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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๓๐ ฉบับที ่ ๒๗๓  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงาน “ครบรอบ ๕๕  ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”  เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม 
๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ล าดับท่ี ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลัง (อดีตรองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี 
นิติธรรมยง (อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด 
(อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้บริหารจากคณะ 
สถาบัน วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดให้มีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์
เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยแด่
พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่คุณชนะ ก้อนทอง 
หัวหน้างานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล คุณส าเภา กรานจ านงค์ 
แม่บ้าน ระดับ ๒ คุณอ้อย ไชยมาตย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณวรัญชัย พนานุรักษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ช านาญการพิเศษ) และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดี – บุคลากร
เด่นบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คุณชลญภัสส์ แสงเสน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หลังจาก
น้ันร่วมรับประทานอาหาร และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

 
บัณฑิตวิทยาลยัจัดงาน 
“ครบรอบ ๕๕ ปี  
คล้ายวันสถาปนา 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหิดล” 

๐๒ 



๐๓ 

 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยัมหิดล  สมัครเข้ารว่มโครงการรางวัล
วิทยานพินธ์นวัตกรรมดีเด่น   
ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
มูลค่าเงินรางวลั 
 ๑. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น 
(จ านวน  ๑ รางวัล)  จ านวนเงินรางวัล 
๑๐๐,๐๐๐บาท และโล่ประกาศเกียรตคุิณ 
 ๒. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดมีาก 
(จ านวน  ๒ รางวัล)  รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท และโล่
ประกาศเกียรติคุณ 
 ๓. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับด ี
(จ านวน  ๓ รางวัล)  รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท และโล่
ประกาศเกียรติคุณ 
 
คุณสมบตัิผู้ขอรับรางวัล 
 ๑. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
โท - เอก  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และผู้

ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 ๒. ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ผู้มี
สิทธิ์เสนอต้องแสดงความยินยอมและได้รับความ
เห็นชอบในการน าเสนอ เพื่อขอรับรางวลัจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ๓. ผลงานที่ขอรับรางวัลวิทยานพินธ์
นวัตกรรมดีเด่นจะต้องไม่ซ  ากับผลงานที่ขอรับรางวัล
วิทยานพินธ์ดีเด่น 
  
สมัครได้ตั้งแต่วันน้ี  -  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
สมัครได้ที ่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/
scholarships/pdf/Innovative-Thesis-Award-
Th.pdf 
สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ : งานกิจการนักศึกษา 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  
งานครบรอบ ๕๐  ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑  ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒ - ๓  มีนาคม ๒๕๖๒  
โครงการอบรม ครบเครื่องเร่ือง การท า info-graphic อย่างมืออาชีพ  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา 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 

 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  
โครงการอบรม ๘  เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์   
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
PA-VISIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  งานแผนและพัฒนา  ต่อ ๒๒๐ - ๒๒๔ 

www.grad.mahidol.ac.th 

๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๒  
โครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕  ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าป ี๒๕๖๒  
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  

โครงการ อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพือ่ตีพิมพ ์(บรรยายภาษาไทย)  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  
บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  Universitas Bina Darma  
ประเทศอินโดนีเซีย  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๓๓ - ๑๓๔  

๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  
โครงการ MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามรอยพ่อ 
ครั งที่ ๓  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๓  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  
โครงการอบรม Stakeholder Engagement 
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๙ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  
โครงการพักกายผ่อนใจ ไปปฏิบัตธิรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBph6J-P2olf0Csf77gkUv4BZnFH499aFT_aPEnDk9QmslVaBmRokh1u9s90qLhucTuEykQ1gZGV8G


ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

๐๔ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐ ฉบับที่  ๒๗๓  ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒ 

ยุค ๒๐๑๙ วิธพีิมพ์งานได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต 

ท่ีมา  https://www.it24hrs.com/2019/google-docs-offline-2019-how-to/?
fbclid=IwAR3eMxkMu6lwGgkVK-d5X_CJ-S8BpEKWjpjYyKMRDyrAdE0dkStY-

 Google Docs Offline หรือ การพิมพ์งานด้วย Google Docs โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท างานได้เหมือนโปรแกรมพิมพ์งานจริงๆ 
แต่เนื่องด้วยบริการ Google Docs Offline เปิดใช้งานมานานหลายปีแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของเว็บไซต์ด้วย  IT Tips ฉบับน้ีจึงน าวิธีพิมพ์
งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในยุคปี ๒๐๑๙ มาฝากค่ะ 

ข้อมูลโดย : งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 

 เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ Google Docs แล้วคลิก
ไอคอนเมนูสามขีด แฮมเบอเกอร์ ด้านหน้าไอคอน Google 
เอกสาร ดังรูป แล้วเลือกที่ การตั้งค่า 

จากนั้นเลื่อนสวิตซ์ ออฟไลน์ ให้เป็น ON หรือ เปิด แล้วคลิก ตกลง 

 จากนั้น หากต้องการเปิดไฟล์เอกสารพิมพ์งานแบบออฟไลน์
ให้คลิกที่จุด ๓ จุดมุมขวาล่างของไฟล์เอกสาร แล้วเลือก ใช้งานแบบ
ออฟไลน์ได้ ให้เป็น ON หรือเปิด   >> ไอคอลไฟล์น้ีก็จะเป็น
สัญลักษณ์การเปิดแบบออฟไลน์นี้ขึ้นมา คุณสามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อ
แก้งานเอกสารแบบออฟไลน์ได ้

 ท้ังนี้สัญลักษณ์นี้จะแสดงเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุด 
คุณก็ยังสามารถพิมพ์งานได้อยู่และจะ sync เอกสารโดยอัตโนมัติใน
กรณีที่กลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง 

https://www.it24hrs.com/?s=google+docs


สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๓   ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒ 

วิธีบริหาร Passion  
ของพนักงานในองค์กรยุคใหม ่

 ในปัจจุบันค าว่า Passion ถูกพูดถึงอย่าง
มาก เพราะ Passion เป็นเหมือนแรงผลักดันจาก
ภายในท่ีท าให้เรามีใจในการลงมือท า วินทร์ เลียว
วาริณ อธิบายความหมายของ Passion ไว้ว่า 
Passion “คือความกระตือรือร้น ความหลงใหล 
ความคลั่งไคล้ในงานท่ีท า เป็นไฟท่ีขับเคลื่อนให้
ผู้สร้างสรรค์งานเดินหน้าอย่างเปี่ยมพลัง”  
 Passion จึงเปรียบเสมือน “เชื้อเพลิง” ท่ี
ใช้ในการขับเคลื่อนการท างาน คงจะดีไม่น้อยหาก
พนักงานในองค์กรของเราท างานด้วย Passion ใช่
ไหมครับ 
 แต่นั่นก็เป็นเพียงแนวคิดในอุดมคติ... 
เพราะ Passion ก็เหมือนไฟท่ีมีวันลดลงจนมอดดับ
ไปหากขาดการเติมเชื้อไฟอยู่เสมอ หรือที่เรียกว่า 
เข้าสู่ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout Syn-
drome) พนักงานในปัจจุบันส่วนมากเป็นคนยุคมิล
เลนเนียล (Millennials) มักถูกมองว่ามีความ
อดทนน้อย เปลี่ยนงานบ่อย หมดไฟง่าย การเติม
และการรักษา Passion ของพนักงานจึงกลายเป็น
เรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปเสียแล้ว 
  
 ๑. เข้าใจคาแรคเตอร์มนุษย์มิลเลนเนียล 
= กุญแจส าคัญ 
  อันดับแรก ต้องเข้าใจในคาแรคเตอร์ของ
พนักงานวัยมิลเลนเนียลก่อนครับว่า คนวัยนี้รัก
อิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าท่ีจะออก
นอกกรอบนอกขนบประเพณี ดังน้ัน อย่าไปจ ากัด
กรอบ หรือระเบียบวินัยในการท างานของเขามาก
จนเกินไป เพราะพวกเขาต้องการรักษาความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตท างาน ระบบและ
วัฒนธรรมการท างานแบบเดิมๆ จะยิ่งท าให้พวก
เขารู้สึกอึดอัดและเบื่อหน่าย ควรจะมีกรอบของ
กฎเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้พื้นท่ีในการแสดงผล
งานได้อย่างเต็มท่ี 
  
 ๒. เคารพชีวิตส่วนตัว = ไว้ใจ 
  การโทรตามงานนอกเวลา หรือคอยจับผิด
เวลาเล่น Facebook หรือ LINE จะยิ่งท าให้เขา

รู้สึกว่าถูกหน้าท่ีการงานเข้ามากลืนกินชีวิตส่วนตัว
มากขึ้น เช่นเดียวกับพนักงานยุคก่อน บุคลากรวัย
มิลเลนเนียลก็ต้องการได้รับความไว้วางใจจาก
เจ้านายเช่นกัน ซ่ึงความไว้วางใจน้ีจะท าให้พวก
เขารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรได้ 
 
 ๓. รางวัล = เรื่องแฟร์ๆ 
  การท่ีพนักงานท าผลงานได้ดีแล้วองค์กร
จะให้รางวัล ไม่ว่าจะเป็นโบนัสการพาไปเอ้าท์ติ้ง 
ต่างประเทศ หรือรางวัลในรูปแบบอื่นๆ คนยุคมิล
เลนเนียล ไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นเพียงก าลังใจ
ให้เขาพัฒนาความสามารถเท่าน้ัน แต่ยังมองว่า
เป็น ‘ความแฟร์’ หรือ ‘สิทธิ์ท่ีเขาพึงได้รับ’ จาก
ความอุตสาหะท่ีผ่านมาอีกด้วย จะเห็นได้ว่า
องค์กรสมัยใหม่ จึงค่อนข้างแข่งขันกันในส่วนของ
สวัสดิการพนักงาน เพราะหากองค์กรใดละเลยใน
จุดน้ีก็ยากที่จะดึงดูดคนเก่งๆ มาท างานให้องค์กร 
  
 ๔. เห็นเป้าหมาย = รู้อนาคต 
  มนุษย์มิลเลนเนียลจะชอบท างานอย่างมี
เป้าหมาย ซ่ึงลึกๆ แล้วเขาไม่ได้โฟกัสเพียงว่า สิ้น
เดือนจะได้ผลตอบแทนเท่าไร แต่พวกเขาแคร์ว่า
ตนเอง ได้อยู่ในองค์กรท่ีมีทิศทางที่ชัดเจนหรือไม่ 
เช่น หากองค์กรน้ันเป็นบริษัท Startup ท่ีเพิ่งเปิด
ใหม่ ธุรกิจยังไม่น่ิง ไม่สามารถท าให้พนักงานเห็น
อนาคตของการท างานในบริษัทน้ีได้ ฯลฯ ก็ยากท่ี
จะรักษาพนักงานไว้ในองค์กรได้นาน การก าหนด
ทิศทางขององค์กรท่ีจ ากัด ให้รู้กันภายในผู้บริหาร
เพียงไม่กี่คนแบบวัฒนธรรมองค์กรยุคเก่า จึงอาจ
กลายเป็นสิ่งท่ีต้องน ามาพิจารณากันใหม่แล้ว                                                   
  
 ๕. ออฟฟิศเก๋ๆ เท่ๆ = ที่มาของ
ความคิดสร้างสรรค์    
 ท าไมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google จึง
ต้องลงทุน อีกท้ังให้ความส าคัญกับการตกแต่ง
ออฟฟิศและห้องอาหารพนักงาน จนมีภาพ 
“ออฟฟิศในฝัน” ของ Google ออกปรากฏแก่
สายตาคนท่ัวไป 

เพราะส่วนหน่ึงที่ส าคัญ ในการขับเคลื่อนพนักงาน
ในองค์กร ก็คือสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ออฟฟิศ
ควรจะมีสภาพแวดล้อมท่ีส่งพลัง (energy) ในการ
ท างานมาท่ีตัวบุคคล บรรยากาศเป็นแง่บวก 
(good vibe) และผ่อนคลาย มีที่ให้นั่งถกปัญหา
กันเหมือนในร้านกาแฟ ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้อะไร
ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับมุมคลายเครียด  ภาวะหมด
ไฟในการท างานเกิดได้กับทุกคนในองค์กร แต่
ผู้บริหารองค์กร ก็มีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะช่วย
ไม่ให้เกิดขึ้น ลองปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรให้
ทันตามยุคสมัยเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรดีๆ ไว้
กับบริษัท 

 HR  Corner :มุม ‘ฅ’ คน 

ขอบคณุแหลง่ทีม่า:       
ที่มา : https://www.krungsri.com/bank/th/
plearn-plearn/วิธีบริหาร-พนักงาน-องค์กร-ยุค

ใหม่.html 
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกจิ 

๐๕ 
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โลกเปลี่ยน เราปรับ  รับ (ทักษะ) อนาคต 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๓  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

๐๖ 



 

๐๗ 

 
Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๓  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 

 องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ 
“มหิดลอาสาท าความดี ครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี 
มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ๔ ครั้ง ในวันที่ ๖, 
๑๓, ๒๐ และ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจัดให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่น้อง
นักเรียน อาทิ กิจกรรมปฐมวัยชอบใช้ภาษาอังกฤษ, กิจกรรมแยกแลก
ยิ้ม และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมเล่มเกมส์และ
สันทนาการต่างๆ  

 โครงการ “มหดิลอาสาท าความดี ครบรอบ ๕๐ ปี  
วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" 

 โครงการ “MU Grad ASEAN Buddy 2019” 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ MU Grad ASEAN Buddy 2019 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงระหว่างวันที ่
๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ มัณฑะเลย์และพุกาม ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อร่วมให้โอกาสแก่เด็กก าพร้ายากจน คนชรา
รวมถึงการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านสาธารณสุข ตามโรงเรียนในพื้นที่ และเพื่อศึกษาเข้าใจวัฒธรรมของคนในพื้นที่รวมถึงสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย  นักศึกษาพม่า  และชาวบ้านในท้องถิ่น 



๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๓  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

 อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 
ขั้นพ้ืนฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะ
การท างานด้านวิจัย (Research Skills) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น 
๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรมจัดให้ความรู้เรื่องการใช้
โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการ
จัดการข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. 
แสงเทียน    อยู่เถา   จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 โครงการอบรม First Aid ช่วยตน ช่วยคนได้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม First Aid ช่วยตน ช่วยคนได้ 
ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น าและการจัดการ 
(Leadership and Management Skills) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสระว่ายน้ า (สิริมงคล) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญา
ภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและ
ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
“การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน” “การป้องกันตนเอง
จากภาวะความร้อนท่ีผิดปกติรวมถึงการดูแลผู้ป่วยในขณะเผชิญกับความร้อน” 
“เทคนิควิธีการและการใช้อุปกรณ์การช่วยชีวิตตามความเหมาะสมของสถาน -
การณ์” วิทยากรได้รับเกียรติจากทีม CPR Training โรงพยาบาลบางปะกอก ๑ 
หลังจากนั้น แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมทดสอบความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น โดย
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี จะได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรปฐม-
พยาบาลเบื้องต้นด้วย 

 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    
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๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี 
วายทองค า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหงและคณะ   เมื่อวันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม ๔๐๘ 
ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ซ่ึงหัวข้อในการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งน้ี ได้แก่ ๑. โครงสร้างการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒. ด้านระบบการบริหารการศึกษา One Stop Service
ระบบงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ การตีพิมพ์และคัดลอกวิทยานิพนธ์ ๓.
ระบบงานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 หลังจากนั้นได้มีการเยี่ยมชมส่วน
งานต่างๆ  ภายในบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ท าบุญเดือนเกิด” 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ MLC มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ศาลายา  ซ่ึงจัดโดย  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน  ท าบุญเดือนเกิด  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๓ ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒ 

๑๑ 



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 


