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ทีฆำยุกำ โหตุ มหำรำชินี 

 



๐๒ 

 

 
โครงการสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  ๒๕๖๑  วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ให้เกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายตามหัวข้อ
ดังน้ี 
 -  นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ในการด าเนินการจัดท า “Unit Cost” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 -  แนวทางการปฏิบัติการ   “Unit Cost”   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ธนดล   ปริตรานันท์   รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง  บัณฑิตวิทยาลัย 

 - ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด าเนินรายการ โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรม 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานด้านบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 -  Student   Barometer  โดย  Mr. Guy  Perring, Regional 
Director, Asia, i-graduate International Insight 
 หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมถ่ายภาพ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจ าปี ๒๕๖๑” เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมีรองศาสตราจารย ์
ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
งาน ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น (CPR) การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง วิทยากรน าโดย คุณสุรพงษ์ 
ดุลยสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ สถานี
ดับเพลิงตล่ิงชัน กองปฏิบัติการดับเพลิง ๔ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พร้อมทีมงาน ในช่วงบ่ายจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟเสมือนจริง ต่อด้วยการสาธิตวิธีการดับเพลิงและการเลือกใช้ถังดับเพลิง
ชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยรู้วิธีการรับมือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้น 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้มอบของ 
ระลึกแก่วิทยากร  และทีมงาน 



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๑.๑  
  (๑) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  
  (๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
  (๔) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับระดับชาติหรือ 
นานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในฐานะผู้แต่งชื่อแรกหรือ corresponding 
author 
  (๕) มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าในการรับเข้าศึกษา 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๖) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณา 
ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๒.๑ 
  (๑) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
  (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  
  (๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
  (๔) มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าในการรับเข้าศึกษา 
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณา 
ให้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธาน 
หลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 หลักสูตรนี้บูรณาการร่วมกัน การจัดการเรียนการสอนภายใต้ 
๗ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขา 
วิชาในการเรียนการสอน และบรรจุรายวิชาการฝึกปฏิบัติทางการวิจัย
สุขภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน ลงในรายวิชาหมวดวิชาบังคับเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถร่วมฝึกปฏิบัติงานจริง ร่วมกับองค์กร
ด้านสุขภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เป็น
เวลา ๑ ภาคการศึกษา อีกด้วย  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลกัสูตรนานาชาติ) 

๐๓ 

โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ ๑.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
 
แบบ ๒.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หมวดวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 - นักวิชาการและนักวิจัยด้านสุขภาพและความยั่งยืนใน
สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 - ท่ีปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาพท่ียั่งยืน และ
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารด้านการจัดการสุขภาพท่ียั่งยืนและ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 - นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานนโยบายและแผนในหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.aihd.mahidol.ac.th/edu/?p=673%20Ch 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
view.php?id=8101D01G 
 
สอบถามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕,๑๓๐ - ๑๓๕ 

โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
(INTERNATIONAL PROGRAM)  



๐๔ 

 LIFELONG LEARNING เรียนรูต้ลอดชีวติกับรายวิชา
บัณฑิตศกึษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 การเปิดรับสมัครบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาท่ีเปิดกว้างส าหรับผู้สนใจเข้าศึกษา ท่ี
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยไม่จ ากัดอายุ พื้นฐานการศึกษา หรืออาชีพ มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษา ไป
พัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 
อีกท้ังผู้เรียนยังสามารถน ารายวิชาดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล..   
LIFELONG LEARNING เพราะการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการเปดิรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศกึษารายวิชาระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบับที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

√ ไม่จ ากัดคุณวุฒิการศึกษา 
√ ได้ใบรับรองผลการศึกษา 
√ เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
√ สามารถน ารายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดรายวิชาที่เปิดรับได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th 
สอบถามบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๔๑๒๕  
ต่อ ๑๐๑ และ ๒๐๐ - ๒๐๕ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 10 

๑. คลิกท่ีข้อความ "ENG" หรือ "ไทย" ท่ีอยู่บน Taskbar ตรง
มุมขวาล่างของหน้าจอ 
๒. คลิกท่ี Language preferences 
๓. คลิกท่ี Addtional date, time, & regional settings  
๔. คลิกท่ี Change input methods 
๕. คลิกท่ี Change language bar hot keys  
๖. คลิกท่ี Between input languages 
๗. คลิกท่ี Change Key Sequence 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

ท่ีมา http://tips.thaiware.com/  

 ใครที่อัพเดทระบบปฏิบัติการมาเป็น Windows 10 
คงจะเจอปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันคือ   ไม่สามารถเปลี่ยนภาษา 
ไทย-อังกฤษ ด้วยการกดปุ่มตัวหนอนได้เหมือนอย่างเคย แต่
ต้องเปลี่ยนมาใช้การกดปุ่ม Windows + Spacebar แทน ซ่ึง
การใช้งานไม่สะดวกและยังชวนให้หงุดหงิดเอามากๆ วันน้ีเรา
จึงมีวิธีท าให้ Windows 10 กลับไปเปล่ียนภาษาด้วยวิธีการเดิม 
โดยการกดปุ่มตัวหนอน ( ~ ) กันดีกว่าค่ะ 

๘. คลิกท่ี Apply  และ คลิกท่ี OK  

แค่น้ี Windows 10 ของเราก็จะกลับมาเปลี่ยนภาษาไทย-อังกฤษ 
ด้วยปุ่มตัวหนอน ( ~ ) เหมือนเดิมแล้วค่ะ หวังว่าเคล็ดลับนี้จะเป็น
ประโยชน์กับทุกคนนะคะ  แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ   



๐๖ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview 
and Active Recruitment 2018 ณ Dhaka Regency Hotel & Resort 
Ltd. ประเทศบังกลาเทศ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จากคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมเดินทาง  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

On-site Interview and Active Recruitment 2018  

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา  
 อาจารย์ ดร. เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อ านวยการโครงการจัดต้ัง
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้อง 
๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารปัญญาพิพัฒน์ โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  เพื่อแนะน าการเข้าถึงและการใช้งานระบบ   
สารสนเทศด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  อาทิเช่น การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA  ข้อมูลส าหรับการท า Unit Cost กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา รวมถึงทุนและ 
รางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้คณาจารย์  ประธานหลักสูตร  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไปบริหารจัดการ ในการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส าหรับส่วนงานต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑ มีคณะ 
สถาบัน  วิทยาลัย  ในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมดังนี้ 

MU Grad  Quality Assurance  โครงการ  

วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อ านวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ 
MU Grad Quality Assurance ณ ห้อง IL5 ชั้น ๑ อาคารสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview 
and Active Recruitment 2018 ณ Juliana Hotel กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมเดินทาง 



๐๗ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกาศการให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนดี
เยี่ยมเป็นท่ีน่าเชิดชูเกียรติยศ จึงจัดให้มีการ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว
โดยให้มีรางวัลและบันทึกชื่อไว้ใน “Dean’s 
List” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ๑. มีผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (GPA) 
ไม่ต่ ากว่า ๓.๙๐ 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด
ระยะเวลาของหลักสูตร 

 ๓. มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดังน้ี 
ระดับปริญญาโท  
 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติไม่น้อย
กว่า ๑ เรื่อง 
ระดับปริญญาเอก 
 การเผยแพร่วิทยานิพนธ์  นักศึกษาต้อง
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  ท่ีมีคุณภาพ  และอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
 
โดยนักศึกษาสามารถสมัคร  และดูรายละเอียด
คุณสมบัติเพ่ิมเติมได้ท่ี   
http: www.grad.mahidol.ac.th 
ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
สอบถามงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 
ดูรายละเอียดรางวัลและทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/ 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ประกาศการให้รางวัลเกียรติยศแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศกึษาดี

เยี่ยม (Dean's List) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๙ - ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๖๐  
โครงการอบรม "เสริมทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น า"  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
ติดต่อ :  วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๑๕ - ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  
โครงการ สัมมนาผู้น านักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

ปฏิทินกิจกรรม 

๒๑ เมษายน - ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบท่ี ๓) 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๕ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

๑๕ พฤษภาคม -  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาต่างประเทศ Short Courses 
 ติดต่อ :  งานศูนย์ภาษา   ต่อ ๑๕๐ - ๑๕๓ 

๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน  
(บรรยายภาษาอังกฤษ) 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

 

๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  
โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
โครงการโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางความคิด  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ติดต่อ :  วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์และโมเลกุล 
ติดต่อ :  วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

www.grad.mahidol.ac.th 



 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประกาศผลรางวัล โครงการ “Multimedia  Creation  Idea and  Contest” ภายใต้หัวข้อ “More  than 
University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งด าเนินการโดย องค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม Talk Show ใน
หัวข้อ “จากหนังสั้น...สู่หนังพาไป” โดย พี่บอล - พี่ยอด จากรายการ "หนังพาไป " สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ต่อด้วยการประกาศผล
และมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ดังน้ี 

 

 โครงการต้นกล้า  ๒๕๖๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดโครงการ “ต้นกล้า” ๒๕๖๑ ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะทางด้านการเป็น
ผู้น า (Leadership and Management Skills)  เมื่อวันที่ ๕ - ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
ณ ธีรมา คอทเทจ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่
ตรงความต้องการและเหมาะสมกับนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย 
ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ด ารงเกียรติ อาจหาญ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พราม อินพรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมศรี ดาวฉาย และเจ้าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์นันทนาการ กิจกรรม 
Walk Rally กิจกรรมกล้าสัมพันธ์ กิจกรรมสภากาแฟ และการคัดเลือกคณะ 
กรรมาธิการสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ซึ่งครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
๗๐ คน 

งานประกาศผลรางวัล โครงการ Multimedia Creation Idea and Contest ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. The Best Award (รางวัลวิดิโอสั้นยอดเย่ียม) 
สนับสนุนโดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ชื่อผลงาน : Question 
ผู้จัดท า: ๑.) นายศิรพิงศา โจโฉ ๒.) นายสิรวิชญ์ กรวยศิริวงศ ์
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล] 
๒. The Best Creativity Award (รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเย่ียม) 
สนับสนุนโดย สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย จ านวน ๕,๐๐๐  บาท 
ชื่อผลงาน : My Mahidol 
ผู้จัดท า: ๑.) นายชัยณรงค์ ศิริมนญูพันธ์ ๒.) นายพงษ์ศริิ ตฤณปวัต 
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ Media and Communication, International  
Collage, Mahidol University] 
๓. The Best University Image Award (รางวัลภาพลักษณ์ดีเด่น) 
สนับสนุนโดย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
จ านวน ๕,๐๐๐  บาท 
ชื่อผลงาน : Life In Salaya 
ผู้จัดท า : ๑.) นายศิรพิงศา โจโฉ ๒.) นายประกฤษฎ์ิ ปิ่นศรศักดิ ์
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล] 
๔. The Most Popular Vote Award (รางวัลยอดนิยม) 
สนับสนุนโดย สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  
ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความส าเร็จ 
ผู้จัดท า: ๑.) นายไกรวิสุทธ์ิ รณขัณฑ์ ๒.) นายวิทยา ไชยดี  

[ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล] 
๕. The Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน) 
ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความส าเร็จ 
ผู้จัดท า: ๑.) นายไกรวิสุทธ์ิ รณขัณฑ์ ๒.) นายวิทยา ไชยดี ๓.) นางสาวปิยาภรณ์ 
ไชยพันธ์ุ 
[ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ] 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

๐๙ 

 โครงการอบรม การช่วยกู้ชพีเบื้องตน้และการใช้เครื่องกระตกุหัวใจไฟฟ้าชนดิอตัโนมัติ (CPR & AED) 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ 
"การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)" 
ภายใต้กิจกรรม Soft Skills  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้น าและการ 
จัดการ  (Leadership and Management Skills)  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  ภายในโครงการจัด 
กิจกรรมให้ความรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา้ชนิดอัตโนมัติ (AED) การช่วยกู้ชีพ 
เบื้องต้น (CPR) และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมฐาน โดยแบ่งเป็น ๔  ฐาน โดยทีมวิทยากร 
จาก ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
น าโดย พว.อมรรัตน์ ศุภมาศ พยาบาลช านาญการพิเศษ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    ในการอบรมครั้งน้ี     นักศึกษาที่ได้รับการ 
อบรมและฝึกปฏิบัติทดสอบ CPR & AED ‘ผ่าน’ จะได้รับใบประกาศผา่นการอบรมฯ 
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ 
“การสื่อสารเชิงบวกกับสุนทรียปรัศนี” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรม Soft Skills 
: ทักษะทางด้านการเป็นผู้น า (Leadership and Management Skills)  วันที่ ๑๒  
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สมศรี ดาวฉาย  อาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติ จาก 
ศาสตราจารย์ นพ. วันชัย วัฒนศัพท ์และอาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนาผู้น า 
และสร้างสันติธรรมรักสคูล   จังหวัดขอนแก่น   บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ    การสรา้ง 
ความสัมพันธ์  หลักการฟังอย่างต้ังใจ   หลักการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์   ในการ 
ปฏิบัติงานโดยใช้การสื่อสารอย่างสรา้งสรรคแ์ละหลักการใชส้นุทรียปรัศนี หลังจากน้ัน 
นักศึกษาผู้เข้าร่วม โครงการได้ร่วมกันท ากิจกรรมฝึกทักษะเพ่ือเพิ่มพูนศิลปะในการ 
สื่อสารพัฒนาความคิดเชิงบวกและสร้างก าลังใจด้วยตนเอง  

โครงการการสื่อสารเชิงบวกกับสนุทรียปรศันี  ปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 

 โครงการอบรม เสริมทกัษะเพื่อพฒันาศกัยภาพการเปน็ผูน้ า 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม    “เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ 
เป็นผู้น า”  เมื่อวันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคาร 
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรย์ี เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต 
วิทยาลัย และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรสีุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
ศักยภาพนักศึกษา  ให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ  ภายในโครงการจัดให้มี 
การบรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ 
ในการ Coaching ของการพัฒนาผู้อื่นด้วยความเป็นผู้น า และเป็นแนวทางสู่การพัฒนา 
ตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี วิทยากรโดย อาจารย์ อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (โค้ชซันน่ี) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การบริการและภาวะผู้น า วทิยากร โค้ช ที่ปรึกษา 
อิสระหน่วยงานเอกชน  ภาครัฐ  SMW  มหาวิทยาลัย  โรงเรียนต่างๆ  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้
การต้อนรับ นักศึกษาและเจ้าหน้าทีจ่าก Student Exchange Organization ประเทศ
อินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เพ่ือเย่ียมชมบัณฑิตวิทยาลัย และรับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงข้อมูลการสมคัรเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต 
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยได้น าคณะศึกษาดูงานชมหอพระ
ราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งน้ีได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. 
นายสัตวแพทย์ เกรียงไกร ประการแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารลูกคา้สัมพันธ์และการ
ต่างประเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ 

   

 

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอื่นๆ  

ที่ปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  สุณีย์  กัลยะจิตร   นภดล  วรณิ ชรวนันท์  ธนดล ปริตรานันท์ 
สมชัย   ตระการรุ่ง   สุเทพ   ไวยครุฑธา   บุณยฤทธ์ิ   ปัญญาภิญโญผล   วิชิต   สุธรรมารักษ์   สรชัย   ศรีสุมะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กัลยะจิตร   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา ร้อยชิน   ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ  กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ที่   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๙  ปี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ“ระเบียบพสัดุใหม่ท าอย่างไรให้
ถูกต้อง รวดเร็ว”  เมื่อวันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา วิทยากรโดย คุณ ชัยพร จันทร์ดี  หัวหน้างานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าใจและรับทราบถึง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานใหถู้กต้อง และสอดคล้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากน้ี
ยังแนะน าปัจจัยของการจัดซื้อจัดจ้างที่รวดเร็ว และถูกต้อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตอบข้อซักถามเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง และแนวทางการป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจติร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ ์  ผู ้
อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เน่ืองในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ ๙  ป ี
การก่อต้ัง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวทิยาลัยมหิดล  วันที่ ๑๕  พฤษภาคม 
๒๕๖๑   ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล  ในโอกาสนี้บัณฑิต
วิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนด้านการศึกษาของสถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อระเบียบพัสดุใหม่ท าอย่างไรให้ถูกต้อง รวดเร็ว 

ต้อนรบันกัศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเซีย 



 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วม
แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะ
สาธารณสขุศาสตร์ เน่ืองในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบการก่อต้ัง  ๗๐ ปี  คณะสาธารณ- 
สุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ บริเวณโถงชั้น ๑  
อาคารสาธารณสุขวศิิษฏ์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ในโอกาสน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพ่ือเข้าโครงการระดมทุนพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   คณะสาธารณสขุศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๔  ประจ าเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๐ ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๑ 

 ร่วมงาน  ครบรอบ ๙ ปี คล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน่ืองในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ ๙ ปี การก่อต้ัง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ณ บริเวณชั้น ๑  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใน
โอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนด้านการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วม
แสดงความยินดี เน่ืองในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ ๒๗ ปี การก่อต้ัง วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคาร
อ านวยการ วิทยาลัยราชสุดา โดยมี อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับ ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้
สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนด้านการศึกษาส าหรับคนพิการของวทิยาลัยราชสุดา  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๒๗ ปี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  

โครงการใหค้วามรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ดา้นการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้
โครงการให้ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
มหิดล ๒๕๖๑  ศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล กับทุกส่วนงาน  เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น  ๔  อาคารบณัฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายเก่ียวกับหลักการ แนวคิด นโยบาย กรอบ 
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวทิยาลัยมหิดล และข้อเสนอแนะจาก
การสอบทานรายงานการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของส่วนงาน วิทยากรโดย คุณ
ธรรญา สุขสมัย ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
ทีมงาน หลังจากน้ัน บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกลุ่มท า workshop แผนการบรหิาร
ความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ โดยมีตัวแทนบุคลากรงาน
ต่างๆ ในบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 
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บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  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   
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