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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๐๒ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท าบุญ - 
เลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑   เมื่อวันท่ี ๒๒  ธันวาคม  
๒๕๖๐ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
ภายในงานจัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนา โดยพระสงฆ์ จากวัด
มะเกลือ จังหวัดนครปฐม สวดเจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร
พระสงฆ์ พิธีบังสุกุล ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม 
พระสงฆ์ให้พร ประพรมน้ าพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 

พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อม
ด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
ต่อด้วยกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปี ๒๕๖๑  
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ท่ีดี แก่ชาวบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยมี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานพิธี
เปิด พร้อมกล่าวอวยพรเน่ืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
และร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ท าบุญ - เลี้ยงสังสรรค์  
ต้อนรับปี ๒๕๖๑ 

โครงการ MU ASEAN BUDDIES IN INDONESIA 2017  

 วันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ผู้บริหาร 
บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย   ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. 
Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเชีย เพื่อเข้าร่วม
โครงการ MU ASEAN BUDDIES IN INDONESIA 
2017 และเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ Kerti Praja 
Foundation (YKP) องค์กรพัฒนาสังคม ด้าน
ผู้หญิงติดเชื้อ HIV ประเทศอินโดนีซีย 

โครงการ MU ASEAN BUDDIES IN INDONESIA 
2017 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๓๐  ธันวาคม 
๒๕๖๐  โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเทศอินโดนีเซีย
หลากหลายด้าน เช่น ศึกษาดูงานด้านการแพทย์
สาธารณสุข  เยี่ยมชมโรงพยาบาล  รวมถึงได้ศึกษา
ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ และสัมผัสวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของคนในประเทศอินโดนีเซีย เป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่ในต่างแดนให้กับนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๐๓ ๐๓ 

อ่านต่อหนา้ ๔ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “พัฒนามหาบัณฑิตของหลักสูตร ซึ่ง
เป็นทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ และมีความรู้และความช านาญในเชิง
ปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ และผสมผสาน
วิทยาการ และเทคโนโลยีที่หลากหลายของ
วิศวกรรมอุตสาหการทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบ
สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ และ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่าง
แท้จริง” 
 จุดเด่นของหลักสูตร 
 ๑.  ผลิ ตมหาบัณฑิ ต เพื่ อ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมและวิชาการ 
 ๒. บูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรม- 
อุตสาหการในการจัดการผลิตและอุตสาหกรรม 
 ๓. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นนักศึกษา
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 ๔ . มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น
ต่ า งประ เทศ  มี ก า รแลก เปลี่ ย น นัก ศึกษา ไป
ต่างประเทศ 
 ๕ .  มี ทุ นส นั บส นุ นก า ร วิ จั ย ส า ห รั บ
นักศึกษา 
 ๖. มีการยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 
 ๗. มี ศูนย์บริ การอุตสาหกรรม และ
โครงการเครือข่ายนักวิจัยไทย ด้านการจัดการ      

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 
 

ภาคปกติ :  
จัดการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการ 
ภาคพิเศษ :  
จัดการเรียนการสอน นอกเวลาราชการ 
  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑. ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรม
ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต ,  วิ ท ย า ศ า ส ต ร บัณ ฑิ ต  จ า ก
สถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้การรับรองโดยได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือ 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอื่น  จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาให้การรับรอง 
โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ และมีประสบการณ์ในสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมอุตสาหการไม่ต่ ากว่า ๓ ปี  
 ๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตาม
เกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
(ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันท่ีสมัคร) 
 ๔.  ผู้ สมัคร เข้ า ศึกษา ท่ีมี คุณสมบั ติ
นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวน้ี อาจได้รับการ
พิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดี  
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 โดย  อาจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย 
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

โครงสร้างหลักสูตร  แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ ๑๕ ๑๕ 

หมวดวิชาเลือก ๙ ๑๕ 

วิทยานิพนธ์ ๑๒ - 

สารนิพนธ์ - ๖ 

รวม ๓๖ ๓๖ 
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  

โครงการสัมมนา โครงการฝึกอบรม อาท ิ
Lean Manufacturing 
Six sigma   
Research methodology 
Publication the research paper 
Research Ethics 
Transportation (Railways, Airways) 

 
โครงการศึกษาดูงาน อาทิ 

บริษัท โอทีซี ไดเฮน็ เอเซีย จ ำกัด 
บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท ไทยเมทัลโปรดักสอ์ินดัสตรีย์ จ ำกัด 
บริษัท สยามคิโต ้จ ำกัด 
บริษัท ไทรอัมพ ์เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จ ำกัด 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอรว์ิสส์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส์ เอสวีซีเอส (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
ศูนย์กระจำยสินค้ำ บริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด (มหำชน) 
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน  ำเงนิ 
บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสตกิส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ำกดั 
The United Nations Economic and Social  
Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP) กรุงเทพฯ 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ส่วนโรงงำนมักกะสัน) 
บริษัทโชคน าชัย ออโต้เพรสซิ่ง จ ำกัด 
บริษัท ซิลลิคฟำรม์ำ จ ำกัด 
ส ำนักงำนสวนจิตรลดำ โครงกำรส่วนพระองค์ สวน

จิตรลดำ 
บริษัท ฮัทชิสัน พอรท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำต ิ(องค์กำรมหำชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ำกัด (มหำชน) 
โครงกำร Magnolias Ratchadamri Boulevard 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ
IKEA ประเทศไทย 
ศูนย์อุตสำหกรรมอิตำเลียนไทย 
ศูนย์กำรเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งควำมสมดุล   

ขอบคณุข้อมูลจาก 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

(ภาคปกตแิละภาคพิเศษ)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สำรบัณฑิตศึกษำสำรสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ ำเดือนธันวำคม   ๒๕๖๐ 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  

Hamburg University of Sepuluh Nopember Institute 

Darmstadt University of Malaysia Institute for Supply 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 

-  วิศวกรอุตสำหกำร 
-  นักวิจัยด้ำนวิศวกรรมอุตสำหกำร 
-  ผู้ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมศำสตร์

และบริหำรจัดกำร 
- ผู้ปฎิบัติงำนในองค์กรภำครัฐและ
 ภำคเอกชน 
-  ผู้ประกอบอำชีพตำมสถำน

ประกอบกำรด้ำนกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
รวมถึงกำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรขนส่ง 
กำรกระจำยสินค้ำ  

-  กำรวำงแผนกำรผลิต กำรจัดซื อจัดจ้ำง 
เป็นต้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ ๐๒  ๘๘๙  ๒๑๓๘ ต่อ ๖๒๐๓ 
E—mail :  nukanda.wor@mahidol.ac.th 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๐๕ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด
ระบบ   QR   Payment   เพิ่มช่องทางการช าระเงิน  
ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ      และลงทะเบียนเรียน 
คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น... . สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  ทุกธนาคาร  ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม...  

เริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
  บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานระบบสารสนเทศ
และการจัดการฐานข้อมูล และงานคลัง ได้พัฒนา
ระบบการช าระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษและ
ลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น ให้
สามารถช าระเงินได้ด้วยระบบ QR Payment ซึ่งจะ
เป็นระบบที่อ านวยความสะดวก ให้สามารถช าระเงิน
ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ช่ั น ข อ ง ธ น า ค า ร ต่ า ง ๆ  บ น
โทรศัพท์มือถือได้เพ่ิมเติมจากช่องทางการช าระเงิน
แบบเดิม ซึ่งนอกจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล  จะได้รับความสะดวกและ
รวดเร็ว ในการช าระเงินแล้ว ยังไม่ต้องเสียค่าบริการ
ของธนาคารเหมือนช่องทางการช าระเงินแบบเดิม 
ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะพัฒนาให้การช าระเงินแบบ 
QR Payment สามารถใช้ได้บนทุกระบบของบัณฑิต
วิทยาลัยต่อไป 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
www.grad.mahidol.ac.th 

 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 
เทคนคิการรบัโทรศพัทใ์หป้ระทบัใจ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๐๖ 

ขอบคณุแหลง่ทีม่า https://th.jobsdb.com/th-th/

ที่มาภาพ จาก http://www.language.neseducation.com 

การรับโทรศัพท์อย่างมืออาชีพเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุก
ต าแหน่งงานต้องรับโทรศัพท์ในการติดต่องานท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ Call Center ท่ีมี
หน้าท่ีในการรับโทรศัพท์ให้ข้อมูลต่างๆ จ าเป็นต้องมี
ทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า      ผ่านทางโทรศัพท์ 
เพื่ อท าให้ลูก ค้า ได้รับความพึงพอใจและความ
ประทับใจ สร้างความรู้สึกดีในการติดต่อสื่อสาร 
ดังน้ันฉบับน้ีจึงขอน า “เทคนิคการรับโทรศัทพ์ให้
ประทับใจ” ด้วยขั้นตอนง่ายๆ มาฝากค่ะ... 

 
เตรี ยมอุปกรณ์ ให้พร้อม   ในการรับ

โทรศัพท์อาจจะต้องมีการตอบข้อซักถาม หรือฝาก
ข้อความไว้ เราต้องเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ ไม่
ว่าจะเป็น ปากกา กระดาษ เพื่อใช้ในการจดชื่อบุคคล 
เบอร์ติดต่อกลับ วัตถุประสงค์ในการติดต่อ เป็นการ
ป้องกันไม่ให้ลืม และเกิดความผิดพลาดในการรับ
ข้อมูล และต้องมั่นใจด้วยว่าอุปกรณ์ท่ีเราใช้ในการ
สื่อสาร เช่น โทรศัพท์น้ีมีความพร้อมในการใช้งาน 
เพราะหากไม่เป็นเช่นน้ันแล้วก็อาจจะท าให้เกิดปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารได้ โดยอาจท าให้ได้รับสัญญาณท่ี
ไม่ชัดเจนอันจะเป็นอุปสรรคในการรับข้อมูลได้เช่นกัน 

 
แจ้งชื่อองค์กรให้ทราบ  ควรแจ้งให้ปลาย

สายทราบถึงชื่อองค์กร ต าแหน่งหน้าท่ี และชื่อของ
เรา โดยที่ไม่ต้องให้เขาเป็นผู้เอ่ยถาม เพราะหากมีการ
โทรผิดเข้ามาเขาก็จะได้รู้ได้ทันที หรือเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวก ในการโทรศัพท์เข้ามาติดต่องาน 
และยังเป็นไปตามหลักการการรับโทรศัพท์ท่ีดีอีกด้วย 

 

รู้จักควบคุมอารมณ์  อารมณ์ท่ีขุ่น
เคืองเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากเราสามารถ
ท่ีจะควบคุมได้ก็จะส่งผลดีต่อการรับโทรศัพท์ให้
เกิดความประทับใจไม่ น้อย อีก ท้ังอาจจะมี
บางครั้ ง ท่ีลูกค้าหรือผู้ ท่ีโทรเข้ามาติดต่อธุระ
อาจจะสร้างความร าคาญหรือก่อกวนจนท าให้เรา
รู้สึกหงุดหงิด แต่เราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้
เป็นปกติมากท่ีสุด ไม่ให้เขารู้ว่าเราก าลังรู้สึก
ร าคาญเขา เมื่อเราอารมณ์ขุ่นมัวน้ าเสียงท่ีสื่อ
ออกไปก็จะไม่แจ่มใส ไม่น่าฟัง คนท่ีปลายสายก็
สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าคุณก าลังอารมณ์ไม่ดี และ
เขาก็คงไม่กล้าท่ีจะโทรกลับมาเป็นครั้งท่ีสอง 
หรือน าเรื่องของเราไปนินทา จนท าให้บริษัทเสีย
ชื่อว่าให้การบริการท่ีไม่ดี  แม้กระท่ังการรับ
โทรศัพท์ 

 
คุ ย ด้ ว ย น ้ า เ สี ย ง นุ่ ม น ว ล  ช ว น

ฟัง  นอกจากจะต้องรับโทรศัพท์ด้วยอารมณ์ท่ี
แจ่มใสแล้ว น้ าเสียงท่ีใช้ในการสนทนาก็เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นอย่างมากในการคุยโทรศัพท์ ควรปรับโทน
เสียงให้นุ่มนวล ไม่เร็วหรือช้าเกินไป เพราะจะท า
ให้ผู้ฟังเกิดความร าคาญ หรือฟังไม่ทันน่ันเอง ท่า
น่ังก็มีผลต่อน้ าเสียงท่ีใช้รับโทรศัพท์ น้ าเสียงท่ีดี
จะมาจากการน่ังตัวตรง ไม่ควรน่ังเท้าคาง หรือ
เอนหลังเวลารับโทรศัพท์ และสิ่งท่ีจะลืมไม่ได้เลย
ในการรับโทรศัพท์ คือ ห้ามเค้ียวหรืออมสิ่งใดไว้
ในปาก เพราะน่ันไม่เพียงเป็นการเสียมารยาท
เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังอีกด้วย 

 
รับฟังด้วยความตั งใจ ในการรับ 
 

โทรศัพท์ เราควรรับฟังด้วยความตั้งใจ ควรตอบ
รับด้วยค าว่า “ครับ / ค่ะ” กับค าพูดของปลาย
สาย แม้ว่าในบางครั้งเขาจะเป็นฝ่ายท่ีพูดอยู่ฝ่าย
เดียว  โดยไม่มีการโต้ตอบเลยก็ตาม เพื่อให้ผู้ท่ี
โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาทราบว่าคุณก าลังฟังเขาอยู่
ด้วยความตั้งใจ อีกท้ังเมื่อเราฟังด้วยความตั้งใจ
เป็นอย่างดีแล้ว    ก็จะมีโอกาสน้อยมากท่ีเราจะ
พลาดประเด็นส าคัญในการสนทนา 

 
วางสายอย่างมีมารยาท อย่าท าให้

การสนทนาท่ีเป็นไปได้ด้วยดีจบลงด้วยการวาง
สายท่ีไม่มีมารยาท เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง เรา
ควรรอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบการสนทนา
ก่อน และไม่ควรเผลอวางโทรศัพท์แรง เพราะน่ัน
จะท าให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกไม่ดีกับการคุย
โทรศัพท์กับคุณได้ เราควรรักษาความประทับใจ
ในการรับโทรศัพท์ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระท่ัง
วินาทีสุดท้ายของการพูดคุย 

แม้ว่ าการรับโทรศัพท์จะเป็นการ
สื่อสารท่ีไม่เห็นหน้ากัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
เราจะลดความมีมารยาทของเราให้ น้อยลง 
ส าหรับงานโอเปอเรเตอร์น้ัน  ในการรับโทรศัพท์ 
เราต้องสร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนาของ
เราให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการ
ติดต่อธุระกับทางองค์กร  โดยเฉพาะธุรกิจด้าน
การให้บริการ หากพนักงานให้บริการท่ีดีตั้งแต่ยัง
ไม่เห็นหน้า โดยเริ่มจากการรับโทรศัพท์ท่ีท าให้
เกิ ดความประ ทับ ใจ น้ัน ยั ง เป็ นการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรและอาจส่งผลให้
ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการเราอีกอย่างยาวนาน 
และยั่งยืนต่อไป 



๐๗ 

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษา
ผู้ทํากิจกรรม ประจําปี ๒๕๖๐   จํานวน ๓๐ ทุน 
ทุนละ ๕,๐๐๐ . บาท โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
 ๑. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได้
ลงทะเบียนเข้าศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต 
 ๒. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่
เคยมีประวัติผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
มหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
 ๓. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหน่ึง
ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 ๔. เป็นผู้ทํากิจกรรมประเภทใดประเภท
หนึ่งดังต่อไปนี ้
 ๔.๑ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีคณะกรรมการ

บริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการ
ชมรมต่างๆ ในบัณฑิตวิทยาลัย หรือกรรมการสภา
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๔.๒  เป็นผู้ร่วมกิจกรรมขององค์การ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชมรมฯ หรือสภา
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และมีผลงานดีเด่น เป็นผู้
เสียสละต่อสังคม หรือเป็นผู้นําชื่อเสียงเกียรติคุณ
มาสู่มหาวิทยาลัย 
 ๕. ผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
 รับสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  
(ในวันเวลาราชการ) 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/…/alum…/
pdf/activities2560.pdf 
 
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น มายังสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
สอบถามโทร. ๐ ๒๘๐๐ ๒๔๔๗, 
๐ ๒๔๔๑  ๕๑๔๖ หรือ ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ 
๑๑๗  โทรสาร ๐ ๒๘๐๐ ๒๔๔๗ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทํา
กิจกรรม ประจําปี ๒๕๖๐    

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๑๕ มกราคม  ๒๕๖๑ 
PA-VISIT ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ติดต่อ : งานแผนและพัฒนา  ต่อ  ๒๑๗ - ๒๑๘ 

๒๐ มกราคม   ๒๕๖๑ 
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR 
AWESOME PRESENTATION 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

 ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑  
งานทําบุญรําลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ “สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์”  
ครั้งท่ี ๑๓   
ติดต่อ : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย   ต่อ ๑๑๗ 

ปฎิทินกิจกรรม 
 

วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ เยี่ยมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓  

๒๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 
อบรม โปรแกรม SPSS ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  (บรรยายภาษาไทย) 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

วันนี้ –  ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบท่ี๑) 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓,๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 
โครงการ ๑ วันเพื่อ ๑ ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัย
ครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สนับสนุนทุนการศึกษา  สําหรับผู้สนใจเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ภาคปกติ :  
มีทุนสนับสนุนการศึกษา ๕ ทุน  
ทุนละ ๕๐,๐๐๐  บาท 
ภาคพิเศษ :  
มีทุนสนับสนุนการวิจัย ๕ ทุน ทุนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 
ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้
ท่ี ๐ ๒๓๕๔  ๘๕๓๖  
หรือ http://phfh.ph.mahidol.ac.th/  

๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
สนับสนุนทุนการศึกษา 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=10155289309851169
http://phfh.ph.mahidol.ac.th/


 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ บัณฑิตวิทยาลัย  โดยการสนับสนุน Yseali 
YOUnified Thailand จัดกิจกรรม "Startups Kickoff" ภายใต้ทักษะ Soft 
Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leaderships and management skills) 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม  
๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากร
โดย คุณธกานต์ อานันโทไทย เจ้าของ Startups โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแนว
ใหม่  Globish 

กิจกรรม Startups Kickoff 

 โครงการผ่อนคลาย กับ Art Therapy 

บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการผ่อนคลาย กับ Art Therapy ภายใต้
ทักษะ Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leaderships and management 
skills) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง 
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ประธานเปิดโครงการ   วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณวิจิตรา เตรตระกูล นักศิลปะ 
บ าบัดและกระบวนกรอิสระ และทีมงาน ซ่ึงครั้งน้ีนักศึกษาได้เปิดมุมมองทาง
ความคิด สาเหตุ ปัจจัย ผลกระทบและวิธีผ่อนคลายความเครียดโดยน างานศิลปะ
เข้ามาช่วยลด และจัดการกับความเครียดท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 โครงการทูตบัณฑิตมหดิลร่วมใจ มิตรชิดใกล้ชุมชนมหาสวัสดิ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  โดยทูตบัณฑิตสัมพันธ์  รุ่นท่ี ๑๐ และ องค์การ
นักศึกษา และสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
โครงการทูตบัณฑิตมหิดลร่วมใจมิตรชิดใกล้ชุมชนมหาสวัสด์ิ วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ.
นครปฐม เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชนมหาสวัสดิ์ให้มีทักษะที่ถูกต้องในการ
ปฐมพยาบาล  โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์  เผ่า  อนันจิ๋ว  และอาจารย์สิทธิ 
อติรัตนา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาบรรยาย
ความรู้ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ หลังจาก
น้ัน ผู้เข้าร่วมโครงการ (อสม.) ได้ร่วมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ฐานท่ี 
๑) และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ฐานท่ี ๒) 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ 

เวทีการน าเสนอผลงาน / การประชุมวิชาการ 

การประชมุวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชยีอาคเนย์ ๒๕๖๑ 
จัดโดย ส านักวจิัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
จัดประชุม  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  
ปิดรบัผลงาน  ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑  วันที่จัดประชุม ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑  
งานประชมุการวิจยัแบบสหวทิยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri  
Sirindhorn Congress II (SC 2018) 
จัดโดย มหาวิทยาลยัแม่โจ้    
จัดประชุม  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  
ปิดรบัผลงาน   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    วันที่จัดประชมุ  ๓๑ พฤษภาคม -  ๒ มถิุนายน  
๒๕๖๑ 
งานประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018—SSIS 
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดประชุม  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปิดรบัผลงาน   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    วันที่จัดประชมุ  ๓๑ พฤษภาคม -  ๒ มถิุนายน  
๒๕๖๑ 

การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่๗ ประจ าป ี๒๕๖๑ 
จัดโดย มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์
จัดประชุม  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร ์ 
จังหวัดนราธวิาส  
ปิดรบัผลงาน   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  วันที่จัดประชุม  ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 
การประชมุวิชาการระดับชาติ เครือขา่ยวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ  
ครั้งที่ ๑๒ 
จัดโดย สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
จัดประชุม  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  
ปิดรบัผลงาน   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  
วันที่จัดประชุม   ๒๗ -๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “Art of Public 
Speaking workshop” กิจกรรม Soft Skill ทักษะด้านการเป็น
ผู้น า และการบริหารจัดการ (Leaderships and management 
skills) เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้ความรู้เสริมทักษะด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ศิลปะการพูดในท่ีสาธารณะ การแสดง 
ออกและการน าเสนอต่างๆ  รวมถึงทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทาง
การเสริมบุคลิกภาพและสื่อความหมาย วิทยากรโดย คุณอรณิชชา 
เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน และกระบวนกรด้านการ
พัฒนาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 

 

๐๙ 

 อบรม การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn it in (บรรยายภาษาไทย) 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการ
คัดลอกบทความวิชาการ Turn it in  ภายใต้ทักษะ Soft Skills ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology skills) ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วันท่ี  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม  
๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  วิทยากรโดยอาจารย์สรวง 
อุดมวรภัณฑ์   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   มาบรรยายความรู้ 
มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก 

โครงการอบรม  Art of Public Speaking workshop  
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บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่าย
แผนและการคลัง และคณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงาน Best 
Practice กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันท่ี ๖ 
ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนุวัฒน์ สุตัณวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน, คุณสุชาดา 
ชัยขจรภัทร์ หัวหน้างานบริหารยุทธศาสตร์, คุณพิชญาภัค ภูมิถาวร นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้การต้อนรับ   และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงาน  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร 

 

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  สเุทพ   ไวยครุฑธา   บุณยฤทธิ ์   ปัญญาภิญโญผล  วชิิต   สุธรรมารักษ์   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สณุีย ์ กัลยะจิตร   วรรณา  ชว่ยรักษา    
ปาณิสรา รอ้ยชิน   ปราณ ี หนูสมัฤทธิ์ กราฟิก : งานวิเทศสัมพนัธแ์ละสือ่สารองค์การ    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 อรม Risk Management to Objective Achievement 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Risk Management to Objective Achievement  
วันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม  ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ทราบถึงการจัดการความเสี่ยง และสามารถวิเคราะห์ 
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนก าหนด KPI ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพ/นโยบาย
คุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยได้    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรได้รับเกียรติ อาจารย์พรอนันต์ 
กลิ่นมาลี จาก Bureau Veritas (Thailand) Ltd. บรรยายให้ความรู้เรื่อง บริบทขององค์กร
ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ 1400 : 2015 ผู้มีส่วนร่วมความต้องการและความ
คาดหวัง, Aspect & Impact Compliance obligation, การประเมินความเสี่ยง และการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และแผนบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารการเปล่ียนแปลง หลังจากนั้นผู้
เข้าอบรมได้ร่วมทบทวนความรู้ ผ่านกิจกรรม (Workshop) การวิเคราะห์สิ่งที่มีผลต่อการ
ก าหนดความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง และการบริหารจัดการ เพื่อรับมือความ
เสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๑ ๑๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดี 
รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันครบรอบ ๔๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  ในโอกาสน้ี บัณฑิต
วิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบ ๔๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันท่ี ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม  
๔๐๘   ชั้น  ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา   โดยมี  ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย ์  
เลิศฤทธิ์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน  และรองศาสตราจารย์  
ดร. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าววัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงาน ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนรู้ในด้านการบริหารและการ
จัดการงานด้านบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  ได้แก่ ด้านงานระบบสารสนเทศ รับเข้า
นักษาศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  ภาษาต่างประเทศ Active Recruitment หลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา Professional Skill Development (Soft Skill) การประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ฯลฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 
๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เนื่องในวันครบรอบ ๑๔  ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษา แก่
คณะศิลปศาสตร์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบ ๑๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์  

 พิธีท าบุญตกับาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๘  ฉบับที่  ๒๕๙  ประจ าเดือนธันวาคม   ๒๕๖๐ 

คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐  ณ บริเวณหน้าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภายในพิธีได้
จัดให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะ และส่วนงานต่างๆ ร่วมท าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์จ านวน ๖๑รูป พร้อมท้ังมีพิธี
ทางพระพุทธศาสนา เจริญน้ าพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ให้พรเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 



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 
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 


