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“งานเดิน-วิ่ง มหิดลคนรักสุขภาพ”  
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
และ ๕๕ ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 



๐๒ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑   ประจ าเดือนธันวาคม   ๒๕๖๑ 

๐๒ 

 “งานเดิน-วิ่ง มหิดลคนรักสุขภาพ”  
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี  

วันพระราชทานนาม  
๑๓๑  ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ๕๕ ปี   

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
     บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภานักศึกษาและองค์การ  
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “งาน
เดิน-วิ่ง มหิดลคนรักสุขภาพ” เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๕๐
ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
๕๕ ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย 
มหิดล   ศาลายา   โดยมีศาสตราจารย์   ดร. พญ.  พัชรีย์  
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวรายงาน
ต่อประธานในพิธี    ซ่ึงได้รับเกียรติจาก    ศาสตราจารย์ 
นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม Aerobic 
Dance โดยตัวแทนผู้น าออกก าลังกาย จากสภานักศึกษา
และองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และกิจกรรมเดิน -
วิ่ง โดยแบ่งได้ ๓ ระยะ ได้แก่ Mini Marathon (10 km.) 
Fun Run Period (5 km.) และ Walk - Run Period   
(3 km.) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น ๑,๘๑๒ คน ซ่ึง    
ผู้ท่ีได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ จ่าเอกณรงค์เดช ทาพารักษ์ 
และนางสาวธัญภรณ์ ติยาภรณ์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
น าเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความพิการ และนักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์ต่อไป 



๐๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 

  บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมหารอืแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ท่ีประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) ครั้ง
ท่ี ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๙ - ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
โดยในวันท่ี ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๑  จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กฎหมาย
และวิธีปฏิบัติท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรทราบ” ณ ห้องอเนกประสงค์ ๔๑๑  
ชั้น ๔  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าว 
เปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หลังจาก
นั้นคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาฯ ได้ท ากิจกรรม MU Tour เพื่อเยี่ยมชมมหิดล
สิทธาคาร และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
และในวันที่ ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๑  ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
การประชุม และร่วมในการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐ และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้อง 
๒๑๗ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) ศาลายา 

การประชุม ที่ประชมุคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 
และมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๑ 

 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
จากส่วนงาน คณะ สถาบัน ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
กายภาพบ าบัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้า
พบ คุณก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬา
แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย เพื่อยกระดับความรู้ด้านการจัดการกีฬา และเสริมสร้าง
ศักยภาพพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ อีกท้ังเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูล และศูนย์กลางสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านกีฬาที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



๐๔ 

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศให้ทุนส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษา
ผู้ท ากิจกรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 ๑. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได้
ลงทะเบียนเข้าศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย
กิต 
 ๒. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่
เคยมีประวัติผิดวินัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๘ 
 ๓. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหน่ึง
ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๔. เป็นผู้ท ากิจกรรมประเภทใดประเภท
หน่ึงดังต่อไปน้ี 
          -  ปฏิบัติงานในหน้าท่ีคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการชมรมต่างๆ ในบัณฑิตวิทยาลัย
หรือกรรมการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 -  เป็นผู้ร่วมกิจกรรมขององค์การ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชมรมฯ หรือสภา
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและมีผลงานดีเด่น  
  -  เป็นผู้เสียสละต่อสังคม หรือเป็นผู้น า
ชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย 
 ๕.  ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐   
 
 การสมัครขอรับทุน 
 ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องยื่นเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ ดังน้ี 
 ๑. ใบสมัครทุนศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษา
ผู้ท ากิจกรรม ๑ ชุด 
 ๒. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด ๑ น้ิว จ านวน 
๑ รูป 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเภทนักศึกษาผู้ท ากิจกรรม  

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑ ปี  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๗  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

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

วันน้ี - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
รับสมัครโครงการ Brand Ambassador of Graduate Studies 2019  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 
โครงการอบรม การบริหารจัดการโครงการ Project Management 
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเรียนที ่๒ 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 

๒๗ มกราคม  ๒๕๖๒ 
Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version) 
(Creative and Innovative Skills)  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๖ มกราคม  ๒๕๖๒  
โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๙ มกราคม ๒๕๖๒  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจยัประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๗  

 ๓. ส าเนา Transcript ระดับปริญญาโท 
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต จ านวน ๑ ชุด 
 ๔. หนังสือรับรองจากอาจารย์จ านวน ๑ 
ฉบับ 
 ๕. รูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมระบุ 
วันเดือนปี ชื่อกิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม 
 
 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร  และหลักฐาน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ณ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โทร. ๐ ๒๘๐๐ ๒๔๔๗ , ๐ ๒๔๔๑ ๕๑๔๖  หรือ 
๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ ๖๑๐ โทรสาร ๐ ๒๘๐๐ 
๒๔๔๗  
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  
(ในเวลาราชการ)  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.grad.mahidol.ac.th 

๒๐ มกราคม  ๒๕๖๒  
อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for window ขั้นพื้นฐาน SPSS for window analyze 
data (English version) 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑๒ มกราคม  ๒๕๖๒  
งานวันเด็ก ๒๕๖๒  (Children's Day 2019) 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑๘  มกราคม  ๒๕๖๒  
อบรมการน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 
เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลยัมหิดล และ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าป ี๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๔ มกราคม  ๒๕๖๒ 
พิธีลงนามความรว่มมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕,๑๓๐ - ๑๓๗  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 

๐๕ 

๓ วิธีง่ายๆ ในการดู Google Calendar  
บนคอมพิวเตอร์  

แหล่งข้อมูล 
 https://tips.thaiware.com/1109.html 

 Google Calendar เป็นแอปปฏิทินของ Google ท่ีหลายคน
ชอบใช้เน่ืองจากสะดวก และ Sync ข้อมูลผ่าน Cloud ด้วย ท าให้ดูข้อมูล
ในตารางนัดหมายจากอุปกรณ์ไหนก็ได้ ปกติแล้วผู้ใช้อาจจะเปิดดู Google 
Calendar จากสมาร์ทโฟนโดยตรง หรือหากบนคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าเว็บ 
https://calendar.google.com ผ่านเว็บเบราว์เซอร์  แต่การดูผ่าน
เบราว์เซอร์อาจไม่สะดวกเท่าไหร่ IT Tips ฉบับนี้จึงน าเคล็ดลับง่ายๆ ในการ
ดู Google Calendar บนคอมพิวเตอร์  มาฝากกันค่ะ 
 
ใช้แอป Calendar ของ Windows 
 ใน Windows 10 จะมีแอป Calendar อยู่ เข้าได้ด้วยการคลิกท่ี 
Start แล้วพิมพ์ว่า Calendar ก็จะเจอ (หรือจะคลิกที่ปฏิทินตรงมุมขวาของ 
Taskbar แล้วคลิก + เพื่อสร้างนัดหมาย แล้วคลิก <-- เพื่อย้อนเข้าปฏิทินก็
ได้ 
 
เพื่อความสะดวกให้เราคลิกขวาท่ีไอคอน Calendar แล้วเลือก Pin to 
taskbar  จากนั้นคลิกที่ไอคอนเฟือง แล้วเลือก Manage Accounts 

คลิกเลือกไปท่ี Google ท าการเข้าระบบด้วยบัญชีของ Google  
แล้ว กด Allow เพื่อให้ Windows เข้าถึงข้อมูลได้ ท าตามขั้นตอนไป

ใช้แอป Calendar ของ Chrome 
 ใช้เบราว์เซอร์ Chrome เข้าไปท่ี Chrome เว็บสโตร์ แล้วค้นหา
แอป Google Calendar เพื่อติดต้ัง หรือเข้า URL น้ีได้เลย https://
chrome.google.com/webstore/detail/google-calendar/
gmbgaklkmjakoegficnlkhebmhkjfich 

สร้างทางลัดบนหน้า Desktop 
 เข้าเว็บไปท่ี https://calendar.google.com/calendar/r คลิก
ค้างที่ช่อง Address แล้วลากใส่ลงบนหน้า Desktop ได้เลย สามารถกด F2 
เพื่อท าการแก้ไขชื่อ Shortcut ได้ตามต้องการ 



 HR  Corner :มุม ‘ฅ’ คน 

โลกเปลี่ยน เราปรับ  รับ (ทักษะ) อนาคต 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 

๐๖ 
ขอบคุณแหลง่ทีม่า:       

ที่มา : คอลัมน์ Think foresight  
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกจิ 

 บรรยากาศช่วงปลายปีแบบน้ี หลายท่าน
คงสรุปงาน ปิดยอดผลงาน หรือมีกิจกรรมส่วนตัว 
อย่างเช่น การทบทวนเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดในปีเก่าและ
ตั้งเป้าหมายให้กับปีใหม่ หรือ New Year’s Resolu-
tion เพื่อมองหาโอกาสการพัฒนาตัวเองท่ีมุ่งมั่นและ
ท้าทาย เตรียมพร้อมกับอนาคตข้างหน้า 
 ปีท่ีผ่านมา มีหลายข่าวความเปลี่ยนแปลง
ของโลกใบน้ี จนท าให้เราตั้งค าถามกับทิศทางการ
พัฒนาคนว่าควรเป็นอย่างไร พาดหัวข่าวท่ีน่าตกใจ
อย่าง “มนุษย์พ่ายแล้ว..! AI ‘อัลฟาโกะ’ โค่นเซียน
โกะระดับโลก” กับภาพประกอบท่ีเซียนโกะมือต้นๆ 
ของโลกทั้งชาวเกาหลีใต้และชาวจีนเอามือกุมหัวและ
ร่ าไห้กับความพ่ายแพ้ต่อเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์ 
หรือ AI ราวกับว่าเรามาถึงจุดท่ีขีดความสามารถของ
มนุษย์ได้พ่ายแพ้ให้กับเทคโนโลยีในทุกมิติไปเรียบร้อย
แล้ว 
 จากรายงาน The Future of Jobs ของ 
World Economic Forum ท่ีออกมาเมื่อปี ๒๐๑๖ 
ได้สร้างความตระหนักให้กับนักพัฒนาบุคลากร นัก
การศึกษา ตลอดจนผู้บริหารท้ังในระดับองค์กรและ
ประเทศ ในการก าหนดทิศทาง สร้างโปรแกรมการ
พัฒนาคนให้มีทักษะอนาคต หรือ Future Skills ท่ี
ตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึง
ประเด็น ส าคัญท่ีก าลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปล่ียน 
แปลง แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะการจ้างงานให้มีพนักงานประจ าน้อยลง แต่
เพิ่มการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมากขึ้น เนื่อง 
จากระบบการท างานท่ีเอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างองค์กร และรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ท่ีต้องการ
ความเก่งเฉพาะด้านอย่างเจาะลึกมากขึ้น หรือการ
เติบโตของชนชั้นกลางในตลาดเกิดใหม่ และรูปแบบ
ธุรกิจสีเขียวท่ีก าลังมาแรง  และอีกด้าน คือ แรงขับ 
เคลื่อนจากเทคโนโลยี ท้ังเรื่องของ Mobile Internet 
ท่ีท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้นมากมาย รวมถึงความ 
สามารถของ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ท า
ให้ขีดความสามารถของการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้นมาก 
 ตัวเลขคาดการณ์หน่ึง ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความจ าเป็นของการปรับแผนการพัฒนาคน คือ 
๖๕% ของเด็กท่ีเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในวันน้ี 
จะต้องท างานท่ีไม่เคยมีมาก่อนเมื่อจบการศึกษาระดับ
ปริญญา อันเนื่องมาจากรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยี
ท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนหลายองค์กรจะเริ่มตั้ง

ค าถามกับการสรรหาคนเข้ามาท างานจากคุณวุฒิ
ทางการศึกษา แต่จะสนใจท่ีจะมองหาคนท่ีมี
ทักษะส าคัญกับรูปแบบธุรกิจในอนาคต คนท่ีมี 
Passion   ในการท างาน    ท่ีต้องตื่นตัว   มุ่งมั่น  
ท้าทาย  พร้อมกับการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 จากการส ารวจของรายงานฉบับน้ี ยัง
พบอีกว่า ระหว่างปี ๒๐๑๕ - ๒๕๒๐ จะมีการ
เลิกจ้างงานถึง ๗.๑ ล้านต าแหน่งท่ัวโลก ซ่ึง ๒ 
ใน ๓ จะเป็นงานส านักงานและงานธุรการท่ัวไป 
รวมถึงงานในกระบวนการผลิต ท่ีสามารถน า
เครื่องจักรและหุ่นยนต์มาทดแทนได้  อย่างไรก็ดี 
ยังมีงานบางอย่างเป็นท่ีต้องการเพิ่มขึ้นถึง ๒ ล้าน
ต าแหน่ง น่ันก็คือ งานทางด้านคอมพิวเตอร์ การ
ค านวณ วิเคราะห์ข้อมูล สถาปนิกและวิศวกร จะ
เห็นว่าลักษณะงานท่ีลดลงและเพิ่มขึ้น เป็นผลมา
จาก Disruption ของเทคโนโลยีท้ังสิ้น น่ัน
หมายความว่าเราจะต้องพัฒนาทักษะ ศักยภาพ 
และผลิตภาพของคน ให้มีทิศทางสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซ่ึงทักษะอนาคตท่ี
ส าคัญ ๑๐ อันดับแรกในปี ๒๐๒๐ ท่ี WEF 
ส ารวจมา  คือ 
 ๑. Complex Problem Solving 
การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
 ๒.  Critical Thinking การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 ๓.   Creativity ความคิดสร้างสรรค ์
 ๔. People Management การ
บริหารคน 
 ๕.   Coordinating with Others 
การร่วมมือกับผู้อื่น 

 ๖.   Emotional Intelligence ความ
ฉลาดทางอารมณ์ 
 ๗. Judgement and Decision 
Making การลงความเห็นและการตัดสินใจ 
 ๘. Service Orientation การใส่
ใจความต้องการของลูกค้า 
 ๙.    Negotiation การต่อรอง 
 ๑๐. Cognitive Flexibility ความ
ยืดหยุ่นทางปัญญา 
 โลกปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงมาก 
หลายประเทศ ก็มียุทธศาสตร์การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ท้ังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ การ
พัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ เรียกได้ว่าไม่มีใครอยู่
เฉย  ประเทศไทยเองก็ก าลังปฏิรูปในหลายๆ 
ด้าน ซ่ึงเราต้องการทักษะและความสามารถของ
คนในชาติให้เหมาะสมกับบริบทการเปล่ียนแปลง
ของโลก การปรับตัวของคนรุ่นใหม่ วัยท างาน 
ตลอดจนวัยผู้สูงอายุท่ีจะเพิ่มขึ้น การปฏิรูป
การศึกษา รวมถึงแผนการพัฒนาคนให้มีทักษะ
อนาคตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญท่ีองค์กรและประเทศ   ต้องให้ความส าคัญ 
เราอาจจะยังไม่เห็นชัดเจน ว่าอนาคตข้างหน้าจะ
เป็นอย่างไร แต่ทิศทางที่ก าลังขับเคลื่อนตัวเรา
และ โลกใบน้ีก็พอจะท าให้เราเห็นเค้าลางได้บ้าง
แล้วทักษะอนาคต (Future Skills) เหล่าน้ี คงจะ
เป็นหน่ึงในแนวทางให้ท่านได้พิจารณาถึง New 
Year’s Resolution ในปีท่ีก าลังจะมาถึงเพ่ือ
ความส าเร็จท่ีจะตามมา …สวัสดีปีใหม ่

ภาพจาก : 
https://blog.ourgreenfish.com/2018/02/15/teamwork-skill 



๐๗ 

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th 
สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 



 
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการบรรยาย เรื่อง Online suicide, the 
dark   psychology of internet insult forums, Bullying & cyberbully-
ing risk factors ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft 
Skills ด้านทักษะทางด้านการเป็นผู้น า (Leadership and management 
Skills)  เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา วิทยากรโดย Dr.John Synnott และ Dr.Maria Ioannou 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในด้านหลักการสื่อสารและวิธีการสื่อสารออนไลน์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร Dr. 
Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย 

 โครงการบรรยาย เร่ือง Online suicide, the dark psychology of internet insult forums,  
Bullying & cyberbullying risk factors ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑  ประจ าเดือนธันวาคม   ๒๕๖๑ 

๐๙ 
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 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ : เรื่องเล่าจาก ปขมท. “Digital Transfor-
mations”  เมื่อวันท่ี ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา วิทยากรโดย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานบริหารและธุรการ (ปขมท.) ครั้งท่ี ๗  ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ด้านการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

 

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกจิกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย ์ นักศกึษา  ศิษย์เกา่ และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ  

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั :  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  สุณยี์  กัลยะจิตร   นภดล  วรณิ ชรวนันท์  ธนดล ปริตรานันท ์
สมชัย   ตระการรุ่ง   สุเทพ   ไวยครุฑธา   บุณยฤทธิ์   ปัญญาภิญโญผล   วิชิต   สุธรรมารกัษ์   สรชัย   ศรีสุมะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : สุณีย์  กลัยะจิตร   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา รอ้ยชิน  พลยุทธ์  ปานจันทร์   ปราณ ี หนูสมัฤทธิ์  กราฟิก : งานวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองคก์าร    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/event/magazine_th.php 

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย 
มหิดล ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑   เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคาร
ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

โครงการจัดการความรู้ : เร่ืองเล่าจาก ปขมท. “Digital Transformations 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๙ ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดง
ความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ
การก่อตั้ง ๔๙  ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เมื่อวันท่ี ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้อง
กันภัยมหิดล ชั้น ๑  อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีมี
คุณธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ๑๑ โรงเรียนในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๕ ปี  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เน่ืองในวันคล้ายวัน
สถาปนา ครบรอบการก่อตั้ง ๑๕ ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๑๙  
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ  ห้องบรรยาย ๒๑๗  อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์  ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม พร้อมร่วมพิธีเปิดหอจดหมายเหตุของคณะ
ศิลปศาสตร์ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๙  ฉบับที่  ๒๗๑ ประจ าเดือนธันวาคม   ๒๕๖๑ 

๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
เพื่อความเป็นสิริมงคล และด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒  New Year Party 2019  

“เสน่ห์วันวาน สุขส าราญชาวบัณฑิตฯ” 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒  New Year Party 2019 “เสน่ห์วันวาน สุขส าราญชาวบัณฑิตฯ” วันท่ี ๒๖  
ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ บริเวณชั้น ๑  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีการท าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์  ๙  รูป เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารพระสงฆ ์
พิธีบังสุกุล ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ให้พร ประพรมน้ าพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต่อด้วยกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ชมการแสดง บรรเลงเพลงจากวง GR Band และ
ประกวดชุดแต่งกายในธีมสวยงามและสีสันสุดจี๊ด เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ท่ีดีแก่ชาวบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมมอบรางวัลและร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 



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  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  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   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   ๑๓๐ - ๑๓๗  งานรับนักศึกษา  ๑๑๐ - ๑๑๕  งานบริการการศึกษา   
๑๐๐ - ๑๐๗  งานกิจการนักศึกษา  ๖๐๐ - ๖๐๕  งานพัฒนาหลักสูตร  ๒๐๐ - ๒๐๕  งานศูนย์ภาษา  ๑๕๐ - ๑๕๓  
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๑๒๐ - ๑๒๕ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 


