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งำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑติศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล  
ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑ 



๐๒ 

 

  บณัฑิตวิทยาลัย ร่วมกบัโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
  เดนิทางเยอืนสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (ประเทศเนปาล) 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รอง
คณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ  และ  Dr. Aung Win  Tun  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี น าโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.  จริยา   วิทยะศุภร     ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ทวีคูณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ด้านส่ือสาร
องค์กรและสารสนเทศ อาจารย์ ดร. ศุภร วงศ์วทัญญู คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี   ร่วมเดินทางเพือ่การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา  
ณ  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  (ประเทศเนปาล) 
  
 วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เดินทางเข้าพบ คุณภควัต ตันสกุล 
เอกอัครราชทูตไทย ประจ าประเทศเนปาล  ณ  สถานเอกอัครราชทูต กรุง
กาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อปรึกษาแนวทางความ
ร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศเนปาล 
 
 วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เยี่ยมชมการด าเนินงานโรงพยาบาลต่างๆ 
อาทิเช่น Norvic International Hospital, International Friendship Chil-
dren's Hospital และเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของ Norvic Institute of 
Nursing Education เพื่อแลกเปล่ียนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้าน
การศึกษา   

 

 บัณฑิตวิทยาลัย   น าโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
พร้อมด้วย ผู้แทนจากงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล งาน
พัฒนาหลักสูตร งานรับนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
คณะผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยผู้แทนจาก Universiti Ke-
bangsaan Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abdin และ Universiti 
Malaysia Pahang  วันที่  ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ณ หอ้ง ๒๐๖ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยวัตถุประสงค์ในการเยือนบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือ
รับทราบรายละเอียดและข้อมูลด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของบัณฑิต  
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   

ผูบ้ริหารบณัฑิตวิทยาลัย ต้อนรบัผู้แทนจาก Kebangsaan  
University, Universiti Sultan Zainal Abdin และ  

Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิต 
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดงานฯ และ
ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกลา่วให้โอวาทแก่นักศึกษา
ใหม่ พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี
เย่ียม (Dean's List) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลังจากน้ัน ผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ได้แนะน านักศึกษาใหม่ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี แนะน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. นภดล 
วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการปฏิบัติด้าน
การศึกษา การท าวิทยานิพนธ์  และการพฒันาภาษาอังกฤษ  โดย รอง
ศาสตราจารย์  ดร. วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ทุนการ 
ศึกษา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์  และกิจกรรม Soft Skills โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ต่อด้วย เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย สภานักศึกษา
และองค์การนักศึกษาผู้ท ากิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๐๓ 

เคล็ดลับการเรียนให้ประสบความส าเร็จ โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุร-ิ
ยางคศิลป์ อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายการ
นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์ ดร. ธนกฤต เนียมหอม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวิทยาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม  คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์  ดร. 
วริศรา ศริิสุทธิเดชา ปัจจุบันเป็นนักสังคมสงเคราะห ์ ช านาญการ 
ส านักงานรองอธิบดีฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
หลังจากน้ันต่อด้วย พิธีมอบรางวัล ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ Multi-
media contest ผู้ชนะการประกวดสติกเกอร์ไลน์ มอบเกียรติบัตรแก่สภา
นักศึกษาและองค์การนักศึกษาผู้ท ากิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 



๐๔ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้น าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า 
(Oral Presentation) เพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้ “รางวลัวิทยานิพนธ์ดีเด่น”  เมื่อวันที่ ๙ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยแบ่งกลุ่มการ 
เสนอขอรับรางวัลออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก มีผลงาน
เข้าร่วมน าเสนอจ านวน ๓ ผลงาน และระดับปริญญาโท จ านวน ๓ ผลงาน 
 กลุ่มที่ ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาเอก  มีผลงานเข้าร่วมน าเสนอจ านวน ๒ ผลงาน และระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๒ ผลงาน 
 กลุ่มที่ ๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวทิยาศาสตร์สุขภาพ
ประยุกต์ ระดับปริญญาเอก  มีผลงานเข้าร่วมน าเสนอ จ านวน ๔ ผลงาน
และระดับปริญญาโท จ านวน ๔  ผลงาน 
 กลุ่มที่ ๔ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาเอก  มีผลงานเข้ารว่มน าเสนอ จ านวน ๓ 
ผลงาน และระดับปริญญาโท จ านวน ๔  ผลงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  

โครงการ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเดน่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 ศาสตราจารย์ พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล รองคณบดีฝ่าย
การศึกษาหลังปรญิญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อม
คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจา้หน้าที่ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับคณะผูบ้ริหารบัณฑิต
วิทยาลัย   และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ภายใต้โครงการ  MU  Grad 
Quality Assurance  ณ  ห้อง  ๙๐๖  ชั้น  ๙  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล  

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  เพ่ือแนะน าการเขา้ถึงและการใช้งานระบบ   
สารสนเทศด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  อาทิเช่น การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ืองานบัณฑิตศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA  ข้อมูลส าหรับการท า Unit Cost กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา รวมถึงทุนและ 
รางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้คณาจารย์  ประธานหลักสูตร  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปบริหารจัดการ ในการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส าหรบัส่วนงานต่างๆ ภายใต้การก ากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ มีคณะ 
สถาบัน  วิทยาลัย  ในมหาวิทยาลัยมหิดลเขา้ร่วมดังน้ี 

MU Grad  Quality Assurance  โครงการ  

วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  : คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ภัทรวดี ลลีาทววีุฒิ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและการศึกษานานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร ์ พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจา้หน้าที ่ คณะทันต-
แพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้อง
ประชุมกรรมการประจ าคณะ ชั้น  ๑๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   

 โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลฯ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  มหิดลสิทธคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

ฟีเจอร์อ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรจับภำพหน้ำจอเว็บใน Microsoft Edge 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

ที่มา https://www.beartai.com/beartai-tips/176367 

Microsoft Edge เป็น Web Browser ที่มาพร้อมกับ Windows 10 ซึ่งมีฟีเจอร์ดีๆ ส าหรับจ าภาพหน้าจอเว็บอยู่ 
IT Iips ฉบับน้ีจึงน าเทคนิควิธีการใช้งานมาฝากค่ะ  โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังน้ี 

๒. เมื่อคลิกแล้วก็จะพบกับเมนูน้ี 

๓. ส าหรับปุ่มแรกคือ ปากกา สามารถวาดอะไรก็ได้ เลือกสีตามต้องการ เพ่ือ
อธิบายภาพหนา้จอเว็บให้เขา้ใจงา่ยมากขึ้น 
๔. ส่วนปุ่มที่ ๒ คือปุ่ม “Hilight” เหมือนปากกาเน้นข้อความน่ันเอง สามารถ
ป้ายเน้นจุดที่อยากให้เด่นต่างๆ ได้ โดยสามารถเลือกสีได้ด้วย 

๕. ถ้าหากวาดผิด เราสามารถลบเครื่องมือชื่อ “Eraser” 

๖. เราสามารถใส่โน้ตเหมือน Post-it ก็ได้ 

๗. เมื่อท าเสร็จแลว้ อยาก save  ภาพหน้าจอเว็บนี้ เพียงแค่คลิกปุ่ม 
Clip แล้วลากคลมุในจุดที่ต้องการจับภาพ แค่ลากแลว้ปล่อย ก็ได้ภาพ
ไปวางในโปรแกรมอื่นๆ ได้ทันที  

ตัวอย่างภาพหน้าจอเว็บที่ได้ทดลองใช้ฟีเจอร์น้ีจับค่ะ 

เมื่อท าเสร็จแล้วสามารถกดปิดตรงเครื่องหมายดังภาพได้เลยค่ะ 

๑. สามารถเรียกใช้ได้โดยการคลิกที่ปุ่มดังภาพ 



 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

๐๖ 

ขอบคณุแหลง่ทีม่า  
 https://moneyhub.in.th/article/success -

work/ 

    คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพของการท างาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานทั้งด้านรายได้และต าแหน่งที่สูงขึ้น หาก
คุณสามารถรักษาระดับการท างานให้มีผลงานอย่าง
ต่อเน่ืองและเพิ่มมากขึ้น ก็จะย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ
ที่มากขึ้นตามไปด้วย ชีวิตคนวัยท างานล้วนมุ่งหวัง
ความก้าวหน้าทางอาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่
ความส าเร็จในชีวิตต่อไป  การก าหนดเป้าหมายที่ดี คือ 
เป้าหมายน้ันมีความชัดเจนและไม่ไกลเกินเอ้ือมจนขาด
ก าลัง ควรเร่ิมจากเป้าหมายที่ง่าย ๆ และสามารถ
ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน บันได 10 ขั้นเป็นแนว
ทางการเพิ่มทักษะเพื่อ ความส าเร็จในอาชีพ และชีวิต 
มีวิธีการปฏิบัติตนดังต่อไปน้ี 
 ๑. รักงานท่ีท า 
 ข้อแรกคือมีใจรักในการท างาน ต้ังใจท างาน
ในหน้าที่ของตนให้ดี สู้งาน และผูกพันกับงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่ สมัยน้ีการแข่งขันค่อนข้างสูง โอกาส
เลือกงานที่รักอาจจะยากอยู่บ้าง ต้องมองโลกในแง่ดี
และสนุกกับงานที่ท า ในเมื่องานมาพร้อมกับ
ความเครียดเสมอ ทุกงานต้องเจอกับปัญหา คนท างาน
ควรมีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นที่จะแสวง
ความรู้ใหม่ๆ รับฟังข้อมูลข่าวสาร มีความมุ่งมั่นที่จะ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ท างานได้ส าเร็จตามที่
ตนเองและเจ้านายคาดหวัง 
 ๒. กระตือรือร้น 
 ความกระตือรือร้นเป็นคุณสมบัติที่นายจ้าง
ให้ความส าคัญอย่างมาก ความส าเร็จเกิดขึ้นได้จาก
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ขยันค้นคว้าข้อมูลหาความรู้
เพิ่มเติม ชอบลองผิดลองถูก ความมุ่งมั่นในการท างาน
ช่วยส่งเสริมให้ท างานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด ได้
ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งพัฒนาผลงานให้
ได้ดีไปกว่าเดิมด้วย ควรสนใจในงานของผู้ อ่ืนบ้าง
พอสมควร โดยเฉพาะงานที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานของเรา ท าให้ได้รับประโยชน์และป้องกัน
ความผิดพลาดไปพร้อมกัน จะเห็นได้ผู้มีความ
กระตือรือร้นมักจะประสบความส าเร็จและก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของตน 
 ๓. เชื่อมั่นตนเอง 
 บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมักจะกล้า
คิด กล้าพูด และกล้าท า มีความมุ่งมั่นและกล้าตัดสินใจ
ด้วยตนเอง แม้แต่ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาก็
ไม่ท าให้ความมุ่งมั่นน้ันลดลงไปได้ ย่ิงขวนขวายหา
โอกาสเรียนรู้พัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่อง
ของตนเอง พัฒนาวิธีการหรือขั้นตอนการท างานให้ดี
ขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ การ
พยายามท าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองย่ิงช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับตนเองมากขึ้น คนลักษณะน้ีจะท างานได้
หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง

งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ จึงเป็นคนกลุ่มแรกที่
จะได้รับความก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิตการ
ท างานได้ 
 ๔. มีความคิดสร้างสรรค์ 
 ในการท างานต้องมีการพัฒนาความคิด
ไม่หยุดน่ิง คิดค้นหรือบุกเบิกสิ่งใหม่ เพื่อให้เกิด
ความเจริญและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดย้ัง ความคิด
สร้างสรรค์น าไปสู่การงานที่ก้าวหน้า น าไป
ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาตนเอง
และงานที่ท าอยู่ แทบทุกอาชีพทุกองค์กรต้อง
พึ่งพาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตสิ่งใหม่
และแก้ไขปัญหาต่างๆ บุคคลที่จะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้ต้องมีทัศนคติเชิงบวก มีความสนใจ
ใคร่รู้ กล้าคิดกล้าท า ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความ
ล้มเหลวคือบทเรียนและมีโอกาสแก้ตัวเสมอ ไม่มี
ใครท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างสัมฤทธิ์ผลไปทั้งหมด 
 ๕. มนุษย์สัมพันธ์ดี 
 มนุษย์สัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้
ในการท างานทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้ความรักใคร่
นับถือ ความไว้วางใจ สามารถท างานร่วมกันเป็น
ทีมได้ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่มั่นคงส่งผลต่อความส าเร็จ 
ควรแสดงความเป็นมิตร คิดก่อนพูด มีน้ าใจ เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา อดทน และให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มใจ นอกจากน้ัน  พื้นฐานบุคลิกภาพที่ดี เช่น 
แต่งกายเหมาะสม ย้ิมแย้มแจ่มใส ใจกว้าง พูดถูก
กาลเทศะและเข้าถึงจิตใจคน ท าให้คนทั่วไปชื่นชม
และให้ความสนิทสนมไว้วางใจ ซึ่งเป็นประตูสู่
โอกาสก้าวหน้าในการอนาคตในองค์กร และมักจะ
ได้รับการสนับสนุนการงานให้ก้าวหน้า 
 ๖. วางแผนล่วงหน้า 
 มีเป้าหมายในการท างาน “คิดล่วงหน้า 
ท าล่วงหน้า” ว่าต้องการท างานอะไร มีปริมาณ
งานมากน้อยเพียงใด ควรท าอะไรก่อนและหลัง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน จากน้ันลงมือปฏิบัติ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อน าไปปรับปรุงในการท างานคร้ัง
ต่อไป นอกจากน้ี  ยังสามารถบริหารทรัพยากร
ต่างๆ ที่มีให้เกิดประสิทธิผลอีกด้วย การวางแผน
ล่วงหน้าเพื่อให้เห็นวิธีการท างานที่ชัดเจน เมื่อ
ฝึกฝนเป็นเวลานาน จะท างานอย่างคล่องแคล่ว
และช านาญเป็นนิสัย กลายเป็นคนที่มีผลงานดีมี
คุณภาพตลอดเวลา 
 ๗. วินัยในตนเอง 
 นอกจากวิชาความรู้แล้ว ระเบียบวินัย
เป็นปัจจัยส าคัญในการท างานให้ส าเร็จเรียบร้อย 
เร่ิมจากการต้ังใจมั่นที่จะท างานอย่างจริงจัง ศึกษา
ขอบเขตความมุ่งหมายของงาน  เพื่อให้วางแผน
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง การควบคุมตนเองให้มี

วินัยอยู่เสมอ ท างานตรงเวลา คิดเป็นระเบียบ 
ท างานก็เป็นระเบียบ และปฏิบัติตามกฎของ
องค์กรอย่างเคร่งครัด ย่อมสามารถใช้ความรู้ให้
เกิดประโยชน์อย่างคล่องแคล่วและเกิดผลส าเร็จ
อย่างสมบูรณ์ 
 ๘. มีคุณธรรม 
 ไม่มีงานใดที่จะราบร่ืนไปเสียทุกงาน 
กว่าจะก้าวถึงจุดการเป็นผู้น าหรือผู้ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน ต้องมีคุณธรรมในใจ มี
น้ าใจดีงามต่อเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง เพื่อให้
สามารถใช้ชีวิตท างานได้อย่างมีความสุข โดยยึด
อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
อันได้แก่ ความพอใจ ความเพียร ความต้ังใจ และ
ความไตร่ตรอง หากรู้จักใช้สติปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญรอบคอบรอบด้าน เมื่อพบข้อบกพร่อง
หรือปัญหาก็จะทบทวนแก้ไขได้ทันท่วงทีและก้าว
ข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ 
 ๙. มีความอดทน 
 คนที่ประสบความส าเร็จได้น้ันต้องเป็น
คนอดทนอดกลั้น มองทุกสิ่งอย่างรอบคอบ ไม่ใจ
ร้อน อดทนต่อความเครียดในการท างาน อดทน
ต่อค าพูดและพฤติกรรม เปิดใจกว้างยอมรับ
ความคิดใหม่ๆ สามารถเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ได้ ความอดทนสร้างความ
น่าเชื่อถือในตัวเราได้เป็นอย่างดี เป็นแรงขับและ
พลังในการท างาน  เพื่อผลักดันตนเองไปสู่
ความส าเร็จที่มุ่งหวัง ทุกคร้ังที่ลุกขึ้นมาใหม่ก็จะ
แข็งแกร่งกว่าเดิม 
 ๑๐. สื่อสารให้ประสบผลส าเร็จ 
 บันไดขั้นสุดท้ายคือ การสื่อความ
ระหว่างกัน ความส าเร็จของลูกจ้างไม่ได้มีเพียงแค่
หน้าที่การงานเท่าน้ัน การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ
เพื่อให้การร่วมมือท างานไม่เกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดพลาดน้อยที่สุด ควรวางแผนก่อนพูด  เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดความคิดได้ชัดเจน อธิบายให้เห็นภาพ
เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่พูดได้ง่ายขึ้น การพูดให้สั้น
กระชับก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารได้
ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งส าคัญไม่แพ้
กันคือการเป็นผู้ฟังที่ดี ใจกว้างรับฟังความเห็นต่าง
และตัดสินอย่างเป็นธรรม 

บันได ๑๐ ขั้นสู่ ความส าเร็จในอาชีพ 



๐๗ 

ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทท่ี ๑ : ส าหรับ
นักศึกษาปีท่ี ๑ 
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล และมีเกรด
เฉลี่ยสะสม (GPA) ๓.๐๐ ขึ้นไป (จากเต็ม  ๔.๐๐) 
ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท, และระดับ
ปริญญาเอก รวมทั้งต้องสอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 
Ph.D. Applicant 
IELTS = 5 
TOEFL iBT = 61 
TOEFL iTP = 500 

M.Sc. Applicant 
IELTS = 5 
TOEFL iBT = 54 
TOEFL iTP = 480 
MU-GRAD TEST = 60 
และมีผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ใน
เกณฑ์ดี นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และค่าใช้จ่ายราย
เดือน  
 
ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทท่ี ๒  : ส าหรับ
นักศึกษาปีท่ี ๒ ขึ้นไป 
(มีการจ ากัดปีที่จะขอได้ กรุณาดูประกาศ) 
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  และมีเกรดเฉลี่ย
สะสมในหลักสูตร  ๓.๒๕ ขึ้นไป (ระดับปริญญาโท) 
และ ๓.๕๐ ขึ้นไป (ระดับปริญญาเอก), 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนบณัฑติศึกษา ประเภทที่ ๑ และ ๒ 
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันกตัญญู และวันสถาปนาครบรอบ ๒๑  ปี 
วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑ สิงหาคม - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคปลาย ) 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๓๒  ปี หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหิดล – วันแม่” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  ๖ - ๘  สงิหาคม  ๒๕๖๑  

การประชุมวิชาการ International Symposium on Neuroscience and 
Global Health 2018  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐  
ต้อนรับคณะผู้เย่ียมชมศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

ผ่านการศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า ๒ ภาค
การศึกษา และมีผลผา่นทุกรายวิชา, มีหัวข้อ
วิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ แบบเดียวกับทุนบัณฑิตศึกษา 
 
การรับสมัคร : 
สมัครทางระบบ Online ต้ังแต่วันน้ี - ๑๔ 
สิงหาคม  ๒๕๖๐  –  ๖  กันยายน ๒๕๖๑  
 
สิทธิประโยชน์ : 
๑. ค่าลงทะเบียน (ตามที่จ่ายจริง) 
๒. เงินรายเดือน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ส าหรับ
ปริญญาโท และ ๗,๐๐๐  บาท ส าหรับปริญญา
เอก 
 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครได้ท่ี 
http://www.sirirajgrad.com 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖   ประจ าเดือนกรกฎาคม    ๒๕๖๑ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
The 3rd International Conference on Applied Science and Health 
(ICASH 3)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  



 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดโครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน ภายใต้กิจกรรม Soft Skills ทักษะทางด้าน
การเป็นผู้น า (Leadership and Management Skills) วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมบัณฑิต
วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโดยผลจากการส ารวจพื้นที่บริเวณอ าเภอ
สังขละบุรี โดยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า ชาวบ้านทีอ่าศัยอยู่ในพื้นที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย และการรักษาความสะอาดของคนในชุมชนที่ไม่ถูกหลักอนามัย จึงจัด
โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชนขึ้น เพ่ือให้ชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่ได้
เรียนรู้ และมีความรูค้วามเข้าใจในการดูแลสุขภาพมากย่ิงขึน้ รวมถึงการอบรมวธิีการ
เลี้ยงปูนาเพ่ือเป็นรายได้เสริม อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย น าความรู้ความ 
สามารถมาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือสังคม โดยร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในสาขาที่ตนถนัดแก่โรงเรียนและชุมชน ซึ่งภายใน
โครงการจัดมีการท ากิจกรรม ๓ ฐาน ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจสุขภาพ
นักเรียน และทดลองวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ านวนมาก 

 โครงการค่ายบณัฑติอาสาเสริมสร้างชุมชน 

 โครงการอบรมเทคนคิการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตพีมิพ์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

 บัณฑิตวิทยาลัย   จัดโครงการ   อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
(บรรยายภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน 
แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ รูปแบบการเขียนผลงาน ขั้นตอนการเขียน
ผลงาน วิธีการเขียนเสนอผลงาน และหลักการเสนอผลงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานการวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ ได้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 สัมมนาเชิงปฏบิัตกิารส าหรบันักศกึษาผู้ได้รบัทุนจากส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เมื่อวันที ่  ๒๐ - 
๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  Fisherman’s Resort จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภญิโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ให้เกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รอง
ศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง จากคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล เพ่ือให้ข้อมูล
เก่ียวกับเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ และเพ่ือเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาผู้
ได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงาน
การวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๐๙ 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล “ทูตบัณฑิตสัมพันธ์” รุ่นที่ ๑๑ 
(BRAND AMBASSADOR OF GRADUATE SCHOOL, MAHIDOL UNIVERSITY 
2018) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น 
๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤิทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธาน
ในพิธีเปิด  และให้เกียรติมอบโล่รางวัลและของที่ระลึก 
Mr. Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 
2018 
ได้แก่ นายปฏิพล ก้าวงามพาณิชย์ (บูม)  คณะกายภาพบ าบัด 
 
Miss Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 
2018 
ได้แก่ นางสาวตรีรัตษ์ชญากร แกว้ปัญญา (เชอรี่)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 เวทีการน าเสนอผลงานวิชาการ / งานประชุมวิชาการ 

 

ประกาศผลรางวัลโครงการ  
“ทูตบัณฑิตสมัพันธ์”  

รุ่นที่ ๑๑ 
 

BRAND  
AMBASSADOR  
OF GRADUATE 

SCHOOL,  
MAHIDOL  

UNIVERSITY 2018 

The Popular Vote Brand Ambassador of Graduate School, 
MU-2018 
ได้แก่ นายปฏิพล ก้าวงามพาณิชย์ (บูม)  คณะกายภาพบ าบัด 
        MR. S M MURSHID HASAN  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
 
The Congeniality Award Brand Ambassador of Graduate 
School, MU-2018 
ได้แก่ นายกันต์พิชญ์ฌาณน สารเงิน (เป้)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
 
The Best Spirit Award Brand Ambassador of Graduate 
School, MU-2018 
ได้แก่ MS. KHINE HSU WAI (KHINEHSU)  สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน 
 

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. คร้ังท่ี ๘ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
จัดประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ปิดรับผลงาน ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
วันท่ีจัดประชุม  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference 
“Higher Education for All: Surviving in Times of Change” 
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จัดประชุม ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
ปิดรับผลงาน ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๑ 
วันท่ีจัดประชุม  ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

 บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันสักการะพระศรศีากยะทศพลญาณ ประธานพุทธ
มณฑลสุทรรศน์ และหล่อเทียนพรรษา  เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในโครงการท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน  าฝน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและเห็นคณุค่าวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครวั 

   

 

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

 โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้องานประจ าสู่งานจดลิขสิทธิ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน  าฝนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
แด่พระสงฆ์วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม  จังหวัดนครปฐม จ านวน ๙  รูป  เมื่อวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ  ชั น ๑  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร. 
พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีพิธีท าบญุถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
สงฆ์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน  าฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรมจ าเป็นส าหรับ
พระสงฆ์ได้ใช้ระหวา่งการจ าพรรษา ทั งนี เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย 
และเพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “งานประจ าสู่งานจดลิขสิทธิ์” เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั น  ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
วิทยากรโดย คุณวรเดช ศรีปัญญาวุฒคิุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศและ
การจัดการฐานข้อมูล ภายในโครงการ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์
ผลงานจากงานประจ า สู่การจดสิทธิบัตร รวมถึงขั นตอน วิธีการ การขอจดลิขสิทธิ์ผลงาน เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้
ต่อยอดองค์ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย ท าบญุถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน  าฝน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

โครงการท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน  าฝน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๕ ปี สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา ภัคภิญโญ รักษาการรองผู้อ านวย 
การฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน  เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบการก่อตั ง ๓๕ ปี  เมื่อวันที่  ๒๓  
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมบญุศิริ   อาคารฝึกอบรม   สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน   
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   



 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ประจ าประเทศไทย Dr. Khaga Nath Adhikari ให้การต้อนรับ Honourable Upendra 
Yadav รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจ าประเทศเนปาล และ
ผู้แทนจาก Kathmandu University และ Norvic Group เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่  ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเย่ียมชมส่วนงานต่างๆ 
ของแต่ละคณะ  สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๖  ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพธิีท าบญุตกับาตร และถวายราชสดุดเีฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลศิฤทธิ์  คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และบคุลากรบัณฑิตวิทยาลัย รว่มพิธีท าบญุตักบาตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๖  พรรษา  เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากทุกสว่นงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเขา้ร่วม
กิจกรรมในครั้งน้ี 

Surveillance Audit ครั้งที่ ๑ ตามระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2015 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณ
กัมปนาท โกษา และคุณสุพงษ์ น่ิมกุลรัตน์ (Auditors) ผู้ตรวจประเมิน Surveillance Audit 
ครั้งที่ ๑ ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (ประเทศเนปาล) 



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 

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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