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๐๒ 

 

 บัณฑติวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ใหก้ารตอ้นรับคณะศึกษาดงูาน Dr. Nur Arfian, Dr. Widya 
Wasityastuti, และ Dr. Erna Kristin จาก Universitas Gadjah Mada, 
ประเทศอินโดนีเซีย 
 วันที่ ๙ สงิหาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา น าคณะศึกษาดูงานจาก Universitas 
Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางเขา้พบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ธนาภรณ์ รุ่งเรือง รองหวัหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และช่วงบา่ย เข้าพบ Dr. Aung Win Tun 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวเิทศสัมพันธ์ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือ
เกี่ยวกับโครงสร้างและการพัฒนาหลกัสูตรระดับบัณฑติศึกษา 
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิเทศสมัพันธ์ 
น าคณะศึกษาดูงานจาก Universitas Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย เข้า
พบ รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. อุไรวรรณ พานิช หวัหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 
และรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. อดศิักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์ ภาควิชาเภสัชวทิยา ณ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศกึษาดงูานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการของหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา โครงสร้างหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสตูร แผนการสอน รวมถงึกิจกรรมพัฒนา Soft Skills ของนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชา
เภสัชวิทยา และภาควิชากายวิภาคศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดล – วันแม”่ ประจ าปี ๒๕๖๑  วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมฉลองในโอกาสวัน
แม่แห่งชาติ  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ แด่ผู้ได้รับการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ 
ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิชาการ และ
บริการตรวจสุขภาพ โอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ หัวข้อ “Life long learning 
for essential development of the 21st century and beyond” ณ ชั้น  ๑ ส านักงานอธิการบด ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ 
งาน “มหิดล – วันแม”่ ประจ าปี ๒๕๖๑ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๑ 

 

๐๓ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรยี์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ 
บัณฑิตศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)  Graduate Students Orientation, 
Academic Year 2018 เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้อง  ๓๒๒  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นพ.  สรชัย 
ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลา่วรายงานการจัดงาน 
และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปดิ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ เพื่อ 
ให้นักศกึษาได้รับทราบข้อมูลดา้นการศึกษา กจิกรรมส าหรับนกัศกึษา 
และการบริการต่างๆ  อาทิ  การแนะน าระบบด้านสารสนเทศบณัฑิต
วิทยาลัย  กจิกรรม ASEAN Buddy  แนะแนวปฏิบตัิด้านการศึกษา การ
พัฒนาภาษาอังกฤษ  แนะน าสวสัดิการสิทธิประโยชน์ และการพัฒนา
ทักษะ Soft Skills  ส าหรับนักศกึษา  รวมทั้งแนะน าการให้บรกิารของ
หอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้งชาวไทย
และต่างชาติเขา้ร่วมงานจ านวน ๒๓๐  คน 

 

Graduate Students Orientation, Academic Year 2018 

การประชุมวิชาการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย รว่มกับ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีและ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
ออสโล ประเทศนอร์เวย์ กระทรวงการตา่งประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Neuroscience and Global 

 วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๖๑  :   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 น าโดย รองศาสตราจารย์  ดร. นัยพินิจ  คชภักดี  ผู้ประสานงานความ 
ร่วมมอืระหวา่งมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Oslo ให้เกียรต ิ
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานประชุม  จากนั้นพธิีเปิดโดย ศาสตราจารย ์ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วย ศาสตราจารย ์ ดร. บัณฑติ  
เจตน์สว่าง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) / ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย 
ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ และรองศาสตราจารย์ ดร. 
อภินันท์ อุดมกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสตูร สถาบัน 
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะผู้เขา้ร่วมการ 
ประชุม และไดร้บัเกียรติจาก คณุประสิทธิพร เวชประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทย 
ประจ ากรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เป็นตัวแทนรว่มกล่าวแสดงความยินดีใน  
การรว่มจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposiumon Neu-
roscience and Global Health 2018  ณ ห้องประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
สิรินทร์ พบิูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
   น าโดย ศาสตราจารย์ นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะ 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกยีรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอ้งประชุม 
๑๐๑  ชั้น ๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๐  (SiMR) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ : คณะวทิยาศาสตร์  
 น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่าย 
วิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกลา่วเปิดงาน ณ หอ้งประชุม ชั้น ๑ คณะ 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พญาไท  



๐๔ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

วันที่ ๑๖  สิงหาคม   ๒๕๖๑ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 รองศาสตราจารย ์ดร. นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมคณะผู้บรหิาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรบัคณะผู้บรหิารบณัฑิต
วิทยาลัย   และบุคลากรบัณฑติวิทยาลัย  ภายใต้โครงการ  MU  Grad 
Quality Assurance  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “MU Grad Quality Assurance บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  เพือ่แนะน าการเข้าถงึและการใช้งานระบบ   
สารสนเทศด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย  อาทิเช่น การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประธานหลักสตูร
ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบ AUN – QA  ข้อมูลส าหรับการท า Unit Cost กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา รวมถึงทุนและ 
รางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  เพือ่ใหค้ณาจารย์  ประธานหลักสูตร  และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปบริหารจัดการ ในการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้อย่างถกูต้อง  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส าหรับส่วนงานตา่งๆ ภายใต้การก ากับดแูลของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยในเดือนสงิหาคม  ๒๕๖๑ มีคณะ 
สถาบัน  วิทยาลัย  ในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมดังนี้ 

MU Grad  Quality Assurance  โครงการ  

วันที ่๘  สิงหาคม ๒๕๖๑ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 รองศาสตราจารย ์ ดร. นพ. ถาวรชัย ลิม้จินดาพร รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา พรอ้มคณะผู้บรหิาร ประธานหลกัสูตร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล ใหก้าร
ต้อนรับคณะผู้บรหิารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้
โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

ความแตกต่าง  
Google Drive File Stream  

กับ Backup and Sync 

ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจดัการฐานขอ้มูล 

ที่มา https://www.beartai.com/review/196415 

 จากที่มขี่าววา่ Google Drive จะปดิการใหบ้ริการโปรแกรมตัวเดิมในเดือนมีนาคมปี ๒๕๖๑ แต่ไม่ไดห้มายความว่า Google จะปิด
บริการ Google Drive แต่อย่างใด ยังมีบริการนี้ตามปกติ ไฟล์ไม่หาย เพียงแค่ให้ผูใ้ช้โปรแกรม Sync บนคอมพิวเตอร์ของ Google Drive ทั้งบน 
Windows และ Mac เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมใหม่ ซึ่งมีแยกออกมา ๒  ตัวคือ Google Drive File Stream กับ Backup and Sync  IT Tips. ฉบบันี้
จงึขอน าขอ้มลูความแตกตา่งระหวา่ง Google Drive File Stream  และ Google Backup and Sync for Drive  มาฝากคะ่ 

 Google Drive File Stream 
  Google Drive File Stream นั้นเป็นโปรแกรมส าหรับผู้ใช้งาน G Suite ซึ่ง G Suite นั้นจะเป็น Google Account ที่มีโดเมนของ
ตัวเอง  เช่น บญัชีส าหรับพนักงานองค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศกึษาตา่งๆ (บางสถาบันการศึกษาจบแล้วก็ยงัคงใช้งานต่อไดด้ว้ย) ที่
จะเป็นชื่อเมล์ @ โดเมนเว็บไซต์ขององค์กรหรือสถาบันเอง  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีการตดิตั้งโปรแกรมได้ที่ https://www.beartai. 
com/review/196415 

 Google Backup and Sync for Drive 
 Google Backup and Sync for Drive นั้นเป็นโปรแกรมส าหรับผู้ใช้งาน Gmail หรือ Google Account ธรรมดาทั่วไป ไม่ว่าจะแบบ
ฟรีหรือเสียเงินเช่าพื้นที่เพิ่มก็ตาม  โดยท่านสามารถดรูายละเอียดวธิีการติดตั้งโปรแกรมได้ที่ https://www.beartai.com/review/196415 

๒ ตัวนีแ้ตกต่างกันอย่างไร  

Google Drive File Stream 
 ใช้ได้กับอีเมลของ G Suite เท่านั้น เป็น Google Account ที่

มีโดเมนของตวัเองเช่นบัญชีส าหรับพนักงานองค์กร โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สถาบันการศกึษาตา่งๆ (บางสถาบันการศึกษา
จบแลว้ก็ยังคงใช้งานต่อไดด้้วย) ที่จะเป็นช่ือเมล์ @ โดเมน
เว็บไซต์ขององค์กรหรือสถาบันเอง 

 จะไม่ Sync ไฟล์ลงเครื่องทั้งหมด สามารถเลือกเฉพาะที่
จ าเป็นตอ้งใช้แบบ Offline ได ้

 

Google Backup and Sync for Drive 
 ใช้ได้กับ Gmail หรือ Google Account ธรรมดาทั่วไป 

ไม่ว่าจะแบบฟรีหรือเสียเงินเช่าพื้นที่เพิ่มก็ตาม  
 บังคับ Sync ไฟล์จาก Google Drive ลงเครื่อง โดยจะ

กินเนื้อที่บนเครื่องของคุณจริงๆ (ท าใหใ้ช้งาน Offline 
ได้ทั้งหมด) 

 มีฟีเจอรส์ ารองรปูภาพและวิดีโอลง Google Photos 
และส าเนา Backup ข้อมลูอื่นๆ 

ส าหรับ App บนมือถือและ Tablet/iPad ยังใช้ตัวเดียวกัน
เหมือนเดิมไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 



 HR  
มุม ‘ฅ’ คน 

Corner : 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๐๖ 

๔ ขั้นตอน 
การพัฒนาความสามารถให้ทันยุค 

Thailand 4.0 

Thailand 4.0 คือ ยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามาม ี
บทบาทมากขึ้น  มนุษย์จึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกที ่
พัฒนาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น องค์กร 
ต่างๆ จงึต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัการ 
เปลี่ยนแปลง โดยคิดค้นวิธีการพัฒนาองค์กรใหม่ๆ 
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกคา้อยู่เสมอ ซึ่ง 
หลายคนอาจเคยได้ยินถึงขั้นวา่ Thailand 4.0 
จะมีเทคโนโลยีเข้ามาท างานแทนท่ีมนุษย์เลยทีเดียว 
และหากเป็นเช่นนัน้ องค์กรก็คงไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะ 
ต้องจา้งงานมนุษยอ์ีกต่อไป แลว้เราจะท าอย่างไร? 

จริงๆ แล้ว Thailand 4.0 ไม่ได้นา่กลัวเลย 
เพราะเมื่อใดที่มนุษย์ยังมีความคดิสร้างสรรค์ที่ไมส่ิ้น 
สุด ก็ไม่มีอะไรสามารถแทนที่มนุษย์ได้  ฉบบันี้จึงได้ 
น าเคล็ดลับจาก JOBBKK.COM  ที่จะท าให้คุณได้ 
พัฒนาความสามารถให้ทันยุค Thailand 4.0 คุณ 
จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปวา่จะมีอะไรมาแทนท่ี จาก 
ขั้นตอนง่ายๆ ๔ ขัน้ตอนดังนี ้
  ๑. ปรับตัว : เมื่อเทคโนโลยียุค Thailand 
4.0  มีการพัฒนาโดยน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเทคโนโลยีช้ินนั้น
ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณจึงต้องปรับตัว
เพ่ือพัฒนาตัวเองให้ทันและเปิดใจยอมรับเพ่ือเรียนรู้
และค้นหาแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอด 
เช่น หากองค์กรน าหุ่นยนต์เขา้มาท างานร่วมกับคุณ 
นอกจากคุณจะต้องเรียนรู้เพื่อใหส้ามารถท างานกับ
หุ่นยนต์ได้แล้ว คณุก็ต้องคิดพัฒนาเพิ่มเติมอีกวา่ 
จะต้องท าอยา่งไรเพื่อใหง้านที่เกิดจากการร่วมงาน
ระหว่างคุณกบัหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น
เรื่อยๆ มิเช่นนั้นคุณอาจกลายเป็นคนที่รู้เพียงวิธกีาร
เปิดปิดการท างานของหุ่นยนต์เท่านัน้  
 

๒. ท างานเปน็ทีม : การท างานร่วมกับ 
คนหมู่มาก หรือทีเ่รียกว่า Teamwork ซึ่งจะไม ่
สมบูรณ์ หากขาด “ผู้น า” เพื่อชี้แนะและวางแนว 
ทางให้ team นั้น เดินหนา้ work อย่างมีประสิทธ-ิ 
ภาพ และประสบผลส าเรจ็ แต่ปัจจุบันนี้เป็นเทรนด์ 
ของ Hybrid Workplace  หรือการท างานออฟฟิศ 
แบบยืดหยุ่น  ที่สามารถท างานที่ไหนก็ได้  โดยใช ้
เทคโนโลยี เป็นศูนย์รวมของการ  Brainstorming 
มากกว่าห้องประชุม ดังนั้น  ค าวา่ Teamwork ในยคุ 
Thailand 4.0  จงึต้องมีค าว่า Collaboration 
(การรว่มมอื) ด้วยเพราะงานจะประสบความส าเรจ็ 
ได้ก็ต่อเมือ่ทุกคนในทีมให้ความร่วมมือ 
 

 ๓. สร้างภาวะผูน้ า : มีความกล้าคดิใน 

แบบที่แตกต่างและดีกว่าเดิม   โดยใช้ทักษะ 
Critical Thinking หรือทักษะการคดิเชิงวิพากษ์ 
ซึ่งเป็นการคิดที่เริม่จากความสงสัยหรือมีขอ้โต้ 
แย้งแล้วค้นหาค าตอบอย่างมีเหตุผล ไมส่ร้าง 
ความแตกแยกทางความคดิ และยุค Thailand 
4.0 นี ้ไม่วา่จะเปน็ผู้บรหิาร หัวหน้างาน 
หรือระดับ พนักงานก็จะต้องมีทกัษะในการพูด  
สามารถน าเสนอแนวความคิดกับผู้ร่วมงานทุกคน
ให้เขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบัติไดอ้ย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

   
 ๔.พัฒนาต่อยอด : งานทุกชิ้นจะตอ้ง

วัดผลได้เพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา 
ต่อยอด แต่การพฒันานั้นจะต้องไปในทิศทาง 
เดียวกับองคก์ร เพราะถ้าท าแต่อะไรซ้ าๆ ย่ าอยู่ 
กับที่ ความกา้วหน้าในหน้าที่การงานก็คงไม่เกดิ  
และคุณก็อาจถกูแทนที่ด้วยเทคโนโลยี Thailand 
4.0 อกีด้วย  

อย่างไรกต็ามทุกการเปลี่ยนแปลงของ
การท างาน คือความท้าทายใหไ้ด้ลองท าสิ่งใหม่ๆ 

ดังนั้น Thailand 4.0 เสมือนการไดป้ีนขึ้นภูเขา 
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้ามัวยืนมองอยู่ดา้นล่าง คุณก็ 
จะไม่มีวันรู้เลยวา่ยอดเขานั้นสวยงามขนาดไหน 
ซึ่งในบางครั้งอาจท าให้เหนื่อยหรือรูส้ึกท้อบ้าง 
แต่เมื่อไปถงึวันที่ประสบความส าเร็จ คุณจะรู้สึก 
ภูมิใจและเป็นคนใหม่ที่เก่งขึ้น มีความสามารถที ่
สูงขึ้น ที่ส าคัญคณุจะสามารถพัฒนาความ 
สามารถของตนเองใหม้ากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปได้ไม่ 
ยากเลย  เพราะฉะนั้น Thailand 4.0 จะไม ่
น่ากลวัอีกตอ่ไป ถา้คุณให้ความส าคญักับการ
ปรับตัว การท างานเป็นทีม การสร้างภาวะผู้น า
และการพัฒนาต่อยอด และไมว่่าจะอยู่ใน  
Thailand 4.0 หรืออยู่ในยุคใดก็จะไม่มีอะไรมา
แทนที่ความสามารถของคุณได้อย่างแน่นอน 

ขอบคณุแหลง่ทีม่า  
https://www.jobbkk.com/variety/

detail/4645 

https://www.jobbkk.com/variety/detail/4645
https://www.jobbkk.com/variety/detail/4645
https://www.jobbkk.com/variety/detail/4645


๐๗ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศให้ทุนเฉลมิพระเกียรติ ๖๐ ป ี
ครองราชสมบัต ิประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ภาคปลาย) 
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  - ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑  
ดาวน์โหลดใบสมคัรและดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดท้ี ่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/ 
รายชื่อส่วนงานทีส่นับสนุนให้ทุนเฉลิมพระเกยีรติ ๖๐ ปี 
ครองราชสมบัติ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/
Names-of-degrees-programs-update05.pdf  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  
งานกจิการนักศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์   ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  
พิธีเปิดพระบรมสาทิสลกัษณ์ และพระรูปเขียนในราชสกุลมหิดล  
ติดต่อ :  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๔๐ - ๒๔๒ 

ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบตัิ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ภาคปลาย) 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑ สิงหาคม - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
รับสมัครนกัศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคปลาย ) 
ติดต่อ : งานรบันกัศึกษา, งานวิเทศสัมพนัธฯ์ ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๗ 

๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑  
วันมหดิล  ประจ าปี ๒๕๖๑  
ติดต่อ :  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๔๐ - ๒๔๒ 

๘ กันยายน  ๒๕๖๑  
Welcoming day 2018 บณัฑิตพบมิตรใหม ่  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑  
โครงการอบรมเรื่อง ทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การค้นพบด้วย
ตนเอง ครั้งที่ ๑ 

๒๔ - ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑  
การเรียนการสอน MU GRAD TEST PREPARATION   
ติดต่อ :  งานศูนยภ์าษา  ต่อ ๑๕๐ - ๑๕๓  

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗   ประจ าเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๑ 

๒๔ สิงหาคม -  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  
รับสมัคร เรียนคอร์ส  MU GRAD TEST PREPARATION   
ติดต่อ :  งานศูนยภ์าษา  ต่อ ๑๕๐ - ๑๕๓  

๒๖ กันยายน   ๒๕๖๑  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับประธานหลกัสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามือใหม่  
ติดต่อ :  บัณฑิตวทิยาลัย  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการรว่มสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบนัวิจัย
ประชากรและสังคม คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตว
แพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มอบ
ทุนการศึกษา  ภายใต้ "ทุนเฉลมิพระเกียติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ" ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนนี้จะได้ลดหย่อน ๕๐% ส าหรบัค่าหน่วยกิต
และค่าบ ารุงการศกึษา จ านวน ๒ ทนุ  
สอบถามรายละเอียดได้ที่ cheerawit.rat@mahidol.edu 

๒๗  กันยายน ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย ตอ้นรับคณะผู้บรหิาร และบุคลากรจากงาน 
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๗  

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/Names-of-degrees-programs-update05.pdf
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/Names-of-degrees-programs-update05.pdf
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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “การน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ”  เมื่อวันที่ ๑๘  สิงหาคม 
๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม ๒๐๖  ชั้น  ๒  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. 
บุณยฤทธิ์ ปญัญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกจิพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรตจิาก 
รองศาสตราจารย ์ดร. โยธิน แสวงด ีจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อให้ความรู้กบันักศึกษาผู้ไดร้ับทุน
บัณฑิตศึกษา จากส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอผลงานวิชาการ
อย่างเป็นมืออาชพี และเพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอผลงานได้อยา่งถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพมากทีส่ดุ  

 โครงการ  การน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชพี  

 บัณฑิตวิทยาลัย รว่มกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Faculty of Public Health 
Universitas Indonesia, Universitas Sari Mutiara Indonesia,  และ  Indonesian  Public Health 
Association รว่มกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ  The  3rd International Conference on 
Applied Science and Health (ICASH 3) ภายใต้หัวข้อ “Addressing global health challenges : 
policy, research and practices” เมื่อวันที ่๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘  ชั้น  ๔  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  คณบดบีัณฑติวิทยาลัย ให้เกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อความเข้าใจอันดี
และตระหนกัถึงความส าคญัของสุขภาพ รวมถึงประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ประยุกตใ์นภูมภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  

 The 3rd International Conference on Applied Science and Health (ICASH 3)  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๑ 

๐๙ 

 
  เวทีการน าเสนอผลงานวิชาการ / งานประชุมวิชาการ 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
คร้ังที่ ๑๐  
จัดโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จัดประชุม ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  
ปิดรับผลงาน ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑ 
วันที่จัดประชุม  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

. ..."จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในความส าเร็จครั้งนี้ เกิดขึ้นในงาน 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ดิฉันมองเห็น 
พี่ๆพิธีกรดูสง่า บุคลิกดี พูดเก่ง จนดิฉันรู้สึกปลื้มและประทับใจในความสามารถ 
ของพี่ๆ และดิฉันแอบคิดว่า “ถ้าสักวันหนึ่ง ฉันได้มีโอกาสไปยืนจุดนั้นบ้าง ก็คงดี” 
และด้วยความคิดที่ว่า “ทุกความฝันของเราเป็นจริงได้ แค่ตั้งใจและลงมอืท า” ดิฉันจึง 
ตัดสินใจเข้าสมัครการประกวด Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol 
University 2018 
 หลังจากนั้นดิฉันพยายามค้นหาข้อมูลส าหรับการประกวด Brand Ambassa-
dor of Graduate School Mahidol University 2018 รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม 
พบว่า ดิฉันยังโชคดีอยู่บ้าง ที่ผ่านมาดิฉันได้รับโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ใน 
การเป็นนักพูด พิธีกร และการแสดงต่างๆ จากครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิม   
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี อีกทั้งยังมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนให้เป็นคนกล้า 
แสดงออก และพฒันาบุคลิกภาพที่ดีมาเสมอ ดิฉันรู้สึกหลงรักในเส้นทางการป็น 
นักพูด และการแสดง ซึ่งการได้เป็น Brand Ambassador of Graduate School, 
Mahidol University 2018 จะเป็นเหมือนอีกประสบการณ์หนึ่งท่ีจะมาช่วยเติมเต็มและ 
ให้โอกาสดิฉันเรียนรู้ เพื่อการพัฒนามากขึ้น   
 มากกว่านั้น ชื่อสถาบัน “มหาวิทยาลัยมหิดล” คือหนึ่งความใฝ่ฝันท่ีดิฉัน 
รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่ ดิฉันจึงอยากตอบแทนคุณ โดยการน าศักยภาพ 
ที่ดิฉันมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ ตามพระราชปณิธาน 
สมเด็จพระราชบิดา ปลายทางของความฝันท่ีเต็มไปด้วยความตั้งใจและความพยายาม 
วันนี้ดิฉันได้รับโอกาสให้เป็น Miss Brand Ambassador of Graduate School 
Mahidol University 2018 แต่ความส าเร็จนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ได้รับการ 
สนับสนุน ก าลังใจ การช่วยเหลือ และค าแนะน าต่างๆ จากพ่อแม่ พี่สาว คนใน 
ครอบครัว ครูบาอาจารย์ เพื่อนๆ และคนที่รักดิฉันทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
และขอขอบคุณทุกๆ สิ่ง ที่ให้โอกาสดิฉันมีวันนี้ ต่อไปน้ีดิฉันจะท าหน้าท่ีนี้ให้ดีท่ีสุด 
ด้วยใจรักค่ะ 
 ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย (Brand Ambassador of 
Graduate School, Mahidol University 2018) ที่ท าให้ดิฉันพบมิตรภาพดีๆ และ 
ประสบการณ์มากมาย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล  “ฉันคือมหิดล ฉันรักมหิดล"  

ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา  
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
ผู้ได้รับต าแหน่ง Miss Brand Ambassador of Graduate 
School, Mahidol University 2018  

 ประสบการณ์จากรั้ว..มหิดล   

PartofMUFGS 
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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วม
แสดงความยินดีกับ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โอกาสครบรอบ ๓๒ ปี หอสมุดและคลัง
ความรู้  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณโถงกลางชั้น ๓ หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จ
พระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ Giving to Mahidol Libraries 

   

 

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอื่นๆ  

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

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๒๘ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สณุีย์ กัลยะจิตร รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร ไดร้่วมแสดงความยินดกีับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบรูณ์ วัฒนะ รอง
คณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล เนือ่งในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 
๒๑ ปี วิทยาลัยศาสนศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคุณน้ าทอง  
คุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิต
วิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินร่วมในโครงการถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณร 
วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รอง
คณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ได้รว่มแสดงความยินดีกับ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จักรกฤษณ์ 
ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนือ่งในวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ ๒๘ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  เมือ่วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
ห้องประชุม R-114 ชั้น ๑  อาคาร ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ในโอกาสนี้บณัฑิตวิทยาลัย ได้รว่มสนับสนุนเงินเป็นทุนการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมงานวันกตัญญู และวันสถาปนาครบรอบ ๒๑ ป ีวิทยาลัยศาสนศกึษา  มหาวิทยาลยัมหิดล

บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๓๒ ปี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลยั ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กลัยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร ไดร้่วมแสดงความยินดกีับ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้   เมื่อวันที่ ๒๑  สิงหาคม  
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙  อาคารปัญญาพิพัฒน ์  สถาบันสิทธมินษุยชนและสันต-ิ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บณัฑิตวิทยาลัย ไดร้ว่มสนบัสนุนเงิน
เป็นทุนการศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวจิัย
องค์กรและนวัตกรรมการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อม
หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การตอ้นรับ คณะผู้เย่ียมชมศึกษาดงูานจาก บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรีะภาส คณุรัตนสิริ รองคณบดีฝา่ยอ านวยการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการด้าน
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑  ณ หอ้งประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบณัฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา โดยมีประเด็นในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อาทิเช่น การประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาตามเกณฑ์  (EdPEx) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การตีพมิพ์และเผยแพร่
ผลงานวิทยานพินธ์  ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการฐานข้อมลูทางดา้นบัณฑิตศึกษา  หลังจาก
นั้นคณะผู้ศึกษาดงูาน ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๖๗  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลยั ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑติ
วิทยาลัย    อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์ 
ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดฝี่ายพัฒนาภาษาตา่งประเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝา่ยภารกจิพิเศษ  Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสมัพันธ ์  พร้อมด้วย  หวัหน้างานและบุคคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ใหก้ารต้อนรับ 
รองศาสตราจารย ์ดร. จรัญ บุญกาญจน ์รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
และ ดร.หทัยกร พันธุ์งาม ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ดา้นการบริหารจัดการด้าน
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบณัฑิตวทิยาลัย  ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลยั ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานวจิัยและบริการวิชาการ  ๓๑๙-๓๒๐  งานพัฒนาหลักสูตร  ๓๐๙-๓๑๐  ศูนย์ภาษาตา่งประเทศ  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 
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