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มหำวิทยำลัยมหิดล และ สถำบันนิติวิทยำศำสตร ์กระทรวงยุติธรรม 
ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลง (MOU)  

ควำมร่วมมอืทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำ 
และกำรให้บริกำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร ์

มิติใหม่ของกำรป้องกันกำรปลอมแปลงเอกสำรทำงกำรศึกษำ  
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวทิยำลัยมหิดล น ำร่องแห่งแรก ใช้ระบบ  

“QR Code Transcript  Verification System”    
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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 

๐๒ 

มหาวิทยาลัยมหดิล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

พยานในพิธี  หลังจากน้ัน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์
พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้า
ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์      ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย์  ดร.  ธนัสนี    เพียรตระกูล   และอาจารย์
ดร. นภดล วณิชวรนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ให้การต้อนรับ และน าชมพร้อมบรรยายในห้อง
ต่างๆ ได้แก่ DIGITAL FORENSIC LABORATOR, 
NET WORK FORENSIC LABORATOR, DFIT 
DATA CENTER และ , DFIT TRAININF ROOM 
 ภายใต้กรอบความร่วมมือ ตามบันทึกข้อ 
ตกลงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ จะน าไปสู่การสร้างบุคลากรด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ขั้นสูง เพิ่มมากขึ้น สร้าง
ระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ท่ีมีศักยภาพ 
เสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือให้กับชุมชนและ
สังคมไทยยอมรับ ตลอดจนสร้างความม่ันคง 
พัฒนางานหลักฐานดิจิทอล ในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและ
นานาชาติต่อไป 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย การพัฒนา
และ การให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์  
เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ  ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์
พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ศาลายา  โดยมี  ศาสตราจารย์  ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ และสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
 ๑) การสนับสนุนและพัฒนาการเรียน การ
สอน การบริการตรวจพิสูจน์ การบริการทาง
วิชาการและการบริการสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับงานนิติ
วิทยาศาสตร์  
 ๒) การพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนบุคลากร และ
ทรัพยากรระหว่างกัน รวมท้ังการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอก  
 ๓) การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใน
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์สู่สังคม 
 ๔)  การพัฒนามาตรฐาน   การปฏิบัติงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
 พิธีลงนาม โดยมีศาสตราจารย์ นพ. 
บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี        
มหาวิทยาลัยมหิดล  และ  นายสมณ์   พรหมรส  
ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นคู่ลงนาม
ในเอกสารบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ต่อด้วย
การลงนามในฐานะสักขีพยาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ 
เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย 
พันต ารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อ านวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,  นพ. ไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ 
รองผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ นพ. 
วรวีร์ ไวยวุฒิ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานนิติ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงภายในพิธีลงนามฯ ได้มี คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย 
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขี



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
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๐๓ ๐๓ อ่านต่อหนา้ ๔ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION  
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จากการท่ีสังคมโลก มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  และรวมถึงกลุ่มประเทศอาเชียนได้เกิดขึ้น 
ตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ ประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่า ๑๐ 
ประเทศอาเซียนจะต้องร่วมมือกัน  ดังน้ันเราจะเห็นได้
ว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะมีมากขึ้น  บุคลากร
ท่ีส าคัญในการท่ีเราจะพัฒนาทักษะความสามารถ  องค์
ความรู้ด้านการสื่อสาร  มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  
เมื่อเรามีความรู้ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็
ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นภาษากลาง
ในการสื่อสารของประชาคมอาเซียนแล้ว วัฒนธรรมก็
เป็นสิ่งส าคัญอีกมิติหน่ึงในการสื่อสาร  ส่วนใหญ่เราจะ
ให้ความส าคัญกับตัวภาษา  เน้ือหา  แต่อีกสิ่งหน่ึงที่ขาด
ไม่ได้เลยคือเรื่องวัฒนธรรม  แต่วัฒนธรรมจะมีประโยชน์
ก็ต่อเมื่อเราน ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร  เพราะความ
เป็นวัฒนธรรมในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  ซ่ึงตรง    
น้ีเราจะจัดการความแตกต่าง   มุมมองความคิดท่ีอาจจะ 
ไม่ลงรอยกัน ได้อย่างไร 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  (ภาคปกติ
และภาคพิเศษ) 
 วิชาเอก 
 •  การสอนภาษา 
 •  การแปล 
             • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการ
บริหาร 
 

 ความเป็นมา 
 สังคมไทยมีความตื่นตัวเรียนรู้ในเรื่อง
ความหลากหลาย มีพัฒนาการในการยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ท าให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์แบบใหม่ๆ มีการเรียนรู้แบบ
ใหม่ๆ มีการพึ่งพาอาศัย มีการต่อรอง และมีความ
ขัดแย้งแบบใหม่ๆ จึงจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้
สังคม    ด้วยการให้ความรู้ท่ีเท่าทันกับความเปลี่ยน 
แปลงการท างาน  และการอยู่ร่วมกันในองค์กรและ
สังคมท่ีรวมผู้คนท่ีมีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรม
ท่ีแตกต่างกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน    ทางหลัก 
สูตรจึงพัฒนาเน้ือหาการเรียนการสอน ด้านภาษา
และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมขึ้น ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียน  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสังคมพหุวัฒน- 
ธรรมได้จริง  โดยปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม คือ “การสร้างมหาบัณฑิตท่ีมีความ
ตระหนักรู้ในความแตกต่าง และหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้าน
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในการสอนภาษา 
การแปลและการบริหาร ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพของตนเองและพัฒนาสังคม” ซ่ึงจะ
ท าให้มหาบัณฑิตเป็นท่ีพึ่งของสังคม และเป็น 
“ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
มหิดลได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 

 จุดเด่น / ความแตกต่าง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  เป็น 
หลักสูตรที่เตรียมความพร้อม ส าหรับการท างานใน 
องค์กรท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศ ด้วยการ 
          -   เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
          -   สร้างทักษะในการสื่อสารกับผู้คนหลาก 
หลายวัฒนธรรม 
          -   เพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารระหว่าง 
วัฒนธรรมด้านการสอนภาษา การแปล และการ 
บริหารโดยใช้ ความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒน- 
ธรรมเป็นแกนกลางและเน้นเรียนรู้การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในสถานการณ์จริง  ท้ังจากคณาจารย์ในหลัก 
สูตรและวิทยากร จากหน่วยงานท่ีมีชื่อเสียง  ท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศการศึกษาดูงาน  และการ 
ท างานร่วมกับอาจารย์ในโครงการต่างๆ  

 

 โดย  รองศาสตราจารย์  ดร. สิงหนาท  น้อมเนียน 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

“ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไปแล้ว แต่
เป็นปลาเร็วกินปลาช้า ดังนั้นหากเราไม่ไว ไม่ทันต่อ

สถานการณ์โลก ไม่เข้าใจว่า Digital Media literacy 
คืออะไร ลูกศิษย์เราก็จะตามสังคมไม่ทัน" 



๐๔ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 
 หลักสูตรฯ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และ
สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ท่ีสามารถ
ท างานได้ภายใต้บริบทของความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนา
งานได้ จึงสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน โดยได้ท าความ
ร่วมมือกับองค์กรหลากหลายหน่วยงาน เช่น คณาจารย์
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย สมาคม
นักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย และสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้สามารถตอบ 
สนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  และเปิด
โลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างออกไปกว่าเดิม 
 
 รูปแบบการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ อยู่
ภายใต้กรอบคิดของ Outcome based education 
มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์และความรู้ด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกัน  ผ่านผู้เชี่ยวชาญของหลักสูตรฯ รวมถึงเน้นการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานแนวคิด
ทฤษฎีท่ีจ าเป็น และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท
เหตุการณ์จริง สนับสนุนการเรียนแบบทางเลือก เช่น 
การลงพื้นท่ี การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสอนภาษา การแปล และการ
บริหารองค์กรในลักษณะต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ  
หลักสูตรมีสาขาวิชาเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ได้แก่  
- สาขาวิชาการสอนภาษา 
- สาขาวิชาการแปล 
- สาขาวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อ
การบริหาร 
 
 สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อได้เข้ามาศึกษา 
และส าเร็จการศึกษาออกไป / อาชีพท่ีประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา 
 คณาจารย์ของหลักสูตรฯ จะเตรียมความ
พร้อมในเรื่องวิชาการที่เข้มข้นเพื่อรับมือกับการเข้าสู่
สังคมประชาคมอาเซียน และมีการจัดการสภาพ 
แวดล้อมท่ีเป็นมิตร และการสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิด
การเรียนรู้ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทุกมิติ เพื่อ
ส าเร็จไปประกอบอาชีพท่ีใฝ่ฝันได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะ
เป็น  - นักแปล 
 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา 
- - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่าง 
 วัฒนธรรม 
 - นักวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การสื่อสาร 

 - นักบริหาร นักพัฒนา 
 - นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์การ 
 - นักวิจัย นักวิชาการ ท่ีปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 
 
 ความภาคภูมิใจ  
 หลักสูตรสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะในด้านภาษา วัฒนธรรม 
และการวิจัยอย่างมีคุณธรรม เพ่ือสามารถน าองค์
ความรู้เหล่าน้ีไปบูรณาการและประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาอาชีพในด้านต่างๆ ได้ ซ่ึงถือเป็น
ภารกิจส าคัญของหลักสูตรฯ ท่ีจะสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับผู้เรียน ภายใต้ 
 วิชาเอกการสอนภาษา 
 •  การจัดการเรียนการสอนภาษา 
ต่างประเทศในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 •  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้สอน
และผู้เรียนเพื่อน าไปพัฒนาหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน 
 •  การวิจัยด้านการพัฒนาสามัตถิยะ
ภาษาต่างประเทศของผู้สอนและผู้เรียนเพื่อการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
 •  การศึกษาด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสอดรับกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
 
 วิชาเอกการแปล 
 •  การศึกษากลวิธีการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 •  การศึกษาการแปลเชิงเปรียบเทียบ 
จากคู่เทียบฉบับแปล ๒ ฉบับ หรือมากกว่า 
 •  การศึกษาการแปลในฐานะการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 
 •  การศึกษากลวิธีการแปลโดยใช้
หลักวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
  วิชาเอกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
เพื่อการบริหาร 
 •  การวิจัยบทบาทและความส าคัญของ
ภาษาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การศึกษา
การใช้ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารต่าง
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้ภาษา ท้ัง วัจนภาษาและอวัจน
ภาษา  
 •  การศึกษาการใช้ภาษา การสื่อสารของ
ผู้น า วัฒนธรรมการท างานของบุคลากร

กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การใน
องค์การประเภทต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม   
 •  การศึกษาปัจจัยและกลยุทธ์การ
จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆ หรืออาชีพต่างๆ  
 •  การศึกษาสื่อในแง่มุมทางวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์บทบาทของสื่อเก่าและสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีมีต่อวิถีชีวิตและการประกอบสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและอัตลักษณ์ของกลุ่มคน
ต่างๆ และการบริหารองค์การ 
 
 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรฯ ยินดี
ต้อนรับนักศึกษาจากหลากหลายสาขา โดยเปิดรับ
สมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-
อาทิตย์ ใช้เวลาเรียน ๒ ปี ส าเร็จการศึกษาได้
ภายในปีการศึกษา   ๒๕๖๓ ซ่ึงอาจารย์และ
หลักสูตรมีความเชื่อมั่นว่า นักศึกษาท่ีได้เข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงกับเราจะสามารถน าวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเอง 
และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมท่ีมีความ
หลากหลายท้ังภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุขและยั่งยืน และหากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร. ๐๒ ๘๐๐ 
๒๓๐๘ - ๑๔ ต่อ ๓๒๑๓, ๓๔๔๗ หรือ 
www.lc.mahidol.ac.th 
 
 ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดู
รายละเอียดหลักสูตรได้ที่  
http://www.lc.mahidol.ac.th/th/ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
prospective-students/view.php?
id=7302M02G  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : ตุลาคม 
– เมษายน ของทุกปี 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION  

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน   ๒๕๖๐ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 

๐๕ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนในการพัฒนางาน 
เพื่อการป้องกันลดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในการ
ปลอมแปลงเอกสาร ใบปริญญาบัตร ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในล าดับต่อไป  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จะเริ่ มใช้   Transcript  แบบใหม่   ท่ีมี  QR 
Code ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่ีมาย่ืน
ขอ Transcript  ตั้งแต่วันที่  ๑๘ ธันวาคม  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป    สอบถามข้อมูล หรือ
รายละเอียดได้ ท่ี   คุณวรินทร์   นวกิจกนก 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร ๐๒ ๔๔๑  ๔๑๒๕ 
ต่อ ๓๑๖ - ๓๑๗ , ๑๑๖  

 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิต
วิทยาลัย ได้พัฒนาระบบป้องกันการ
ปลอมแปลง ใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ด้วยการใช้ QR Code ที่
ฝังรหัสลับ  ซึ่งน ามาใช้ยืนยันข้อมูลในใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript  ) ได้ 
โดยระบบนี้จะอ านวยความสะดวกให้
นายจ้างหรือหน่วยงานราชการ หรือ
ภาคเอกชนใช้ตรวจสอบ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript)   ของผู้ จบ
การศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา  จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล  

  
ปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารในส่วน

วุฒิการศึกษา มีปรากฏให้เห็นตามภาพข่าวเป็น
จ านวนมาก  ท้ังการรับจ้างท าวุฒิการศึกษาปลอม
ในทุกระดับชั้นการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิ
การศึกษาท่ีมาจากสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง  
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่ึงในเป้าหมายของการ
ปลอมแปลงวุฒิการศึกษา  และในกรณีท่ีเกิดขึ้น
เป็นข่าวดังในรอบปี การน าวุฒิการศึกษาปลอมมา
สมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซ่ึงสร้างความ
เสียหายแก่ระบบการศึกษาในภาพรวมเป็นอย่าง
ยิ่ง แม้จะมีการตรวจจับและปราบปราม โดยน า
ผู้กระท าความผิดมารับโทษตามกฎหมาย แต่ยังไม่
สามารถควบคุม ป้องกันและปราบปรามได้หมด
สิ้นไป คงต้องเป็นโจทย์หลักท่ีสถาบันการศึกษา
ต้องมีนโยบาย และแนวทางการป้องกันการปลอม
แปลงเอกสารส าคัญเหล่าน้ี 

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   
กล่าวถึง นโยบายและมาตรการการป้องกันการ
ปลอมแปลง เอกสารส า คัญ  ใบรายงานผล
การศึกษา  (Transcript)  ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ในปัจจุบันมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว เข้ามาขอรับ
เอกสาร  เพื่อน าไปใช้สมัครงานหรือศึกษาต่อเป็น

จ านวนท่ีมากเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี และรวมถึงภาครัฐ  
ภาค เอกชน ท่ียื่ นความ
ประสงค์ขอตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาของผู้สมัครเข้า
ท างานในส่วนงานต่างๆ 
ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบว่า 
บุ ค ค ล ผู้ น้ั น ส า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยมหิดลจริ ง
หรือไม่  เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบ
เ อ ก ส า ร ส า คั ญ ต่ า ง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  ใบ
ร า ย ง านผลก า ร ศึ ก ษ า  
(Transcript)    ท่ี มี ก า ร
สอบถามเข้ามาเป็นจ านวน
มาก โดย อาจารย์  ดร . 
นภดล วณิชวรนันท์ รอง
คณบดี ฝ่ า ย เทค โน โ ลยี
สารสนเทศ และเจ้าหน้าท่ี
ทีมงานระบบสารสนเทศฯ 
ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ  “  QR Code Transcript   
Verification System”  ขึ้น ด้วยการน า  QR 
Code ซ่ึงเป็นการฝังรหัสลับ  ฝังบนใบรายงานผล
การศึกษา  (Transcript)  โดย  QR Code น้ี จะ
เป็นรหัสลับเฉพาะบุคคลท่ีไม่สามารถปลอมแปลง
ได้    QR Code ดังกล่าวจะฝังรหัสลับน้ี ไว้บนมุม
ขวาของใบรายงานผลการศึกษา (Transcript  )  
เมื่ อต้องการตรวจสอบ จะใช้การสแกนผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงจะปรากฏข้อมูล ได้แก่ ประวัติ
ส่วนตัวของผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชา คณะ ปี
การศึกษา ผลการศึกษา โดยระบบท่ีใช้ น้ี ได้
มาตรฐานของการควบคุมข้อมูล ท่ีมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว  และเชื่อถือได้  หากพบว่า เป็นของปลอม 
หรือไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย จะ
ปรากฏ ค าว่า “This transcript is not in our 
database. Please contact us at grwww@ 
mahidol.ac.th” แ ล ะ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มิติใหม่ของการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล น าร่องแห่งแรก ใช้ระบบ  

“QR Code Transcript  Verification System”    

 

mailto:grwww@mahidol.ac.th
mailto:grwww@mahidol.ac.th


รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
๕  เคลด็ลบัการท างานรบัปใีหม ่

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 

๐๖ 

แหล่งที่มา 
https://th.jobsdb.com/th-th/articles 

อ้าว..จะปีใหม่แล้วเหรอเนี่ย…เราจะก้าวเข้า
สู่ปี  ๒๕๖๑ แล้ว ช่วงปีใหม่เป็นช่วงท่ีมนุษย์เงินเดือน
อย่างเราๆ   ได้มีโอกาสพักผ่อน   ได้เฉลิมฉลองกับ
ครอบครัว เพื่อนฝูง และคนรู้ใจหลังจากท างานหนัก
ตรากตร ากันมาท้ังปี แต่พอเปิดปีใหม่มา เมื่อหันไป
มองโต๊ะท างาน ส าหรับบางคนก็ยังมีงานอีกหลาย
อย่างที่ต้องจัดการอย่างด่วน และเพื่อเป็นการเตรียม 
พร้อมรับมือกับงานใหม่ๆ ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น วันน้ีขอ
น า ๕ เคล็ดลับการท างานรับปีใหม่มาฝากค่ะ 

๑. เคลียร์งานเก่าท่ีค้างคา  รวบรวมงาน
ท้ังหมดท่ีค่ังค้างจากปีท่ีแล้ว เช็คอย่างรอบคอบว่างาน
ชิ้นไหนต้องรีบจัดการให้เสร็จสิ้น จัดล าดับความ 
ส าคัญของงานน้ันๆ ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
อัพเดทความเคลื่อนไหวกับเจ้านาย หรือทีมงานของ
คุณและด าเนินการท างานน้ันทันที หากติดขัดตรงไหน
ก็ให้รีบหาทางแก้ รับรองว่าไม่ใช่แค่งานจะเสร็จเพียง
อย่างเดียว แต่ยังสร้างความสบายใจแบบปลอดโปร่ง
โล่งสบายให้ตัวคุณอีกด้วยท่ีคุณท างานทุกอย่างของปี
ท่ีแล้วท่ีเพิ่งผ่านไป เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ 

๒. วางแผนเป้าหมายของปีนี้  แน่นอนว่า
นอกจากจะเคลียร์งานเก่าในช่วงสัปดาห์แรกของปี
แบบน้ีแล้ว คุณควรวางแผนเตรียมงานใหม่ท่ีจะเข้ามา
ตั้งแต่ต้นปีไว้แต่เน่ินๆ หากใครมีลูกน้องท่ีต้องดูแลก็
ควรจะจัดสรรหน้าท่ีของลูกน้องและเตรียมแผนพัฒนา
ลูกน้องของคุณด้วย คุณควรวางเป้าหมายการท างาน

และก าหนดเวลาของงานแต่ละชิ้นไว้ว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไร และต้องเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ ท า
เป็น Roadmap ได้เลยยิ่งดี เพราะจะช่วยให้คุณ
มีแผนท่ีในการท างาน ไม่หลงทาง และช่วย
ติดตามการท างานได้อย่างไม่ยาก ท่ีส าคัญ
เป้าหมายท่ีวางไว้ ต้องตอบโจทย์ความต้องการ
ขององค์กรด้วย เมื่อปีใหม่มาถึงคุณจะได้ไม่ต้อง
เสียเวลามาเตรียมงานอีก สามารถเริ่มงานตาม
แผนได้ทันที 

 
๓. สร้าง New Year’s Resolution 

แบบง่ายๆ     หลายคนคงมีลิสต์ไว้ในใจว่าปีใหม่ 
น้ีเราอยากได้อะไร   อยากปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
อะไรบ้าง ซ่ึงคุณ ก็สามารถก าหนด New Year’s 
Resolution      ของคุณในเรื่องการท างานและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานให้ดียิ่งขึ้นได้ 
ง่ายๆ เช่นจะท างานอย่าง work  smart มากขึ้น 
จะจัดสมดุล ระหว่างการท างานและการพักผ่อน 
ใช้ชีวิตให้ดีขึ้น(work-lifebalance) จะสร้างสรรค์ 
งานใหม่ๆ       สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน  
และสร้างผลงานชิ้นโบว์แดง     เพื่อแสดงความ 
สามารถของเราให้ได้หรือขั้นตอนการท างานแบบ 
เดิมท่ีซับซ้อน   และยุ่งยากก็ตั้งใจจะปรับให้ง่าย 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 

๔. จัดโต๊ะท างานรับปีใหม่ เสริม 
ฮวงจุ้ยกันสักนิด  นอกจากผลงานของการ 
ท างานจะส าคัญแล้ว บรรยากาศในการท างานก็ 
จะช่วยอ านวยให้คุณสามารถท างานได้ดียิ่งขึ้น   
สิ่งง่ายๆ       ท่ีท าได้ทันทีคือการจัดโต๊ะท างาน 
ของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  จัดวางเอกสาร 
ของใช้ต่างๆ  ให้ดูสะอาดสวยงาม  หยิบจับหาใช้ 
ได้อย่างคล่องตัว คนไหนไม่มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยเป็นทุนเดิม ก็อาจจะลองเสิร์ชหา 
ข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆ ถึงวิธีการจัดโต๊ะท างาน 
ให้เหมาะสมงดงาม     หรือหากมีความเชื่อเรื่อง 

ฮวงจุ้ย คุณอาจศึกษาวิธีการจัดโต๊ะ     ตามหลัก 
ฮวงจุ้ย   เพื่อรับส่ิงมงคลท่ีจะเข้ามาตลอดปีหน้า 
รับรองว่าการจัดโต๊ะท างานอยู่เสมอ จะท าให้โต๊ะ 
ท างานของคุณดูงามตาและเป็นระเบียบและจะ 
ยิ่งช่วยให้คุณท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕. ปรับทัศนคติ ท าจิตใจให้ผ่องใส 
การปรับทัศนคติและท าจิตใจให้สดใสรับปีใหม่ 
อาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่เราท าได้เริ่มจากทบทวน 
ว่าปีท่ีผ่านมา มีส่ิงไหนท่ีเราท าได้ดีและไม่ดี 
มีใครชื่นชมหรือต าหนิเราเรื่องใดบ้าง อะไรท่ีเป็น 
ข้อดีของเรา เราก็ควรพัฒนาจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น    
ส่วนอันไหนท่ีเป็นข้อด้อยหรือเรารู้สึกว่าเรายังท า 
ได้ไม่ดีก็ควรแก้ไขปรับปรุงเสีย   มองการท างาน 
ให้เป็นเรื่องสนุก หาความรู้รอบตัวเป็นอาหาร 
สมองเสริมเข้าไปเยอะๆ    เพราะการจะประสบ 
ความส าเร็จได้   คุณต้องมีความรู้ความเข้าใจใน 
งานของคุณเป็นอย่างดี       พยายามฝึกคิดบวก 
 มองโลกในแง่ดี        ไม่ว่าสถานการณ์ท่ีจะเข้า 
มาจะดีหรือร้าย  คุณก็สามารถเอาชนะและผ่าน 
พ้นมันไปได้      ทุกอย่างอยู่ท่ีใจค่ะรับปีใหม่ด้วย 
จิตใจท่ีผ่องใส     ก็ถือว่าได้รับโชคตลอดปีแล้ว 
 ลองน า   ๕  เคล็ดลับการท างานรับ 
ปีใหม่  ง่ายๆ    ที่แนะน าไปใช้ดูนะคะ ใครท า 
ใครได้ค่ะ   เพื่อการท างานท่ีสมดุลของเรา แล้ว 
พบกันฉบับหน้าค่ะ  

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-work-hard-work-smart
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


๐๗ 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล 
สามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุน เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ ค่าลงทะเบียนในการเสนอ
ผลงาน ค่าเดินทาง และค่าท่ีพัก ตามเกณฑ์ที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 โดยนักศึกษาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/in2561.pdf 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศให้ทนุอุดหนุน

ในการพัฒนานักศึกษา 
ระดับปริญญาโท – เอก ไป 

เสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๓ ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
โครงการอบรม  การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอก 
บทความวิชาการ Turnitin  (บรรยายภาษาไทย) 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

วันนี้ –  ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒-๑๑๓,๒๐๘ – ๒๑๐  

๑ ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
กิจกรรม  Startups Kickoff 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๑๕ ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓ 

ปฎิทินกิจกรรม  

๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
อบรม Risk Management to Objective Achievement  
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๕ 

๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนของ
องค์กร 
ติดต่อ : งานทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป ต่อ ๒๑๔ – ๒๑๕ 

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

๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการ  ผ่อนคลาย กับ ART THERAPY 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจําเดือนพฤศจกิายน   ๒๕๖๐ 

๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการ Art of Public Speaking workshop 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/in2561.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/in2561.pdf


 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน   ๒๕๖๐ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม “TAX REFUND รู้ทันการลงทุน” ภายใต้
ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leadership and management Skills) ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ  อาคารเรียนรวม (ตึกกลม)  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พญาไท ภายในการอบรมจัดให้ความรู้ด้านการวางแผน เทคนิคการลงทุน และ
วิธีการสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุน ท้ังนี้เพื่อสร้างหลักประกันความม่ันคง
ทางการเงิน วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณพิชญา ซุ่มทรัพย์ จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า ๑๖๐  คน 

อบรม  TAX REFUND รู้ทันการลงทุน 

 อบรม  HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม " HOW TO PRESENT LIKE A PROFES-
SIONAL” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 
(Communication and Language Skills) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  
ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรมจัดให้ความรู้ ความเข้าใจ 
การเตรียมความพร้อม และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการน าเสนอผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดการอบรม วิทยากรได้รับเกียรติจาก Mr. Arnie 
Aniel มีนักศึกษา เข้าร่วม ๑๗๐ คน 

 โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์กิจกรรม ปี  ๒๕๖๑ 

 สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัย  จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม ปี ๒๕๖๑”  เมื่อวันท่ี 
๑๑ – ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ  บ้านสวนคุณยายรีสอร์ท  ต. สาริกา อ.เมือง  
จ.นครนายก  เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาส
สานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา  
รวมถึงสรุปผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมท่ีผ่านมา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
๑/๒๕๖๐  พร้อมท้ังระดมความคิดเห็น น าเสนอโครงการของสภาและองค์การ
นักศึกษาท่ีจะจัดขึ้น  ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ ต่อไป 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน   ๒๕๖๐ 

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติ
ทานนท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษา
จากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา จัดโครงการทูตบัณฑิต
มหิดลร่วมใจ มิตรชิดใกล้ชุมชนมหาสวัสดิ์ ทูตบัณฑิตสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  ๒๕๖๐ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายของผู้สูงอายุในชุมชนมหา
สวัสด์ิให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยมี คุณราตรี ภูศรี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาสวัสด์ิ ให้
เกียรติกล่าวต้อนรับ ซ่ึงภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนา
การมากมาย อาทิ กีฬาสีสัมพันธ์  เพื่อนกันฉันรักเธอ การเล่น
เกมส์ และการจับฉลากมอบของรางวัล บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่นและสนุกสนาน 

๐๙ 

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for      
Windows ขั้นพื้นฐาน” ภายใต้ทักษะการท างานด้านวิจัย ( Research 
Skills ) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา ภายในการอบรม จัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสง
เทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีนักศึกษาเข้าร่วม  ๑๔๗  คน 

โครงการทูตบัณฑิตมหดิลร่วมใจ มติรชิดใกลชุ้มชนมหาสวัสดิ์ 
ทูตบัณฑิตสมัพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๐ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน   ๒๕๖๐ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้
เข้าร่วมกิจกรรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พบปะประชาคมศิริราช  เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา กล่าว
ต้อนรับซ่ึงภายในกิจกรรม จัดให้มีการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต่อด้วยการ
เสวนา พบปะ พูดคุยกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนาหลักสูตร ด้าน
ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล ด้าน
งานคลัง ด้านการรับนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา และ ด้านบริการการศึกษา โดยมี 
หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมเป็นจ านวนมาก 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พบปะประชาคมศิริราช   

 

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

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั :  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  สุณยี์  กัลยะจิตร   นภดล  วรณิ ชรวนันท์  ธนดล ปริตรานันท ์
สมชัย  ตระการรุ่ง  สุเทพ   ไวยครุฑธา   ชัชชัย   คุณาวิศรุต  บุณยฤทธิ์   ปัญญาภิญโญผล  วิชิต   สธุรรมารกัษ์   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณีย ์  กลัยะจิตร   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา รอ้ยชิน   ปราณี  หนูสมัฤทธิ์ กราฟิก : งานวเิทศสมัพนัธ์และสื่อสารองคก์าร   พิมพ์ท่ี :  เจรญิดีมัน่คงการพิมพ์  โทร. ๐-๒-๔๘๙-๑๔๓๑   
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษา เนื่องใน
วันครบรอบ ๔๖ ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ชั้น ๑ 
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 คณะผู้บริหาร บัณฑติวิทยาลัย เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและ
นวัตกรรม, อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ, Dr. 
Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เดินทางไป
โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๘ –๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ใน
การน้ี คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน 
และร่วมประชุมหารือแนวทางในการท าความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ Vietnam National University (Ho Chi Minh), International University 
และ Eastern International University. 

 บัณฑิตวิทยาลัย  แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ ๔๖ ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 



๑๑ ๑๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๙ ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข 
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท  และในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงิน เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย 

บัณฑิตวิทยาลัย  แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๙ ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการสัมมนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๐  
หัวข้อ “เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่  ๒๓ 
– ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เพ่ิมพูนทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วัฒนธรรม ประเพณี  ภาษา และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียน 
ส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 
ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์  คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเจรจา หารือการให้โอกาสด้านการศึกษาแก่นักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย  

 

บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี พร้อม
ด้วย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Dr. Aung 
Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. H. Nofrijal, SP, MA 
(Principal Secretary) และคณะผู้บริหาร จาก National Population and Famil Plan-
ning Board, Indonesia  ในโอกาสน้ี ผู้บริหารท้ังสองสถาบัน ได้ร่วมเจรจา หารือการให้
โอกาสด้านการศึกษาแก่นักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย  วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ 
ห้องประชุม ๒๐๖  ชั้น ๒  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษาและการ
วิจัยสถาบัน  เมื่อวันท่ี ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีกล่าวเปิด
การอบรม วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวานิช คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงการจัดอบรมครั้งน้ี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัย และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนการ
ด าเนินงานและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กร และผลงานวิจัยทางวิชาการสามารถน าไปใช้ใน
การขอรับการประเมินเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรได้ 

 โครงการสัมมนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย  ประจ าปี ๒๕๖๐  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 อบรม  การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๘  ประจ าเดือนพฤศจกิายน   ๒๕๖๐ 
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