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๐๒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดพิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
ส่วนงานต่างๆ  ซ่ึงการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บัณฑิตวิทยาลัย   โดยมีศาสตราจารย์  นพ. บรรจง  
มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี  และ  ศาสตราจารย์  ดร. พญ.  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว   เมื่อวันท่ี  
๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐    ณ ห้องประชุม  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที  รักษพลเมือง  ชั้น  ๕  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
 

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย   โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี ๔๔  (THE 44th  NATIONAL  GRADUATE     
RESEARCH  CONFERENCE : NGRC)  เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
ณ โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงจัดโดย 
ท่ีประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สคบท.) และในครั้งน้ี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Graduate 
Research Driven Thailand 4.0” 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ ๔๔ 
(THE 44th  NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC) 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
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อ่านต่อหนา้ ๔ 

Master of Human Rights and Democratisation,  
Institute of Human Rights and Peace Studies 

Program Background  
A program co-funded by the European Com-
mission, the Master of Arts in Human Rights and 
Democratisation - Asia Pacific Region (APMA), is 
the region's premier degree in human rights and 
democratisation. Mahidol University has been 
involved in the program since 2010. The degree 
offers students the opportunity to study both 
at Mahidol University and one of four selected 
universities  in  the  Asia  Pacific, each with a  
particular  expertise  in  human  rights  and 
democratisation. The four universities are:  
 Ateneo de Manila Law School (the  
Philippines) 
 Universitas Gadjah Mada (Indonesia) 
 Kathmandu School of Law (Nepal) 
The University of Colombo, Centre for the 
Study of Human Rights (Sri Lanka) 
 
Program Highlights  
The APMA Program is an interdisciplinary  
intensive one-year graduate degree that  
reflects the inseparable links between human 

rights, democracy, peace and development 
in  the  region.  Designed  for  mid-career 
professionals  and  highly  motivated  
undergraduates, the degree offers students 
an opportunity to engage first-hand with 
regional and international human rights 
issues, to work on the promotion of  
democracy in the region, and to interact 
with internationally renowned human rights 
academics, practitioners and experts. The 
program is one of seven regional programs 
supported by the European Commission, 
which allows for integrated activities with 
students, academics, and practitioners from 
Africa, Latin America, Europe, the Middle 
East, former Soviet Republics, and the  
Balkans. Graduates of the program will: 1. 
Have an excellent knowledge of theory and 
practice of the promotion and protection 
of human rights and democratization. 2. Be 
able to undertake independent scholarly 
research on current issues in human rights 
and democratisation in the Asia Pacific 3. 
Have the capacity to put their academic 
understanding and practical experience to 
use in real situations 
 
Academic Networks 
The APMA is co-funded by the European 
Commission through European Inter-
University Centre for Human Rights and 

Democratisation (EIUC). Apart from Mahidol 
University as host university and the four 
selected partner universities in Indonesia, 
Nepal, Philippines, Sri Lanka, as well as 
University of Sydney as  associate  
university, we have collaboration with  
universities in Thailand in exchanging  
information and knowledge on human 
rights issues 
 
Program Curriculum 
 All students in the degree will complete 
their first semester (from August to Janu-
ary), comprising foundational course work, 
at the Institute of Human Rights and Peace 
Studies (IHRP), Mahidol University. During 
this semester, they will complete four 
semester-long courses. At the beginning of 
Semester 2nd students will complete an 
Intensive at the IHRP, undertake an  
independent research project, before  
traveling to the partners in February.   
At the partner university students will 
complete two courses and their thesis 
research.   First Semester — Mahidol  
university  The first semester curriculum 
consists of a foundational program, made 
up of four core units of study.  These units 
are compulsory for all students and  
include the following: 
 

 

 Dr. Michael George Hayes 
Programme Director Master of Human  

Rights and Democratisation,  
Institute of Human Rights and Peace Studies,  
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 Master of Human Rights and Democratisation, Institute of Human Rights and Peace Studies 

 HPRD 551 Human Rights Norms and  
Mechanisms Part 1 
 HPRD 541 Human Rights and  
Democratisation Research 
 HPRD 542 Dynamics of Human Rights Viola-
tions 
 HPRD 543 Democratisation 
Second Semester at Mahidol University  
 HPRD 544 Human Rights and Democratisa-
tion Intensive - The Human Rights Intensive 
runs in mid-January. In this intensive, lecturers 
from all partners will be involved in the  
teaching, ensuring that students gain 
knowledge and experience from all the part-
ners. Students are expected to defend their 
Thesis Proposal  
during the Intensive 
  HPRD 553 Applied Research in Human 
Rights and Democratisation 
Second Semester Regional Partner University - 
Students will study the second semester at 
one of the four partner universities. The  
placement at the second semester will be 
made by the Selection Committee based on 
whether they are fee-paying or scholarship 
recipients.  Once allocated, all stu dents take 
two  core compulsory  units and the thesis  
   HPRD 552 Human Rights Norms and 
 Mechanisms Part 2 
  HPRD 546 Critical and Emerging Issues   
       in  the  Asia Pacific 

 HPRD 698 Thesis 
 
What can the student expect from 
the program?  
The students will have opportunities to 
participate in international and regional 
events with NGOs, INGO and well-known 
organisations to enhance their academic 
performance and practice. After graduation, 
most of our students work in the broad 
area of democracy, development, human 
rights, peace, and the environment as a 
researcher, academic, human rights  
specialist, program managers, or  
government official. A diverse learnign  
environment, with experts and students 
coming from many countires and other 
regions of the world  
 
Highlights / Recognitions  
APMA program has produced many  
academic research papers in human rights 
and democratisation issues in the past 
years. The faculty staff and alumni have 
been well-known among human rights  
specialists and experts in Asia and Pacific 
region. Most of our students return to their 
home countries and work in renowned 
organisation, such as UNHCR, ASEAN  
Secretariat, Human Rights Watch, etc.  
 

Scholarship and student benefits 
APMA Program offers 20 scholarships every 
year for students from the Asia Pacific  
Region. The scholarship covers living  
allowances, tuition fees and transportation 
costs during one year of study. As a part of 
Institute of Human Rights and Peace  
Studies, APMA students can access IHRP 
library, which has more than ten thousand 
books and research papers available. The 
students can also use a common room 24 
hours a day for their study and group  
discussion.  
 
Interested People  
The APMA Program accepts applicaitons 
every year from December to April every 
year for study which begins in August the 
following year. Announcements including 
application forms and deadlines are  
available from the IHRP. Please keep in 
touch through the IHRP websites: http://
www.ihrp.mahidol.ac.th. For any enquiries 
or requests for application forms, please 
contact the Program Secretary via the  
following: ihrpmhrd@mahidol.ac.th We 
welcome applicants from different  
background and applicants who are not a 
citizen of the Asia Pacific Region.  
 
For more education information  
http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/
th/programs/master-of-human-rights-and-
democratisation 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
prospective-students/view.php?
id=7701M02G  
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งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอ้มูล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๗  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๐๕ 

๒๐  คยี์ลัดบนคีย์บอร์ด ส ำหรับเล่น  
Facebook บนคอม Like a PRO! 

ท่ีมา : www.facebook.com  
https://m.thaiware.com/tips/545.html    

 • ปุ่ม l - ถูกใจ/เลิกถูกใจ โพสต์ท่ี
เลือก 

 • ปุ่ม c - คอมเม้นต์  โพสต์ท่ีเลือก 
 • ปุ่ม s - แชร์โพสต์ท่ีเลือก 
 • ปุ่ม o - เปิดไฟล์แนบจากโพสต์ท่ี

เลือก 
 • ปุ่ม / - ใช้เมนูค้นหา 
 • ปุ่ม q - ค้นหาเพ่ือนท่ีต้องการแชท 
 • ปุ่ม ? - เปิดรายการปุ่มทางลัดดูใน

หน้าฟีดข่าว 
 จากที่ลองใช้งานดู คีย์ลัดท่ีกล่าวมาน้ี

สามารถใช้งานได้ท้ังหมด แต่ในบางกรณีอาจจะ
กดไม่ติดบ้าง เพราะในบางค าสั่งน้ัน เราต้องอยู่
ถูกท่ีทุกเวลา อย่างเช่น  เวลาจะกด S เพื่อแชร์
โพสต์ เราต้องท าการเลือกโพสต์น้ันๆ ท่ีจะแชร์
ก่อน โดยจะสังเกตว่า โพสต์ท่ีเลือกอยู่ จะมี
กรอบฟ้าๆ ล้อมรอบ สามารถเลือกได้โดยการ
กด j หรือ k เพื่อท าการเลื่อนฟีด และสังเกต
กรอบสีฟ้า(หรือจะใช้เม้าส์คลิกก็ได้) 

 ผู้ใช้งานสามารถน าไปปรับใช้ดูนะคะ  
ส าหรับฉบับน้ี  สวัสดีค่ะ.. 

๒๐  คีย์ลัดบนคีย์บอร์ด ส ำหรับเล่น Facebook 
บนคอม Like a PRO! 

มี
 ฉบับน้ีเราน าคีย์ลัดในการเล่นเฟสบุ๊คมา
น าเสนอให้ผู้อ่านได้น าไปใช้   ส าหรับใครๆ ท่ีอยาก
เล่นเฟสบุ๊ค แต่ไม่อยากที่จะผละมือออกจากคีย์ 
บอร์ดไปจับเม้าส์หรือไม่ใช้ Trackpad บนโน๊ตบุ๊ค 
ตรงนี้บางคนอาจนึกภาพไม่ออกว่า  เพียงแค่เล่น
เฟสบุ๊คท าไมจึงจ าเป็นต้องมีการใช้คีย์ลัด  ท้ังนี้
อยากให้ทุกท่านลองใช้งานกันดู  จะรู้ว่าช่วยให้
สะดวกขึ้นได้จริง   
 
คีย์ลัดส ำหรับกำรเปิดเมนูต่ำงๆ 

มีส่ิงที่ต้องท าความเข้าใจเล็กน้อย ส าหรับ
การใช้คีย์ลัดในการเล่นเฟซบุ๊คบน PC เพราะว่า ปุ่ม
ส าหรับกดคีย์ลัดในแต่ละแพลตฟอร์มจะไม่เหมือน 
กัน ท้ัง Windows / Mac รวมท้ังเบราว์เซอร์ 
Chrome, Firefox หรือ Safari (บน
ระบบปฏิบัติการ Mac OS) อีกด้วย ซ่ึงคีย์น าของแต่
ละแพลตฟอร์มเป็นดังน้ี 

Windows 
• Internet Explorer : Alt + X จากนั้น

กด Enter 
• Firefox : Shift + Alt + X 
• Chrome : Alt + X 
Mac 
• Firefox : Control + X 
• Chrome : Control + Option + X 
• Safari : Control + Option + X 

*สัญลักษณ์ 'X' แทนตัวเลข/ตัวอักษร/
สัญลักษณ์ ท่ีก าลังจะบอกในหัวข้อต่อไป 

คีย์ลัดต่างๆ (ท่ีต้องไปแทนค่าใน 'X') 
 • เลข ๑ - ไปท่ีหน้าโฮมเพจ 
 • เลข ๒ - ไปท่ีหน้าไทม์ไลน์ 
 • เลข ๓ - ไปท่ีหน้าจัดการเพื่อน 
 • เลข ๔ - ไปท่ีหน้ากล่องข้อความ 
 • เลข ๕ - ไปท่ีหน้าการแจ้งเตือน 
 • เลข ๖ - ไปท่ีหน้าการตั้งค่า 
 • เลข ๗ - ไปท่ีหน้าบันทึกกิจกรรม 
 • เลข ๘ - ไปท่ีหน้าเกี่ยวกับ 
 • เลข ๙ - ไปท่ีหน้าเงื่อนไข 
 • เลข ๐ - ไปท่ีหน้าวิธีใช้ 

 
ยกตัวอย่างวิธีการใช้งาน  เช่น  เราใช้งาน

ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome ใน Windows OS และ
ต้องการเปิดไปท่ีหน้าข้อความ (Messages) ก็ให้กด
ปุ่ม  Alt  ค้างไว้ และตามด้วยเลข  ๔ น่ันเอง 

 
คีย์ลัดบนฟีดข่ำว 
นอกจากคีย์ลัดเปิดเมนูด้านบนแล้ว ยังมีคีย์

ลัดอื่นๆ ส าหรับการใช้งานกับหน้าฟีดข่าวได้อีก ซ่ึงมี
ปุ่มท่ีสามารถใช้งานได้ ดังน้ี 

 
 • ปุ่ม j และ k - ใช้ส าหรับเลื่อนฟีดข่าว 

ขึ้น / ลง ตามล าดับ 
 • ปุ่ม Enter/Return - เปิดโพสต์ท่ีมีปุ่ม 

ดูเพ่ิมเติม เพื่อชมรายละเอียดมากขึ้น 
 • ปุ่ม p - โพสต์สถานะใหม่ 

http://www.facebook.com
https://m.thaiware.com/tips/545.html


รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 

          หลายคนคงได้ยินค าว่า “ประเทศไทย ๔.๐” 
รัฐบาลได้มีการประกาศและสื่อสารข้อมูลแก่ประชาชน
ผ่านช่องทางต่างๆ ว่าขณะนี้ก าลังจะน าพาประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐”  หรือการปรับ 
เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ ซึ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หากโครงการดังกล่าวประสบ
ผลส าเร็จจริง   จะส่งผลให้บริบททางเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่า  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะภาคธุรกิจหรือภาครัฐ ควรต้อง
มีการปรับตัวตามเช่นกนั เพ่ือให้องค์กรสามารถเติบโต
ในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้ประกอบการและคนท างานด้าน HR ต้องจับตาดู
เหตุการณ์และแนวโน้มส าคัญๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุค ๔.๐ 
เพ่ือท าความเข้าใจ เรียนรู้ และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้
ก้าวทันกับทุกกระแส ใครรู้ก่อน ลงมือก่อน พร้อม
ปรับตัวได้  ยิ่งได้เปรียบอย่างแน่นอน…เหตุการณ์และ
แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรและเราควรต้อง
ปรับตัวอย่างไรบ้างมาดูกัน... 
 
 ๑. สังคมผู้สูงอายุ อีกประมาณ ๘ ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
เต็มตัว ปรากฏการณ์ที่อัตราการเกิดต่ า ผกผันกับอัตรา
ผู้สูงวัยทีม่ีอายุยืนมากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ในขณะที่พนักงานรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่องค์กรน้อยลง 
บุคลากร Gen BB (Baby Boomers) ก็ได้เวลา
เกษียณอายุ ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียองค์ความรู้ 
เทคนิค ประสบการณ์ และชั่วโมงบนิทีส่ั่งสมในตัว
บุคลากรเหล่านั้นตามไปด้วย องค์กรจึงต้องแสวงหา
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้จากพนักงานรุ่นเก่า
ไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ รวมถึงไปทบทวนช่วงเวลาการ
เกษียณอายุใหม่ให้เกินกว่า ๖๐ ปี อีกด้วย 
 
          ๒. พลังรุ่นใหม่ คน Gen Y กลุ่มคนส่วนใหญ่
ในองค์กรยุคปัจจุบัน ก็คือกลุ่ม Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 
๒๐ – ๓๗ ปี โจทย์ที่ท้าทายขององค์กรไม่ใช่ประเด็น
ที่ว่าจะท าอย่างไรกับคน Gen Y ที่เข้ามาในองค์กร แต่
ประเด็นที่ควรมุ่งเน้นก็คือ ท าอย่างไรองค์กรจึงจะผูกใจ
คน Gen Y ให้ท างานกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน และท า
อย่างไรให้คน Gen Y ที่เติบโตในยุคดจิิทัล ท างาน
ร่วมกับกับคนที่อาวุโสกว่าอย่าง Gen X และ Baby 
Boomers ได้อย่างลงตัว 
 
          ๓. เศรษฐกิจ ๔.๐ รูปแบบเศรษฐกิจและการ
ด าเนินธุรกิจในยุค ๔.๐ จะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบ
อุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตปริมาณมากและแรงงาน
ราคาถูก ไปสู่ธุรกิจที่ต้องผสมผสานความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นจุดเด่นที่
ดึงดูดผูบ้ริโภค ดังนั้น บุคลากรที่จะเติบโตในองค์กร
ได้อย่างโดดเด่น จะต้องเป็นนักคิดนักปฏิบัติที่
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการท างาน
ได้อยู่เสมอ 
 
            ๔. กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่หยุดนิ่ง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกจะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้มากข้ึน เหตุการณ์
หนึ่งๆ อาจส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ และ
เชื่อมโยงถึงกันเสมอ  ไม่ว่าจะอยู่บนที่ใดของโลก 
องค์กรจึงต้องรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงและ
พร้อมปรับตัวตลอดเวลา 
 
          ๕. งานออนไลน์ที่ท างาน ข้อมูลต่างๆ จะ
เชื่อมโยงกันในโลกอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลและคลัง
ความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว องค์กร
ต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมในโลกยุคดิจิทัล ก้าวสู่
การเป็น Digital Workplace อย่างสมบูรณ์ 
ตลอดจนบริหารจัดการการท างานผ่านระบบ
ออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 
 
          ๖. ย่อโลกในฝ่ามือ Smart Life Smart 
Phone  ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า  ชีวิตในโลกทุกวันนี้ 
Lifestyle ของเราผูกติดกับสมาร์ทโฟนอย่างแยกไม่
ออก กิจกรรมต่างๆ การท าธุรกิจ-ธุรกรรม หรือการ
ท างานหลากหลายรูปแบบ สามารถด าเนินการผ่าน
สมาร์ทโฟนได้ง่ายมากข้ึนเร่ือยๆ องค์กรจึงต้อง
เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการท างานตามวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

๗. ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับเวลา
ส่วนตัว วิถีชีวิตของคนท างานในอนาคต งานและ
ชีวิตจะไม่มีขอบเขตและเส้นแบ่งที่ชดัเจนอีกต่อไป 
แนวคิด Work-Life Balance จะปรับเปลี่ยนสู่ 
“Weisure Time” (Work + Leisure) ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ท างานที่ไหน 
เมื่อไหร่ และเวลาใดก็ได้ ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจ
ไม่ต้องเดินทางจากบ้านไปที่ท างานทุกวัน เพราะที่
ไหนๆ ก็สามารถเป็นที่ท างานของเราได้ ตราบเท่าที่
มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ connect ถึงเจ้านาย 
ทีมงาน และลูกค้าได้ตลอด 

 
          ๘. ร่วมแรง แบ่งปัน สร้างสรรค์ไอเดีย
สังคม Social Network ท าให้การแสดงความ
คิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปันไอเดีย 

สามารถท าได้ง่าย ท าได้ทุกเวลา และท าได้อย่าง
อิสระมากข้ึน องค์กรสามารถน าแนวทางของโลก 
Social มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนการด าเนินงานภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในองค์กรให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 
          ๙. การเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์  ยุคของ 
‘e’ decade ได้มาถึงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น e-
Learning, e-Book, e-Commerce ฯลฯ ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับ ‘s’ decade หรือยุคของ Social 
Network, Social Media รวมไปถึง Social 
Learning คนท างานยุคใหม่ต้องสามารถเข้าถึงสื่อ
เรียนรู้ออนไลน์ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
เรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลา 
 
         ๑๐. องค์กรเติบโต สังคมยั่งยืน Trend 
ของการท าธุรกิจในโลกยุคใหม่ ผู้ประกอบการไม่
อาจใส่ใจแค่ตัวเลขผลก าไรเพียงอย่างเดียวเช่นใน
อดีตอีกต่อไป แต่ยังต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พร้อมทั้งต้องปลูกฝงัค่านิยมดังกล่าวไปสู่
พนักงานภายในองค์กร ให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมรอบข้าง ผนวก
เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการท างานให้เป็นไปใน
ทิศทางของความยั่งยนื 
          หัวใจส าคัญที่จะท าให้องค์กรปรับตัวสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ ได้  วิสัยทัศน์ที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ อย่าง jobsDB เองก็เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างของการท างานในยุค ๔.๐ ด้วยการน า
เทคโนโลยมีาเป็นตวัช่วยส าคัญในการสร้างงานผ่าน
ระบบออนไลน์ ให้ทุกคนสามารถพบงานที่ใช่ 
ผู้ประกอบการได้เห็นคนท างานที่มศีักยภาพที่ก าลัง
มองหา เชื่อมโยงทุกคนถึงกันได้เพียงปลายนิ้ว 
click ให้เราก้าวเข้าสู่ยุค ๔.๐ อย่างมั่นใจไปพร้อม 
กัน 

HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
บรหิารคนอยา่งไรใหก้า้วทนัยคุ ๔.๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๗  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๐๖ 

แหล่งข้อมูล  
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/บริหาร

คนให้ทันยุค๔.๐ 
แหล่งข้อมูล : วารสาร HR Society Magazine 

ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
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สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
งานกิจการนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
โทร. ๐๒ ๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓  

www.grad.mahidol.ac.th 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ก าหนดให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิต
วิทยาลัย  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตท่ีท า
หน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย
มีจิตสาธารณะและท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน 

 -   เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรท่ี
อยู่ภายใต้การประสานงานของบัณฑิตวิทาลัย  
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกชั้นปีท่ี ๒ ขึ้นไป ณ 
ภาคการศึกษาท่ีรับทุน 
 -   ต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาค
เรียน และไม่ขาดการเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
ระเบียบการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 -   มีผลการเรียนท่ีผ่านมาอย่างน้อย ๒ 

ภาคการศึกษาติดต่อกัน  โดย 
 ระดับปริญญาเอก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

ระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า ๓.๒๕ 

ในกรณีท่ีผลคะแนนยังออกไม่ครบ  ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของนักศึกษารับรอง
คะแนนของนักศึกษา  ว่ามีผลการเรียนเป็นอย่างไร  

 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ
การประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบนักศึกษาท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการมี
ผู้ช่วยนักศึกษา  รวมท้ังระบุหน้าท่ีท่ีนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
จ านวนและมูลค่าทุน 

ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ ทุน   
ทุนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน  เป็นระยะเวลา ๑ 
ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๔ เดือน) 

ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๕ ทุน     
ทุนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน  เป็นระยะเวลา ๑ 
ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๔ เดือน) 
 
ยื่นใบสมัครได้ 
ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกาย  ภาคปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  

 

เวทีการน าเสนอผลงาน / การประชุมวิชาการ 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ  ADTech-SAB 2018 
จัดโดย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
จัดประชุม  ณ  โรงแรมดิเอ็มเพลส  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ปิดรับผลงาน  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
วันที่จัดประชุม  ๔ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ ๘ 
จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
จัดประชุม  ณ  อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปิดรับผลงาน  ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
วันที่จัดประชุม  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และ 
นานาชาติ ครั้งที่ ๑ 
จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิว ัฒน์ 
จัดประชุม  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิว ัฒน์ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  
ปิดรับผลงาน  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
วันที่จัดประชุม  ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  
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Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๗  ประจ าเดือนตุลาคม   ๒๕๖๐ 

 

วันนี้ –  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ,งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓,๒๐๘ – ๒๑๐ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
อบรม "TAX REFUND รู้ทันการลงทุน" 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
อบรม " HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL” 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
งานมหิดลวิชาการ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

ปฎิทินกิจกรรม 
๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การ
พัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร ์
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พบปะประชาคมศิริราช 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

วันนี้ –  ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา   
ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓,๒๐๘ – ๒๑๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ
กระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ (Grad to see you day) ภายใต้กิจกรรม Soft 
Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leadership and Management Skills)  วันท่ี 
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร. พราม อินพรหม คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย   ภายในโครงการจัดกิจกรรม Ice Breaking การแข่งขัน
กีฬาฮาเฮ กีฬาสากล กีฬานันทนาการ และการแข่งขันกีฬา Team Work มี
นักศึกษาไทยและนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๘๐ คน บรรยากาศเต็มไป
ด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม 

โครงการกระชับมิตรบัณฑติสัมพันธ์ (Grad to See You Day) 

๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
อบรมการวิจัยทางการศึกษา  และการวิจัยสถาบัน 
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลฯ ต่อ ๒๑๔ - ๒๑๕ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๗  ประจ าเดือนตุลาคม   ๒๕๖๐ 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้จันทน์ พระราชทาน 

 

 รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมท าบุญตักบาตร และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี ในหลวงรัชกาลที่ ๙  

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล 
ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล    แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร ได้ร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร พระภิกษุ - สามเณร จ านวน ๘๙ รูป  และร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล 
ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันท่ี 
๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

๐๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์  ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ บุคลากร และ
นักศึกษาระดับบัณฑิต ได้เข้ากราบนมัสการพระครูใบฎีกา สมศักษ์ วัดปุรณาวาส เพื่อ
มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จ านวน ๑,๙๘๙ ดอก ภายใต้โครงการมหิดลท าความดี
ถวายพ่อของแผ่นดินร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมถวาย
สังฆทานแด่พระภิกษุ  เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ  วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 

 โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จัด “โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อ
แสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อน้อม
ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี ๑๘  
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ  บริเวณหน้าอาคารกิจกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมศรี ดาวฉาย และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม 

 มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บาง 
ส่วน ประจ าปี  ๒๕๖๐   เมื่อวันท่ี ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น  
๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี ศ. เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกฯ 
คนท่ี ๑ สมาคมศิษย์เก่าฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักศึกษา รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี 
จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุน ซ่ึงในปีน้ีมีนักศึกษาได้รับทุน จ านวน  ๘๒  
ทุน แบ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๒  ทุน ระดับปริญญาโท จ านวน ๗๐  
ทุน จ านวนทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  สนับสนุนโดย  สมาคมศิษย์เก่า 
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๖๒ ทุน  และบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน ๒๐  ทุน 
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 บัณฑิตวิทยาลัย โดย อ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์  
ดร. กัมปานาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เมื่อวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๑๕๖๐  เน่ืองในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีชจร อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ม.มหิดล  

  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

 

 

ศึกษาดูงาน ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร และ
คณะกรรมการการจัดการพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษา
ดูงาน ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  เมื่อวันท่ี  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐   โดยมี คุณชัยยุทธ สารพา  
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน ให้เกียรติกล่าว
ต้อนรับ และคุณสุวิมล ภักดีโชติ พร้อมคณะ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   
 กิจกรรมการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย การรับชมวิดีทัศน์ การบรรยาย
การปลูกจิตส านึกรักษ์พลังาน  การเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงาน ภาคอาคารธุรกิจ  ภาคบ้านท่ีอยู่อาศัย  ภาคอุตสหกรรม และ Model 
พลังงานทดแทน  บ้านตัวอย่าง   

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกจิกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย ์ นักศกึษา  ศิษย์เกา่ และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ  

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั :  พชัรีย์  เลิศฤทธิ ์   รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย :  เอื้อมพร   มัชฌิมวงศ์  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  สุณยี ์  กลัยะจิตร   นภดล             
วรณิชรวนนัท์   สมชัย   ตระการรุ่ง   ชัชชยั  คุณาวิศรุต   วิชิต   สุธรรมารกัษ์   สุเทพ  ไวยครุฑธา   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณยี์  กัลยะจิตร   วรรณา  ชว่ยรกัษา    
ปาณิสรา รอ้ยชิน  อรัญญา ศรีสอาด  ปราณี  หนูสัมฤทธิ์ กราฟิก : งานวิเทศสัมพนัธแ์ละสื่อสารองคก์าร   พิมพ์ท่ี :  เจริญดมีั่นคงการพมิพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑   
จ านวนพิมพ์ :  ๖๐๐  เล่ม   ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รปูแบบออนไลน์ที่   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

 บัณฑิตวิทยาลัย   จัดโครงการ "ร้อยรักดวงใจชาวบัณฑิตวิทยาลัย ร่วม
ถวายไว้อาลัย" แด่พ่อหลวง รัชกาลท่ี ๙ โดยเชิญชวนให้ทุกท่าน  ร่วมวาดภาพใน
ดวงใจ จากเส้นลาย สู่ปลายพู่กัน  เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลท่ี  ๙   ตั้งแต่วันท่ี  ๑๒ 
– ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยน าภาพวาดท่ีได้จัดแสดงนิทรรศการ ในวันท่ี ๑๙ – 
๒๙   ตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  บริเวณชั้น ๑  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล  
ศาลายา 

 โครงการ "ร้อยรักดวงใจชาวบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายไว้อาลัย" แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙  



๑๑ ๑๑ 



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 
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๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานพัฒนาหลักสูตร  ๓๐๙-๓๑๐  งานศูนย์ภาษา  ๒๒๑-๒๒๒   
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