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๐๒ 

Modular Certificate Course in ASEAN Studies for  
Sustainable Development  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕   ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

๐๒ 

 จุดเด่นและข้อดีของการเรียนคอร์สนี้ 
๑. เป็นคอร์สท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้อภิปรายในชั้นเรียน  
๒. เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมหลักสูตรปริญญาโทท่ีให้ประกาศนียบัตร 
๓. ผู้เข้าเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรและสามารถน าหน่วยกิตไปใช้ส าหรับ  
    หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๔. มีบรรยากาศการเรียนท่ีส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และมีผู้สอนท่ีมีความ 
    เชี่ยวชาญทางด้านอาเซียนศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา 
๕. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาและส ารวจภาคสนาม  
    (การศึกษาภาคสนาม) 
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่  
http://www.grad.mahidol.ac.th/AseanStudies/Short-Course.php 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

http://www.grad.mahidol.ac.th/AseanStudies/Short-Course.php?fbclid=IwAR0Gd-RzFj6f5ZoyUfaKwFrhBECvaYEEZzKEfbLNNjinAsyYgSOPPH2gtg4


๐๓ 

เกณฑ์ส ำหรับกำรจบกำรศึกษำ 

* นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๒๓๐ ฉบับที ่ ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

- 

ก ำหนดวันสุดท้ำยที่จะรับเอกสำรหลักฐำนกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  ที่ต้องกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ : ภำยในไม่เกินวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒  

ก ำหนดกำรรับเอกสำรหลักฐำนกำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

นักศึกษำต้องปฏิบัติให้ครบตำมเกณฑ์กำรขอส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
ภำยในไม่เกินวันจันทร์ท่ี ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

นักศึกษำระดับ 
ปริญญำโท/เอก 

นักศึกษำระดับ 
ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง  

๑. ศึกษำรำยวิชำครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์แสดงผลกำรศึกษำ  
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

  

๒. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ  ๓.๐๐   

๓. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ   

๔. ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills) 
ตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย 

  

๕. สอบ Comprehensive exam ปรำกฏผล "ผ่ำน" 
(เฉพำะผู้เรียนหลักสูตรปริญญำโทแผน ข)  

  

๖. สอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ ปรำกฏผล "ผ่ำน"   

๗. ส่งรูปเล่มวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และ CD   

๘. ส่งหลักฐำนกำรเผยแพร่วิทยำนิพนธ์   

๙. หลักสูตรส่ง บฑ.๕  เสนอขออนุมัติปริญญำ   

๑๐. หลักสูตรส่ง บฑ.๓๔ เสนอขออนุมัติประกำศนียบัตรบัณฑิต   

   

* * 

- 

- 

- 

- 

- 

สอบถำม :  งำนบริกำรกำรศึกษำ  โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๐๐ - ๑๐๗ 
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://graduate.mahidol.ac.th/t 



๐๔ 

 DAAD เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทุน
วิจัยของ Deutscher Akademischer Aus-
tausch Dienst (DAAD) ประเทศเยอรมนี เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้มีโอกาส
ท างานวิจัยและศึกษาต่อในเยอรมัน พร้อมยัง
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ  
 
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ภายในวันท่ี ๑๕ 
ตุลาคม ของทุกปีเพื่อพิจารณาด าเนินโครงการใน
ตุลาคมของปีถัดไป   
โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ 
https://www.daad.or.th/en/find-funding/
scholarships-for-thailand/?

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนวิจัยของ Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst (DAAD)  

๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
โครงการอบรม พูดให้ปัง ฟังทางนี้  
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 

๑๑ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
โครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้น า (BA 12)  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ประกาศผลผู้ส่งผลงานประกวดคลิบวิดีโอสั้น  ในโครงการ Multimedia Creation 
Idea&Contest 2  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

 ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมสมัครขอรับทุนเพื่อน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ในโครงการ The 2nd ASEAN 
University Network Health Promotion Con-
ference ในวันที่ ๒๐ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
ส่งรายละเอียดบทคัดย่อ  
ภายใน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ได้ที่ https://aunhpnmnl2019.wixsite.com/
conference/abstract-submission 
 
ส่งหลักฐานใบตอบรับจากผู้จัดการประชุมพร้อมใบ
สมัครไปยัง ส านักเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN  
aunhpn@mahidol.ac.th  
ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อไปน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

๓ - ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 โครงการพักกายผอ่นใจ ไปปฏิบัติธรรม 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

ทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
ในโครงการ The 2nd ASEAN University 

Network Health Promotion Conference  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน   ๒๕๖๒ 

๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
ค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน ครั้งที่ ๑ (Volunteer camp for health and 
Imgination for children and communities)  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
โครงการอบรมเคล็ดลับของการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ติดต่อ :  งานกจิการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

ดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ https://drive.google.com/file/
d/1aNYEUGa-0NxwVlhQ9HxzjyT0lmLu4oSB/
view?usp=sharing  
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่ 
นางสาวเจนจิรา ศรีธนาวิโรจน์  
๐ ๒๔๔๑ ๙๐๔๐ - ๓ ต่อ ๗๐ หรือ ๐๘๑ ๑๗๑ 
๓๙๙๓  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.up.edu.ph/
index.php/call-for-papers-asean-university-
network-2nd-international-health-promotion
-conference/ 

https://www.daad.or.th/en/find-funding/scholarships-for-thailand/?fbclid=IwAR14JX0V0CPMtgJfmKVGwAWto1K5rgquc_-aV29z3rNCKXJ45G-9R50jQS4
https://www.daad.or.th/en/find-funding/scholarships-for-thailand/?fbclid=IwAR14JX0V0CPMtgJfmKVGwAWto1K5rgquc_-aV29z3rNCKXJ45G-9R50jQS4


ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐ ฉบับที่  ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน   ๒๕๖๒ 

๐๕ 

แปลงภาพเป็นข้อความ  
ด้วยแอป LINE บนมือถือ 

ท่ีมา  https://www.it24hrs.com/2019/line-image-to-text/ 
 

 การแปลงภาพเป็นข้อความ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE 
เวอร์ชั่นมือถือ  ในกรณีได้รับรูปภาพท่ีมีข้อความเยอะ ๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่มาจากเพื่อนส่งมาในรูปแบบ Infographic หรือภาพแคปหน้า
เว็บไซต์เอกสารมา ซึ่งคุณสามารถดึงตัวหนังสือในภาพออกมาเป็น
ข้อความได้ และยังสามารถใช้แปลเป็นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย 
 
 วิธีการคือ เข้าห้องสนทนา LINE บน LINE Chat จะเป็น 
LINE Chat ปกติ หรือเป็น Group ก็ได้ จากนั้นแตะเลือกรูปภาพท่ี
มีข้อความดูให้เต็มจอ 

 จากนั้นสังเกตไอคอนตัว [T] ที่มุมขวาบนของจอ เพื่อท า
การสแกนตัวหนังสือ โดยคลิกที่สัญลักษณ์ไอคอนรูปตัว [T]   

 เมื่อคลิกเลือก “อนุญาต” จะขึ้นเป็นตารางสี่เหลี่ยม ให้คุณ
ใช้น้ิวลากเลือกบริเวณข้อความท่ีต้องการสแกน เพียงเท่าน้ีก็ปรากฏเป็น
ตัวอักษรออกมาให้คุณสามารถคัดลอกข้อความ หรือเลือกสัญลักษณ์
ไอคอนลูกโลก เพ่ือใช้ฟีเจอร์แปลเป็นภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย 

 จากนั้นตอบอนุญาต เพื่อให้ส่งภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้
ประมวลวิเคราะห์ภาพแล้วแปลงเป็นข้อความออกมา 



 HR  Corner :มุม ‘ฅ’ คน 

  ๑๐ เคล็ดลับ พัฒนาตนเอง สู่ความส าเร็จ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

๐๖ 

ขอบคณุแหลง่ทีม่า: 
บทความโดย :เทอร์ร่า บีเคเค   
TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน        

จากเว็บไซต์ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มา : https://bit.ly/2PRzecJ 

 พัฒนาตนเอง เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถน า
ทางตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ ประยุกต์ใช้ในเร่ืองต่าง ๆ ที่คุณ
ต้องการจะแก้ไขให้ดีขึ้น ไมว่่าจะเป็นงานประจ า งาน
อดิเรก หรือ การท าธุรกจิส่วนตัว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วน
เป็นผลลัพธ์ ที่เกิดจากการกระท าของตัวเราเองทั้งสิ้น 
คอลัมน์ HR Corner มุม ฅ คน ฉบับนี ้ขอน าบทความของ
TerraBKK ที่จะน าเสนอ ๑๐ เคล็ดลับ พัฒนาตนเอง สู่
ความส าเร็จ ที่ไม่ใช่แค่การเพิ่มอุปนิสัยที่ดี แต่หมายรวมถึง
การลดหรือปรับปรุงอุปนิสัยที่เป็นปญัหา ในการพัฒนา
ตนเองด้วย เรียนรู้แลว้น ามาปรับใช้กันง่ายๆ รายละเอยีด
ดังนี้ 
แก้ไขอุปนิสัยท าลายความส าเร็จ 
 ๑. หยุดผัดวันประกันพรุ่ง การปล่อยปละ
ละเลยหน้าที่การงานในส่วนที่เราไม่ชอบ ไม่เกิดผลดีใด ๆ 
และก็ท าให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ ปรบัเปลี่ยนวิธกีารด้วย
การสลับปรับท าพรอ้มกับงานที่ชอบ เพือ่ให้ทุกอย่างดูดีขึ้น
โดยภาพรวม ดังนั้น วิธีปรับปรุงปัญหานี้ก็คือ การเพิ่ม
ระดับความใส่ใจในชิ้นงานแทนการผัดวนัประกันพรุ่ง นอก 
จากคุณภาพงานจะท าออกมาดีแลว้ ยังช่วยลดความ 
เครียดในการท างานด้วย 
 ๒.  เลิกคิดลบ ท าความเข้าใจเสียใหมว่ ่า 
ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้จบ เสมือนเกมต่อจุดไป
เรื่อย ๆ แน่นอนระหว่างทางมักจะมบีททดสอบชีวิตอยู่
เสมอ ความล าบาก ค าถามคาใจ กลายเป็นว่า ความคิด
บวกและความคิดลบสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา แต่
ความคิดลบมักเกิดได้เร็วกว่า ดังนั้น จงรักษาทัศนคติให้มี
แต่ความคิดบวกไว้มาก ๆ 
 ๓. เลิกเปรยีบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน เมื่อไรที่
คุณเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น คุณจะสูญเสียความเป็น
ตัวตน เป้าหมายและสติได้ง่ายมาก ตามมาด้วยอารมณ์
อิจฉา เศร้าหมอง และเกิดเป็นปมด้อย การแข่งขันเพื่อ
ผลักดันตนเองเป็นสิ่งที่ดี แต่การพุ่งประเด็นด้านนี้มาก

เกินไป จะท าให้คุณรู้สึกแย่เกินความเป็นจริงเสีย
มากกว่า ดังนั้น จงท าตัวให้เด่นเป็นทีม อยา่เด่นเพียง
ตัวคนเดียว ลองกล่าวชื่นชมคนอื่นด้วยความยินด ี
สร้างวัฒนธรรมที่ดีในสังคมการท างานของคุณ 
 ๔. หยดุนึกถึงอดีตที่ลม้เหลว จงมองว่า 
ความล้มเหลวเป็นตัวชี้ขอ้ผิดพลาดที่คุณเคยท าที่ผ่าน
มา มันคือทางผ่านเป็นเรื่องของขบวนการ ไม่ได้เป็น
จุดจบของทั้งชีวิต อย่าตีความวา่นั่นต้องเป็นเครื่อง
แสดงความอัปยศไปตลอดชีวิต อยา่ทิ้งบทเรียนที่
ได้มา หรือความตั้งใจแรกในการท าสิ่งนั้น อย่างที ่
Henry Ford เคยกล่าวถึงความล้มเหลวไว้วา่ “is 
simply the opportunity to begin again, this 
time more intelligently.” 
 ๕.  เลิกตัง้เปา้หมายเพ้อฝัน  สิ่งที่ส าคญั
ในการตั้งเป้าหมาย เมื่อเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ งานใหม ่
หรืออะไรก็ตามแต ่ ก็คือ เป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นจริง อยา่ตั้งเป้าหมายที่ชี้วดัไม่ได้ อย่า
ตั้งเป้าหมายที่สูงเกินตัว อยา่ตั้งเป้าหมายระยะสั้น
เกินไป ดังนั้น หากคุณต้องการเปิดร้านกาแฟ จงมอง
หาวธิีการที่จะท าใหธุ้รกิจอยู่รอดจากการแข่งขันอย่าง
รุนแรงที่มีร้านกาแฟเปิดอยู่รอบตัว กลยุทธ์ลดราคา
กาแฟในชว่งเปิดตัวคงไม่สามารถใช้ได้ตลอดไป เป็น
ต้น 
 
เพิ่มอุปนิสัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.  ฝึกท าสิ่งที่มีความหมายส าหรบัคณุ  
สัญญากับตนเอง ในส่ิงที่ท าให้ตัวคุณเองพัฒนาไปสู่สิ่ง
ที่ต้องการ หรือหาเวลาวา่งท าในส่ิงที่ปลุก passion 
ในตัวคุณขึ้นมาได้ ไม่จ าเป็นต้องท าทุกวนัทุกเวลา ขอ
แค่มีเวลาท าอย่างน้อยในชว่งที่คุณรู้สึกก าลังถอยหลัง
หรือกลัว ดังนั้น พยายามท าสิ่งที่คุณต้องการพัฒนา
ตนเอง   และนั้นจะเป็นบทพิสูจน์ส าคัญว่าตอนจบจะ 
 

สวยงามมากน้อยแค่ไหน 
 ๒. ฝึกจัดตารางชีวิต เขา้ใจกันดีว ่า ใน
การด ารงชีวิตของเรามักจะมีงานมากมายเต็มไปหมด 
ไม่ว่าจะงานประจ า งานบา้น งานอดิเรก ฯลฯ สิ่งที่
คนเรามักชอบกล่าวเป็นข้ออา้งคือ “ไม่มีเวลา” มัน
ไม่ใช่เรื่องจริง หากคุณเห็นว่างานนั้นส าคัญจริง คุณ
จะมีเวลาท ามันอยา่งแน่นอน ดังนั้น พยายามมุ่ง
ความส าคัญไปที่งานส าคัญในชีวิตคุณ เรียนรู้นิยามว่า
งานไหนควรจะเป็น “งานมีมูลค่า” เช่น งานช่วย
พัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดที่ต้องการจะเป็นในระยะ
ยาว เป็นต้น หรือ “งานไม่มีมูลค่า” เช่น งานบ้าน 
งานทั่วไปที่เราสามารถลดภาระส่วนนี้จา้งคนอื่นท า
แทนได้ เป็นต้น 
 ๓. ฝึกมองเป็นภาพ ตามความคิดตนเอง
จากจุดเร่ิมต้นไปจุดจบด้วยภาพ วธิีนี้ช่วยฝึกการ
ท างานของสมอง ๒ ด้าน ภาพหนึ่งภาพสามารถแทน
ขนวนการท างานหรือค าพูดได้ดี และจะท าให้คุณมี
ความจ าที่ดีขึ้น เมื่อคุณฝึกฝนไปเรื่อย ๆ นอกจากนี ้
ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้ดีอีกด้วย 
 ๔. พร้อมรับมือกับสิ่งไม่คาดคดิ สงัเกต
ได้ว่า คนที่เก่งและประสบความส าเร็จ มักจะมี
อุปนิสัยอย่างหนึ่งที่เด่นชัดกว่าคนทั่วไป นั่นคือ การ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือการพร้อมรับมือกับ
สิ่งที่ไม่ได้คาดคิด เพราะเขาทราบดีวา่อะไรก็เกิดขึ้น
ได้เสมอ อย่ามวัแต่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จงมองว่าควร
จะท าอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดงันั้น ฝึกมอง
สถานการณ์ให้หลากหลายรูปแบบ ฝกึท างานหรือคิด
ภายใต้ปจัจัยทีแ่ตกต่างกัน เป็นต้น 
 ๕. ฝึกเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดี มนุษย์
สัมพันธ์ แสดงออกได้หลากหลายระดับ มองออกวา่
จริงใจหรือแกล้งท า การท างานประจ าหรือการท า
ธุรกิจส่วนตวั ย่อมต้องมีเครือข่าย connections คุณ
ไม่มีทางรู้ว่าคู่ค้า หรือเพื่อนร่วมงานเป็นคนอย่างไร 
หากคุณไม่มีมนุษย์สัมพันธ์การเข้าหาสังคม ดังนั้น จง
เรียนรู้ทักษะการเขา้สังคม การแสดงความคิดเห็น 
การพูดคุยเจรจา เพื่อพัฒนาตนเองใหดู้เป็นมืออาชีพ
และน่าเช่ือถือ 

http://www.ops.moe.go.th/ops2017/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/1962-10-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95


 

๐๗ 

 
Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

โครงการต้นกล้า ๒๕๖๒  

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ “ต้นกล้า ๒๕๖๒”  เมื่อวันท่ี ๒๗ - ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leadership and 
Management Skills) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วม
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม “Walk Rally 
Team Building” กิจกรรม “กล้าสัมพันธ์” การแนะน าบทบาทหน้าที่ของ
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา การคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา
และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีสนใจท า
กิจกรรมกับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา และเพื่อร่วมสร้างสรรค์
กิจกรรมใหม่ท่ีตรงความต้องการและเหมาะสมของนักศึกษา  



๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

 
 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวัทยาลัย จัดโครงการ 
“สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” ภายใต้
กิจกรรม Campus Tour Season ครั้งท่ี ๓  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
คณะผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DIS) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี พันต ารวจเอก 
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติกล่าวเปิด
งาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การป้องกัน
อาชญากรรมไซเบอร์” วิทยากรได้รับเกียรติจาก พันต ารวจโท 
พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ หลังจากนั้น ณ 
บริเวณลานชั้น ๑ ของศูนย์การเรียนรู้มหิดล ได้จัดให้มีการแสดง
นิทรรศการกิจกรรม เกมต่างๆ โดยเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี  และ
ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ และแนะน า
การศึกษาต่อ แหล่งทุนการศึกษา และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
ผู้สนใจท้ังนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีได้เข้าร่วมโครงการถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Information Technology Skills) 

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

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั :  พชัรีย์  เลิศฤทธิ ์   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  วราภรณ ์  อัครปทุมวงศ์  นภดล  วรณิชรวนนัท์  ธนดล ปริตร านันท ์  สมชัย   
ตระการรุ่ง   สเุทพ   ไวยครุฑธา   ชูศกัดิ ์ โอกาศเจริญ  บุณยฤทธิ์   ปัญญาภิญโญผล   วิชติ   สธุรรมารักษ์   สรชัย   ศรสีมุะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : ว ิชิต   
สุธรรมารกัษ์   วรรณา   ช่วยรกัษา    ปาณสิรา รอ้ยชิน  พลยุทธ์  ปานจนัทร์   ปราณี  หนูสัมฤทธิ์  กราฟิก : งานวิเทศสัมพนัธแ์ละสื่อสารองคก์าร    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=news&t=8 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย 
จัดโครงการ สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  

 ภายใต้กิจกรรม Campus Tour Season ครั้งท่ี ๓ 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

 รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 การตรวจสุขภาพประจ าปี  ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๒  ส าหรับผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย  เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อค้นหา ทราบถึงสภาวะ
สุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกายในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการสืบสานประเพณีไทย 
สร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สืบสานประเพณีไทยสร้างก าลังใจแก่
ผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๒”  เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร. บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ 
รุ่งเรือง อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล บุคลากร และนักศึกษาจากสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณพิณทิพย์ ไขประพาย หัวหน้าสถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี กล่าวต้อนรับ และรับมอบสิ่งของฯ ภายใน
โครงการจัดให้มีกิจกรรม เช่น พิธีสรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เลี้ยง
อาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ พร้อมมอบส่ิงของเครื่องใช้
ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  ให้กับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุต่อไป 
โดยการท ากิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น  

๐๙ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕ ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

๑๐ 

โครงการ สืบสานประเพณีไทย รดน ้าขอพร ท้าบุญเพื่อเป็นสิริมงคล  
เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สืบสานประเพณีไทย “รดน  าขอพร ท าบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เน่ืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๖๒” เมื่อ
วันท่ี ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๒  ณ บริเวณชั น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ขึ น เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณี
สงกรานต์ของไทย กิจกรรมภายในโครงการจัดให้มีพิธีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ท าบุญเลี ยงเพลพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 
การสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนบิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณท่ีล่วงลับไปแล้ว ต่อด้วยการสรงน  าพระพุทธรูป การ
รดน  าขอพรอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ และผูช้่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เอื อมพร มัชฌิมวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั งนี มี
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 โครงการให้ความรู้ส้าหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ครั งที่ ๓ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ี
หลักสูตร ครั งท่ี ๓  เมื่อวันท่ี ๒๕  เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้
ความรู้ประเด็นส าคัญจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาท่ีพบ ข้อควรระวังในการ
ปฏิบัติงานท่ีควรทราบ การท างานร่วมกันระหว่างหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย 
จากนั นเป็นเป็นการให้ข้อมูล เกี่ยวกับงานด้านการจัดการท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหลักสูตร และการจ้างบุคลากรหลักสูตรจากเงินรายได้หลักสูตร 
วิทยากรโดย   คุณวีระชัย เขม้นงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและ
พัฒนา ความรู้ด้านพัสดุ วิทยากรโดย คุณนันทวัน สุวงศ์ รักษาการหัวหน้างาน
พัสดุ และความรู้ด้านการคลัง วิทยากรโดย คุณเครือวัลย์ สุขสมัย นักวิชาการเงิน
และบัญชี งานการคลัง โดยมีประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จากส่วน
งานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

 



๑๑ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๕  ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 

เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์หลกัของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความปลอดภัยและทันสมัย  
บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้มีการเปดิให้ทดลองใชง้านเว็บไซตห์ลัก  https://graduate.mahidol.ac.th/ (ในรูปแบบใหม่!!)   

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  เป็นต้นไป   
ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะเข้าใชง้านเว็บไซต์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบเดิม 

สามารถเข้าใช้งานได้ที ่http://www.grad.mahidol.ac.th/  

https://graduate.mahidol.ac.th/?fbclid=IwAR2YHpEVRVriKgkYAgQYXdYa-jur_2tKaAkOErZq8kHtvUblWdOChLRUC7Y
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?epa=HASHTAG
http://www.grad.mahidol.ac.th/?fbclid=IwAR3GOZZmYCu8IOVc_ofBfGd_TDIKoWxtp3qCc_fQIlXIs83KQ06Es02j8Ok


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 




