอด
หลักสูตรไม่ไดสู้ง เพราะเราไม่ต้องการทําให้
หลายๆ คน ขาดโอกาสตรงน้ีไป  ดังน้ันเรื่องของ
ค่าเทอมท่ีคณะฯ จึงค่อนข้างถูกและหลักสตูร ของ
เรา ยังคงมีความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าในระดบั
สากล  หลักสูตรคาดวา่จะผลิตบุคลากรด้านน้ีท่ีมี
คุณภาพออกสู่สงัคมของประเทศไดเ้พียงพอ 
 
ฝากถึงผูส้นใจต้องการเข้ามาศึกษาในหลักสตูร 

จากความหลากหลายในงานบริการ
ด้านวิชาการ  คณาจารย์ท่ีมีช่ือเสียง เป็นผู้ท่ี
ทํางานใหก้ับประเทศในระดับแนวหน้า   รวมท้ัง 
อัตลักษณ์ในความเป็นมหิดล  อยู่ใน Top Rank-
ing  มาโดยตลอด  ทําให้ได้รับการยอมรับ เช่ือถือ  
ในคุณภาพของคณาจารย์และผลงาน  อีกท้ังเรามี
การใช้ Digital Marketing ลดความเหลือ่มล้าํของ
การศึกษาในประเทศ   สิ่งท่ีหลักสูตรเราให้มาก 
กว่าใบปริญญา  โดยท่านจะสามารถนําความรู้ท่ี
ได้ไปทํางานไดจ้ริง และเป็นบุคลากรของประเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ  ดูรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรได้ท่ี ww.grad.mahidol.ac.th 
 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)   ..ต่อ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

| ระบบสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัมหดิล  

รูปท่ี  ๒  หน้าจอแสดงเอกสารส าหรับนักศึกษาใหม่  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

จุดเด่นของระบบนี้ 
๑.  ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารท่ีต้อง

ใช้ในการรายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์  
๒.  ลดระยะเวลาการกรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารด้วย

ตนเอง ส าหรับการรายงานตัวและตรวจสุขภาพ ณ  
     ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผู้รับผิดชอบระบบ  
 คุณกัญจนี  โรจน์ศิลป์    

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

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔  ประจ าเดือนกันยายน    ๒๕๕๙ 

๐๕ 

ระบบรายงานตวัออนไลน ์(นกัศกึษาใหม)่   
ระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหดิล  

 ระบบรายงานตัวออนไลน์  ส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้พัฒนาขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้กรอกข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น  เพื่อใช้ในการเตรียมเอกสารส าหรับการ
รายงานตัวและตรวจสุขภาพของนักศึกษา  เช่น เอกสาร Account 
ส าหรับลงทะเบียน (E-Registration) , บฑ ๑๑ A  และเอกสาร
ส าหรับช าระเงิน  เป็นต้น   
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี Website บัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.mahidol.ac.th  
 
การเข้าสู่ระบบ    
 ๑. เมื่อเข้าสู่  website  บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
www.grad.mahidol.ac.th   ให้เลือกเมนู “เกี่ยวกับบัณฑิต
วิทยาลัย”         
 ๒. คลิกเลือก  “ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย”  

๓. เลือกท่ี  ระบบเกี่ยวกับบริการการศึกษาและหลักสูตร 
>>  ระบบรายงานตัวออนไลน์  ส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   

รูปท่ี ๑  หน้าจอแสดงประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์ นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูล
ประวัติ และข้อมูลสิทธิการรักษา เมื่อนักศึกษาใหม่ได้ระบุ/กรอกข้อมูลจน
ครบถ้วนทุกขั้นตอน หน้าจอสุดท้ายจะแสดงเอกสารประกอบต่างๆ ท่ีต้อง
ใช้ส าหรับการรายงานตัวและตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก  มหาวิทยาลัยมหิดล ให้นักศึกษาใหม่  

http://www.grad.mahidol.ac.th


 

HR Corner : สิ่งทีจุ่ดประกายหรือ
จุดเริ่มต้นของการทําผลงานเพ่ือเสนอ
ขอความก้าวหน้าคอือะไร 
คุณสุนันทา :  ผู้เขียนในฐานะที่มี
ประสบการณ์ในการรับผิดชอบการเบิก
จ่ายเงินให้แก่หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามาหลายปี   มีความ
ประสงค์จะศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคของท้ังหลักสูตรฯ และ 
บัณฑิตวิทยาลัยเองด้วยพร้อมกันว่ามี
สาเหตุใดหรือปัญหาใด  เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
HR Corner :  เคล็ดลับหรือวธิีการ
ทํางานที่ให้ท่านประสบความสําเร็จคอื
อะไร 
คุณสุนันทา :  เราควรศึกษาตัวเองว่า       
มีเส้นทางความก้าวหน้าที่จะเดินไป
อย่างไร  เราต้ังเป้าหมายการทํางาน
อย่างไร  แล้วการท่ีจะไปถึงเป้าหมาย

ต้องทําอย่างไรบ้าง  เราควรมีเส้นทาง
เดินว่าเราชอบและถนัดอะไร  เมื่อเจอ
แล้วเร่ิมต้นด้วยการตัดสินใจเลือกเร่ืองที่
ตัวเองถนัด และปฏิบัติงานจริง  เพราะ
เราสามารถหาข้อมูลหากลุ่มเป้าหมาย  
ศึกษาข้อมูลได้อย่างชัดเจน รอบคอบ  
รวมท้ังในการทํางานได้พบเจอปัญหา
โดยตรง  และที่สําคัญอยากทราบว่า 
การทํางานของเรานั้นเป็นอย่างไร  มีจุด
ที่ต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง และที่สําคัญ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยระดับใด  
ส่ิงนี้เป็นเสมือนกระจกสะท้อนการ
ทํางานของเรา  เพ่ือจะนําข้อบกพร่อง
ไปสู่การแก้ไขพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการบริการให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
HR Corner :  ผลงานที่ท่านนําเสนอ
มีประโยชน์อย่างไร 

คุณสุนันทา : ๑) ได้ทราบข้อมูลและ
ปัญหาเก่ียวกับกระบวนการเบิก
จ่ายเงินระดับบัณฑิตศึกษา  ๒) เพ่ือ
นําผลการวิจัยเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินระดับ
บัณฑิตศึกษา  ๓) ได้ทราบปัญหา
อุปสรรคและความเข้าใจที่ยัง
คลาดเคล่ือนเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ระดับบัณฑิตศึกษา ๔) ได้ข้อสรุป
ร่วมกันทั้งสองฝ่ายและมีแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสม  ๕) เพ่ือต่อยอดใน
การพัฒนางานโดยนําระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบัณฑิต
วิทยาลัยและหลักสูตรต่างๆ  ต่อไป 
HR Corner : ความรู้สึกที่ได้รับ
ทราบว่าผ่านการเสนอขอ
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพจาก
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
คุณสุนันทา : ขอขอบพระคุณทีม
ผู้บริหารที่ทําให้มีโครงการ R2R  ส่ิงน้ี
เป็นช่องทางในการนําผลงานสู่
ความสําเร็จและความก้าวหน้าทาง
สายอาชีพ และขอขอบพระคุณ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก 

คุณสุนันทา สระโพธิ์ทอง  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพิเศษ)  

สาขาการเงินและบัญชี   
บัณฑิตวิทยาลัยสาขา ศาลายา 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี การสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีมี
การส่งถ่ายถึงกันอย่างรวดเร็ว และจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ีเอง จึงเป็นเสมือนพลังผลักดันให้คนแต่ละคนต่างตระหนักถึงความสําคัญของ
การเปลี่ยนแปลง อันทําให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ  เพ่ือให้ตนมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ดังน้ันหากคุณมีความ
อยากและต้องการท่ีจะประสบผลสําเร็จในชีวิต คุณไม่ควรรอให้หัวหน้างานองค์การ หรือผู้อื่นมาพัฒนาความรู้ ความสามารถของคุณเองในการทํางานเท่าน้ัน 
การเริ่มต้นท่ีจะพัฒนาตนเอง  โดยไม่พึ่งพาผู้อื่นเป็นสิ่งท่ีคุณควรกระทํา  

ฉบับน้ีจึงขอนําท่านมารู้จักกับแนวคิดการทําผลงาน ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยอีก ๔ ท่าน ท่ีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานท่ีทํา
จนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงแนวคิดต่างๆ อาจมีประโยชน์สําหรับผู้ท่ีกําลังจะทําผลงานกันอยู่บ้าง มารู้จกักับท้ัง ๔ ท่าน กันเลยค่ะ  

คุณชนิดาภา  สทุธิคณะ นักวิชาการศึกษา  
(ชํานาญการพิเศษ)  

สาขาการศึกษา งานบริการการศึกษา 

HR Corner :   สิ่งที่จุดประกายหรือจดุเริ่มต้นของการทาํ
ผลงานเพ่ือเสนอขอความก้าวหน้าคืออะไร 
คุณชนิดาภา :   นโยบายของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและ  
หัวหน้างานบริการการศึกษาในขณะนั้น    (คุณศรีเรือน       
โกศัลวัฒน์)  ช่วยจุดประกายความคิดและให้โอกาสในการ
เร่ิมต้นทําผลงานวิจัย และเกิดจากความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนา
งานประจําและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทํางาน จึงได้พยายาม
ศึกษาค้นคว้าและทําผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง 
HR Corner :  เคล็ดลับ หรือวธิีการทาํงานที่ทําให้ท่าน

ประสบความสําเรจ็คืออะไร 
คุณชนิดาภา :    การที่จะทํางานให้
ประสบผลสําเร็จต้องเร่ิมจากตัวเรา 
ต้องมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ กล้าที่จะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หมั่นศึกษาหาความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ทํางานเสมอ กําหนดเป้าหมายให้
ชัดเจนแล้วลงมือทํา และพยายาม
จัดสรรเวลาในการทํางานให้เหมาะสม  
HR Corner : ผลงานที่ท่านนําเสนอ
มีประโยชน์อย่างไร 
คุณชนิดาภา :  ผลงานที่นําเสนอ 
ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็น 
ข้อมูลที่สะท้อนกลับไปยังหลักสูตร 
เพ่ือใช้ในการวางแผนและพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยัง 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้ 
บริการแก่นักศึกษา  ของบัณฑิต 
วิทยาลัย 
HR Corner :  ความรู้สึกที่ได้รับ 
ทราบว่าท่านผ่านการเสนอขอความ
ก้าวหน้าทางสายอาชีพ จาก 
มหาวิทยาลัย  เรียบร้อยแล้ว 
คุณชนิดาภา :  รู้สึกดีใจและขอขอบ 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

ความก้าวหน้าทางสายอาชีพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย...สู่ ผูชํานาญการพิเศษ (©ºaº·Õè 2)  

ท่านที่ทําให้ผลงานประสบผลสําเร็จ  
นอกจากน้ียังได้รับความช่วยเหลือและ
กําลังใจจากเพ่ือนในหน่วยงานเป็น
อย่างดี รู้สึกมีความซาบซ้ึงใจในความ
กรุณาและความปรารถนาดีของทุก
ท่านเป็นอย่างยิ่ง  จึงขอกราบขอบ 
พระคุณเป็นอย่างสูง 
HR Corner : ท่านอยากให้บัณฑิต
วิทยาลัยสนับสนนุด้านใดในการทํา
ผลงานบ้าง 
คุณสุนันทา : การให้การสนับสนุน
ของบัณฑิตวิทยาลัยมีอย่างเพียงพอ  
อยู่ที่ตัวเราเองต้องการความรู้ด้านไหน     
เราพร้อมที่จะศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
หรือไม่ 
HR Corner : ขอให้ฝากข้อคิดใน
การทํางานหรือบอกต่อถึงผู้ที่กําลัง
ทําผลงานอย่างไรบ้าง 
คุณสุนันทา : เมื่อเราตัดสินใจในการ
ทํางานบางส่ิงบางอย่างแล้ว   ต้องทํา
มันอย่างสม่ําเสมอจนงานชิ้นนั้นสําเร็จ  
โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งหลาย  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๙ 

๐๖ 



คุณวิษุวัต มหิทธิกร  
นักทรัพยากรบุคคล  
(ชํานาญการพิเศษ) 

สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๙ 

๐๗ 

HR  Corner | มุม ‘ฅ’ คน  ..ต่อ 
สามารถของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และเพ่ือทราบ
ระดับความต้องการระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานระดับความผูกพันของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 HR Corner :  ความรู้สึกที่ได้รับทราบว่าท่าน
ผ่านการเสนอขอความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 
จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
คุณวิษุวัต :  ดีใจครับ รู้สึกรักงานที่ตัวเองทํา  มี
กําลังใจที่จะพัฒนางานที่ตัวเองรับผิดชอบให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง และทําให้บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยมีความพึงพอใจกับงานของผม  
HR Corner :  ท่านอยากให้บณัฑิตวิทยาลัย
สนับสนนุด้านใดในการทําผลงานบ้าง 
คุณวิษุวัต  :   อยากให้มีระบบพ่ีเล้ียงครับ  มาช่วย
แนะนําวิธีการเขียนผลงานครับ  
HR Corner : ขอให้ฝากข้อคิดในการทําผลงาน 
หรือ บอกต่อถึงผูท้ีกํ่าลังทําผลงานอย่างไรบ้าง 
คุณวิษุวัต    :  ถ้านึกอะไรไม่ออกว่าจะเลือกหัวข้อ
อย่างไร?  มีวิธีเขียนอย่างไร? จะวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไร? ผมแนะนําว่าให้ลองเข้าไปอ่านหนังสือใน
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว
คุณจะพบว่ามันวิเศษมากๆ 
 

พระคุณผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสและ
สนับสนุนให้บุคลากรทําผลงาน เพ่ือความก้าวหน้าใน
สายอาชีพมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณหัวหน้างาน
บริการการศึกษาที่ ให้ความรู้ และคําแนะนําที่มี
ประโยชน์ เป็นอย่ า งยิ่ ง ต่อการทํ าผลงาน  และ
ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องใน
การทําผลงานทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือจนทํา
ให้ผลงานทุกชิ้นสําเร็จลุล่วงด้วยดี  
 HR Corner :  ท่านอยากให้บัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนนุด้านใดในการทําผลงานบ้าง 
คุณชนิดาภา  : ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรทําผลงานอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด มีการจัดกิจกรรมและพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมอยู่แล้ว ส่ิงสําคัญท่ี
อาจจะช่วยให้บุคลากรหันมาทําผลงานมากขึ้นนั่นคือ 
การมีพ่ีเล้ียงหรือที่ปรึกษา เพ่ือช่วยถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์การทํางานวิจัย สําหรับผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยอยู่แล้วควรชักชวนผู้
ที่ไม่เคยทําผลงานวิจัยมาร่วมทําวิจัย เพ่ือให้สร้าง
บรรยากาศการทํางานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
HR Corner  :   ขอให้ฝากข้อคิดในการทําผลงาน 
หรือ บอกต่อถึงผู้ที่กําลังทําผลงานอย่างไรบ้าง 
คุณชนิดาภา  :  บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับงานด้านบัณฑิตศึกษา มีข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไว้มากมาย และเอ้ือประโยชน์ต่อการทํางาน 
วิจัย ดังนั้น จึงต้องเลือกนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร 
ปัจจัยสําคัญที่จะทําผลงานให้สําเร็จควรเร่ิมจากการทํา
ด้วย “ใจ” แม้ว่าในช่วงแรกอาจจะพบเจอปัญหาและ
อุปสรรค แต่ก็ขอให้มีความอดทน พยายามท่ีจะเรียนรู้
เพ่ือให้ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค ความสําเร็จก็จะอยู่
ไม่ไกลเกินเอ้ือม  

 
 
 
 
 
 
 

HR Corner :  สิ่งที่จุดประกายหรอืจุดเริ่มต้นของ
การทําผลงานเพ่ือเสนอขอความก้าวหน้าคืออะไร 
คุณวิษุวัต : เห็นตัวอย่างจากบุคลากรที่ได้ตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการพิเศษแล้ว แล้วทําให้เกิดไฟในตัวเองว่าเรา 
ต้องทําให้ได้บ้าง 
 HR Corner :  เคล็ดลับ  หรือ วิธีการทํางานทีท่ําให้
ท่านประสบความสําเร็จคืออะไร 
คุณวิษุวัต :  มี ๔ ข้อครับ ๑) วางแผน ๒) ลงมือทํา   
๓) วัดผลการทํางาน ๔) ปรุงปรุงกระบวนการทํางาน
ใหม่  
 HR Corner :  ผลงานที่ท่านนําเสนอมีประโยชน์
อย่างไร 
คุณวิษุวัต :   เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความ 

รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

คุณอมรรัตน์ :  บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนใน
การเสริมอาวุธความรู้ให้แก่บุคลากรในด้านต่างๆ  
ที่จําเป็นต้องใช้ในการทําผลงาน หรือขอความ 
ก้าวหน้า  ทางสายอาชีพอย่างสม่ําเสมออยู่แล้ว ส่ิง
สําคัญอยู่ที่ “ตนเอง”    ว่าจะมีความสนใจ  ใส่ใจ  
มุ่งมั่นที่จะทําผลงานหรือไม่   
HR Corner  :  ขอให้ฝากข้อคิดในการทํา
ผลงาน หรอื บอกต่อถึงผู้ที่กําลังทําผลงานอย่างไร
บ้าง 
คุณอมรรัตน์  :   ก่อนอ่ืนขอขอบคุณผู้บริหารทุก
ท่านที่ให้การสนับสนุนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 
สนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ เสริมเคร่ืองมือให้แก่
บุคลากรอย่างครบครัน และขอฝากข้อคิดให้แก่ผู้ที่
กําลังจะทําผลงาน  ส่ิงสําคัญคือ ๑) มองงานท่ีหน้า
ตักของตนเอง หรือ Job Description ว่างานไหนที่
ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ๒) “การลงมือทํา” หาก
มัวแต่คิด จดๆ จ้องๆ อยู่ก็จะไม่สามารถ ทําให้งาน
สําเร็จได้  และอีกประการท่ีสําคัญคือ ๓) “การเก็บ
ข้อมูล” จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพ่ือง่าย
ต่อการนํามาใช้ในการเขียนผลงาน แค่นี้ “ความ 
สําเร็จ” ก็อยู่แค่เอ้ือมแล้วค่ะ อยู่ที่ว่าคุณจะคว้า  
มันได้เร็วแค่ไหน    เท่านั้นเอง… 

HR Corner :  สิ่งที่จุดประกาย
หรือจุดเริ่มต้นของการทําผลงาน

เพ่ือเสนอขอความก้าวหน้าคืออะไร 
คุณอมรรัตน์  :  ส่ิงแรกที่ทําเกิดแรงผลักดันในการ
ทําผลงาน คือ ตัวเราเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินโครงการ  กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่
บุคลากรในการเขียนผลงาน  แต่ทําไม ตัวเราเองไม่ทํา
ผลงาน เพ่ือที่จะได้รู้จริง มีประสบการณ์จริง จะได้
สามารถแนะนําผู้อ่ืนที่กําลังทําผลงานได้อย่างเข้าใจ 
และแนะนําเทคนิคการทําผลงานที่ถูกต้อง   ตรง
ประเด็นได้มากขึ้น 
HR Corner  :  เคล็ดลับ หรือ วิธกีารทํางานที่ทํา
ให้ท่านประสบความสําเร็จคืออะไร 
คุณอมรรัตน์  :   ในการทําผลงานต้องมีการวางแผน
ต้ังแต่ “ต้นน้ํา” โดยดูว่างานที่เรารับผิดชอบอยู่มีงาน
ชิ้นไหนบ้างที่จะต้องมีการพัฒนา ก็หยิบงานชิ้นนั้นมา
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และดูว่าเพ่ือนร่วมงาน
เราคนใดที่ทํางานคู่กับเราก็ช่วยกันทํา โดยผลงานก็มี
ชื่อร่วมกันซึ่งจะสามารถใช้ยื่นเสนอขอได้ทั้งสองคน  
ที่สําคญัได้ทํางานเปน็ทีมด้วย ที่สําคัญสุดๆ คือ “การ

ลงมือทํา” จะต้อง “อดทน” มีความพยายามในการทํา
ผลงานอย่าย่อท้อเด็ดขาด อีกส่ิงหน่ึงเราต้องศึกษาคือ 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์มต่างๆ ในการที่จะต้องจัดทํา
ข้อมูลประกอบการย่ืนเสนอขอผลงาน เพ่ือจะได้ถูกต้อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 HR Corner  :  ผลงานทีท่่านนําเสนอมีประโยชน์
อย่างไร 
คุณอมรรัตน์  :  ผลงานที่ทําสามารถนํามาเป็นข้อมูล
ประกอบในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
และสามารถนําข้อมูลมาประกอบการในการจัด
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการและ
เหมาะสมกับบุคลากรอย่างแท้จริง 
HR Corner  :  ความรู้สึกที่ได้รับทราบว่าท่านผ่าน
การเสนอขอความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 
จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
คุณอมรรัตน์  :   รู้สึกคุ้มค่ากับส่ิงที่ได้ลงมือทํา ทุ่มเท 
ต้ังใจทํา พยายายามทําจนประสบความสําเร็จในขั้น
หนึ่งที่สําคัญคือเป็นการพิสูจน์ว่า “เราก็ทําได้”  
HR Corner  :  ท่านอยากให้บัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนนุด้านใดในการทําผลงานบ้าง 

คุณอมรรัตน์  ภู่นคร  นักทรัพยากรบุคคล  (ชํานาญการพิเศษ)  
สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 



 Student Activities  
 

Live & Learn 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  ๕  วัน  คือ ในวันท่ี ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  และวันท่ี ๗, ๒๔, ๒๑ และ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากร
บรรยายและฝึกปฏิบัติ  โดยคุณนัฎทินี สงนวล  ซ่ึงผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค 
มารยาท การแต่งกาย และบุคลิกภาพ  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีสาธารณะ และ
ทดสอบการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการ
เรียน การท างานและชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๕๙ 

 โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน (Art of public speaking) 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การ
ช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & 
AED)" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารงเกียรติ 
อาจหาญ พร้อมเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์อบรม CPR คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ซ่ึงผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะการปฐมพยาบาล และ
การช่วยกู้ชีพเบ้ืองต้น   ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และฝึก
ภาคปฏิบัติจากฐานกิจกรรม    การอบรมครั้งน้ี นอกจากนักศึกษาจะได้ cert 
soft skills แล้วยังได้รับบัตรผ่านการอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี เมื่อทดสอบภาคปฏิบัติผ่าน 

 

 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรโดย 
คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสาธารณะ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Infographic เพื่อใช้ในการจัดท าสื่อให้สอดคล้องกับ
เรื่องราวเน้ือหา การน าเสนอ เพื่อการบรรยายงานวิชาการของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

อบรม  "การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)" 

  โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔   ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๙ 

 
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 

 องค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จัดโครงการสอง
ฝั่งเกมส์ข้ึน เพือ่จัดการแข่งขันกฬีาเพื่อเสริมสรา้งสุขภาพให้แก่
นักศึกษา  เพือ่เช่ือมความสัมพันธอ์ันดี และสร้างเครือข่ายของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เมือ่วันท่ี ๒๕ 
กันยายน  ๒๕๕๙  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
ศาลายา พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณา
วิศรุต รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึง
ประเภทกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬาฮาเฮ แบดมินตนั เปตอง 
และแชร์บอล ช่วงเย็นเป็นพิธีปิด และงานเลี้ยง (Cocktail Par-
ty ) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้  ม.มหิดล ศาลายา นําโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.พราม อินพรม คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษย์
ศาสตร ์ ท่ีปรึกษาโครงการฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ดาํรง
เกียรติ อาจหาญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสขุและ
สนุกสนาน 

 โครงการสองฝงเกมส  (กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล ๒๕๕๙) 

 

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ 
"Cultural Relations Trip @ Ratchaburi Province”  เมื่อวันท่ี  ๒๓ – ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๙  เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน เช่ือมโยงและกระชับความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหวา่งนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี และอาจารย์ อีกท้ังเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได ้
เรียนรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนบ้าน นําโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิม้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ท่ีปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษา โดยครั้งน้ี นักศึกษา ได้เดนิทางไปเรียนรูว้ัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ไดแ้ก่ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หนังใหญ ่
วัดขนอน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดมว่ง และนักศึกษาได้รว่มกันยิงหนังสติ๊กปลูกปา่ 
พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ขนม นม อาหารแห้ง ให้กับน้องๆ ท่ีหมู่บา้นหว้ยผาก 
จังหวัดราชบุรี บรรยากาศท่ามกลางรอยยิ้มและคําขอบคุณจากเด็กๆ 
 
 

   "Cultural Relations Trip @ Ratchaburi Province” 



๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗ ฉบับที่  ๒๔๔  ประจําเดือนกันยายน   ๒๕๕๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล จดัสมัมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา
นักศึกษาทุน Capacity Building for Institutions  in  Myanmar (CBIM) และ 
Mahidol – Norway Capacity Building initiative for Asia (CBIA) วันท่ี ๒๑  
กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ช้ัน ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การสัมมนาครั้งน้ี จัดข้ึนเพ่ือร่วมระดมสมอง 
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนของหลักสูตรท่ีมีต่อนักศึกษาทุน (CBIM) และทนุ 
(CBIA) พร้อมนําเสนอสภาพปญัหา แชร์ประสบการณ์แนวทางการแกป้ัญหาของ
แต่ละกลุ่ม ได้แก ่ กลุม่สาขาวิชาทางด้าน Environmental Science & Engi-
neering, Human Rights & Peace Studies and Disability Studies, Social 
& Population Science และ Life Science and Health ภายในการสัมมนายัง
ได้เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมการตอบข้อซักถาม
ด้านทุนการศึกษา ซ่ึงจะนําไปสู ่ Best Practice ในการบริหารจัดการดแูล
นักศึกษาท่ีไดร้ับทุนการศึกษาต่อไป   โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นภเรณู 
สัจจรักษ์ ธีระฐิติ เป็นผู้ดาํเนินรายการ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาจากหลักสูตรท่ีมี
นักศึกษาทุน (CBIM) และทุน (CBIA) เข้าร่วม ๔๕ ท่าน 

 รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

Orientation Postgraduate International Students, Academic Year 2016 

โครงการสัมมนาอาจารย์ทีป่รึกษานักศึกษาทุนฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 
จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาตา่งชาต ิ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี ๑๘  กันยายน 
๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม ๓๒๒  อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อต้อนรบั
นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ พรอ้มแนะนําการ
ให้บริการการศึกษาด้านต่างๆ การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก 
นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวทิยาลัยมหดิล 
เป็นประธานเปิดพธิี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ กล่าวรายงานวตัถุประสงค์การจัด
ปฐมนิเทศฯ  การแนะนําสวัสดกิาร / สิทธิ
ประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สําหรับ 

พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 

เมื่อวันท่ี ๕ สงิหาคม ๒๕๕๙  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ณ ห้องอังรีดูนังต์ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 
สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย 
คุณาวิศรตุ  รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา  เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  

นักศึกษา โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์  ร.ท. ทพ. 
ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดฝี่ายกจิการ
นักศึกษา การแนะนําระบบสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลี
ละวัฒน์ รองคณบดีฝา่ยเทศโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาคุณภาพ แนวทางปฏิบัติด้าน
การศึกษา  การทําวิทยานิพนธ์  การพัฒนา
ภาษาองักฤษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรา
ภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 
และ กิจกรรมเติมสสีันให้ชีวิตด้วยกิจกรรม
นักศึกษา โดยสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล 



๑๑ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสัมมนาประธาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ประจ าปี ๒๕๕๙ 
เรื่อง กลยุทธ์การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซ่ึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่างๆ  เช่น ระบบการรับ
นักศึกษา เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังฤกษ ทุนการศึกษา 
และเพื่อการพบปะ และสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง ในทิศทางการบริหารงานบัณฑิตศึกษา รวมท้ัง
รับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหลักสูตรฯ 
กับบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ด้านบัณฑิตศึกษาของ  ม.มหิดลต่อไป  โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบ ด้วย ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๗  ฉบับที่  ๒๔๔  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

สัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๙  

เลขาหลักสูตรฯ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย กว่า ๒๐๐ 
คน พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร 
มัชฌิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และต่อ
ด้วยการอภิปรายในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนระบบ
การรับนักศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. 
วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ “เกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา และท าความรู้จัก MU GRAS Test 
(Computer-Based)” โดย อาจารย์ ดร. สมชัย 
ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
“การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยความร่วมมือของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย” 
โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  นภเรณู   สัจจรักษ์ 
ธีระฐิติ       รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร 

องค์การ  และได้รับเกียรติจาก Mr. Guy Perring           
จากบริษัท i-Graduate แนะน า “Graduate Stu-
dent Barometer & Satisfaction  Survey  โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 
เป็นผู้ด าเนินรายการ นอกจากน้ี ภายในงานยังเปิด
เวทีตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะผู้ 
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปฎิทินกิจกรรม 

๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๒  ตุลาคม – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  
เรียนรายวิชา GRID  ระหว่างวันที ่ ๒  ตุลาคม – ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๙ 
ติดต่อ :  งานศูนยภ์าษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

อบรม การบรหิารเวลาและการจัดการความขัดแย้ง 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

อบรม  เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย  (สายสังคมศาสตร์) 

ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  

๑ ตุลาคม – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ส าหรบันักศึกษา อาจารยแ์ละบุคคลทั่วไป 
(SHORT COURSE) ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที ่๑ ตุลาคม – ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  
ติดต่อ :  งานศูนยภ์าษา  ต่อ  ๒๒๑ – ๒๒๒  

๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
อบรม How to write a research proposal  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๒๑๑ –  ๒๑๓  



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  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 

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

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
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