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 สสว. จับมือ ม.มหิดล MOU  
ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย  

และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ 
ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬา
ของประเทศไทย และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป นักกีฬา
สมัครเล่น และนักกีฬาอาชีพ เพื่อ

พัฒนา บุคลากร การฝึกอบรม และ
กิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ

ด้านกีฬาของประเทศไทย  

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 
ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  

 วั นจั นทร์ ที่  ๒๖  พฤศจิ กายน ๒๕๖๑  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล   ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการร่วมมือทางวิชาการ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อผู้ประกอบการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศ
ไทย  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั่วไป 
นักกีฬาสมัครเล่น และนักกีฬาอาชีพ อีกทั้งมีเจตจ านง
อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมมือในการศึกษา การวิจัย การ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ การพัฒนา
บุคลากร การฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย 
 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการ ว่า วัตถุประสงค์ของการ
ลงนามครั้งน้ี สสว. และ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ
ร่วมมือกันในกรอบวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
 ๑) สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ 
และการบริการสังคมที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านกีฬา ๒) ร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากร เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน การ

แลกเปลี่ยนบุคลากร และทรัพยากรระหว่างกัน 
รวมถึ งการขยายเครือข่ายความร่ วมมือไป
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) ร่วมมือในการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านกีฬ า  ๔ )  ร่ วมมื อ ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬา ภายใต้
บริบทโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SME 
หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไก
หน่ึงและเป็นพลังส าคัญที่สนับสนุนพัฒนาการ
เติบโตในภาคส่วนของเศรษฐกิจของทุกประเทศ 
ไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่ให้เดินไปข้างหน้า 
จากกระแสคนไทยที่ต่ืนตัวกับกระแสรักสุขภาพ 
สอดรับกับการเติบโตของกีฬาประเภทต่างๆ หรือ 
การออกก าลังกายใหม่ๆ ด้วยอุปกรณ์ออกก าลัง
กายต่างๆ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ยกระดับธุรกิจ
ด้านสุขภาพ  เป็นผลให้มีการสร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่
ใช้ในการสนับสนุนด้านการออกก าลังกายหรือ
กีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของคนไทย และ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสมัครเล่น หรือนักกีฬา
อาชีพ ซึ่ งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้น า ด้าน
การศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้
จากศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการ เพื่อพัฒนาและ
สร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ 
สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ หรือ
สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านกีฬาให้ครบ
วงจร เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนและ

ตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็ง 
น า ย สุ ว ร ร ณ ชั ย  โ ล ห ะ วั ฒ น กุ ล 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ในปีที่ผ่านมา 
สสว. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการ SME ที่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งการ
พัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการ
รวมกลุ่มหรือเครือข่าย ท าให้เกิดความเข้มแข็ง
ย่ิงขึ้น  สสว. ได้น านโยบายการพัฒนาเครือข่าย
หรือคลัสเตอร์มาก าหนดแนวทางการส่งเสริม 
SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  ผ่านโครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ในปี ๒๕๖๑  โดยเน้นการกระตุ้น
ความ เชื่ อม โยงกั นระหว่ า งผู้ ประกอบการ 
ค านึงถึงความต้องการของตลาด ต้ังแต่ ต้นน้ า 
กลางน้ า ปลายน้ า เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  
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ส าหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล
คร้ังน้ี เป็นการต่อยอดการท างานของสสว. ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจด้านสุขภาพ 
จากข้อมูล สสว. คือ มีจ านวนผู้ประกอบการ SME ที่
ประกอบกิจกรรมด้านกีฬา ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๗,๕๓๔ 
ราย มีอัตราการขยายตัวของผู้ประกอบการ SME ที่
ประกอบกิจกรรมด้านกีฬา ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ 
โดยเฉลี่ย ๒.๗% เฉพาะกิจกรรมด้านการจัดการแข่งขัน
กีฬา มีอัตราขยายตัวมากถึง ๑๑.๒% และการด าเนิน
กิจการสถานที่ออกก าลังกาย ๙.๒% 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๑ 
สสว. ได้ด าเ นินการส่งเสริมธุรกิจทางด้านสุขภาพ 
ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายมวยไทยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน กรุงเทพและปริมณฑล ให้เกิดการ
ยกระดับศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ มากกว่า ๕๑๐ 
ราย เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่า ๒๐.๗๑ 
ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซ่ึง
หากมีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเน่ืองก็จะ
สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล 
ดังน้ัน ในปี ๒๕๖๒ สสว.จึงได้ด าเ นินการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจกีฬา Sport Economy 
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME เพื่อส่งเสริม
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่าง
ผู้ประกอบการทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้รวมกัน
เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย สสว. และ ม.
มหิดล จะจัดเวทีแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น และ
ความต้องการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม 
และพัฒนาของผู้ประกอบการด้านกีฬาอย่างเป็น
รูปธรรม  

“การลงนาม MOU คร้ังน้ี มหาวิทยาลัย 
มหิดล เตรียมองค์ความรู้ด้านกีฬา ๗ หมวด เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ ซ่ึง สสว. เชื่อว่า จะ
สามารถให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางด้านกีฬาให้มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ SME 
ได้อย่างดียิ่ง และจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการเชื่อมโยง
เครือข่ายพันธมิตรที่ดี ในการที่จะร่วมกันสนับสนุน
อุตสาหกรรมด้านกีฬาในประเทศไทย ให้พร้อมที่จะก้าว
ไปสู่เวทีเศรษฐกิจโลกต่อไป”  

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ 

คณบ ดี บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ก ล่ า ว เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย  มี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยที่
ครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องในด้านกีฬา 
ภายใต้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบ าบัด คณะ
สาธารณสุขศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสต ร์   วิทย าลั ยวิ ทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา และ สถาบันโภชนาการ  ซ่ึง
ศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาน้ี  จะเป็น
วิทยาการที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ และ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างเสริมคุณภาพ 
และการดูแลสุขภาพของประชาชน  รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสมัครเล่น และนักกีฬา
อาชีพ  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีความ
พร้อมและศักยภาพในการให้การสนับสนุนในด้าน
วิชาการ และองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านกีฬาให้กับ
ผู้ประกอบการ สามารถสร้างโอกาสยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME ได้ในหลากหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มฟิตเนส กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนักกีฬา เป็น
ต้น  

ส าหรับศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์
ความรู้ทางด้านกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดลมีครบทั้ง 
๗ ศาสตร์ ได้แก่ เวชศาสตร์การกีฬา  โภชนาการ 
จิตวิทยาการกีฬา  ชีวกลศาสตร์  สรีระวิทยา การ
ฝึกสอนกีฬา การจัดการกีฬา   ซ่ึงองค์ความรู้ใน
ศ า ส ต ร์ ดั ง ก ล่ า ว จ า ก ส่ ว น ง า น ต่ า ง ๆ  ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล  สามารถให้การสนับสนุน เพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการทางด้านกีฬาให้มีความพร้อม
ในการด าเนินธุรกิจ SME ได้อย่างดียิ่ง เช่น 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มีการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เช่น การร่วมมือ
กับผู้ประกอบการในการท าวิจัยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ 
เช่น ชุดชั้นในสุภาพสตรีส าหรับการออกก าลังกาย 
รองเท้ากีฬาส าหรับกีฬาแต่ละประเภท คลินิก
ทางด้านกีฬา และการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

ส ถ า บั น โ ภ ช น ก า ร  แ ล ะ ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเ ก่ียวกับอาหารและโภชนาการ 
รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ การ
ประเมินภาวะโภชนาการ เค ร่ือง มือที่ ใช้ วั ด
องค์ประกอบของร่างกาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับนักกีฬาและ
คนไข้ โปรแกรมประเมินคุณค่าสารอาหาร การให้
ค าปรึกษา และองค์ความรู้ด้านโภชนาการ  

ค ณ ะ ก า ย ภ า พ บ า บั ด  มี ค ลิ นิ ก
กายภาพบ าบัดให้กับนักกีฬา หรือการดูแลนักกีฬา
ในการแข่งขัน การดูแลประเมินอาการบาดเจ็บ
ให้กับคนทั่วไป นักกีฬา และผู้ออกก าลังกาย  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มี
การสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทการจัดการการ
กีฬา ซ่ึงเน้นการท าธุรกิจทางด้านกีฬาให้มีความ
ยั่งยืน การใช้ศาสตร์การจัดการจากหลายๆ คณะ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดอบรมระยะสั้นให้
ความรู้กับผู้ประกอบการด้านการกีฬา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ Cyborg Olympic เป็นการพัฒนา
อุปกรณ์กระตุ้นคนพิการคร่ึงซีกเพื่อใช้ในการแข่ง
กีฬาได้โดยการควบคุมทางสมอง ซ่ึงอนาคตจะ
น าไปใช้ในการแข่งขันอีก ๔ ปีข้างหน้า การพัฒนา
เคร่ืองใช้วัดและท านายความบาดเจ็บของนักกีฬา
กอล์ฟ เคร่ืองตรวจวัดอารมณ์และฝึกสมาธินักกีฬา 
เคร่ืองมือฝึกการต่อยมวย การพัฒนาเซ็นเชอร์วัด
ความแรง ความเร็วต่อสู้ส าหรับการฝึกซ้อม       
เทควันโด้ 
 “ภายใต้ กรอบความร่วมมือตามบันทึก
ข้อตกลงน้ี สสว. และ มหาวทิยาลัยมหิดล หวงัเป็น
อย่างยิ่งว่า จะเป็นก้าวทีส่ าคญัในความร่วมมือ
อย่างยั่งยืน ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างและให้โอกาส
ผู้ประกอบการรายเล็ก รายใหญ ่ และภาคอุตสาห- 
กรรมของประเทศไทย น าความรู้จากศาสตร์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องไปบูรณาการ เพื่อยกระดับผู้ประกอบ 
การภาคธุรกิจด้านการกีฬาสู่ “ไทยแลนด ์เอสเอ็มอี 
๔.๐”  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  



๐๔ 

 บัณฑิตวิทยาลัย   เปิดให้ทุนสนับสนุน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาโท - 
เอก  ในการเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ ต่าง 
ประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้ังแต่ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒  
(จ านวน ๑๒  ครั้ง ) 
 คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 ๑.  เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
ระดับปริญญาโท - เอก  (ทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ) จากส่วนงาน   ที่บัณฑิต
วิทยาลัย  เป็นผู้บริหารเงินรายได้หลักสูตร  ซึ่ง
ได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ   ในระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่  
หรือส าเร็จการศึกษาแลว้ไม่เกิน ๑ ปี  
 ๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  

(แผน ก ) และนักศึกษาปริญญาเอก ที่สอบผา่น
โครงร่างวิทยานิพนธ์   โดยได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย ให้ด าเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้   
รวมทั้งได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว  และต้องไม่เป็นนักศึกษาที่
ได้รับทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน ไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
 ๓. ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการ
พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท- เอก ไปเสนอ
ผลงานวิชาการต่างประเทศ จากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๔. ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นล าดับ
แรก ของบทคัดย่อผลงานทางวชิาการที่จะ
น าเสนอ  และระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้น าเสนอ 
ผลงานที่จะน าเสนอ  จะต้องมีตราสัญลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏ  ในการน าเสนอ
ผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ 
Poster Presentation  
 ๕. กรณีได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนใน
การเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้ จากแหล่ง
ทุนอื่น โปรดระบุชื่อแหล่งทุนทั้งหมด เพื่อ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนสนบัสนุนนักศกึษาระดบั
บัณฑิตศกึษา ปริญญาโท - เอก ในการ

เสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๗ 

๑๙ - ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑  
ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
โครงการบรรยาย เรื่อง Online suicide, the dark psychology of internet 
insult forums, Bullying & cyberbullying risk factors 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๓ - ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑  
โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ภาคปลาย)  
ติดต่อ :  งานบริการการศึกษา, งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ ๑๐๑, ๒๐๐ - ๒๐๕ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๗๐  ประจ าเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  
งานเดิน - วิ่ง  มหิดล คนรักสุขภาพ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

ประโยชน์ในการพิจารณา 
 ๖. หากทราบภายหลังว่าผูส้มัครขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง   บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ
เรียกทุนคืนได้ 
 
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด  
      -  ก าหนดการช่วงเวลาการน าเสนอผลงาน   
      -  ระยะเวลาการสมัครขอรบัทุน  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 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๓ - ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๑  
โครงการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ภาคปลาย)  
ติดต่อ :  งานบริการการศึกษา, งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ ๑๐๑, ๒๐๐ - ๒๐๕ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๗๐  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

ระบบ :  ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์ค่าครองชีพของเศรษฐกิจไทย ที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการด ารงชีพในการศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการแข่งขันทางการศึกษาที่นักศกึษาต้องเตรียมความ
พร้อมก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมคัรงานและได้งานตามที่
ตนเองคาดหวังไว้ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เสริมสร้างประสบการณ์การท างานระหว่างการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท างานแก่นักศึกษา ที่มีความสนใจในการใช้เวลาว่างในระหวา่ง
การศึกษาให้เกิดประโยชน์ และเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาผู้ที่ต้องการหารายได้
พิเศษระหว่างการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายกับสถานประกอบการต่างๆ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมท างานกับองค์กร
น้ันๆ จึงเป็นที่มาของการจัดต้ัง โครงการศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ทราบความต้องการท างานของนักศึกษา 
 เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมโอกาสใหแ้ก่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการท างาน 
 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้พิเศษ

ระหว่างการศึกษา  
 เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
 หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 หน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานประกอบการต่างๆ 

หน้าจอเข้าใช้งานระบบ  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี 
http://www.grad.mahidol.ac.th/evaluation/employer/th/
index.php 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  งานกิจการนักศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐ ๒๔๔๑   ๔๑๒๕  ต่อ  ๖๐๐ - ๖๐๕  

หน้าจอเข้าใช้งานระบบ  ส าหรับหน่วยงาน และสถานประกอบการ 
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การท างานเป็นทีมดีกว่าการท างานคนเดียวอย่างไร 
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๐๖ ขอบคณุแหลง่ทีม่า:       
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ 

การท างานเป็นทีมดีกว่าการท างานคนเดียวอย่างไร 

  การท างานอยู่ในองค์กรเดียวกัน เหมือนกับ
การลงไปอยู่ในเรือล าเดียวกัน เมื่อต้องการไปให้ถึง
จุดหมาย สมาชิกทุกคนที่อยู่ในเรือ ก็ต้องช่วยกันพาย
เรือ ย่ิงช่วยกันพายมากเท่าไร  ก็ย่ิงไปสู่ความส าเร็จใน
การท างานได้เร็วขึ้นเท่าน้ัน ไม่เหมือนกับการต้อง
ท างานคนเดียว หากอยากจะไปให้เรว็ขึ้นก็ต้องย่ิง
ท างานให้มากขึ้น 
          แม้ว่าการท างานคนเดียว จะท าให้เราได้รับ
ความส าเร็จอย่างที่ใจเราคิด ไม่ต้องเสียเวลารอใคร ไม่
ต้องกลัวว่าใครจะมาเป็นตัวถ่วง ที่จะท าให้การท างาน
ของเราช้า แต่ก็ต้องยอมรับว่าการท างานคนเดียวน้ัน 
เป็นการท างานที่เหน่ือยเป็นอย่างย่ิง อีกทั้งยังท าให้
เราไม่ได้ฝึกทักษะการปรับตัวให้เข้ากบัคนอื่นด้วย 
          หลายๆ องค์กรเล็งเห็นว่าการท างานเพียงคน
เดียวน้ัน ท าให้การท างานส าเร็จผลช้า หากยังมัวมา
น่ังท างาน โดยใช้ก าลังคนเพียงไม่กี่คนในการท างาน
หลายๆ อย่าง เราคงไปถึงความส าเร็จได้ไม่ทันใจอย่าง
แน่นอน แต่หลายคนก็ยังคงเกิดค าถามขึ้นภายในใจว่า 
จริงหรือไม่ที่การท างานเป็นทีมจะให้ผลส าเร็จของงาน
ดีกว่าการท างานเพียงคนเดียว แล้วมีจุดใดบ้างที่การ
ท างานคนเดียวให้ผลดีกว่าการท างานเป็นทีม ลองมา
ดูการเปรียบเทียบที่ท าให้เห็นข้อแตกต่างของการ
ท างานทั้ง ๒ แบบ ดังน้ี 
          ๑. ความรวดเร็วในการท างาน 
  ท างานคนเดียว: การท างานทุกอย่างโดย
อาศัยคนเพียงคนเดียว ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วอย่างที่ใจเราคิด เรียกได้ว่างานเสร็จเร็ว แต่
เหน่ือย เพราะงานแต่ละอย่างต้องอาศัยทักษะในการ
ท างานที่ต่างกัน หากเราต้องท างานที่ไม่เคยท ามาก่อน 
เราจะรู้สึกว่าการท างานของเราไม่ราบรื่น ติดขัด 
  ท างานเป็นทีม: หากมีงานหน่ึงงานใดที่เรา
ไม่เคยท ามาก่อน เราสามารถใหค้นที่เชี่ยวชาญกวา่ท า
แทนเราได้ อีกทั้งการท างานแบบส่งต่อกันเป็นทอด 
ยังช่วยให้การท างานของเรารวดเร็วขึ้น เราเพียงแค่
ท างานส่วนของเราให้ดีที่สุด จากน้ัน ให้เพ่ือนร่วมงาน
คนอื่นช่วยท างานส่วนของเขาต่อ การท างานก็จะเร็ว
ขึ้นเป็นเท่าตัว 
          ๒. ความร่วมมือในการตัดสินใจ 
  ท างานคนเดียว: การท างานเพียงคนเดียว 
ท าให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่
ต้องรอการตัดสินใจของคนอื่น เพียงแต่เราต้องมั่นใจ
ในความสามารถของตัวเราเอง เราต้องรู้ว่าการ
ตัดสินใจของเราจะกระทบต่อการท างานหรือไม ่

 ท างานเป็นทีม: อาจจะเสียเวลาในการ
รอความคิดเห็นจากคนอื่น แต่ทุกคนในทีมได้มี
ส่วนร่วม ท าให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้ท าตามความ
คิดเห็นของส่วนรวม ไม่ใชค่วามคิดของคนใดคน
หน่ึง หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เราก็ไม่ต้องมา
โทษว่าเป็นความผิดของใคร เพราะทุกคนต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน ท าให้เกิดความผูกพันธ์ในทีม
มากขึ้น 
          ๓. ความคิดสร้างสรรค์ 
   ท างานคนเดียว: การท างานเพียงคน
เดียว ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ไมห่ลากหลาย
เท่าที่ควร หรือหากจะต้องคิดให้หลากหลาย เรา
ก็ต้องคิดให้เหมือนว่ามีคนหลายคนช่วยกันคิดอยู่ 
ซึ่งค่อนข้างใช้พลังงานในการท างานมากกว่าเดิม 
ท าให้เหน่ือยมากกว่าเดิม 
   ท างานเป็นทีม: การท างานเป็นทีม
ท าให้เราได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย การที่มีคน
หลายๆ คนชว่ยกันคิด จะท าให้เราได้แนวคิดที่
หลากหลาย สามารถน าไปปรับใช้ได้มากขึ้น และ
ทุกคนยังมีส่วนร่วมในการท างาน ในการออก
ความคิดเห็นเพ่ือค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดด้วย 
          ๔. การสร้างความสัมพันธ์ 
   ท างานคนเดียว: เมื่อเราต้องท างาน
คนเดียว เราแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์
กับใคร ไม่ได้คุยกับใครเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หากเราก าลังหาค าตอบให้กับงานที่ก าลัง
ท าอยู่ เราจะต้องคิดเพียงล าพัง ไม่มีคนคอยให้
ค าปรึกษา อาจจะท าให้เราเกิดความเครียดได้ 
   ท างานเป็นทีม: เมื่อต้องท างานเป็น
กลุ่มอาจจะมีบ้างที่ผิดใจกันหรือทะเลาะเบาะแว้ง

กันแต่ท้ายที่สุดแล้ว เราจะกลับมาคุยกันดีๆ ได้ 
เพราะว่า ความสัมพันธ์ที่มาจากการท างานเป็น
ทีมจะช่วยให้เราไม่สามารถโกรธกันได้นานเพราะ 
เรามีความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมร่วมกัน 
          ๕. ท างานท่ีตรงกับความสามารถ 
   ท างานคนเดียว: เมื่อเราต้องท างาน
คนเดียว เราต้องเป็นคนที่มีความสามารถรอบ
ด้าน ไม่มีสิทธิเลือกว่าจะท างานส่วนน้ี แต่ไม่
ท างานส่วนน้ีได้ เพราะในทีมมีเราเพียงคนเดียว 
ไม่สามารถโอนย้ายไปให้คนอื่นท าได้ เรียกได้ว่า
คนหน่ึงคนต้องท างานให้ครบทุกอย่าง 
   ท างานเป็นทีม: เราสามารถเลือกได้
ว่าเราจะท างานอะไร เพราะทุกคนต้องแบ่งหน้าที่
กันให้ชัดเจน หากเราไมถ่นัดที่จะท างานอีกอย่าง 
เราสามารถเลือกมาท างานอีกอย่างได้ เพียงแต่
ต้องบอกความจ าเป็น และขีดจ ากัดของความ 
สามารถของเราให้ทีมได้รับรู้ก่อน การได้ท างานที่
ตรงกับความสามารถ จะช่วยให้เราท างานออกมา
ได้ดี 
          ก่อนที่เราจะตัดสิน ว่างานแบบน้ีท าคน
เดียวดีกว่า หรือท าแบบเป็นทีมดีกว่าน้ัน อาจจะ
ต้องดูบริบทของงานให้รอบด้านเสียก่อน เพราะ
งานบางงานก็เหมาะกับวิธีการบางอย่าง จะเหมา
รวมว่าต้องใช้วิธีการท างานแบบทีมโดยตลอดก็คง
ไม่ได้ เพียงแต่ต้องเลือกให้ถูกวิธี การท างานก็จะ
ราบรื่น และประสบผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย
อย่างแน่นอน 



๐๗ 
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Live & Learn 
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 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “Cultural Trip ตอน Go Karn Together”  เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้
กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติได้ท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  และวิถชีีวิตของคนไทยมากขึ้น ตามสถานที่ดังน้ี ๑. วัดหินแท่นล าภาชี ๒. 
เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๒๒๔  ๓. ถ้ ากระแซและเส้นทางรถไฟสายมรณะ ๔. สะพานข้ามแม่น้ าแควและตลาดพลอย โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งไทยและ
ต่างชาติเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

 โครงการ Cultural Trip ตอน Go Karn Together 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
ขั้นพื้นฐาน” ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะการท างานด้านวิจัย 
(Research Skills) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการ
อบรม จัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา คณะสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพืน้ฐาน 

 โครงการอบรม Transformative Learning Skill 2 & Value-based Time Management  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “Transformative Learning Skill 2 & 
Value-based Time Management” ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ส าหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดย
มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. นพ. บดินทร์ ทรัพย์
สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เพ่ือให้ความรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด ทัศนคติ น าไปสู่การพฒันาทักษะที่
เหมาะสมในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และก่อให้เกิดทีมท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 Development Project for  
Management Activities 2019 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการ
บริหาร ปี ๒๕๖๒ (Development Project for Management Activities 
2019)  เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองไม้ แฟนตาซี อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.นพ.สรชัย ศรสีุมะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่าย
ภารกิจพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ รองศาสตราจารย์ ดร. 
จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงเกียรติ อาจหาญ และ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.
สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมมีการสรุปประเด็น 
จุดเด่น-จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการพฒันาของโครงการต่างๆ ใน
ภาคเรียนที่ ๑ และการวางแผนนโยบายกิจกรรม การเขียนโครงการ กิจกรรม 
พร้อมน าเสนอโครงการ เตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ ๒ เพื่อให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อการบริหารให้มีประสิทธภิาพต่อไป 

โครงการพฒันาสร้างสรรคก์ิจกรรมเพื่อการบริหาร ปี ๒๕๖๒ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๗๐  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้
เย่ียมชมศึกษาดูงาน  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ น าโดย ดร. ดาเรศ ชูศรี ผู้อ านวยการส านัก
วิชาการและบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา  ทั้งน้ี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้
เกียรติน าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นหัวข้อการ
เย่ียมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการด้าน MIS ระบบ
การก ากับตรวจสอบงานวจิัย การลงทะเบียน ระยะเวลาการศึกษา การอนุมัติส าเร็จ
การศึกษา ระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับข้อมูลการบริการและสื่อสารกบันักศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการบริหารจัดการงานด้านบณัฑิตศึกษา 

 

   

 

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 จัดงาน มหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะน าการศึกษา การรับสมคัรเข้า
เรียน โครงการเรียนล่วงหน้าในระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน
ในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมปลดปล่อยจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์
ด้วยการประดิษฐ์ผลงาน คัดลอกส าเนาภาพถา่ยขาว-ด า ลงในแผ่นพลาสติกใส โดยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทดลองด้วยตนเอง และน าผลงานกลับบ้านเป็นที่ระลึก วิทยากร
โดย คุณค ารณ ไพศาลพัฒนกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 งานมหิดลวิชาการ  เปดิบ้านมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ผูบ้ริหารวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เยี่ยมชมศกึษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๗ ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา- 
ลัยมหิดล เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบการ
ก่อต้ัง ๔๗  ปี  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ 
(๑๐๑) ชั้น ๑ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศกึษา เพ่ือมอบให้แก่
นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน ๗  โรงเรียน ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบบัที่  ๒๗๐ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ การบริหารโครงการมืออาชีพ : Professional Project Management 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “การบรหิารโครงการ
มืออาชีพ : Professional Project Management”  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลยั ศาลายา วิทยากรโดย 
คุณวีระชัย เขม้นงาน  และคุณอรรัตน์ ต้ังทองเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ 
เพื่อน ามาปรับใช้ในการท างานให้ได้ผลลัพธ์ทีคุ่้มคา่ และเกดิประสิทธิภาพสูงสุดให ้
แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศกึษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วชิิต สุธรรมารักษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภญิโญผล รองคณบดีฝ่าย
ภารกิจพิเศษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเชียงใหม่  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม  ๒๐๖  ชั้น ๒ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลณัฏฐ์ พลวัน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการรับบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหดิล ประจ าป ี
๒๕๖๑  ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน “Valuing : คุณคา่คน คุณค่างาน”  
วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ณ  มหิดลสิทธาคาร น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุเทพ ไวยครุฑธา  รองคณบดีฝา่ยวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์ ดร.
สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ พร้อมบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ในปีนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งผลงานน าเสนอทั้งหมด ๓ ผลงาน ได้แก่ ๑.
โครงการ ๓๐ นาที ขยับกายสบายจิต  ๒.QR Code Payment ๓. การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษส าหรบับุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ีเพ่ือเปิด
โอกาสให้กับบุคลากรทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและพัฒนาคุณภาพงาน  สู่การพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 

 งานมหกรรมคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าป ี๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Advance Strategic 
Planning Model (Holistic Management)” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดยคุณกุลชุดา 
ดิษยบุตร ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความย่ังยืนสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ โดยในงานจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง Advance Strategic 
Planning Model (Holistic Management) และร่วมกันท า Workshop ในหัวข้อ
ดังน้ี ๑. การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 
Triple Bottom Line ๒. การจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ๓. การจัดท า
ตัวชี้วัด (Performance Indicators)  จากนั้นร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  

 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ  Advance Strategic Planning Model (Holistic Management) 



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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