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         งานครบรอบ ๕๔  ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ ๕๔ ปี คล้ายวัน
สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี 
๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
เพื่อร าลึกถึงวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
และร่วมแสดงความขอบคุณ ชื่นชม ยินดีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย อีกท้ังเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย  ภายในงานจัดให้มี
กิจกรรมดังนี้  
 พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 
สังฆทาน เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป น าโดย 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. ธัชวีร์  
ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขต
กาญจนบุรี อดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

 
 

 พิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 
ให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย โดยคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา 
(Certification Manager) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ 
 จากนั้น  เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวบัณฑิตวิทยาลัย     การชม   
วิดิทัศน์ ประมวลภาพการท างาน และกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยในปีท่ีผ่านมา กิจกรรมชาวบัณฑิตพบผู้บริหาร ต่อด้วยพิธี
เชิดชูเกียรติบุคลากร โดยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร 
รางวัลต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรของคณะ 



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 
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The Doctor of Philosophy Programme 
in Medical Technology of the Faculty 
of Medical Technology is the international 
programme that aims to encourage the 
student’s ability in seeking their own ways 
of learning and  researching for the  
innovations. The programme is enriched 
by the vibrant research and academic. 
The programme  emphasizes fundamental 
knowledge, advanced technology, 
knowledge integration together with  
cutting-edge  research designed to equip 
graduates with strong academic and  
research competencies in order to be 
innovative  change agents and make the 
largest possible impact for global needs. 
 
The programme provides advanced  
courses and researches in a broad range 
of disciplines in medical  technology and 
related sciences. The Faculty collaborates 
with leading universities and institutions 
both nationally  and internationally.  
Almost all of the students have the  
opportunity to take some course works or 
part of their  researches at oversea  
collaborating institutions. 
 
The Doctor of Philosophy Programme 
in Medical Technology of the Faculty 
of Medical Technology is the international 
programme that aims to encourage the 
student’s ability in seeking their own ways 

of learning and  researching for the innova-
tions. The  programme is enriched by the 
vibrant  research and academic. The  
Programme emphasizes fundamental 
knowledge, advanced technology, 
knowledge  integration together with  
cutting-edge  research designed to equip 
graduates with strong academic and  
research competencies in order to be  
innovative  change  agents  and  make  the 
largest possible impact for global needs. In 
addition to the academic and research 
competencies, our Ph.D programme has 
produced scholars with eagerness for  
life-long learning and individuals who are 
capable of thriving in this  ever-changing 
and globalize  world. As such, our gradu-
ates have enjoyed pursuing careers in wide  
variety of setting including academia,  
research, profession, the private sector and 
in government  
service and business sectors. 
 
Graduates from this programme should 
be able to 
 1. follow advancement of  
academic and technology, explain advance 
knowledge involving medical technology 
and related fields, develop life-long  
learning 
 2. creatively develop systemic and 
critical thinking, integrate and apply 
knowledge to solve complicated problems 

in order to improve medical technology 
profession and other related disciplines 
 3. develop research problem, 
present  research project and conduct all 
involving research works to solve problem, 
improve work quality, achieve better work 
performance, and develop new knowledge 
and innovation 
 4. apply effective information 
technology skill and effective skill in  
dissemination and communication to  
exchange  and sharing their  academic 
/research findings or evidences using Eng-
lish to public in both national and 
international level 
 5. demonstrate morals and ethics 
in academic, research, and profession and 
contribute to social responsibility 
 6. attain leadership and can work 
as team 
 7. demonstrate idea and principle 
of entrepreneurship including innovation 
management 

FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY 

 
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL  

TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)  



๐๔ 

Tuition Fees for International Programme Students 

www.mt.mahidol.ac.th 
www.grad.mahidol.ac.th 
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Admission Requirements 
 1. Hold Bachelor’s degree in 
Medical Technology or other related  
discipline with honors or 
 2. Hold Master’s degree in  
Medical Technology, health Science or 
other related discipline 
with a minimum G.P.A. of 3.50 
 3. Have a TOEFL ITP score of at 
least 500, TOEFL Internet-based score of 
61 or IELTS score of 5. 
 4. Have at least 1 original  
research publication or academic work in 
peer reviewed international journal. 
(Plan 1 only) 
 5. Exemption from the above 
conditions may be granted by the  
Programme Committee under exceptional 
Circumstances 

For more details please contact 
Professor Dr. Chartchalerm Isarankura Na 
Ayudhya  
e-mail: chartchalerm.isa@mahidol.ac.th  
OR 
Lecturer Dr. Moltira Promkan  
e-mail: moltira.pro@mahidol.ac.th 
Faculty of Medical Technology, Mahidol 
University 
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phut-
thamonthon, Nakhon Pathom 73170,  
Thailand 
Tel: +66 2 441 4371-9 Ext. 2842, 2202 Fax: 
+66 2 441 4380 
www.mt.mahidol.ac.th 
Facebook: Faculty of Medical Technology, 
Mahidol University (MUMT) 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
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วิธีแก้ปัญหา Disk Usage 100% บน Windows 10 
 มีผู้ ใช้ Windows 10 พบปัญหาเครื่องอืดเป็นอย่างมาก โดย
อาการจะมาเป็นระยะ และเมื่อตรวจสอบที่แท็บ Performance ใน Task 
Manager จะพบว่าฮาร์ดดิสก์ถูกใช้งานอย่างหนัก (Disk Usage 100%) ท้ังๆ 
ที่ตัวเครื่องไม่ได้ท าอะไรอยู่เลยแม้แต่น้อย ซึ่งส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เราท างานได้ช้าลงเป็นอย่างมาก 
 ปัญหาน้ีพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นกับเครื่องท่ีใช้ระบบเก็บ
ความจ าแบบฮาร์ดดิสก์ โดยบน Windows 10 จะมีระบบจัดเรียงไฟล์ใน
ฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ ที่ท างานโดยที่ไม่บอกเราก่อน วิธีแก้ไม่ยากค่ะ ให้เราไป
ปิด Disk defrag อาการดังกล่าวก็จะหายไป 
 Disk defrag เป็นระบบจัดเรียงไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ 
ช่วยให้เปิดไฟล์ต่างๆ ได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคิดว่าไม่จ าเป็นต้องจัดเรียง
บ่อยเกินไป และสั่งให้ระบบท า Defrag ด้วยตนเอง  
 

วิธีแก้ปัญหา Disk Usage 100% บน Windows 10 

ขั้นตอนการปิด Disk defrag 
  ๑.ไปท่ี This PC คลิกขวาท่ีไดร์ฟ (C:) แล้วเลือก Properties 
 ๒.คลิกไปท่ีแท็บ Tools ตรงเมนูท่ีเขียนว่า Optimize and 
defragment drive คลิกไปท่ีปุ่ม Optimize 
 ๓.ในหน้าต่าง Optimize Drives ให้เรา คลิกไปท่ีปุ่ม Change 
settings 
 ๔.เลือกถูกตรงช่อง Run on a schedule (recommended) 
ออก แล้วคลิกปุ่ม OK (หรือจะตั้งให้เป็นเดือนละครั้งก็ได้ ถ้ายังต้องการให้
ท างานอยู่) 
 ๕.คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง Optimize Drive 
 ๖.คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่าง Properties เป็นอันเสร็จสิ้น 
 หากต้องการสั่ง Defrag ไดร์ฟด้วยตนเอง ในขั้นตอนท่ี ๓ ให้
เลือกไดร์ฟที่ต้องการเรียงไฟล์จากด้านบน แล้วคลิกที่ปุ่ม Optimize ค่ะ 
 เพียงเท่าน้ีการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะท างานได้
อย่างปกติ   

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

ที่มา https://m.thaiware.com/tips/1012.html 



รวบรวมโดย   อมรรัตน์ ภู่นคร  

 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

ลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ที่ผู้เป็น Coach ควรหลีกเลี่ยง 
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ขอบคุณแหลง่ทีม่า https://www.facebook.com/
thinkpeopleconsulting/photos/

a.842010392555927.1073741828.841486922
608274/1576009395822686/?

type=3&theater 

การสอนงาน (COACHING) คือ การท่ีคนๆ หน่ึง 
ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 
การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือบอก
ถึงวิธีการท างานเท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ 
การให้ค าแนะน า การให้ก าลังใจ และให้โอกาสในการ
ท าสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น การสอนงาน เป็นหน้าท่ีประการ
หน่ึงของผู้บังคับบัญชาท่ี   พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับ 
บัญชา  เพื่อท่ีจะให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความ
ช านาญและสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง โดย
เบื้องต้นของการสอนงาน Coach ต้องชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานให้ชัดเจน วิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ของงาน การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้และ
ยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 
มีประโยชน์มากมายท้ังต่อผู้ได้รับการสอน ผู้สอน และ
ต่อองค์กร ฉบับน้ีจึงขอน าลักษณะนิสัยท่ีไม่ดี ท่ีผู้เป็น 
Coach ควรหลีกเลี่ยง 

 
ไม่ไว้วางใจ คิดว่าตนเองเก่งและมีฝีมือเพียงคน

เดียว ลูกน้องไม่มีคนเก่งจึงไม่ค่อยไว้ใจลูกน้องท างาน 
ท าให้ต้องหมกหมุ่นอยู่กับงานประจ า ท่ีควรเป็นงาน
ของลูกน้อง ซ่ึงจะมีผลให้หัวหน้าไม่มีเวลาท างาน
เชิงกลยุทธ์ 

 
ขี้ร าคาญ ท าให้ลูกน้องไม่กล้าเข้าพบ ไม่กล้า

ซักถามในข้อมูลท่ีตนสงสัย จากผลดังกล่าวจะน าไปสู่
การ Coach ลูกน้องท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

 

เอาแต่ได้ ชอบส่ังเพียงอย่างเดียว หรือเป็น
พวกเอาหน้า ไม่สนใจที่จะยกย่องลูกน้อง คิดว่า
งานท้ังหมดตนเองเป็นผู้บังคับญชา หรือสั่งการให้
เกิดผลงานน้ันๆ พบว่าหัวหน้าประเภทน้ีจะเผชิญ
กับปัญหาการลาออกของพนักงานในอัตราสูง 

 
ถือตัว  ไม่รับฟังข้อเสนอแนะของลูกน้อง 

ท าให้บางครั้งหัวหน้าพลาดโอกาสท่ีจะได้รับ
ข้อมูลหรือความรู้บางอย่างท่ีอาจเป็นข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการวางแผนงานหรือก าหนดกลยุทธ์การ
ท างานก็ได้  

 
ชอบเปรียบเทียบ ลูกน้องของตนกับลูกน้อง

คนอื่นในระหว่างที่ก าลัง Coach ลูกน้องของตน
อยู่ จะท าให้ลูกน้องรู้สึกด้อยค่า อึดอัดใจและวิตก
กังวล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของลูกน้องคนน้ันก็เป็นได้ 

 
ไม่มั่นใจ  แสดงพฤติกรรมไม่ม่ันใจ กล้าๆ 

กลัวๆ  กลัวลูกน้องไม่พอใจที่ตนมอบหมายงาน
ให้ จะท าให้ลูกน้องไม่เคารพศรัทธาในสิ่งท่ีตน
สอน 

 
ไม่หวังดี  ไม่ชอบเห็นลูกน้องได้ดี กลัวว่าถ้า

สอนงานแล้ว ลูกน้องจะเก่งกว่าหรือท างานดีกว่า
ตน หัวหน้าประเภทน้ีไม่สามารถเป็น Coach ท่ีดี
ได้ เพราะจะชอบกั๊กข้อมูล สอนงานไม่หมด หรือ
สอนเฉพาะบางส่วน  

การสอนงานท่ีส าคัญเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 
ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน 
ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การการค้นพบวิธีการ แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ท่ีส าคัญเกิดการพัฒนาทักษะความรู้ 
การพัฒนางาน การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในงานท า
ให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานอีกด้วย... 



๐๗ 

 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  -  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑  
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://www.eppo.go.th/index.php/th/
component/k2/item/11374 

 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม - พวอ. ประกาศการรับสมัครทุน
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาด
ย่อม รอบ ๒/๒๕๖๑ (Research and Innova-
tion fund for Small scale Enterprise: RISE) 
ภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และ
ด้านสุขภาพ 
  

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา  

ระดับอุดมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๖๑ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๔  มีนาคม ๒๕๖๑  
โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ๒๕๖๑  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  
๔๙ ปี วันพระราชทานนาม  ๑๓๐ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ  ๒๑๕ - ๒๑๖  

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เยี่ยมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

ปฏิทินกิจกรรม  

๕,๗,๙ มีนาคม  ๒๕๖๑  
On-site Interview and Active Recruitment 2018  
ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐  

๑๐ - ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
โครงการปฏิบัติธรรม  การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

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

 ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ  ๒๑๕ - ๒๑๖  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๑  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

ขอบเขตงานวิจัย 
 โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ประเด็น
วิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ 
และต้องมาจากความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดง
เจตจ านงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว
จากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ปิดรับข้อเสนอโครงการ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.trf.or.th/trf
-grants-and-funding-announcement/
rri/11889-rri-research-and-innovation-fund
-for-small-scale-enterprise-rise-2561-rnd2 

๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  
On-site Interview and Active Recruitment 2018   
ณ ประเทศเมียนมาร์  
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐  

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ
อุตสาหกรรม - พวอ. 

(Research and Researchers for 
Industries - RRI) 

๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ ๔.๐”  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ  ๒๑๕ - ๒๑๖  

๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม้โจ้ เยี่ยมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 



 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๑  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ การใช้โปรแกรม  EndNote  จัดการข้อมูล
บรรณานุกรม  (บรรยายไทย)    ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ภายใต้ทักษะทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ( Information Technology Skills)  เมื่อวันท่ี ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
เพื่อให้ความรู้และการใช้โปรแกรม EndNote ในการจัดการรายการบรรณานุกรม 
และการอ้างอิง ส าหรับการท ารายงานวิทยานิพนธ์ หรือ บทความวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด  
 

โครงการอบรม  การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)  

 โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ  

 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และ บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ Cultural Trip : University Outing 
สะดิ้งใกล้มอ  เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ จังหวัดนครปฐม ภายใต้ Soft 
Skills ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language) เพื่อ
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจ
วิถีการด าเนินชีวิตในสังคมชนบท และเพ่ือเชื่อมโยงกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
ในโครงการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ คลองมหาสวัสดิ์ 
เช่น การเรียนรู้การท านาบัว การเรียนรู้วิถีชีวิต อาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์ 
ณ บ้านศาลาดิน ชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน และเรียนรู้การแปรรูปจาก
ผลิตภัณฑ์ผลฟักข้าว ต่อด้วยการชมสาธิตการเพาะและชมแปลงดอกกล้วยไม้ ณ Air 
Orchids Supermarket อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีนักศึกษาท้ังชาวไทย
และต่างชาติให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 
 

 โครงการ Multimedia Creation ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดโครงการ “Multimedia Creation” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อ
วันเสาร์ ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง Mini theater อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้ Soft Skills ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Skills) ในโครงการมีการบรรยายให้
ความรู้ และท ากิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “Creative creation idea” โดย
วิทยากร อาจารย์นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และในหัวข้อ “Multimedia production” โดย
วิทยากร คุณนพวรรธน์ อภิภัสร์เดชากุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานด้านผลิต
รายการ IPM TV และคุณสมาพร กิจเจริญยิ่ง ทีมตัดต่อ IPM TV โดยนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานท่ีได้จากการเข้าร่วม
โครงการในครั้งน้ี เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต และน าเสนอสื่อได้
อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๑  ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 

๐๓ ๐๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย   
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ   

ISO 9001:2015  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 
9001:2015 จากการตรวจประเมินโดย Bureau 
Veritas (Thailand) Ltd.  โดยมีการรับรอง  
ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  ๑๕  ตุลาคม  
๒๕๖๓   โดยมีขอบเขตการรับรอง  ดังน้ี 
 - SUPPORTING AND PROMOTING 
POSTGRADUATE PROGRAMS OF MAHIDOL 
UNIVERSITY, 
 - DIRECTING AND EVALUATING 
POSTGRADUATE PROGRAMS CONFORMING 
TO THE REGULATIONS OF MAHIDOL UNI-
VERSITY AND COMMISSION OF HIGHER 
EDUCATION, MINISTRY OF EDUCATION, 
THAILAND 
 - MANAGING MULTIDISCIPLINARY 
POSTGRADUATE PROGRAMS, 

 - PROVIDING POSTGRADUATE 
ACADAMIC AND STUDENT SERVICES, 
 - PROMOTING THE DEVELOPMENT 
OF  LANGUAGE LITERACY AND SOFT SKILLS 
FOR POSTGRADUATE STUDENTS 

นโยบายคุณภาพ 
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  

เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจสูงสดุของผู้รับบริการ”  

https://www.facebook.com/hashtag/ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ?source=feed_text


สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๑  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นพ. วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดง
ความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล   ในงานวันนักประดษิฐ์  
  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

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

 พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ National Sun Yat-sen University  

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดิน
ทางเข้าพบ Prof. Dr. Mustari, M.Pd., Education and  Culture Attache เมื่อวันท่ี ๑๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ าประเทศไทย 
โดยเข้าร่วมพูดคุยและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอินโดนีเซีย ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย  
มหิดล, แนะน าการท า Active Recruitment 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ของบัณฑิต
วิทยาลัย ในช่วงเดือนมีนาคมท่ีจะมาถึง พร้อมแผนและกิจกรรมในอนาคตของบัณฑิต
วิทยาลัย ท่ีจะท าให้กับนักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย 

 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ Prof. Dr. Mustari, M.Pd., Education and Culture Attache 
ณ สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 คณะผู้บริหาร  บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เดินทางร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น าโดย 
ศาสตราจารย์  นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี และ ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ 
อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในพิธีลงนาม
ความร่วมมือร่วมกับ National Sun Yat-sen University เมื่อวันท่ี ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Cooperation Agreement for Master and Doctoral Dou-
ble Degree Program, College of Science, National Sun Yat-Sen University, Tai-
wan and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thai-
land  และวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   ไดเ้ข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาและการแพทย์  ณ  College  of  Medicine , Kaohsiung Med-
ical University Hospital สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  



๑๑ ๑๑ 

 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่าย
ภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมเป็นสักขี
พยานการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Ministry of Higher 
Education (MOHE) ประเทศอัฟกานิสถาน วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ  ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล     หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนาม     ในช่วงบ่ายคณะผู้แทนจาก  
Ministry of Higher Education (MOHE) ประเทศอัฟกานิสถาน น าโดย Prof. Abdul 
Tawab Balakarzai Deputy Minister Academic Affairs ได้เดินทางมาเยือนบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  และผู้แทน
จากคณะกายภาพบ าบัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ 

 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล   กับ Ministry of Higher Education (MOHE)  

 ประเทศอัฟกานิสถาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมงาน Mahidol-Norway Scholarships: Thank you Reception   

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Vegard Holmelid ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจ า
สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจ าประเทศไทย และ Ms. Lise Nordgaard ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีประจ าสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจ ากรุงย่างกุ้ง ในโอกาสเดินทางเข้า
ร่วมงาน Mahidol-Norway Scholarships: Thank you Reception  วันศุกร์ท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร”  
เมื่อวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
เพื่อให้บุคลากรได้ทราบความหมาย ความส าคัญของการวัดผลการปฏิบัติขององค์กร การ
ก าหนดค่าตัวชี้วัดความส าเร็จ การตั้งค่าเป้าหมาย และสามารถเก็บข้อมูลและรายงาน
ผลลัพธ์การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม  วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ดร. 
นภดล  ร่มโพธ์ิ รักษาการแทนในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท้ังนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจ านวนมาก 

  อบรมการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร 

  ผู้บริหารบัณฑติวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดบับัณฑติศึกษา  
 ระหว่าง สคบท. กับ ทคบร. 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการ
ประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กับท่ีประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.)  เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๒๐๒  ชั้น  ๒  อาคารจามจุรี ๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ
ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อาทิเช่น การประสานงานในด้านการจัดประชุมวิชาการประจ าปี การร่วมมือด้านการตลาด
ระดับบัณฑิตศึกษา       รวมถึงประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิต 
ศึกษา สกอ. 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๑  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 



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 
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