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มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย  

และ การบริการวิชาการ  กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย  



๐๒ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒   ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

๐๒ 

 
>> ณ ประเทศกัมพูชา  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview 
and Active Recruitment 2019  เมื่อวันท่ี ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ Juliana 
Hotel Phnom Penh ประเทศกัมพูชา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ
สถาบันโภชนาการ เข้าร่วมในครั้งน้ี  



๐๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๓๐ ฉบับที ่ ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๒๔  มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมชั้น 
๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี 
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายสมพร วรรณศิริ 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี แทนรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
มหิดล และศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
กายภาพบ าบัด  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา สถาบันโภชนาการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และ
ตรวจสารในการกีฬา ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน  
 ซึ่งภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถ
ให้ความร่วมมือสนับสนุนในด้านวิชาการ ศาสตร์ และองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านการ
กีฬา ซ่ึงจะเป็นวิทยาการส าคัญท่ีเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมคุณภาพ และการ
ดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ ดังน้ี การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน การพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลด้านการกีฬา การพัฒนาสนามกีฬาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนา National Training Center  
 ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวส าคัญเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ 

การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ  

ระหว่าง  
การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กับ มหาวิทยาลัยมหิดล 



๐๔ 

 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สมัครโครงการ  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
กลุ่มการน าเสนอแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 ๒. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและ
เทคโนโลยี 
 ๓. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต ์
 ๔. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์  และศิลปศาสตร ์
 
**มูลค่ารางวัล** 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   
 ระดับปริญญาเอก  เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ 
บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 ระดับปริญญาโท  เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐  
บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี 
 ระดับปริญญาเอก  เงินรางวัล 
๑๒,๕๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 ระดับปริญญาโท  เงินรางวัล ๗,๕๐๐ 
บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/
DistinguishedThesisAwardsTH-2562.pdf 
สมัครได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/
Scholarship-Online/MainPage.php?
lang=th 
สอบถามเพิ่มเติม  : งานกิจการนักศึกษา   
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  
__________________________ 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
โครงการ MU Grad ASEAN Buddy 2019 ณ มัณฑะเลย์และพุกาม ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
ติดต่อ :  งานกจิการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑ มีนาคม  -  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) 
ติดต่อ : งานรับนักศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๗ 

๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน  (บรรยาย
ภาษาอังกฤษ)  

 

๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
On-site Interview and Active Recruitment 2019  ประเทศอินโดนีเซีย 
ติดต่อ :  งานรับนักศึกษา, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕, ๑๓๐ - ๑๓๗ 

www.grad.mahidol.ac.th 

๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
โครงการอบรม First Aid ช่วยตน ช่วยคนได้ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
งานครบรอบ ๕๕  ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

๑ - ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
อบรม Short Courses  ภาษาต่างประเทศ 
ติดต่อ :  งานศูนยภ์าษา  ต่อ ๑๕๐ - ๑๕๓   

๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
โครงการอบรมการน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ  (บรรยายภาษาอังกฤษ)  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัรามค าแหง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน   
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐  - ๑๓๕  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐ ฉบับที่  ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

๐๕ 

จัดการอีเมล์ Gmail ง่ายขึ้น แค่คลิกขวา 

ท่ีมา  https://www.it24hrs.com/2019/gmail-new-right-click/?
fbclid=IwAR0_lgx1tsut3k_r1HW6DJ9rWTHJvXqyYfDElm_TuM8wq-

 เว็บไซต์  Gmail  หรือเว็บไซต์บริการ  Google  Mail  จาก  Google  ใครที่เคยคลิกขวาขณะเลือกจดหมาย  จะมีรายการให้เลือกแค่  Move,   
Archive, Mark as Read และ Delete ล่าสุดในปี ๒๕๖๒  Google จะเพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วย จัดการอีเมล์ Gmail ง่ายขึ้น ผ่านค าสั่งคลิกขวาบนเว็บไซต์ 
Gmail 

ข้อมูลโดย : งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 โดยเพิ่มค าสั่งใหม่เช่น Reply, Forward, Snooze, Label, Mute เพิ่มเข้ามาบนเว็บไซต์ Gmail.com ท าให้การคลิกขวาก็สามารถจัดการอีเมล์ 
Gmail ได้สะดวกขึ้น โดยฟีเจอร์น้ีผู้ใช้ Gmail ได้ใช้ทุกคนภายในปี  ๒๕๖๒  โดยจะเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ G Suite ได้ใช้ก่อนใครเป็นกลุ่มแรกในวันท่ี ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ น้ี  โดยท่านผู้อ่านสามารถน าเคล็ดลับน้ีไปใช้จัดการอีเมลล์ Gmail เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานกันค่ะ 



 HR  Corner :มุม ‘ฅ’ คน 

โลกเปลี่ยน เราปรับ  รับ (ทักษะ) อนาคต 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

๐๖ 



 

๐๗ 

 
Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม   ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง การน าเสนอผลงานวิชาการ
อย่างมืออาชีพ (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะ
การท างานด้านวิจัย (Research Skills) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันท่ี ๑๘  มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๑๐๑  
ชั้น ๑  ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ภายในการอบรม จัดให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอผลงาน
วิชาการอย่างเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางในน าเสนอผลงาน ได้อย่าง
ถูกต้อง   ครบถ้วน   และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด    วิทยากรได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันท่ี ๑๒ 
มกราคม  ๒๕๖๒ ณ เทศบาลต าบลศาลายา  โดยมีนายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย ์
นายกเทศมนตรีต าบลศาลายา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายใน
งานจัดให้มีกิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล เก้าอี้ดนตรี โยนบอล สอยดาวลุ้น
โชค ซ่ึงได้รับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนใจจากเด็กๆ เป็นจ านวนมาก 
ท้ังนี้เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นท่ีต าบลศาลายาได้ร่วมท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วย  

 โครงการอบรม การน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ 

 วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 โครงการอบรม  การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft 
Skills ทักษะการท างานด้านวิจัย (Research Skills) ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี ๒๐  มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรม จัดให้ความรู้
เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
และการจัดการข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม   ๒๕๖๒ 

 โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จัดโครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่  ๒๕๖๒  วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา เข้าใจบทบาทของคณะกรรมาธิการสภานักศึกษา และคณะ 
กรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.
สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน โดยจัดให้มีกิจกรรม นันทนาการ ละลายพฤติกรรม Talk 
“กิจกรรมบันดาลใจ” แนะน าโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของสภานักศึกษา
และองค์การนักศึกษา กิจกรรมค้นหาตัวเอง กิจกรรมฐาน จากนั้นให้นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติซ่ึงกันและกัน โดยมี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

 โครงการ Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version)  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Transformative Learning skills : 
Self Discovery (English Version) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนา Soft Skills 
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative 
Skills)  เมื่อวันท่ี ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังความคิด 
ทัศนคติ น าไปสู่การพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมในการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
(Change agent) และได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซ่ึงจะก่อให้เกิดทีมท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. นพ. บดินทร์ 
ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  

 โครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย จัดโครงการ “ทูตบัณฑิตสัมพันธ์” รุ่นที่ ๑๒ (Brand Ambassador 
of Graduate Studies 2019)  เมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม 
๒๐๖ ชั้น ๒  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.
สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน และบรรยายหัวห้อ “USR Lecture” และ “USR project de-
tails” หลังจากนั้น นักศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมและน าเสนอผลงาน ท้ังนี้เพื่อ
ปฐมนิเทศและแนะแนวทางวิธีการท างาน ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับหน้าท่ีเป็นทูต
บัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นท่ี ๑๒ ต่อไป 

 บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกจิกรรมของ 

บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย ์ นักศกึษา  ศิษย์เกา่ และผู้สนใจ 

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    



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

 รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย
องค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองในพิธีเปิดอาคาร
วิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ วันท่ี ๙  มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสุคนธ์ 
พูนพัฒน์ อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมรับฟัง
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อบัณฑิตส าหรับอนาคต” วิทยากรได้รับ
เกียรติจาก ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นร่วม
ภ่ายภาพหมู่และเยี่ยมชมส่วนต่างๆ  ของอาคารวิจัยประดิษฐ์  หุตางกูร 

 งานท าบุญ ร าลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ “สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์” ครั้งที่ ๑๔  

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าบุญ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลและร าลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ. สวัสด์ิ 
สกุลไทย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ครั้งท่ี ๑๔  เมื่อวันที่ ๑๖  
มกราคม   ๒๕๖๒  ณ  บริเวณชั้น   ๑   อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   ศาลายา   โดยมี  ศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธาน ร่วม
ด้วย รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์
เก่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร อาจารย์จากส่วน
งานต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยครอบครัวอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแขกผู้เกียรติ
เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี
บายศรีสู่ขวัญ แด่ รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล   วันท่ี ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘ ชั้น  ๔  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอวยพรให้ รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี มี
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล อุปนายก
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี

 พิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่ รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ 

 พลอากาศเอก นพ. อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑  ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทาง
วิชาการแก่ ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รุ่น ๙๑) ในงานคืนสู่
เหย้าของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันท่ี ๑๙  มกราคม ๒๕๖๒ ณ 
สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช        
ปิยมหาราชการุณย์ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒  ประจ าเดือนมกราคม   ๒๕๖๒ 

๑๐ 

 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   วันที่ ๔  มกราคม ๒๕๖๒  ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่ หลังจากนั้น ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวแนะน านักศึกษาใหม่ ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
แนะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย แนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษา การท าวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษา 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills กิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และต่อด้วยกิจกรรม “Colorful Life with Postgraduate Activities” 
โดย ทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตร 
นานาชาติ–ภาคพิเศษ) ภาคเรียน ท่ี  ๒ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ วันท่ี  ๙  มกราคม 
๒๕๖๒  ณ ห้อง ๔๐๖ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมีผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  ดร. มรกต ไมยเออร์ ประธานหลักสูตร ให้เกียรติแนะน ารายละเอียด 
ของหลักสูตร และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กล่าวถึง 
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในการท ากิจกรรมต่างๆ  ของนักศึกษา 

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดบับัณฑติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเปิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ International University ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เข้าพบกับ H.E Prof. 
Dr. Sabo Ojano, MD, PhD. The President of Bolyno International 
Group  Co.,    LTD    วันท่ี   ๒๕   มกราคม  ๒๕๖๒   ณ  International  
University ประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเปิด หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 
เนื้อหาหลักสูตร   และอาจารย์ผู้สอน  จากมหาวิทยาลัยมหิดล   ซ่ึงนักศึกษา 
สามารถเรียนได้ท่ี  International  University  ประเทศกัมพูชา 

 Dinner Talk ระหว่างผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประกอบการธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา  

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะ ร่วมงาน Dinner Talk ระหว่างผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประกอบการธุรกิจไทยในประเทศกัมพูชา (Dinner 
Talk for Capacity Building Project in Cambodia)  วันท่ี ๒๕  มกราคม 
๒๕๖๒  ณ Hua Nam Restaurant กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือ
แนวทางและความเป็นไปได้ในการระดมทุนการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนชาวกัมพูชา เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นการร่วมสร้าง Capacity Building ให้กับชาว
กัมพูชา อีกท้ังเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๒ ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 

๑๑ 

 โครงการอบรม  การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการให้ค าแนะน าปรึกษา การบริหารจัดการโครงการ 
(Project  Management)  เมื่อวันท่ี ๒๑  มกราคม ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา เปิดโครงการโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สบิณฑ์ ศรีวรรณบูรณ์ Assistant Director, Sasin 
Executive Education, Sasin Graduate Institute of Business Administration สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ค าแนะน าปรึกษาการ
หลักการเขียนโครงการ การบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมีผู้บริหารและบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการจ านวน ๖๕  ท่าน 

 บัณฑิตวิทยาลยั เยี่ยมชมศึกษาดูงาน Green Office  

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดู
งานการด าเนินงานด้าน Green Office ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี 
๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้รับรางวัลโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม 
(Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คุณวิทยา 
แหลมทอง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้การต้อนรับ  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน ๔๒  ปี การก่อตั้งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย 
ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ เน่ืองในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ ๔๒  ปี การก่อตั้งสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี ๒๕  มกราคม ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 
๒ สถาบันโภชนาการ ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมในโครงการ “INMU 
ร่วมใจเพื่อโภชนาการท่ีดีสู่ชุมชน” ณ บ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๑  วันท่ี ๓๐  มกราคม ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อดังน้ี ๑. การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และการจ้างบุคลากรหลักสูตรจากเงิน
รายได้หลักสูตร วิทยากรโดยคุณวีระชัย เขม้นงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. การ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วิทยากรโดยคุณนันทวัน สุวงศ์ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ ๓. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้
หลักสูตร วิทยากรโดยคุณจิราภรณ์ ไม่โรยรส หัวหน้างานคลัง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ
แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 



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 


