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 บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย ศาสตราจารย์  ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    
สมชัย ตระการรุ่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา  และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ให้การ
ต้อนรับอาคันตุกะจาก  Philippine Association for Graduate Education National Capital Region,  Philippines      
น าโดย Dr. Lino C. Reynoso President  Emilio Aguinaldo College และคณะ  เมื่อวันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  เพื่อเยี่ยมชมการด าเนินงาน  การจัดการศึกษา หลักสูตร  และ
ทุนการศึกษา   ในการน้ี  บัณฑิตวิทยาลัย  ได้น าเสนอข้อมูลทางด้านการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตร  และ
ทุนการศึกษา  ของบัณฑิตวิทยาลัย  รวมถึงหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา  และความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรบัอาคันตุกะ จาก  
Philippine Association for Graduate Education 

National Capital Region,  Philippines  
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MA ASEAN Studies 
for Sustainable 
Development - MASD 
(International Program) 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๖  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

Fast fact 
-  Multidisciplinary Program 
-  Can select research project from diverse fields of studies such 

as education, economy, environmental issues, culture, health 
system, renewable energy, development, human trafficking, 
human rights  

-  Practical concept in developmental field with background 
concept of ASEAN 

-  Some courses offering in evening and on Saturday and Sunday 
-  Discussion orientated and interactive classroom 
-  Can take courses as modular certificate courses (for those who 

are not ready for degree program)  
- Courses can be taken as certificate courses and earn credit 

hours. This credit hours can be accumulated for later use to 
earn the degree 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ม.มหดิล 

Application period  
January - May for enrollment in first semester  
September - October for enrollment  
in second semester  
Study plan 
    Plan A2   Plan B 
1)    Required courses  18 credits  18 credits 
2)    Elective courses not less than    6 credits  12 credits 
3) Thesis   12 credits     - 
4) Thematic paper           -                   6 credits 
   Total not less than  36 credits  36 credits 

Contact: Mrs. Ampha Sreepanyawuthikun   
ampha.sre@mahidol.edu 
LINE: asean_studies_mu 
Tel: +66 (0) 2441 4125 ext. 110 

Detail information -  Please visit  
http://www.grad.mahidol.ac.th/AseanStudies/  
Application requirements  
1) Hold a Bachelor degree/or attending the final semester of 

the Bachelor degree in all disciplines from the higher 
education institution accredited by Thailand’s Office of 
the Higher Education Commission. 

2) Have cumulative GPA not less than 2.50 
3) Have English proficiency examination score as required by 

the Faculty of Graduate Studies 
 
Program duration - 2 years  
 

mailto:ampha.sre@mahidol.edu
http://www.grad.mahidol.ac.th/AseanStudies/
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 ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐  ปี ครองราช
สมบัติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๒ (ภาคต้น)  
รับสมัคร : ภายในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ผลการพิจารณา : ภายในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ความร่วมมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ท่ีสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความส าคัญ ของ
การให้โอกาสทางการศึกษาต่อ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการทุนการศึกษา "ทุน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ" ขึ้นเพื่อ
จัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ส าหรับนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มี
โอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอรับทุน และ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/
download/main/scholarships/pdf/60years
-scholarship-Th.pdf 
ดูรายละเอียดทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ที่  
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?
p=scholarship 

 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของ
รัฐบาลญ่ีปุ่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(Japanese Government (MEXT) 
Scholarship 2020) 
สมัครวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 
ส่งเอกสาร ณ ส านักข่าวสารญี่ปุ่น สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.th.emb-

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑ - ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๒  
ก าหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

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

๘, ๑๓, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้บริการอยา่งมืออาชพี 
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าทีห่ลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ ๕ 
ติดต่อ :  หนว่ยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
การน าเสนอผลงานรางวัลวิทยานพินธ์ดเีด่นและวิทยานพินธ์นวัตกรรมดีเด่น 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๖  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

๗ - ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
โครงการ สัมมนาผู้น านักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกจิกรรมนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

สิทธิประโยชน์ 
๑. ค่าลงทะเบียนตามท่ีจ่ายจริง 
๒. เงินรายเดือน 
 ปริญญาโท ๖,๐๐๐ บาท 
 ปริญญาเอก ๑๒,๐๐๐ บาท 
รับสมัคร ๑๓ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ทุนประเภทที่ ๑ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีท่ี ๑ 
ทุนประเภท่ี ๒ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ชั้นปีท่ี ๒ - ๓ ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
ชั้นปีท่ี ๒ - ๔ ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ww.sirirajgrad.com/ทุนการศึกษา 
สอบถาม: หน่วยบัณฑิตศึกษา  งานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหลังปริญญา   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๖๔๐๕ 
E-mail: sigradstudy@gmail.com  

๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
โครงการ CREATIVE DESIGN THINKING  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕  

๑๔ - ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
โครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ณ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
โครงการอบรม เร่ือง Design Thinking: Everyone can be an Innovative 
Leader  
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

ทุนบัณฑิตศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

Japanese Government (MEXT) 
Scholarship 2020 

๒๒ - ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๒  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาผูไ้ด้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒   
ติดต่อ :  งานกจิการนกัศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship&fbclid=IwAR3ChSJ3d3PFRJ6SzCscftnS-mZhwUiZCpKNXsHI7dNysunn9qwffsCDkN4
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship&fbclid=IwAR3ChSJ3d3PFRJ6SzCscftnS-mZhwUiZCpKNXsHI7dNysunn9qwffsCDkN4
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html?fbclid=IwAR2Z-zLd98B3-pWPE09OYja5vpU8qT0jXMMaJLBFkrfXUGHRLTcAyJvNVv8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156417845331169&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD5tQ1wTO3Na8iQ0j7xHBQfNZZc2bdDQ0GSZJRULSXUInF9-4z76CeOIz8XFjjihACDy4VQwSGIpZnqhjyKBMfxUKqOulJDpVLy-SdKT0zw8VQSWWuK_dR5F1FEZZVSNT3SXKQNztAjjH72zYfmFXMOx4sXAYpC67PdtlE2_RQRlw


ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๖  ประจ าเดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

๐๕ 

แหล่งข้อมูล  https://tips.thaiware.com/1162.html  

 ส าหรับใครที่ใช้ Windows ๑๐ ท่ีเมื่อเวลากดปุ่มตัวหนอน ~ 
(Grave Accent) เพื่อสลับภาษา แต่ปรากฎว่าภาษาเปล่ียนช้า ท าให้รู้สึก
ใช้งานไม่คล่อง  และบางครั้งต้องกดถึง ๒ - ๓ ครั้งกว่าจะเปลี่ยนภาษาให้  
IT Tipss ฉบับน้ีเรามีวิธีแก้ปัญหา "กดเปลี่ยนภาษาไม่ค่อยติด" มาให้ท่าน
ผู้อ่านลองน าวิธีการไปใช้ ซ่ึงรับรองว่าถ้าท าเสร็จแล้ว อาการข้างต้นจะ
หายไปอย่างแน่นอน ส่วนวิธีท าน้ัน จะมีอะไรบ้าง เราลองมาดูไปพร้อมๆ 
กันค่ะ  

วิธีที่ ๑  เปลี่ยน Change System locale ให้เป็น Thai (Thailand) 

๑. คลิกซ้ายท่ี แถบเมนูบาร์ (ขวาล่าง อยู่ข้างติดกับวันท่ี) 
๒. เลือก Language Preference 
๓. คลิกท่ี Administrative language settings 
๔. กดแถบภาษาในหัวข้อ Change System locale 
๕. เลือกเป็น Thai (Thailand)  
๖. กดปุ่ม OK แล้วรีสตาร์ทเครื่อง 

วิธีที่ ๒  ลบภาษาที่เกินมา 
๑.  คลิกซ้ายท่ี แถบเมนูบาร์ (ขวาล่าง อยู่ข้างๆ กับวันท่ี) 
๒.  ดูท่ีหัวข้อ Preferred languages 
๓.  คลิกภาษาคีย์บอร์ดท่ีเกินมา  
๔.  กดปุ่ม Remove 

 และเมื่อเปิด Windows ขึ้นมาอีกครั้ง อาการเปลี่ยนภาษาช้าน้ัน
ก็จะหายไปแบบปลิดท้ิงเลย แต่ถ้าท าตามวิธีแรกแล้วก็ยังเหมือนเดิม ให้เรา
ตรวจสอบว่าภาษาของคีย์บอร์ดท่ีถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องนั้น มีอยู่ท้ังหมดกี่
ภาษา ซ่ึงโดยปกติควรจะเป็น ENG-TH (สองภาษา) หรือ ENG-TH-(ภาษา
อื่น) เป็นต้น แต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วมีภาษาซ้ ากัน เช่น ENG-ENG-TH หรือ 
ENG-TH-TH เราจะต้องท าการลบออก โดยมีวิธีการดังนี้  

วิธีแก้ปัญหา กดปุ่ม ~  
แล้วสลับภาษาไม่ติดให้หายเป็นปลิดทิ้ง!!! 

https://tips.thaiware.com/1162.html
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๐๖ 



๐๗ 
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 Student Activities  
 

Live & Learn 

๐๘ 
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 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “พักกายผ่อนใจ ไปปฏิบัติธรรม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้กิจกรรมพัฒณา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น า 
(Leadership and Management Skills)  วันท่ี ๓ - ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ ธรรมสถานบ้านโพธ์ิทอง วัดพระธาตุโพธ์ิทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมฟัง
ธรรมะ ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาภาวนา บ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน สวดมนต์ น่ังสมาธิ เจริญจิตภาวนา และเดินตามพระสงฆ์ไปบิณฑบาต ท้ังน้ี เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกสติเพ่ือพัฒนาจิตใจ และสามารถน าหลักธรรมส าคัญไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การเรียน การปฏิบัติงาน โดยมีนักศึกษาเ้้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 โครงการพักกายผ่อนใจ ไปปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม “พูดให้ปัง ฟังทางน้ี” ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication 
and Language Skills)  เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการพูด การน าเสนอผลงาน ให้มีบุคลิกและภาพลักษณ์ท่ีดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ    เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   วิทยากรได้รับเกียรติจาก  คุณจีนา  จีนาฟู  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร  จากบริษัท  
ออดิทอเรียม   โดยมีนักศึกษาเ้้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 โครงการอบรม  พูดให้ปัง ฟังทางนี้ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๖  ประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

๐๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคนิคการ
ท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นท่ี ๑๒ (Brand Ambassador of 
Graduate Studies, Mahidol University 2019) เมื่อวันท่ี ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ คาซัวรีน่า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มี
กิจกรรมฐาน Walk Rally การแสดงของทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นท่ี ๑๒ การรับทราบถึง
ภาระหน้าท่ีของทูตบัณฑิตสัมพันธ์ ข้อก าหนดการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ
เพื่อสังคม การระดมความคิดน าเสนอการท ากิจกรรม USR เพื่อชุมชนบริเวณพุทธมณฑล 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า สามารถน า
ความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

งานประกาศผลรางวัล โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ครั้งที่ ๒  

 องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดงานประกาศผลรางวัล “Multimedia Creation Idea and 
Contest” ครั้งท่ี ๒  ภายใต้หัวข้อ “Change yourself for our university : เปลี่ยนตัวเอง
เพื่อมหาวิทยาลัย” ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้อง 
Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
งาน  ซ่ึงภายในงานจัดให้มีกิจกรรมปณิธานความดี Talk-show “ท าดีให้น้องดู” โดย จาด้า 
อินโตร์เร วิดีโอเสวนา “แรงบันดาลใจแห่งความดี” และมินิคอนเสิร์ต โดย ก้องเกียรติ      
ทาวงศ์ ( ก้อง AF9) และ ทัศนัย กิตติรุ่งสุวรรณ ( เต๋า The voice) ต่อด้วยการประกาศผล
และมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่นักศึกษาท่ีชนะการประกวดฯ 
 ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย ในนามของสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย, และสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ดร. วโรดม ศิริสุข ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิตรายการ และ คุณ
นพวรรธน์ อภิภัสร์เดชากุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานด้านการผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม ไอพีเอ็ม และ อาจารย์นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีมอบรางวัล โครงการการประกวดครั้งน้ีได้รับการสนับสนุนจาก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย 

โครงการ ค่ายเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคนิคการท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ  

 โครงการอบรม เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้
กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and 
Innovative Skills)  เมื่อวันท่ี ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์ในยุคจักรกลอัจฉริยะ” และ
กิจกรรม “การสังเกตกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” “การหาไอเดียใหม่ให้บรรเจิด” 
“การน าเสนออย่างทรงพลัง” และ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่ายๆ ด้วย ๓ ขั้นตอน” 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจต่อระบบการคิดเชิงนวัตกรรม และสร้างสรรค์ได้
อย่างมีกระบวนการ ท้ังพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
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บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกจิกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย ์ นักศกึษา  ศิษย์เกา่ และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอื่นๆ  

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย :  วราภรณ ์ อัครปทุมวงศ์  ชูศกัดิ์  โอกาสเจรญิ   นภดล  วรณิชรวนันท์  ธนดล  ปริตรานันท์  
สมชัย   ตระการรุ่ง   สุเทพ   ไวยครุฑธา   บุณยฤทธิ์   ปัญญาภญิโญผล   วิชิต   สธุรรมารกัษ์   สรชัย   ศรีสมุะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : วิชิต   สธุรรมารกัษ์   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา รอ้ยชิน  พลยุทธ์  ปานจันทร์   ปราณ ี หนูสมัฤทธิ์  กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองคก์าร    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=8 

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่าย
บริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ อุดมกิจ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครบรอบ ๑๐ ปี  เมื่อวันท่ี ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑ อาคารสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนบริจาคเข้า
กองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาการวิจัยของ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๗๒ ปี  วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสาธารณสุข
วิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินเพ่ือสมทบทุน
บริจาคเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้ ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๔  เมื่อวันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษาเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๖  ประจ าเดือนพฤษภาคม    ๒๕๖๑ 

๑๑ 
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บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 
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