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๐๒ 

 

 

โครงการ Capacity Building for Institute in Myanmar (CBIM)  
Alumni Survey and  Employer Satisfaction 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 

  บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ เดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์  เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐  มิถุนายน  
๒๕๖๑  ภายใต้โครงการ Capacity Building for Institute in Myanmar 
(CBIM) Alumni Survey and Employer  Satisfaction  โดยได้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบญัชาของนักศึกษาผู้ได้รับทุน    
Capacity Building for Institute in Myanmar (CBIM) และได้กลับไป
ปฏิบัติงาน ณ ประเทศเมียนมาร์ หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว ๑ ปี เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจผู้รับทุน และเพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้แทน จาก  

Aichi Medical Group จากประเทศบังกลาเทศ 

 วันที่  ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๖๑   บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย  Dr. Aung 
Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ น าผู้แทนจาก Aichi Medical 
Group เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อทิตยา พรชัยเกตุ  โอวยอง  รอง
คณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ อาจารย์ ศิรดา เกษรศรี ผูอ้ านวยการศูนย์
ประสานเครือขา่ยต่างประเทศ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ของทั้ง  ๒  สถาบัน  หลังจากน้ัน 
ผู้แทนจาก Aichi Medical Group ได้เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา 

 วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย Dr. Aung 
Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ น าผู้แทนจาก Aichi Medical 
Group ได้แก่ Professor Dr. Moazzem Hossain, Founder Chairman 
of Aichi Medical Group และ Dr. S. M. Abdul Quader Rubel, Vice 
Principal of Update Dental College & Hospital เข้าเย่ียมชม และ
หารือกับผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมี อาจารย์ ทพญ. วรณัน 
ประพันธ์ศิลป์ ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย  ให้การต้อนรับ  
ช่วงบ่าย  เขา้เย่ียมชมคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล โดย อาจารย์ ดร. 
นพ. ยอดย่ิง แดงประไพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  ให้การ
ต้อนรับ  



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๑ 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ 
  
 ๑. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ 
    ๓.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการ
พิจารณาใหส้มัครเขา้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในแผน ข 
     ๑. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปรญิญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง 
    ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ และมีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
๑ ปี 
   ๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการ
พิจารณาใหส้มัครเขา้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสรา้งมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มคีวามรู้ความ 
สามารถทางวชิาการในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ให้มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาทาง
ความคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห ์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคม โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทัง้ภาคทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดลอ้ม (ภาคพิเศษ) 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

๐๓ 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก ๒  
 หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
 รวมไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
 
แผน ข 
 หมวดวิชาบังคับ  ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
 สารนิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
 รวมไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาน้ีสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลัก 
คือ การผลิตมหาบัณฑิตเข้าไปสู่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินการ
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในต าแหน่งต่างๆ เช่น  
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 - นักวิเคราะห์โครงการและผลกระทบ  
 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
 - ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม  
 - นักเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 - นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 - นักวิทยาศาสตร์  
 - นักวิชาการศึกษา  
 - เจ้าหน้าที่วิจัย  
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/curriculum/ets.html 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
view.php?id=2401M03S 
 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๕ 

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT (SPECIAL PROGRAMME) 



๐๔ 

ขอเชิญนักศกึษามหาวิทยาลัยมหิดล สมคัรเข้าร่วม 
โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศกึษา  ๒๕๖๑ (ภาคต้น) 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้สามารถเรียนล่วงหน้าในระดับบัณฑิต 
ศึกษา  (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) คณะ สถาบัน  วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสตูรระดับบัณฑิต 
ศึกษาได้ขณะที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรปรญิญาตรี   เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองและใช้ระยะเวลาการศึกษาน้อยลง 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
งานบริการการศึกษา โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๑๑๐ 
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๒๐๐ - ๒๐๕ 
  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
bachelor-register/  

โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ภาคต้น)  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙ ฉบบัที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๑ 

สมัครได้ต้ังแต่ 
วันท่ี ๙ - ๒๐ กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 

 www.grad.mahidol.ac.th 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/bachelor-register/
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/bachelor-register/


๐๕ 

 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ 

ขอบคณุแหลง่ทีม่า  
https://m-academy.in.th/ข่าวสารและ

กิจกรรม/หลักการคิดบวกออกแบบชีว/  

 มุมมองที่เรามีต่อผู้อื่น ตลอดจนวิธีคิดที่
เราเลือกใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
คือสิ่งที่ก าหนดขนาดความสุขของชีวิตเรา ลองฝึก
ตัวเองให้เป็นคนมองโลกในมุมบวก ฝึกใจให้เปลี่ยน
ความคิดและลองท าตาม ๕ แนวคิดน้ีรับประกันได้
เลยว่าท าแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะ  
 
 ๑. เลือกมองอะไรในมุมกว้าง  
 มองเรื่องต่างๆ แบบภาพรวม อย่าเลือก
ใส่ใจแค่จุดด่างเล็กๆ จนสร้างปัญหา เพราะบางที
จุดด่างมันเล็กนิดเดียวแต่เรากลับไปเลือกให้ค่าให้
ความสนใจหงุดหงิดกับต าหนิเล็กๆ จนท าให้รอยด า
ที่แทบมองไม่เห็นขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเกินจริง 
ซึ่งเจ้ารอยด าน้ีเปรียบเหมือนเรื่องไม่ดีที่เราต้องหัด
ปล่อยผ่าน หยุดให้ความสนใจกับสิ่งเล็กน้อยที่สร้าง
ความหงุดหงิด เลือกมองไปที่ภาพรวมให้เห็นในสิ่ง
ที่จ าเป็นกว่าหรือโอกาสที่จะขจัดปัญหาเรื่องแย่ๆ 
ให้มันหมดไป 
 
 ๒. ปล่อยวางได้ก่อนแล้วใจจะเป็นสุข  
 แค่ปล่อยก็เบา เรื่องจริงที่เป็นไปตามกฎ
ของธรรมชาติ เพราะถือไว้มากก็ต้องหนักกว่า
ปล่อยวาง ฉะน้ันเมื่อล้มเหลวหรือผิดพลาดต้องรีบ
ลุกยืนใหม่ให้เร็ว เริ่มใหม่ให้ไว โอกาสมีอยู่เสมอ
อย่ามัวเสียเวลานานไปกับการน่ังเสียดายบ่นถึง
เรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้ว เพราะไม่สร้างประโยชน์หรือ
คุณค่าอะไรให้กับชีวิต อยู่กับปัจจุบันปล่อยวางแล้ว
เริ่มต้นใหม่ให้เร็วคุณก็จะหลุดพ้นและมีความสุขได้
ไวขึ้นเท่าน้ัน 

 ๓. ชีวิตมันสั้นอยากท าอะไรต้องรีบ
ท า  
 อย่ายึกยักหาข้ออ้างไม่ลงมือท าในสิ่ง
ที่เรารักและมีความสุข รีบลงมือท าให้ต่างเพื่อ 
ให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างถ้าเบื่องานที่
ท า อยากมีอิสระในการท างาน ก็ต้องรู้จักวาง 
แผนออมเงินเตรียมพร้อมไว้ส าหรับการลงทุน 
มองหาช่องทางในการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
หรือพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ เมื่อ
คิดเปลี่ยน เริ่มต้นลงมือท าแล้วเราก็จะมองเห็น
ว่ามีโอกาสอยู่มากมาย หนทางใหม่ๆ จะเปิด
ออกให้คุณพบเจอ และเมื่อถึงจังหวะที่ใช่คุณก็
จะได้เลือกท าตามแบบที่อยากท า หลุดพ้นจาก
สิ่งจ าเจที่ย่ิงท าก็ย่ิงลดความสุขของตัวเองลง  
 
 ๔.  กล้าปฏิเสธหัดเกรงใจคนให้
น้อยลง  
 โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจ อย่า
ไปตกปากรับค า “ได้ครับ ได้ค่ะ” ช่วยเหลือทุก
คนที่ร้องขอ เพราะถ้ารับปากแล้วท าไม่ได้จะย่ิง
แย่หนักเพิ่มความเครียดสะสมให้ตัวเองโดยใช่
เหตุ พึงระลึกว่าเราไม่ใช่ยอดมนุษย์ไม่จ าเป็น 
ต้องดูแลเทคแคร์ทุกคนรอบข้าง โดยเฉพาะคน
ที่ไม่เคยดี ไม่เคยเห็นค่าในตัวเรา เลือกแคร์ใน
คนที่เค้าแคร์และรักคุณ อย่าอดทนเป็นตัว 
เลือกให้ใคร ท าตัวเองให้มีค่า  เลือกเป็นผู้เลือก
ที่ปากตรงกับใจ รู้จัก รู้ใจ และเข้าใจในตัวเอง   
 
 

 ๕. มองโลกในมุมบวก  งดคิดแบบ 
ติดลบ  
 ไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์
รูปแบบไหนถ้าเรามีความต้ังใจที่จะฝึกฝน
ตัวเองให้เลือกคิด เลือกแสดงความรู้สึกต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองความคิดบวก 
ปฏิเสธการคิดลบ จะส่งผลดีท าให้ความคิด
ความรู้สึกของเราเปิดกว้าง มองเห็นทางออก
เพื่อแก้ปัญหา รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 
ลดความตึงเครียดในการใช้ชีวิตได้มากกว่าคน
ที่เลือกคิดแบบติดลบ ที่มักปล่อยให้อคติมาปิด
กั้นจนมองไม่เห็นทางเลือก ทางออกและ
โอกาสในชีวิต เพราะความคิดคือตัวก าหนด
ความสุขของชีวิต  หมั่นฝึกควบคุมความคิด
เลือกมองโลกในมุมบวก ปล่อยวางกับสิ่ง
วุ่นวายรอบข้าง ทั้งเรื่องคนเรื่องงาน เราก็จะ
ค้นเจอความสุขในชีวิตได้ไม่ยาก  
 

๕ หลักการคิดบวกออกแบบชีวิตให้มีความสุข 



๐๖ 

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้อยู่
ในระดับที่มีคุณภาพเป็นเลิศ  จึงให้ทุนสนับสนุน
การท าวิทยานิพนธ์บางส่วน   ส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน ๘๐ ทุน  
มูลค่าทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ก าหนดยื่นใบสมัคร   
วันนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
ประกาศผลพิจารณาภายในวันที่   
๑ กันยายน ๒๕๖๑  

พิธีรับมอบทุน  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ๑. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๒. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหน่ึง  
ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๓. กรณีท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยใน
โครงการเดียวกันจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว ทุนท่ี
ได้รับต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปี  
คุณสมบัติของโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีน าเสนอ 
 ๑. เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการเป็น
วิทยานิพนธ์ได้ รวมท้ังได้รับอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
 ๒. เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาไทยในการเขียน 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน  
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ “อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์” (บรรยายภาษาอังกฤษ)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

ปฏิทินกิจกรรม 

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

๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
โครงการท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ติดต่อ :  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๔๐ - ๒๔๒ 

๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
การน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เพื่อขอรับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “งานประจ า สู่งานวิจัย” 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๖ - ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ติดต่อ :  วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๙ - ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
ก าหนดการลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  งานบริการการศึกษา ต่อ ๑๐๐ - ๑๐๗ 

๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ  คณะเภสัชศาสตร์  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “งานประจ าสู่การจดลิขสิทธิ์” 
ติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

 ๓. โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
มหิดล  (ศาลายา)  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี   
http: www.grad.mahidol.ac.th 
ดูรายละเอียดรางวัลและทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๑ 

๒ - ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการ
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๑  
ติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพ  ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๑ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันที ่๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑  : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

 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  โดยในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ มีคณะ 
สถาบัน  วิทยาลัย  ในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมดังนี้ 

MU Grad  Quality Assurance  โครงการ  

วันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑  :  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

วันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ :  
คณะเทคนิคการแพทย์  

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  :  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  

วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑ :  
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑ :  
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว  

วันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑  :  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

วันที ่๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑  :  
วิทยาลัยศาสนศึกษา  

วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑  :  
สถาบันโภชนาการ  

วันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  :  
คณะวิทยาศาสตร์  ๐๗ 



 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for    
Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้ทักษะการท างานด้านวิจัย 
(Research Skills ) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา ภายในการอบรม จัดใหค้วามรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
เพ่ือการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 โครงการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

 โครงการเสริมสร้าง และพฒันาศักยภาพนักศกึษาระดบับณัฑติศึกษา ด้านพฒันาบคุลกิภาพและภาวะผู้น า 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา  ด้านพัฒนาบคุลิกภาพและภาวะผู้น า”  เมื่อวันที่  ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ  เดอะไพน์
รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม 
Walk Rally กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑๑ แนะน าภาระหน้าที่
ของทูตบัณฑิตสัมพันธ์ การระดมความคิด การท า Workshop สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมจิต
สาธารณะเพื่อสังคม น าเสนอรูปแบบกิจกรรม USR เพื่อชุมชนบริเวณพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างความสามัคคใีนหมู่คณะ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพฒันาด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้น าตามคุณสมบัติ Core Value ขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัย 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๑ 

๐๙ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดยงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ สัมมนาผู้น านักศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑   เมื่อ
วันที่ ๑๕ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ Vivace Khaoyai Resort อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์
ของการท างานเป็นทีม พฒันาศักยภาพการเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจและสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น านักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในครั้งน้ีนักศึกษาได้ร่วมวางแผน โครงการ กิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นให้บัณฑิตมี
คุณสมบัติตาม Core value ขององค์กร 

โครงการ สัมมนาผูน้ านกัศกึษาและอาจารย์ที่ปรกึษาด้านกิจกรรมนักศกึษา ระดับบณัฑิตศกึษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 โครงการอบรมเร่ือง 
การโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางความคิด  บัณฑิตวิทยาลัย     จัดโครงการอบรมเรื่อง     การโค้ชสมองเพ่ือกระตุ้น 

นวัตกรรมทางความคิด  ภายใต้กิจกรรม Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น า 
(Leadership and Management Skills)  วันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ ห้อง                                                                                                                       
๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี 
โตอิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย 
โครงการจัดอบรมน้ีจัดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นความคิดให้นักศึกษา 
ได้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาตนเอง ในแนวคิดเชิงบวก (Positive 
thinking) และน าความรู้มาปรับปรุงทักษะของตนเอง หรือสร้างนวัตกรรมทาง 
ความคิดสิ่งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ต้ังเป้าหมาย เพ่ือพิชิตความส าเร็จ วิทยากรโดย 
นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช สมาร์ทคิด)  จากโรงพยาบาลกรุงเทพ 
 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดี
กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา ในโอกาสครบรอบ ๕ ปี การก่อต้ัง 
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุม
ใหญ่ ชั้น ๔ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้
สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

   

 

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  พลยทุธ์  ปานจันทร์   ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ  กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ที่   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๕๐ ป ีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “เขียนผลงานอย่างไรให้ได้
ตีพิมพ์”  เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้อง ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา วิทยากรโดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หวัหน้างานกิจการนักศึกษา และ คุณวีรชาติ 
พนาวิวัฒน์ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บคุลากร
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าใจและรับทราบถึงลักษณะของงานวิจัย ลักษณะของงาน R2R แนว
ทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการ  ขั้นตอนการท า R2R ขั้นตอนการตีพิมพ์
ผลงานในวารสาร และการเตรียมตัวเพ่ือส่งบทความตีพิมพ์ ต่อด้วยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การตอบข้อซักถามเพ่ือความเขา้ใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย รวมทั้งน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏบิัติงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วม
แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ี
การก่อต้ัง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนด้านการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการแบ่งปันความรู้   เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๕ ปี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๕๐ ป ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครฑุธา   รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา   ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ   รองศาสตราจารย์  
สุวัฒนา จฬุาวฒันทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เน่ืองในวันคล้ายวัน
สถาปนา ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อต้ัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นทุนด้านการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 



 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วม
แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส
ครบรอบการก่อตั้ง ๖๑  ปี  เมื่อวันท่ี ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชั้น ๙ 
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนด้านการศึกษาของคณะ
เทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๕  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๑ ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑๑ 

 ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รอง
คณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” เมื่อวันท่ี ๒ - ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง และ
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึง
ครั้งน้ี บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ชนิดกีฬา
ประเภท สนุกเกอร์  และฟุตบอล  

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และอาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ พร้อม
คณะผู้บริหารและวิทยากรจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมใน
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนเครือข่ายเทพศิรินทร์ เมื่อ
วันท่ี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะ
และหารือเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอนในยุค THAILAND 4.0 และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายเทพศิรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมก้าวเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยต่อไป   

 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนเครือข่ายเทพศิรินทร์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Driving Innovation for Graduate Study  

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Driving Innovation for Graduate Study” 
เมื่อวันท่ี ๘  มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องอินทนิล ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และในโอกาสน้ี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “Active Recruit-
ment” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการ ของบัณฑิต
วิทยาลัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 



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  สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 
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๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานพัฒนาหลักสูตร  ๓๐๙-๓๑๐  งานศูนย์ภาษา  ๒๒๑-๒๒๒   
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