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๐๒ 

 โครงการ สืบสานประเพณีไทย "รดน ้าขอพร ท้าบุญเพื่อเป็นสิริมงคล  
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์  ประจ้าปี  ๒๕๖๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัด
โครงการ "สืบสานประเพณีไทยสร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑"  
วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี 
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม พิธีเปิดโดย ดร. สุภาพร จตุรภัทร 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี คุณสมยศ ดวงจ าปา 
ผู้แทนสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติกล่าว
ต้อนรับ กิจกรรมน้ีจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์อันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
และบุคลากร  ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม เช่น พิธีสรงน้ าพระพุทธรูป รด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ ร่วมร้องร าท าเพลงกับผู้สูงอายุ การเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบ
สิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นให้กับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุต่อไป 
กิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ าขอพร 
ท าบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เน่ืองในประเพณีวันสงกรานต์  ๒๕๖๑"  เมื่อวันท่ี ๑๐  
เมษายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้
บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์
ของไทย ภายในโครงการจัดให้มีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล 
สังฆทาน และจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ การสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วน
กุศลแด่บรรพชน  บิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณท่ีล่วงลับ
ไปแล้ว ต่อด้วยการสรงน้ าพระพุทธรูป การรดน้ าขอพรอดีตผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย น าโดย รองศาสตราจารย์  นพ. มันตรี  จุลสมัย,  ศาสตราจารย์ ดร.  
รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ และศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ และคณะ

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดี
ฝ่ายแผนและการคลัง, อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ, รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร, อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รอง
คณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก 

 โครงการสืบสานประเพณีไทยสร้างก้าลังใจแก่ผูสู้งอายุ  ประจ้าปี  ๒๕๖๑   
ณ  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี  จังหวดันครปฐม 



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน   ๒๕๖๑ 

๐๓ 



๐๔ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน   ๒๕๖๑ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

ระบบจองควิล่วงหน้า  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบจองคิว
ล่วงหน้า ผ่าน Application “MU Grad Q” บนระบบ 
ปฏิบัติการ Android และ iOS 

บัณฑิตวิทยาลัย  เปิดระบบจองคิวล่วงหน้า ให้ทดลองใช้
บริการ งานบริการนักศึกษาและงานรับนักศึกษา ผ่าน  
Application “MU Grad Q” บนระบบปฏิบัติการ Android 
และ iOS โดยจะปล่อยให้ดาวน์โหลดให้ใช้บริการในระบบ  
Android เป็นอันดับแรก 

Application น้ี สร้างขึ้นเพื่อต้องการอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้
ที่สนใจเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน   

งานบริการด้านการศึกษา แบ่งเป็น นักศึกษาและ 
ผู้สนใจเข้าศึกษา ดังนี ้

ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
 -  ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียม 
 -  ประวัตินักศึกษา 
 -  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 -  รายงานตัว 
 -  อื่นๆ 

ส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษา 
 -  การสมัครเข้าศึกษา 
โดยมีเงื่อนไขในการใช้งาน Application  ในการจองคิวล่วงหน้า

ไม่เกิน ๓๐ วัน  สามารถเลือกวันเข้ารับบริการในวันและเวลาราชการเท่าน้ัน 
โดยควรมาก่อนเวลาท่ีได้จองคิวไว้  

ขั้นตอนการใช้งาน Application “MU Grad Q” ด้วย Smart 
Phone ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS  

ดาวน์โหลด application ได้ท่ี  App Store  หรือ  
Google Play  เข้า Application เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ username 
และ Password  
 ** กรณีเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย Username เป็นรหัส
นักศึกษา ๗ หลัก Password เป็นรหัสเดียวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์  
(e-registration)  
 ** กรณีเป็นผู้สนใจเข้าศึกษา Username เป็น e-mail ตามท่ี
สมัคร Account ไว้  Password เป็นไปตามท่ีสมัคร Account ไว้ในกรณีท่ียัง
ไม่มี  Account  ต้องลงทะเบียนสร้าง  Account  ใหม่  เพื่อลงทะเบียน 
Account ใช้ส าหรับผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาเท่าน้ัน  หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ
แล้ว จะพบส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย  

๑. บริการด้านการศึกษาท่ีเปิดให้จอง 
๑) เลือกบริการท่ีต้องการจอง 
๒) เลือกหมวดหมู่ 
๓) เลือกบริการ 
๔) เลือกวันและเวลาเข้ารับบริการ 
๕) ยืนยันข้อมูลเพื่อจองคิวรับบริการ 

๒. ประวัติการจอง 
แสดงรายการท่ีได้จองคิวไว้ สามารถยกเลิกได้  โดยกดท่ี

รายการท่ีต้องการยกเลิก และกดปุ่มยกเลิก 
๓. โปรไฟล์ 
        ๑) แสดงข้อมูลผู้ใช้  Application  พร้อมบอกรหัส

ประจ าตัวผู้ใช้ และสามารถ Logout ได้  
        ๒) หลังจากที่ผู้ใช้ Application ได้จองการรับบริการตาม

ขั้นตอนแล้ว สามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลาท่ีจองไว้ 
        ๓) เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึง จุดบริการ One Stop  

Service แล้ว จะมี QR Code ให้สแกนเพื่อยืนยันว่า พร้อมท่ีจะรับบริการ 
        ๔) รอเจ้าหน้าท่ีกดเรียกคิว โดยจะมีหน้าจอแสดงล าดับ

ผู้รับบริการตามจุดต่างๆ บริเวณชั้น ๑ ของอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล  
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๑๑๔ - ๑๑๖   

“ ”  



๐๖ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน   ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑ :  คณะพยาบาลศาสตร์  
 รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุม
จันทนา นิลวรากูร ชั้น ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๑  : วิทยาลัยราชสุดา  
 อาจารย์ ดร. สุธา เหลือลมัย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และสารสนเทศ วิทยาลัยราชสุดา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย   ภายใต้โครงการ   MU Grad Quality 
Assurance ณ ห้องประชุม ๒๓๑ ชั้น ๒ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา  

วันที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑  : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
 รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ 
MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๒ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 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 บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้คณาจารย์  ประธานหลักสูตร  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไปบริหารจัดการ ในการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส าหรับส่วนงานต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีคณะ 
สถาบัน  วิทยาลัย  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมดังนี้ 

MU Grad  Quality Assurance  โครงการ  

วันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย ์
และเจ้าหน้าท่ี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ คณะ
ผู้บริหาร     และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย    ภายใต้โครงการ  MU   Grad  
Quality Assurance ณ ห้องประชุมสระบัว (๑๐๙) สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  
 
วันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๑  : คณะศิลปศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร 
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย     ภายใต้โครงการ    MU   Grad   Quality  
Assurance ณ ห้อง ๗๒๙ ชั้น ๗ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   



๐๗ 

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
หัวข้อวิจัย การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของวัคซีนเซลล์เดนดริติก  
 
เกณฑ์การพิจารณา :  
 -  ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (และ
ปริญญาโท)  
 -  ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์และผลงานการท าวิจัย (หากมี)   
 -  คะแนนภาษาอังกฤษ (TOFLE IELTS)  
 -  สาขาท่ีจบ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย ์ 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

มอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) เพ่ือศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก 

๑๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๐  
On-site Interview and Active Recruitment 2018 ประเทศบังคลาเทศ 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ การสื่อสารเชิงบวกกับสุนทรียปรัศนี 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

๗ - ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ก าหนดลงทะเบียนปกติ ภาคฤดูร้อน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา  ต่อ  ๑๐๙ - ๑๑๑ 

ปฏิทินกิจกรรม 

๒๑ เมษายน - กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบท่ี ๓) 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน   ๒๕๖๑ 

๑๕ พฤษภาคม -  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาต่างประเทศ Short Courses 
 ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา   ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒ 

๔   พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีจาก Student Exchange Organization 
ประเทศอินโดนีเชีย  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทาง

วิชาการ ณ ต่างประเทศ  

๕ พฤษภาคม   ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  รอบท่ี ๒   
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, ๒๐๘ – ๒๑๐ 

๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โครงการต้นกล้า ๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

ผู้มีสิทธิ์สมัคร  
 -  จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
สิทธิประโยชน์ 
 -  ค่าครองชีพ (เดือนละ ๒๑,๐๐๐ 
บาท) ส าหรับผู้จบปริญญาตรี จะได้รับทุน ๕ ปี 
ต่อเนื่อง (เดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท) ส าหรับผู้จบ
ปริญญาโท จะได้รับทุน ๓ ปี 
ต่อเนื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา, เงิน
สนับสนุนการท าวิจัย และ เงินสนับสนุนไปท า
วิจัยท่ีต่างประเทศ 
 
ติดต่อ ผศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ 
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กทม. 
๑๐๗๐๐  โทรศัพท์  ๐๘๙ ๒๗๗๙๕๙๐  หรือ  
E-mail :  petthu@msn.com  

๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓ 

๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๑  
On-site Interview and Active Recruitment 2018  
ประเทศกัมพูชา 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓, 
๒๐๘ – ๒๑๐ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศให้ทุนอุดหนุน
การพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
ดูรายละเอียด ก าหนดเวลาการยื่นเอกสาร
ขอรับทุน และแจ้งผลการพิจารณา ได้ท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
faculty-staff/scholarship-for-faculty-
graduate-programs.php 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐  ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๓ 

mailto:petthu@msn.com


 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการ จัดสวนขวด - สวนแก้วจิ๋ว "Terrarium Minia-
ture World" ภายใต้กิจกรรม Soft Skills การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการ
เป็นผู้น าและการจัดการ (Leadership and management Skills)  ในวันท่ี ๒๒  
เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย คุณประทาน โพธิ์ปลี ภายใน
โครงการจัดให้มีการบรรยาย หลักการแนวทางการวางแผนจัดสวนขวดแก้ว วิธีการ
จัดสวน รวมถึงการดูแลรักษาสวนขวดแก้วท่ีถูกต้อง หลังจากน้ันผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้ฝึกปฏิบัติ จัดสวนขวดด้วยตนเอง โดยผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ศิลปะ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เข้าด้วยกันลงในขวดแก้ว 

โครงการจัดสวนขวด-สวนแก้วจิ๋ว Terrarium Miniature World 

 โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย) 

 บัณฑิตวิทยาลัย   จัดโครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูล
บรรณานุกรม (บรรยายไทย) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)  เมื่อวันท่ี ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   ศาลายา 
วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด เพ่ือให้ความรู้และการใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือจัดการรายการ
บรรณานุกรม และการอ้างอิง ส าหรับการท ารายงานวิทยานิพนธ์ หรือ บทความ
วิจัย ได้อย่างถูกต้อง 

 โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์”  เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้เกียรติเป็น
วิทยากร ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ รูปแบบการเขียนผลงาน 
ขั้นตอนการเขียนผลงาน วิธีการเขียนเสนอผลงาน และหลักการเสนอผลงาน เพื่อ
เป็นแนวทางให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงาน
การวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ 

๐๙ 

วันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีต้องการขอส าเร็จ
การศึกษา โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ : 
ไม่เกินวันจันทร์ที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 
ก าหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : 
วันศุกร์ที่ ๑ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ : 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  
www.grad.mahidol.ac.th 

 

ก าหนดการส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 โครงการ  Multimedia Creation Idea and Contest 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” 
ภายใต้หัวข้อ “More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๔๐,๐๐๐ บาท  ในวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ตัดสินผลงานท่ีเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ 
ซ่ึงมีผลงานเข้าร่วมประกวด จ านวน ๑๒ เรื่อง โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติ 
เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินผลงาน และร่วมพิจารณา และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ผู้แทนประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัย 
มหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท.ทพ. ชัชชัย  คุณาวิศรุต   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการ  ท้ังนี้เพื่อ 
ส่งเสริมให้นักศึกษา และผู้สนใจมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมอง และสร้างเสริม 
ภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดล   ผ่านสื่อ   Multimedia   ได้อย่างสร้าง 
สรรค์  และในวันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย   จะประกาศผลการ 
พิจารณาผู้ได้รับรางวัลในการจัดท าวีดิโอ “More than University : เป็นมาก 
กว่ามหาวิทยาลัย”  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?source=fe
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?source=feed_text


สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อตรวจหา ทราบถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใส่ใจดูแล
สุขภาพมากขึ้น  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

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

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่โรงเรียนสาธิตนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การปลูกจิตส านึกในการ
ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ” วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย   ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน   รองศาสตราจารย์  ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กล่าววัตถุประสงค์โครงการ นโยบาย  และ   Kick  Off  การ
ต่อต้าน การทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  ต่อด้วยการบรรยาย 
โดยคุณ รมณี กลั่นบิดา ผู้อ านวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยในกิจกรรมมีการ
บรรยายเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้
ผู้อบรมได้รับความรู้ ความตระหนัก และการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตรจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
(รัชกาลท่ี ๑๐) พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลท่ี ๙) และ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี ๙ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธิต
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นท่ีระลึก  เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ผู้อ านวยการ ชั้น ๒ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การบรรยายการปลูกจิตส านึกในการต่อต้านทุจริตทุกรปูแบบ 



 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ “งานประจ า สู่งานวิจัย” วิทยากร
โดย คุณวรัญชัย พนานุรักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศและการจัดการ
ฐานข้อมูล  เมื่อวันท่ี ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในโครงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานประจ า น าไปสู่การท างานวิจัย ท้ังนี้เพื่อสร้างแรงผลักดัน 
ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ต่อยอดองค์ความรู้ จากการแบ่งปัน ไปสู่การพัฒนา
งานวิจัย R2R เพื่อความส าเร็จในหน้าท่ีการงานของตนเองในอนาคต 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธีสรงน้ าพระพุทธรูป และรดน้ าขอพรแด่นายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี  
จุลสมัย  และกรรมการอาวุโสสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
สมทรง เลขะกุล และคุณไพโรจน์ นวลคล้าย  เมื่อวันท่ี ๒๕  เมษายน ๒๕๖๑  ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในกิจกรรม ท้ังนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ไทย และเพ่ือเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และความเคารพต่อผู้มีพระคุณ 

 โครงการแบ่งปันความรู้  งานประจ า สู่งานวิจัย 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ เข้าร่วมโครงการ “A Day of Fire Safety” ภายใต้แนวคิด 
“อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” วันท่ี ๒๗  เมษายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณโถง
ต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
งาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย รวมถึงแผนการซ้อม
อพยพหนีไฟท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในส่วนงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๓  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ 

 โครงการ A Day of Fire Safety 

๑๑ 

รดน  าขอพร  นายกสมาคม และกรรมการอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 



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   
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