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๐๒ 

    คณะผูบ้ริหารบณัฑติวิทยาลัย เข้าพบเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  ประจ าประเทศไทย 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชา     
นุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองใน 
"วันมหิดล"  ประจ าปี  ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  

 ณ  ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 
น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
พร้อมเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  

 ณ ลานเอนกประสงค์  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุข-
ศาสตร์ น าโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย
องค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณุยฤทธิ์ ปัญญา
ภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  และสาขาคณะวิทยาศาสตร์   

 ณ  ลานสมเด็จพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สธุรรมารักษ์ ผูช้่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย   น าโดย   ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ  อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Dr. Aung Win Tun  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ เดินทางเข้าพบ Ms. Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจ าประเทศไทย  เมื่อวนัที่  ๖  กันยายน 
๒๕๖๑  ณ  สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ   ประจ าประเทศไทย
เพ่ือหารือความรว่มมือด้านการศึกษา และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
มหิดล  ในประเทศบังกลาเทศ    

บัณฑิตวทิยาลยั ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรยี์ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม  
พระบรมราชชนก  

เนื่องใน "วันมหิดล" ประจ าปี ๒๕๖๑ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 
๘) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ ๙) และพระรูปเขียน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์  เมื่อ
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณโถง ชั้น ๒ อาคารบณัฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา  น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.
เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  
โดยมี  ดร.  ไพรินทร์   ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
รองศาสตราจารย์  นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

๐๓ 

พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ ์และพระรูปเขยีนในราชสกุลมหิดล 

 
 
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ 
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานประชุม  จากน้ันพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  
เจตน์สว่าง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) / ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัย 
ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชวีวิทยาศาสตร์โมเลกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. 
อภินันท์ อุดมกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบัน 
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรบัคณะผู้เข้าร่วมการ 
ประชุม และได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิพร เวชประสิทธิ ์ เอกอัครราชทูตไทย 

ทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ นพ.มันตรี จุลสมัย (อดีต
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ศ. เกียรติคุณ 
ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสด์ิ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) รวมถึงคณะผู้บริหาร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการ รองคณบดี และตัวแทนจากส่วน
งานต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดล เขา้ร่วมในพิธคีรั้งน้ี ซึ่งพระบรมสาทิสลักษณ์ 
และพระรูปเขียนฯ ของทุกพระองค์ จ านวน ๗ ภาพ ได้รับความกรุณาจาก 
คุณประเวศ อิงคดาภา และ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นผู้มอบให้กับ
บัณฑิตวิทยาลัย  โดยเป็นผลงานการวาดของ คุณ มานพ ศภุนาม หลังจาก
น้ันได้มีการถ่ายภาพหมู่ และมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ ๑๐  เพ่ือ
ปลูกในบริเวณพื้นที่ของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 



๐๔ 
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 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  ณ หอประชุม 
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยในปีนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๘๖๕ 
คน และเขา้ร่วมพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร จ านวน ๑,๑๒๐ คน แบ่งเป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๘๗ คน ผู้แทนระดับ 
ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จ านวน ๒ คน  ระดับปริญญาโท จ านวน ๙๒๘ คน  ผู้แทนประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๒ คน  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐   มหาวทิยาลัยมหดิล 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
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๐๕ 

๓ วิธีง่ายๆ ช่วยลดขนาดไฟล์เอกสารของ  
Microsoft Word 

 เลือกความละเอียดตามใจชอบ ย่ิงค่า ppi ย่ิงสูง ภาพย่ิง
ละเอียด แต่ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ตามไปด้วย 

ที่มา https://tips.thaiware.com/1071.html 

 โดยปกติแล้ว เราจะไม่ค่อยมีปัญหากบัขนาดของไฟล์เอกสารจากโปรแกรม Microsoft Word กันมากนัก เพราะไฟล์ส่วนใหญ่อย่างไฟล์เพลง, 
ไฟล์รูป, ไฟล์เกมส์ ฯลฯ มีขนาดไฟล์ใหญ่กว่าเยอะ แต่หากเกิดมีความจ าเป็นที่ต้องลดขนาดไฟล์ Word ขึ้นมา เช่น ใหญ่จนส่งอีเมล์ไม่ผ่าน หรือจะอัพ
โหลดไปแปะบนเว็บบอร์ดที่ส่วนใหญ่ให้พื้นที่จ ากัด  ฉบับน้ีเราจึงมีเทคนิคในการลดขนาดไฟล์มาฝากค่ะ 

ย่อไฟล์ลงได้มากขนาดไหน 
 จากรูปภาพจะเห็นว่า .docx มขีนาดที่เล็กกว่า .doc เกือบ 
๔ เท่า เลยทีเดียว ส่วนการบีบอัด เน่ืองจากไฟล์เดิมก็เล็กมากอยู่แล้ว 
จึงมีผลแค่เล็กน้อยเท่าน้ัน 

๓. ใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์ช่วย 
 ไม่ว่าจะเป็นไฟล์อะไร เราก็สามารถใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์
เพ่ือลดขนาดไฟล์ได้ ไม่เว้นแม้ แต่ไฟล์เอกสาร ซึ่งโปรแกรมบบีอัดไฟล์ก็
มีอยู่หลายตัว เช่น WinRAR, WinZip หรือ 7-Zip (ฟรี) ซึ่งหลงัการบีบก็
จะลดขนาดไฟล์ลงไปได้อีก  แต่จะลดมากหรือน้อย ก็ขึ้นกับจ านวนไฟล์
ในตัวเอกสารด้วย 

๒. ลดขนาดไฟล์ภาพในเอกสาร 
 โดยส่วนใหญ่ไฟล์เอกสารที่มีเฉพาะตัวอักษรจะมีขนาดเล็กอยู่แล้วแต่
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใส่รูปภาพลงไปในเอกสาร ขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นทันที 
 ในการใส่รูปภาพลงในเอกสาร ปกติแลว้เราสามารถ Copy รูป แล้วมา
วางด้วยค าสั่ง Paste ได้ทันที ซึ่งรูปที่ถูกวางลงมาอาจถูกบันทึกเป็นนามสกุล .PNG 
ไม่ก็ .BMP ซึ่งใช้พื้นที่เยอะกว่า .JPG พอสมควร แต่หากเราใช้ค าสั่ง Insert >> 
Picture ภาพจะถูกวางลงในแบบ .JPG ตลอด ซึ่งสามารถช่วยลดพื้นที่ไฟล์ได้ และ
ที่พลาดไม่ได้เลย เวลาบันทึกไฟล์ให้เลือก Save as จะเห็นว่าข้างปุ่ม Save มีเมนู 
Tools อยู่ ให้เราคลิกเขา้ไป แล้วเลือก Compress Pictures 

๑. บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .docx 
 นับต้ังแต่โปรแกรม Word 2007 เป็นต้นมา เอกสารจะถกูบันทึกเป็น
นามสกุล .docx แทน .doc โดยเหตุผลที่เราจะใช้ .doc ก็ต่อเมื่อเราต้องการให้ไฟล์
รองรับการเปิดบนโปรแกรมเอกสารเก่าๆ เท่าน้ันเอง แต่บางคนไม่รู้ ก็เลือกบันทึก
เป็น .doc ตามความเคยชินเหมือนเดิม 
 จุดเด่นของ .docx คือ มีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า .doc หลายเทา่หรือหากมี
ไฟล์ .doc อยู่ต้องการแปลงไฟล์เป็น .docx กแ็ค่เปิดไฟล์ดังกล่าวขึ้นมาแล้วคลิกไป
ที่ File >> Convert แล้วคลิกเลือก OK ก็เท่าน้ันเอง 

https://software.thaiware.com/1523-WinRAR-Download.html
https://software.thaiware.com/1766-WinZip-Download.html
https://software.thaiware.com/8889-7-ZIP-File-Compression-Download.html


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาเพื่ออาหารปลอดภัย  (ภาคพิเศษ)  
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๑ 

๐๖ 

หลักสูตร ๒ ปี (ปีที่ ๑ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  
ปีที่ ๒ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) 
แผน ก วิทยานิพนธ์  (ท าวิจัย ๒ ภาคการศึกษา) 
แผน ข สารนิพนธ์  (ท าวิจัย ๑ ภาคการศึกษา) 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๒ ปี ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๑. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ  MU GRAD TEST ได้ ๓๖ 
คะแนนขึ้นไป, IELTS3,TOEFL internet based ๓๒ คะแนน,TOEFL 
ITP ๔๐๐ คะแนน ขึ้นไป (ผลสอบไม่เกิน ๒ ปี) 
 ๒. จบปริญญาตรีสายวิทย์ เกรดเฉลี่ย ๒.๕ ขึ้นไป 
 ๓. ผู้เข้าศึกษาในแผน ข ต้องมีประสบการณ์ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหารโภชนาการหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างน้อย ๒ 
ปี 

 ๑. วิจัยและพัฒนาอาหารสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ 
อาหารใหม่  ให้ปลอดภัยตามกฎหมาย 
 ๒. วิจัยบทบาทของอาหารด้านปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันโรค 
เรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ เป็นต้น  
 ๓. เตรียมเอกสารขอการรับรองวัตถุเจือปนอาหาร/อาหารใหม่ 
(novel food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/การกล่าวอ้างทางสขุภาพ 
 ๔. ก ากับดูแลงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO17025 และทดสอบทางพิษวิทยาตาม  OECD  
 ๕. ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต   
ของผลิตผลทางการเกษตร และปศุสัตว ์
 ๖. วางแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๗. ให้ค าแนะน าการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/อาหารสขุภาพ 
อย่างปลอดภัย 
 ๘. ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น พิจารณาความน่าเชื่อถือของขา่วสาร 
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสุขภาพ  เลือกอาหารที่มีประโยชน์ และ 
ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อโรค 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  
http://www.grad.mahidol.ac.th/Admission/online/index_EN/page.php?
page=STDchoose.php 
หรือ โทร. ๐ ๒ ๘๐๐๒๓๘๐ ต่อ ๓๒๖ 
E-mail: chaniphun.but@mahidol.ac.th; dunyaporn.tra@mahidol.ac.th  

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

เรียนแล้วน าไปใช้ท าอะไรได้บ้าง.. 



๐๗ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ Say cheese with cell phone   
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

ทุนสนบัสนุนนักศกึษาระดบั 
บัณฑิตศกึษา ปริญญาโท - เอก  
ในการเสนอผลงานทางวิชาการ 

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑ สิงหาคม - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
(ภาคปลาย) 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๗ 

๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารอนาคตและความไม่แน่นอน 
(Future and Uncertainty Management)  
ติดต่อ :  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๔๐ - ๒๔๒ 

ทุนสนบัสนุนนักศกึษาระดบั
บัณฑิตศกึษา ปริญญาโท - เอก  
ในการเสนอผลงานทางวิชาการ 

ภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๑  
โครงการ เทคนิคการพฒันาโครงการแบบมืออาชีพ  
Professional Project Development Techniques (T)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๑  
โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน 
USING THE BASIC SPSS FOR WINDOWS PROGRAM (T)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘   ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้ทุนสนับสนุน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท - เอก ใน
การเสนอผลงานทางวชิาการ ภายในประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑  - กันยายน ๒๕๖๒
(จ านวน ๑๒  ครั้ง ) 
 
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด  
- ก าหนดการช่วงเวลาการน าเสนอผลงาน   
- ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน  ได้ที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/Thailand2562.pdf 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี http:// 
www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/ 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี งานกิจการนักศึกษา 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๘ ตุลาคม  ๒๕๖๑  
Students from Exchange Organization, Indonesia visit to FGS
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  
           งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๗ 

๗,๑๔,๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
Thai Culture for Daily Life 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

 

 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้ทุนสนับสนุน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท - เอก ใน
การเสนอผลงานทางวชิาการ ต่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
ต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๖๑  - กันยายน ๒๕๖๒
(จ านวน ๑๒  ครั้ง ) 
 
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด  
- ก าหนดการช่วงเวลาการน าเสนอผลงาน   
- ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน  ได้ที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/proceeding2562.pdf 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี http://
www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/ 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี งานกิจการนักศึกษา 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

วันนี้ - ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๑  
www.grad.mahidol.ac.th 



 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง ทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การค้นพบด้วย
ตนเอง ครั้งที่ ๑ ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม 
(Creative and Innovative Skills)  เมื่อวันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นพ. บดินทร์ 
ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ทั้งน้ี
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ผา่นประสบการณ์จริง ปรับเปลีย่นมุมมอง ทัศนคติ น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent)  และประสิทธภิาพการท างาน
เป็นทีมต่อไป 

 โครงการอบรมเรื่อง ทักษะการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลง : การค้นพบด้วยตนเอง ครั้งที่ ๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ 
Welcoming day 2018 บัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน “ย่ิงรู้จัก ย่ิงรักเธอ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน 
๒๕๖๑  ณ ห้อง ๓๒๒  ชั้น ๓  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการ
ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้นักศกึษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะ สถาบัน 
และรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผ่านกิจกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธาน
เปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กรชิ หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   กิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วย  กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมย่ิงรู้จักย่ิงรักเธอ พิธีบายศรีสู่ขวญั และเล่นเกมเพ่ือ
รับของที่ระลึก ทั้งน้ีมีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้ารว่มกิจกรรมจ านวนมาก  

 Welcoming day 2018 บัณฑิตพบมิตรใหม่  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๑ 

๐๙ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ (GRAD 
SPORTS DAY 2018) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการ 
เป็นผู้น า (Leadership and Management Skills)  เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน 
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล  สร้างเสริมสุขภาพของตนเองและเรียนรู้การอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่น น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่า 
บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ภายในโครงการจัดให้ 
มีการแข่งขันกีฬา อาทิ แบดมินตัน ปิงปอง วอลเลย์บอล บาสเกตบอล  
กิจกรรมนันทนาการ  “ฉันอยากรู้จักเธอ เธออยากรู้จักฉัน” โดยมีผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ ดร. พราม อินพรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วัจนันท์  มัตติทานนท์    คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและมอบถ้วยรางวัลต่างๆ  แก่ผู้ชนะการแข่งขันและผู ้
เข้าร่วมกิจกรรม   

กระชบัมิตรบณัฑติสัมพันธ์ (GRAD SPORTS DAY 2018) 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางราตรี เทพเกษตรกุล รองผู้อ านวยการบริหาร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช อดีตผู้อ านวยการ และนายสัตวแพทย์ สุรชัย 
จันทร์ทิพย์ รองผู้อ านวยการควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๗ ปี การก่อต้ังศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วม
สนับสนุนเงินเพ่ือท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่สัตว์ทดลองที่สูญเสียชีวิต และเพ่ือสบทบ
ทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์   ให้แก่โรงพยาบาลพุทธมณฑล  

   

 

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 โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ 
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบการก่อต้ัง ๒๔ ปี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  ณ 
หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสนับสนุนเงินเพ่ือสมทบทุนการศึกษาของ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๔  ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๗  ปี ศูนย์สตัว์ทดลองแหง่ชาติ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามือใหม่  เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  
ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบข้อมูล
ด้านบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
งาน และบรรยายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ประธานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มือใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ควรทราบ อาทิเช่น Program Director’s Roles and 
Management และกรณีศึกษาจากการบริหารจัดการด้านบณัฑิตศึกษา ต่อด้วยการ
ให้ข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับประธานหลักสูตร 
โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล การตอบข้อซักถามต่างๆ 
โดยมีประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขาหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เขา้ร่วม ๑๓๐ คน 

 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการส าหรบัประธานหลักสตูรระดบับัณฑิตศกึษามือใหม่ 



 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ  อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ 
ยมาภัย หัวหน้าโครงการ และบุคลากร งานพันธกิจสัมพันธม์หาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม  เมื่อ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๒๐๖  ชั้น  ๒  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  
โดยครั้งน้ี คณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเขา้ใจ
ในระบบฐานข้อมูล ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคม และเพ่ือการต่อยอดการ
พัฒนาการท างานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสงัคม ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ Excel-
lence in professional services and social engagement ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๖๘  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี  ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ จากน้ันผู้เกษียณอายุราชการ 
กล่าวแสดงความรูส้ึก ความผูกพันที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมมอบของที่ระลึกและถา่ยภาพ
หมู่ร่วมกัน ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ Dr. 
Jan O’Day Davies อาจารย์ งานศูนย์ภาษา นางจงลักษณ์ เมอริดิธ ผู้ช่วยอาจารย์ งานศูนย์
ภาษา และนางสาวบุศรา ฤกษ์งาม นักวิชาการศึกษา  งานบรกิารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผูบ้รหิาร และบคุลากรจากงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกบัสังคม 

 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพธิีลงนามสญัญาและมอบเกียรตบิัตรแก่นกัวิจัยรุ่นใหม่  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพธิีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงาน
เสริมสร้างศักยภาพและพฒันานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวจิัยและนวัตกรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น ๒ โรงแรม
มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี 
ศาสตราจารย์  นพ. สิรฤิกษ์  ทรงศิวไิล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานใน
พิธีเปิด  ซึ่งในครั้งน้ีมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารบัมอบเกียรติบัตร 
ในระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๑  คน  และระดับปริญญาโท จ านวน ๑๓  คน 



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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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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หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   ๑๓๐ - ๑๓๕  งานรับนักศึกษา  ๑๑๐ - ๑๑๕  งานบริการการศึกษา   
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