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๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน ๔๙  ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙ และเนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๕๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล  เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในปีนี้มีผู้สนใจและลง 
ทะเบียนเพื่อขอบริจาคโลหิตทั้งหมด ๓๑๐ คน และได้รับโลหิตท่ีบริจาค
จ านวน ๑๗๕ ถุง และในงานจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุน
โครงการฯ  

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ๔๙ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย      เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลา- 
ธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม ปาฐกถา
เกียรติยศ  ศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งท่ี ๑๐ เรื่อง “พิชิต
ความท้าทายยุคใหม่ด้วยธรรมะและปัญญา” และเสวนาเรื่อง “๑๐ ปี พระ-
ราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมการณ์การศึกษา
ไทย” ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นพ. ชัชวาล โอสถานนท์ และพิธีมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
บรรยาย ศาสตราจารย์ นพ. กษาน จาติกวณิช  

โครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  
รัชกาลที่  ๙ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี  

คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหดิล 



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑ 

๐๓ ๐๓ 

อ่านต่อหนา้ ๔ 

 ภูมิภาคเอเชียเป็นดินแดนท่ีมีความ
หลากหลายท้ังในด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และเป็นภูมิภาคแห่งหน่ึงท่ีมี
ความส า คัญ ท้ังทางด้ านประวัติศาสตร์ และ
การเมืองมาช้านาน  ในปัจจุบัน ภูมิภาคน้ีได้ทวี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้น ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี  อีก ท้ัง
ประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
เอเชีย และก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
สมบู รณ์  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า รพัฒน า  แ ละ ก า ร
แลกเปลี่ยนความรู้  ความช านาญในด้านต่างๆ 
ข้างต้น การท่ีจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม
อย่างลึก ซ้ึง  จึ ง เป็นสิ่ งจ า เป็นอันดับแรก ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกพื้นท่ีด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ซ่ึงต้องใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้เข้า
สู่กลุ่มชนต่างๆ อีกท้ัง สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มีปรัชญาว่า “ภาษา  และ
วัฒนธรรม  เป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม” ซ่ึงปรัชญาดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆของสถาบัน  
นอกจากน้ีสถาบันฯ  มีความพร้อมท้ังด้านข้อมูล

พื้นฐานงานวิจัย ประสบการณ์ และบุคลากร ในการ
ด าเนินการท้ังด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 ภารกิจท่ีส าคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จึงให้ความส าคัญต่อ
การผลิตบุคลากรวิจัยท่ีมีความเข้าใจและความ
ช านาญเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ต่างๆ  ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ปรัชญา
ของหลักสูตรจึงมุ่ งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถ และทักษะการวิจัยท้ังด้านภาษา 
วัฒนธรรม และการพัฒนาบนพื้นฐานความมี
คุณธรรม จริยธรรม  สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ต่างๆ ดังกล่าวและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

จุดเด่น / ความแตกต่าง 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ เป็นหลักสูตร ท่ีมี เ น้ือหารายวิชา
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้าน
ภาษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการ
ส่งเสริมการท างานเชิงประยุกต์ท้ังในด้านการศึกษา
และสังคมโดยรวม มีการสร้างความรู้และความ
เข้ า ใจด้านทฤษฎีภาษาศาสตร์ ท้ั งด้ านปฏิบัติ 
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของสังคม 

ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 
หลักสูตรฯ มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ 

สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการท างานใน
บริบทของความแตกต่างหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
พัฒนางานด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ จึงสร้างเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการวิจัย โดยได้ท า
ความร่วมมือกับองค์กรหลากหลายหน่วยงาน เช่น 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ราช
บัณฑิ ตยสภา ,  The School of Oriental and 
African Studies (SOAS), University of Lon-
don University of Sydney, Australia, องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO), ส านักงานเลขาธิการ
รัฐมนตรี ศึกษาแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(SEAMEO), กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF), Save the Children International 
แ ล ะ  Summer Institute of Linguistics (SIL) 
เป็นต้น   

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์เป็นหลกัสูตรที่มี
เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านภาษา และ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการส่งเสริมการท างานเชิงประยุกต์ทั้งใน
ด้านการศึกษาและสังคมโดยรวม มีการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎี

ภาษาศาสตร์ทั้งดา้นปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบับรบิทของสังคม 

โดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

Doctor  of  Philosophy  Program  Linguistics 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี  มหาวทิยาลยัมหดิล 



๐๔ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

การท่ีหลักสูตรน้ีเปิดสอนในสถาบันฯ  ท าให้
มองเห็นภาพการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท่ีต้อง
เดินควบคู่กันไปอย่างชัดเจน มองเห็นภาพของ
บุคลากรท้ังหมดของสถาบันท่ีมุ่งหน้าเดินไปใน
ทิศทางเดียวกันตามปรัชญา หลักสูตรอื่นๆ ท่ีเปิด
ในสถาบันฯ ก็มีลักษณะท่ีสอดคล้องกันท้ังหมด  
จึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้  ด้วยความชัดเจนของ
สถาบันฯ ท่ีตรงกับความต้องการของตนเองค่ะ”  
ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
ทุนการศึกษา 
•  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
•  ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ  
•  ทุนการให้เงินยืมเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
•  ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  หลักสูตรฯ ยินดี
ต้อนรับนักศึกษาจากหลากหลายสาขา โดยเปิดรับ
สมัครนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย ๒ 
ปี ซ่ึงอาจารย์และหลักสูตรมีความเชื่อมั่นว่า 
นักศึกษาท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงกับเราจะสามารถ
น าวิชาความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับ
คนในสังคมท่ีมีความหลากหลายท้ังภาษา และ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน  หากมีข้อ
สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐๒-๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๑๑, ๓๒๑๓, 
๓๔๔๗ หรือ www.lc.mahidol.ac.th  และ 
https://www.facebook.com/
Linguistics.RILCA/   
ผู้สนใจเข้าศึกษา  
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ 
http://www.lc.mahidol.ac.th/th/Program/
PHdLinguistics.htm  
 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาศาสตร์   
สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม   ๒๕๖๑ 

รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
•  เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านภาษากับ
วิทยาการของศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมของสังคมไทย   
•  เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน
กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในหลักสูตรฯ 
•  เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะด้านการวิจัย บนพื้นฐานแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อได้เข้ามาศึกษา และ
ส าเร็จการศึกษาออกไป / อาชีพที่ประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา  
 คณาจารย์ของหลักสูตรฯ จะเตรียม
ความพร้อมในด้านวิชาการในแง่ของการบูรณา
การศาสตร์ทางภาษาศาสตร์และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตาม
มาตรฐานจริยธรรม รวมท้ังได้จัดการ

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการ
สนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดทักษะการวิจัยบนฐาน
ภาษาศาสตร์ เพื่อส าเร็จไปประกอบอาชีพหรือ
พัฒนาวิชาชีพท่ีตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดและ
พัฒนาบนฐานงานเดิม หรืองานใหม่ 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
•  ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาศาสตร์ 
•  นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 
•  นักวิชาการหรือนักพัฒนาในองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
•  ประกอบอาชีพอิสระท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 
 
ความภาคภูมิใจ 
 หลักสูตรสามารถสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะการวิจัยด้านภาษาและ
วัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรม โดยน าองค์ความรู้เหล่าน้ี
ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
ซ่ึงถือเป็นภารกิจส าคัญของหลักสูตรฯ ท่ีจะสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับ
ผู้เรียน ตามปรัชญาท่ีว่า “ภาษาและวัฒนธรรมเป็น
หัวใจของการพัฒนา” 
 “ภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน" รู้สึกว่า มีความโดดเด่นชัดเจนใน
แง่มุมน้ีมากกว่าหลักสูตรภาษาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตรงกับความต้องการของตนเอง
ในการน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากที่น่ีไปต่อยอดสร้าง
ประโยชน์ให้ท้องถิ่น/ สังคมในอนาคต  นอกจากนั้น  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

อัพเดต Windows 10 แล้ว  
มาเคลียร์พื้นที่หลังอัพเดรต ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่าง 

 ฉบับน้ีขอแนะน า  วิธีการเพิ่มพ้ืนท่ีว่างในเครื่องคอมพิวเตอร์
หลังจากเราอัพเดรต Windows 10  เป็นรุ่นใหม่ๆ อย่างเช่น Creators 
Update หรือ Fall Creators Update เป็นต้น ซ่ึงไม่ว่าจะอัพเดตครั้ง
ใหญ่ทุกครั้ง หลังอัพเดตเสร็จ จะมีไฟล์ตกค้างซ่ึงสิ้นเปลืองพื้นท่ีค่อน 
ข้างเยอะท าให้เครื่องช้า  เราจึงขอแนะน าให้เคลียร์ไฟล์ตกค้างส่วนน้ี 
เพื่อให้มีเน้ือที่ว่างเพิ่มขึ้น  โดยสามารถท าตามวิธีการด้านล่างได้เลยค่ะ  

 
๑.  เปิดโปรแกรม Disk Cleanup คลิกที่ Start และพิมพ์หา “Disk 
Cleanup” 

๒.  เลือก Drive ท่ีติดตั้ง Windows ในท่ีน้ีคือ Drive C 

๓. คลิก Clean up system files (หากหลังจากนี้ยังคงมีถามน้ีอีก ให้เลือก 
Drive ท่ีลง Windows ไว้ ในท่ีน้ีคือ Drive C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. คลิกเลือกตามภาพ แต่ว่า หากพบในส่วนอื่นท่ีกินเนื้อท่ีก็สามารถเคลียร์
ได้เช่นกัน (ระวังส่วนของ Recycle Bin เน่ืองจากอาจจะมีไฟล์ท่ีท่านยังต้อง
เอากลับมาใช้ใหม่ ให้ตรวจสอบท่ี Recycle Bin ให้ดีก่อนเคลียร์ส่วนน้ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. คลิก Yes แล้วรอ Clean up จนเสร็จ 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

ที่มา  : https://www.beartai.com/beartai-tips/computer-tips/207628?
utm_source=LINEToday&utm_medium=Referral&utm_campaign=DirectLink 



๐๖ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  มุ่งมั่นส่งเสริม  และพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ไปพร้อมกับการใช้เครือ ข่ายศิษย์
เก่าในการเพิ่มทุนการศึกษา และการท า On-site Interview and Active Recruit-
ment ในภูมิภาคทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษานานาชาติ   
 จากความโดดเด่นด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
มหิดล  ท่ีเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลมียอด
นักศึกษาต่างชาติเพ่ิมขึ้นทุกปี และเพ่ือเป็นการขยายการตลาด และการเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาในทวีปภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้   เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักศึกษาในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัด On-site Interview and Active 
Recruitment -2018 ขึ้น โดยมี คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหาร  
คณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากส่วนงานต่างๆ  มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
ร่วมจัดท า  On-site Interview and Active Recruitment 2018 ดังน้ี 
 ๕   มีนาคม ๒๕๖๑  ณ Hotel Ciputra กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
 ๗  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ  JW Marriott Hotel Medan ประเทศอินโดนีเซีย  
 ๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ Prama Sanur Beach Bali Hotel ประเทศ
อินโดนีเซีย  
 ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ประเทศ
เมียนมาร์  
และในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย มีก าหนดจัด On-
site Interview  and  Active Recruitment 2018 ณ ประเทศเนปาล  บังคลาเทศ  
เวียดนาม  และกัมพูชา 

 



๐๗ 

    สวทช. มีความประสงค์ท่ีจะเปิดรับ
สมัครผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
และสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/
โครงงานที่ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน ๑๐ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับ
สมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่
นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๑ (STEM Workforce) รอบที่ ๒ 
เพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีมีศักยภาพ และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดย
โครงการวิจัย/โครงงานท่ีขอรับการสนับสนุนต้อง
เป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ ปัญหาเชิงเทคนิค
และวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและ
ระบบมาตรฐาน ซ่ึงทุนน้ีจะสนับสนุนเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ระหว่างที่
ร่วมงานวิจัยเท่าน้ัน โดยนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  บาท/เดือน ก าลังศึกษาปริญญา
เอกหรือส าเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 
๑๒,๐๐๐  บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน ๖ 
- ๑๒  เดือน   

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร STEM รอบ ๒ เพื่อการวิจัย
และพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรม  

๒๐ เมษายน   ๒๕๖๑ 
โครงการสืบสานประเพณีไทยสร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑   
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑  
โครงการอบรม  การปลูกจิตส านึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ  
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ  ๒๑๕ - ๒๑๖  

๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑  
โครงการ Multimedia Creation Idea and Contest  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

ปฏิทินกิจกรรม 

 

๒๘ เมษายน  ๒๕๖๑ 
โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม   
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๑๕ มกราคม -  ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบท่ี ๒) 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 

๒๖ เมษายน  ๒๕๖๑ 
โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาลัยราชสุดา  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม   ๒๕๖๑ 

๒๒ เมษายน ๒๕๖๑  
โครงการจัดสวนขวด-สวนแก้วจิ๋ว Terrarium Miniature World 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

โดยมีโครงการวิจัยด าเนินการอยู่ในช่วง ๑ 
กันยายน ๖๑  -  ๓๑ สิงหาคม ๖๒ 
ขณะน้ีเปิดรับสมัครขอรับทุน รอบท่ี ๒  
ประกาศผลการพิจารณา ภายใน ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการ STEM 
Workforce โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ 
๑๔๖๑ - ๑๔๖๒  e - mail  : stemwork-
force@nstda.or.th  

๘ เมษายน  ๒๕๖๑  
On-site Interview and Active Recruitment 2018  ณ ประเทศเนปาล  
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา  ต่อ ๒๐๘ - ๒๑๐  

๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑  
โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ าขอพร ท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคล เนื่องใน
เทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๑  
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ  ๒๑๕ - ๒๑๖  

๒๕ เมษายน  ๒๕๖๑ 
โครงการแบ่งปันความรู้  งานประจ า สู่งานวิจัย  
ติดต่อ :  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ต่อ ๒๑๕ - ๒๑๖ 

๒๔ เมษายน  ๒๕๖๑ 
โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะพยาบาลศาสตร์  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

๕  เมษายน  ๒๕๖๑ 
โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / คณะศิลปศาสตร์ 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 



 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑ 

 

 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดโครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ อาคาร
บรรยายรวม L2 ห้อง ๑๐๑  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใจบทบาทของคณะกรรมาธิการ
สภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อสร้าง
เครือข่ายนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “ลักษณะนิสัยแบบเรา
เหมาะกับงานต าแหน่งไหนนะ” และ หัวข้อ “น้องอยากรู้พี่ตอบให”้ โดยทีมสภา
นักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นให้นักศึกษาผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติร่วมกัน โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ๒๕๖๑ 

 โครงการปฏิบัตธิรรม  การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดโครงการ MU Grad Environmental Conservation  วันท่ี ๒๕  มีนาคม 
๒๕๖๑  ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ด ารงเกียรติ อาจหาญ อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ให้
เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เยี่ยมชมวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน เรียนรู้การใช้ชีวิตของลิงแสม และกิจกรรม Skateboard บน
ดินเลน  โดยโครงการ MU Grad Environmental Conservation ได้รับการ
สนับสนุนจากคุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการ และ คุณวาสนา สุขเกษม 
รองผู้อ านวยการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานสมุทรสงคราม  ท้ังน้ีมี
นักศึกษาท้ังชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จัด
โครงการ “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสมดุล” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  วันท่ี ๑๐ - 
๑๒  มีนาคม ๒๕๖๑   ณ ธรรมสถานบ้านโพธ์ิทอง วัดพระธาตุโพธ์ิทอง อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี เพ่ือฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา ผ่อนคลายกาย และ
จิตใจท่ีเกิดจากความเครียด เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีในการอยู่ในสังคม และพัฒนา
จิตเพ่ือชีวิตท่ีสมดุล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ท่ีปรึกษา
สภาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายใน
โครงการจัดให้มีกิจกรรมการสมาทานศีล ๘ ถวายเครื่องสักการะ ฟังธรรมะ ปฏิบัติ
สมาธิวิปัสสนาภาวนา มีช่วงปุจฉา วิสัชนา ท าวัตรเช้า ท าวัตรเย็น สวดมนต์เจริญ
ภาวนา แผ่เมตตา โดยมี พระอาจารย์ อุทัย อุทโย เป็นพระอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
ระหว่างท ากิจกรรม ซ่ึงมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม   ๒๕๖๑ 

๐๙ 

วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑ :  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    
 รองศาสตราจารย์  ดร. ลือชัย ศรียวงเงิน คณบดีคณะสังคม 
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะ
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance 
ณ   ห้องประชุมกันภัยมหิดล  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  
 
วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑ :  คณะกายภาพบ าบัด  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.สุนีย์ บวรสุนทรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษา คณะกายภาพบ าบัด พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี คณะกายภาพบ าบัด ให้การต้อนรับ คณะ
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance 
ณ ห้องประชุม ๕๐๕  ชั้น ๕ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
 รองศาสตราจารย์  ดร.  รัตนวัฒน์     ไชยรัตน์  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมประธานและเลขาประจ าหลักสูตร 
บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะ
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลณ ห้อง COM-LAB 2 ชั้น ๓ อาคาร
ธนากร อ้วนอ่อน   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
มหิดล  ศาลายา  

วันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๑  : คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จ ารัส พร้อมมาศ รักษาการในต าแหน่ง
รองคณบดี   ฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และการคลัง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้
โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร ๑ 
ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ 'MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อแนะน าการเข้าถึงและการใช้งานระบบ   
สารสนเทศด้านต่างๆ  อาทิเช่น การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA  ข้อมูลส าหรับการท า Unit Cost กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา รวมถึงทุนและรางวัล 
ระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้อาจารย์  ประธานหลักสูตร  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไปบริหารจัดการ ในการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง   รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แก่ คณะ สถาบัน  และส่วนงานต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล   

MU Grad  Quality Assurance  โครงการ  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑ 

 

 คณะผู้บริหาร  พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ 
กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี
ฝ่ายภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๑  มหิดลเกมส์ “มหิดล ๔.๐”  
วันท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ สนามฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 โดยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภัทร
พันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน
จัดให้มีกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์แต่ละส่วนงาน ภายใต้แนวคิด “มหิดล 
๔.๐” ต่อด้วย พิธีมอบรางวัล Sportsman และ Talented Sportsman Award ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ในปีน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมประกวด ภายใต้ชื่อขบวน “ล้ าเลิศ
วิชาการก้าวไกล ๔.๐” โดยน าแนวคิดการสื่อสารในยุคดิจิตอลและการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การศึกษา โดยยกตัวอย่าง Digital Book ซึ่งเป็นสื่อการสอนออนไลน์ ที่ช่วยในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารในยุค ๔.๐ ได้ เชิงลึก รวดเร็ว เพียง “คลิก” พร้อมกับการร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทย”   

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๖๑ (มหิดลเกมส์ “มหิดล ๔.๐”) 

 

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 : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองคก์าร    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการการจัดการความรู้  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.
เกรียงศักดิ์  เม่งอ าพัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วันท่ี ๑๖ มีนาคม  
๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น  ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  เพื่อเยี่ยมชมศึกษา   
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “การจัดการความรู”้ เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อให้
บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยเข้าถึงองค์ความรู้ รวมท้ังน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกท้ังเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตบัณฑิตวิทยาลัย  โดยในวันท่ี ๑๕  
มีนาคม ๒๕๖๑  บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้ ภายใต้หัวข้อ “เทคนิค
การน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา 

บัณฑิตวิทยาลัย  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
๒๕๖๐  เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยภายใน
งานจัดให้มี การปาฐกถาสวัสด์ิ สกุลไทย์ ครั้งท่ี ๒๓  เรื่อง "เปล่ียนอาหารให้เป็นยา เปลี่ยน
คนไทยท่ัวหล้าให้สุขภาพดี" โดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานมูลนิธิเวลเนสแคร์ 
เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยไตเสื่อม นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต
วิทยาลัย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ต่อด้วยพิธีมอบ
ทุนการศึกษาประเภทนักศึกษาผู้ท ากิจกรรม 

 คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณา-
นนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันท่ี ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๑   ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังน้ี ด้านการประกันคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่าง 
ประเทศ   ด้านวัตกรรมทางการศึกษา  (E-Learning) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ 
ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสุนการศึกษา โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลังจากนั้น คณะผู้ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เยี่ยม
ชมส่วนงานต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 บัณฑิตวิทยาลัย เจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา 
เปิดหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  ณ ประเทศกัมพูชา 

 ผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.
ทัศนี  ประสบกิตติคุณ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เดินทางไปพบผู้บริหาร International 
University (IU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในการเปิดหลักสูตรพยาบาล     
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๑๙   มีนาคม 
๒๕๖๑  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยใช้ International University (IU) เป็น
สถานท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

  งานปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ คร้ังที่ ๒๓ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"  วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   ศาลายา   เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันท าความ
สะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน   
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ช่วงบ่ายมี
กิจกรรมมอบของท่ีระลึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร เป็นผู้มอบของท่ีระลึกแก่ผู้ร่วมโครงการ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๒  ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑ 

 โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day 
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