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 วันท่ี ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย น า
โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
เดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา   เพื่อเยี่ยมชมการด าเนินงาน 
และเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา ท้ังหน่วยงานในภาครัฐ
และเอกชน อาทิเช่น เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน และเจรจา
ความร่วมมือด้านการศึกษา กับคณะผู้บริหาร และผู้แทนจาก 
National University of Management, Phnom Penh 
International University, Health Science Institute of 
RCAF, Ministry of Education, Youth and Sport, Minis-
try of Health, Ministry of Defense, Pannasastra Uni-
versity, The Royal Thai Embassy, University of Cam-
bodia,Pol. Maj Gen Vannvirak Sam, Ministry of interi-
or & SIU และ San Sok International University  อีกท้ัง  
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนกับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
Aura Coffee เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างศิษย์
เก่าราชอาณาจักรกัมพูชา กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์บัณฑิต 
ศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
และการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป  

คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย  
เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล PA-VISIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล 

 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ 
งานระหว่างส่วนงานฯ บัณฑิตวิทยาลัย กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (PA-Visit) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕  มกราคม ๒๕๖๑  ณ ห้อง

ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและร่วมรับ
ฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อการด าเนินงานขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัย 
และเพ่ือมุ่งสู่ WCU 



 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
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๐๓ ๐๓ 

อ่านต่อหนา้ ๔ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย  
Master of Science Program in Toxicology and Nutrition for Food Safety  
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สามารถประเมินความเสี่ยง ความ
ปลอดภัยอาหารและถ่ายทอดความรู้ตามจรรยา 
บรรณของหลักวิชา น าองค์ความรู้ทางด้าน
พิษวิทยามาประยุกต์ในการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ
ผู้บริโภค" หลักสูตรปรับปรุงใหม่น้ีได้ถูกออกแบบ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้ตอบ 
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ด้าน 
Excellence in outcome-based education 
for globally-competent graduates เพื่อผลิต
บัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อัน
ประกอบด้วย "รู้แจ้งรู้จริงท้ังด้านกว้างและด้านลึก 
มีทักษะและประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ระดับ
โลก มีจิตสาธารณะสามารถท าประโยชน์ให้สังคม 
กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ และสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ในสิ่งท่ีถูกต้อง"  
 นอกจากนี้ด้วยนโยบาย "Thailand 
4.0"ของภาครัฐท่ีก าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายท่ีจะ
เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับ 
เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังน้ันการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่  โดยเฉพาะด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จึงถือเป็นบทบาทของนักพิษวิทยาด้านอาหารและ
โภชนาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้คุณภาพ

มาตรฐานบนพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
การเข้ามาเป็นนักศึกษาของหลักสูตรจึงนับเป็นการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 
ความเป็นมา / ความส าคัญของการจัดท า
หลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาทางอาหาร
โภชนาการ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า ๒๐
ปี มีบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้วเกือบ ๒๐ รุ่น โดยได้
ปรับปรุงเนื้อหาให้เน้นการประยุกต์องค์ความรู้สู่การ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และมุ่งเน้นเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้สามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตและก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพิษวิทยาและ
โภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย เป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ท้ังทางพิษวิทยาและทางโภชนาการเพื่อ
น าไปใช้ ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของ
อาหาร ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดอันตราย
ในอาหารและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ตลอดจน
ทักษะการออกแบบการทดสอบทางพิษวิทยาท่ีใช้
ประกอบการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ 
 

IMPACT ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 นโยบาย Thailand ๔.๐  ก่อให้เกิดการ
เติบโตด้านอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก มีการ
สร้างนวัตกรรมทางอาหารซ่ึงต้องได้รับการประเมิน
ความปลอดภัยก่อนขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือ
ส่งออกไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 
อาหารใหม่ ซ่ึงคืออาหารท่ีมีประวัติการใช้ไม่เกิน 
๑๕ ปี โดยตามประกาศระบุว่า อาหารใหม่ต้อง
ได้รับการประเมินความปลอดภัย โดยมีข้อมูลทาง
พิษวิทยามาสนับสนุน ดังน้ันในกระบวนการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีนักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
ร่วมทีม นอกจากนี้ในหน่วยงานภาครัฐก็มีความ
ต้องการบุคลากรในสาขาน้ีเพ่ือมีบทบาทในด้านการ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรฐานอาหาร และ
ประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐาน ยิ่งไปกว่าน้ัน 
ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารเกิดขึ้นมากมาย ตลาดแรงงาน
ของวิชาชีพน้ีจึงเติบโตอย่างมากและมีบทบาทอย่าง
ยิ่งในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่  
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย  
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาพิษวิทยาและ
โภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐  ซึ่งหลักสูตรเดิมคือพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 
ทั้งนี้ปรชัญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร "เพื่อมุ่งผลิต

มหาบัณฑิตที่มีความช านาญดา้นพิษวิทยาและโภชนาการเพื่อ
อาหารปลอดภัยโดยบูรณาการความรู้ในสหวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับพิษภัยทางอาหาร
ได้ด้วยตนเอง" 



๐๔ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย  

ขอบคณุข้อมูลจาก 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาพษิวิทยา 

และโภชนาการเพือ่อาหารปลอดภัย  
Master of Science Program in Toxicology  

and Nutrition  for Food Safety  
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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IMPACT ต่อสังคมโลก 
 องค์การอนามัยโลกได้รณรงค์นโยบาย
ด้านอาหารปลอดภัย ด้วยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่า อาหารและโภชนาการมีบทบาทอย่างมากต่อ
การก่อโรคหรือลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรค
ระบบประสาท เป็นต้น ดังน้ันองค์ความรู้ด้าน
พิษวิทยาและโภชนาการนับว่ามีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการบ่งชี้โทษ และสร้างคุณประโยชน์ ท่ีกล่าว
เช่นน้ีเน่ืองมาจาก อาหารหรือสารในอาหาร
ปริมาณหน่ึงอาจเป็นคุณ แต่ถ้ารับประทานมาก
เกินไปอาจจะเกิดโทษได้ นอกจากน้ีมีความเป็นไป
ได้ท่ีอาหารท่ีมีประโยชน์ส าหรับคนกลุ่มหน่ึงอาจ
เป็นภัยต่อคนกลุ่มอื่นท่ีมีลักษณะทางพันธุกรรม
แตกต่างกัน ดังน้ันบทบาทของนักพิษวิทยาทาง
อาหารและโภชนาการจึงเป็นพลังขับเคลื่อนท่ี
ส าคัญไปสู่… สังคมอาหารปลอดภัย 
 
จุดเด่น / ความมีเอกลักษณ์ของหลักสูตรที่ต่าง
จากสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย และ
หลักสูตรลักษณะเดียวกันมีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก 
 
หน่วยงาน ที่ประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 
 - ส านักอาหาร ส านักงานคณะ -
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 - ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
 - ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - ศูนย์ประเมินความเสี่ยงแห่งประเทศ
ไทย มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการเกษตร และ 
ศูนย์วิจัยการเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 - ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 
 -  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 -  สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
 -  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 
โรงพยาบาลมะเร็งสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
 -  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชีวภาพแห่งชาติ 
 -  มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ฯ 
 -  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 โดยมีการเชิญบุคลากรจากหน่วยงาน
ดังกล่าวมาร่วมเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้ 
ตลอดจนการดูงานในสถานท่ีจริง การท าวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ การแลกเปล่ียนบุคลากรผู้ทรง 
คุณวุฒิในด้านต่างๆ 
 
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อได้เข้ามาศึกษา และ
ส าเร็จการศึกษาออกไป 
 หลักสูตรคาดหวังว่า เมื่อจบการศึกษา 
มหาบัณฑิตสามารถ 
 -  วิเคราะห์ปัญหาอาหารปลอดภัยใน
สังคมไทยได้ ประพฤติตนยึดมั่นต่อศีลธรรมและ
จริยธรรมอันด ี
 -  เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางพิษวิทยาและ
โภชนาการเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยอาหารได้ 
ออกแบบ พัฒนาและด าเนินการวิจัยด้านพิษวิทยา
และโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยได้ 
 -  สืบค้นและติดตามข้อมูลท่ีทันสมัย 
วิเคราะห์ ประเมินและวิจารณ์ความน่าเชื่อถือของ
ผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 
 -  ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย
อาหาร 
 -  ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ 
 -  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอและ
รายงานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่สาธารณะ
เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยได้ 
 -  เลือกใช้วิธีทดสอบทางพิษวิทยาได้
อย่างเหมาะสม 
 -  ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพ่ือออกแบบการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และแปล
ความหมายผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 
ความภาคภูมิใจ / งานวิจัยที่โดดเด่น / ศิษย์เก่าท่ี
เด่นดัง 

 นักศึกษาในหลักสูตรได้รับทุน/รางวัล
ต่างๆ มากมาย อาทิ 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท ประจ าปี 
๒๕๕๙  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
สุขภาพประยุกต์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 
 -  รางวัลชนะเลิศ Nutrilite Research 
Award ปี ๒๕๕๙ 
 -  ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จาก 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 
๒๕๕๗,๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  
 -  ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์
บางส่วน จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๙,๒๕๖๐ 

ทุนการศึกษา / สวัสดิการ 
 มีทุนการศึกษาแบบต่างๆ ดังน้ี 
 -  ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราช
สมบัติ จ านวน ๒ ทุน  
 -  ทุนแรกเข้า จ านวน ๑ ทุน เป็นเงิน 
๘๐,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายท้ังหมดตลอดการศึกษา 
๒ ปี) ส าหรับนักศึกษาท่ีท าคะแนนสอบเข้าได้สูง
ท่ีสุด 
 -  ทุนเรียนดี จ านวน ๑ ทุน เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท (ค่าลงทะเบียน) ส าหรับนักศึกษา ปี 
๒ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในปีการศึกษาแรก
สูงท่ีสุด 
 -  ทุนการศึกษา "จรีพร เทพผดุงพร 
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ" จ านวน ๑ ทุน  
 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษา 
 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านท่ีส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี 
หรือชีวเคมีหรือสรีรวิทยา อย่างน้อย ๒ หน่วยกิต 
โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ สมัครเข้าศึกษา 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๐  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

ขั้นตอนการใช้งาน 

 ทุกวันนี้แอพพลิเคชั่น แชท ที่ถูกใจคนไทยมากที่สุด เชื่อว่าคงหนีไม่พ้น
แอพพลิเคชั่น LINE  ซ่ึงวันนี้เราจะมาแนะน าการใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่น 
LINE กันในด้านที่เราเชื่อว่า หลายคนอาจจะคาดไม่ถึง นั่นก็คือ การใช้ LINE เป็นที่
เก็บไฟล์แบบส่วนตัว โดย LINE ให้พื้นที่ในการเก็บไฟล์มา 1GB ซ่ึงเราสามารถใช้
งานได้ฟรี และยังช่วยให้เราส่งไฟล์ให้เพื่อนต่อได้อย่างง่าย  ก่อนจะเริ่มต้นใช้งาน 
เรามาดูข้อดีข้อเสียของการเก็บไฟล์บน LINE กันค่ะ 
 ข้อด ี
• ใช้งานได้ฟร ี
• ส่งไฟล์ต่อให้เพื่อนในไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 
  ข้อเสีย 
• เก็บได้แค่ 1GB 
• ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 50MB จะเก็บได้แค่ ๓๐ วันเท่านั้น 
• ไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 20MB ได้ หรือมีความละเอียดเกิน 
๑๐,๐๐๐ × ๑๐,๐๐๐ พิกเซล ได้ 
•ไม่สามารถเก็บไฟล์บางประเภทได ้

วิธีใช้ LINE เป็น Cloud Drive  
ส าหรับเก็บไฟล์แบบส่วนตัว 

 เทคนิคน้ีเป็นการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Keep ในแอพฯ LINE 
(ได้ท้ังบนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์) น่ันเอง ก่อนอื่นก็กด Create 
Group เพื่อสร้างกลุ่มขึ้นมา แต่เราไม่ต้องเชิญใครเข้ามาค่ะ สร้างขึ้นมา
โดยมีเราคนเดียวค่ะ 

 จากนั้นก็ส่งไฟล์เข้า Group ที่เราสร้างไว้ ซ่ึงจากที่ทดลอง ไฟล์รูป, 
Office, เพลง และ .rar สามารถส่งได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นไฟล์นอกเหนือจากนี ้
อย่างเช่น .exe เราจะต้องท าการแปลงเป็น .rar กอ่น หลังจากนั้นกแ็ตะที่ไฟล์
ค้างไว้ เพื่อเรียกเมนู Keep ขึ้นมา กด Keep ให้เรียบร้อย 

 เราจะเก็บไฟล์ได้ท้ังหมด 1GB ไว้ใน Keep แต่หากไฟล์น้ันมี
ขนาดใหญ่กว่า 50MB จะเก็บได้เพียง ๓๐ วัน สังเกตุท้ายชื่อไฟล์จะมีเลข
ต่อท้าย D-30 หมายความว่าเก็บได้อีก ๓๐ วัน ตัวเลขนี้จะลดลงไปทีละวัน 
 เราสามารถเรียกดูไฟล์ใน Keep ได้จากหน้าต่างแชทอันไหนก็ได้ 
ด้วยการแตะไปท่ี + แล้วเลือก Keep หากต้องการส่งไฟล์ต่อให้เพ่ือน ให้
แตะเลือกไฟล์ แล้ว Send เท่าน้ันเองค่ะ สะดวกมาก   ลองน าเทคนิคน้ีไป
ใช้กันดูนะคะ  

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

ที่มา  https://m.thaiware.com/tips/535.html 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

หลกัการบรหิารคนหลาย  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๐  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๑ 

๐๖ 

ขอบคุณแหลง่ทีม่า https://th.jobsdb.com/th-th/
articles/บริหารคนหลาย-gen  

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการท างานเป็นทีม มี
ความส าคัญอย่างยิ่งกับทุกองค์กร การท างานเป็น
ทีม...  ยิ่งทีมงานมีขนาดใหญ่มากเท่าไร ความ
หลากหลายก็ยิ่งมากตามไปเท่าน้ัน โดยเฉพาะการ
ท างานกับทีมท่ีมีคนท างาน หลายช่วงวัย หรือท่ี
เรียกว่าคนหลาย Gen อยู่ร่วมกัน ความท้าทายก็ยิ่ง
มากขึ้นตามไปด้วย การท่ีมีคนท่ีมีความคิดหลากหลาย
มาอยู่ร่วมกัน จะท าให้ทีมมีแนวคิดท่ีค่อนข้างแตกต่าง 
และอาจท าให้เกิดอุปสรรคในการท างานได้ง่าย 
          ท าอย่างไรจึงจะท าให้คนหลาย Gen สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค และมีประสิทธิ 
ภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าสิ่งน้ีจะไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่เป็นสิ่งท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ หากทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการท างานร่วมกัน ฉบับน้ีจึงขอน าหลักการ
บริหารคนหลาย Gen ให้ท างานร่วมกันได้มาฝาก
กัน...  

ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น  เมื่อ
ต้องร่วมกันท างานเป็นทีม เพื่อนร่วมงานในทีมทุกคน
ควรได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ว่าต่างคน ต่าง
ท างานโดยท่ีไม่รู้ว่าแผนงานในการท างานของทีมน้ัน
เป็นอย่างไร การช่วยกันแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้
ทีมสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น แม้ว่าจะ
มีคนหลาย Gen อยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก แต่ก็จะไม่
เกิดอุปสรรคในการท างาน หากทุกคนได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น แล้วลงความเห็นว่าการท างานควร
เป็นไปในทิศทางใด 

ท างานอย่างรู้หน้าที ่  การท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นด้วยการรู้จักหน้าท่ีของ
ตัวเอง การท่ีมีรุ่นพี่อยู่ในทีมไม่ได้หมายความว่ารุ่น

น้องจะต้องท างานมากกว่า ทุกคนต้องช่วยกัน
ท างาน โดยแบ่งงานกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในหน้าท่ีของแต่ละคนเป็นอย่างดี แต่
ในขณะเดียวกัน ทุกคนก็ต้องรับฟังความคิดเห็น
ของกันและกัน รุ่นพ่ีควรช่วยแสดงความคิดเห็น 
และรับฟังความคิดเห็นของรุ่นน้อง เปิดโอกาสให้
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ความ
เสมอภาค และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
จะท าให้คนท างานต่าง Gen อยู่ร่วมกันได้อย่าง
ไม่มีปัญหาในการท างาน 

ตักเตือนอย่างเป็นเหตุเป็นผล      
แน่นอนว่าไม่มีใครอยากถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือ
ตักเตือน แต่หากเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจริง 
เราก็ไม่ควรต่อต้านหรือขัดขืน เพราะไม่เพียงแต่
ท าให้ถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวเท่าน้ัน แต่ยังจะ
ท าให้การท างานมีปัญหาได้ในภายหลัง เมื่อรุ่น
น้องท าความผิดแล้วถูกรุ่นพี่ตักเตือน ควรรับฟัง
อย่างเปิดใจกว้าง และรุ่นพ่ีเองก็ควรตักเตือน
อย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่าใช้อารมณ์หรือความ 
รู้สึกเป็นใหญ่ 

เคารพความแตกต่าง การยอมรับใน
ความแตกต่างเป็นสิ่งหน่ึงที่จะช่วยให้คนหลาย 
Gen สามารถท างานร่วมกันได้ โดยเราต้อง
ยอมรับว่าความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ไม่ได้ท าให้เรา
ท างานร่วมกันไม่ได้ แต่การไม่ยอมรับความ
หลากหลายทางความคิดต่างหากที่จะท าให้เกิด
ปัญหาในการท างาน คนท่ีเคยท างานมาก่อนต้อง
ยอมรับความคิดเห็นของรุ่นน้อง โดยท่ีรุ่นน้องเอง
ก็ต้องไม่คิดว่าความคิดของรุ่นพ่ีเก่า หรือล้าสมัย 

แต่ต้องยอมรับในประสบการณ์ในการท างานท่ีมี
มากกว่า 
          การท่ีจะให้คนหลาย Gen สามารถ
ท างานร่วมกันได้ ทุกคนต้องเปิดใจยอมรับความ
แตกต่าง และต้องไม่มีอคติต่อกัน การท่ีเรามัวแต่
คิดว่าความคิดเห็นของคนอื่นดูไม่น่าเชื่อถือ หรือ 
ไม่มีเหตุผลมากพอ จะท าให้เราไม่สามารถท างาน
ร่วมกับคนอื่นได้ แต่ยังจะท าให้เกิดอุปสรรคใน
การท างานอีกด้วย 

ใหท้ างานรว่มกนัได ้
Gen 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/บริหารคนหลาย-gen
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/บริหารคนหลาย-gen


๐๗ 

บัณฑิตวิทยาลัย  โดยความร่วมมือกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของส่วนงานต่างๆ ท่ีสังกัด
คณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้
ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ปี ครองราช
สมบัติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
โดยผู้สนใจสามารถ  
สมัครตั้งแต่วันนี้  -  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
รายชื่อส่วนงานที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษา เฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
-  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
-  คณะเภสัชศาสตร์ 
-  คณะวิทยาศาสตร์ 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
-  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
-  สถาบันชีววิทยาศาสตร์และโมเลกุล 

- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
-  สถาบันโภชนาการ 
-  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
-  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
-  วิทยาลัยราชสุดา 
-  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
-  โครงการร่วม  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัช
ศาสตร์ 
 
ดูรายละเอียดทุน  คุณสมบัติผู้ขอรับทุน   
และ รายชื่อหลักสูตร คณะ สถาบันที่ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษาได้ท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/60years-2561.pdf 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานกิจการนักศึกษา  
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี  

ครองราชสมบัติ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
อบรม “การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร”  
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ  ๒๑๕ - ๒๑๖  

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
สอบข้อเขียน ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล  
รอบท่ี ๑ 
ติดต่อ :  งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐  

๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

ปฎิทินกิจกรรม 
 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ครบรอบ  ๕๔ ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ต่อ ๒๑๕ - ๒๑๖  

๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ติวเข้ม MU GRAD TEST PREPARATION  
ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา  ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒ 

๑๕ มกราคม -  ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบท่ี๒) 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๐  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศ
ให้ ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ ภายในประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๘ 
 
ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน :  
๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
ช่วงการน าเสนอผลงาน :  
๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมการขอรับทุนและ 
 
ก าหนดการสมัครขอรับทุนในรอบอืน่ๆ ได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/in2561.pdf 

๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบข้อเขียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
(รอบที่ ๑ )  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓,๒๐๘ – ๒๑๐ 

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

ภายในประเทศ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%888?source=feed_text&story_id=10155372076591169
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99?source=fe
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=10155372076591169
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/in2561.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/in2561.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%


 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๐  ประจ าเดือนมกราคม   ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดโครงการ ๑ วันเพื่อ ๑ ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา ภายใต้
ทักษะด้านการเป็นผู้น า ( Leadership and management Skills ) ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม 
๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรม เป็นประธานพิธีเปิด วิทยากร
บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง และ อาจารย์ ดร.
ปรเมศวร์ บุญยืน จากวิทยาลัยราชสุดา ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
อักษารเบรลล์ การท า workshop การประดิษฐ์อักษรเบรลล์ลงบนปฏิทินตั้งโต๊ะ 

โครงการ ๑ วันเพื่อ ๑ ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา 

 โครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จัดโครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรู้สู่น้อง  เมื่อวันท่ี ๑๙ - ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้ตระหนักคุณค่าของการเสียสละต่อส่วนรวม และ
การร่วมมือกันสร้างสิ่งท่ีดีงามให้สังคมและชุมชน อีกท้ังเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้
กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและได้รับประสบการณ์ใหม่ ภายใน
โครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านช่องแคบและกิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น การละลายพฤติกรรม การสันทนาการ กิจกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์ : ความลับของสี เทียนไขในครอบแก้ว การตกแต่งจรวดไอน้ า และ
การแข่งขันยิงจรวดไอน้ า 

 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS  for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (บรรยายภาษาไทย)  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS 
for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล" (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้ทักษะการท างาน
ด้านวิจัย (Research Skills) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วันท่ี ๒๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๐  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๑ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก และอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้
แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจัดพิธีลงนามสัญญา  

และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน เมื่อวันอังคารท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  จัดโดย : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

๐๙ 

 อบรม การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turn it in (บรรยายภาษาไทย) 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล  
ขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศ สวัสดิ์ สกุลไทย ครั้งที่ ๒๓ 

"เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้าให้สุขภาพดี" โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์  
วันเสาร์ที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

ส ารองที่นั่งไดท้ี่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐๒  ๔๔๑ ๕๑๔๖, ๐๒ ๘๐๐  ๒๔๔๗ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๐  ประจ าเดือนมกราคม   ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ได้ร่วมแสดงความยินดี นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๔  มกราคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันครบรอบวัน
คล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ก้าวสู่ปีท่ี ๑๑ ณ ห้อง
ประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสน้ี 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อ
จัดซ้ือเครื่องมือทางการแพทย์ฯ 

  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครบรอบ ๑๐ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๑ 

 

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   บุณยฤทธิ์   ปัญญาภิญโญผล   วิชิต   สุธรรมารกัษ์   สรชัย   ศรีสุมะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กลัยะจิตร   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา รอ้ยชิน   ปราณี  หนูสมัฤทธิ์ กราฟิก : งานวเิทศสมัพนัธ์และสื่อสารองคก์าร    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 งานท าบุญ ร าลึกอดตีคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ “สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย”์ ครั้งที่ ๑๓ 

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด
ท าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและร าลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ คือ ศาสตราจารย์
นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศาสตราจารย์ นพ.
อดุลย์ วิริยเวชกุล  ครั้งท่ี  ๑๓   เมื่อวันท่ี  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๑  ณ  ชั้น  ๑ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. ปรีชา สุนทรานันท์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ 
นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ 
คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร อาจารย์จากส่วนงานต่างๆ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยครอบครัวอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแขกผู้เกียรติ เข้า
ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีพร้อมคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลป
ศาสตร์  วันท่ี ๑๙  มกราคม ๑๕๖๑   ณ ห้องประชุม ๒๐๖  ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา โดยเข้าศึกษาดูงานประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Active Recruitment เช่น 
การประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักศึกษา ณ ประเทศเพื่อนบ้าน และการดูแล 
ช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติระหว่างศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงระบบสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากน้ัน คณะผู้บริหารคณะ
ศิลปศาสตร์ ได้เยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๑ ๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการจัดท า มคอ.๒ ส าหรับการรับ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ช้ัน๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อแนะน าแนวทางการจัดท าเอกสาร มคอ. ๒ ให้เข้าสู่
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังแนะน าโปรแกรมช่วยใน
การจัดท าหลักสูตรตาม AUN-QA ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ และฝึกปฏิบัติ
ทดลองใช้โปรแกรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมและวิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีงานระบบ
สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย ได้มาให้ค าแนะน าการใช้โปรแกรม 
ซ่ึงการจัดประชุมฯ ครั้งน้ีมีคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร
จากส่วนงานต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม 

 การประชุม มคอ.๒ ส าหรับการรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๔๑  ปี 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วม
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ครบรอบ ๔๑  ปี และในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินเพ่ือสมทบทุนเข้า
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันท่ี ๒๕  
มกราคม ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมอารี  วัลยะเสรี  ชั้น ๒ สถาบันโภชนาการ   มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ 
สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางไปพบผู้บริหาร Norvic Hospital และ 
Norvic Institute of Nursing Education ในเครือ Chaudhary Group เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษา    ในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      ของมหาวิทยาลัยมหิดล    
ในประเทศเนปาล โดยใช้ Norvic Hospital และ Norvic Institute of Nursing Educa-
tion เป็นสถานท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่  ๒๗ - ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๑ ณ 
ประเทศเนปาล 

 บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในการเปิดหลักสูตร ณ ประเทศเนปาล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑติวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๐  ประจ าเดือนมกราคม   ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีพร้อม
คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ก าไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์  ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วันท่ี ๓๐  มกราคม ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภายในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานมีประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการตอบข้อซักถาม อาทิเช่น Active Recruitment ระบบ Online Admission 
และ การรับสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 



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-
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