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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๘  ประจ าเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๒ 

๐๒ 

Surveillance Audit ครั้งท่ี ๒  
ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุเทพ  ไวย
ครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณโชษิต ทองสุภานนท์ และ
คุณทรายแก้ว ธาราเขตร ผู้ตรวจประเมิน (Auditors) Surveillance 
Audit ครั้งท่ี ๒ ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก 
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  เมื่อวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) ครั้งท่ี ๒ ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 มีขอบเขต ดังน้ี 
 •  Management Processes and Activities  
 •  Organizational Context, Need and Expectation of 
interested parties, Quality Manual, Policy, Objective 
Planning and Change control (Document & System)  
 •  Management Review, use of logo., review of 
previous NCR  
 •  Risk Management Process  

 •  Customer Satisfaction  
 •  Internal Quality Audit  
 • Customer Complaint, Corrective & Preventive Action, 
Continual Improvement Review of Previous NCR  
 •  Standards, Codes & Regulatory/Statutory Requirements  

 และเวลา ๑๖.๑๕ น. คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากร ได้เข้า
ร่วมการปิดตรวจประเมินตามระบบคุณภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ.
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ ผู้ตรวจ
ประเมินพร้อมร่วมรับฟังผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ตรวจประเมิน (Surveillance Audit) ครั้งท่ี ๒ ตามระบบมาตรฐาน



๐๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๗๘  ประจ าเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๒ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
รับการตรวจประเมินคณุภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์
ดร. พญ. พัชรีย์ เลศิฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รองคณบดี  และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ (EdPEx) 
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม 
๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  ซึ่ง
ครั้งน้ี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. 
กรองทอง ยุวถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ พร้อมคณะกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.
บัณฑิต เจตน์สว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ 
ปลื้มปิติวิริยะเวช     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  ภญ.  
วรวรรณ   กิจผาติ  และ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   ดร.  
สุกัญญา  พงษ์สุภาพ  โดยประธานผู้ตรวจประเมินฯ  

ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และร่วมรับ
ฟังสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าปี ๒๕๖๒  และต่อด้วย 
คณะกรรมการตรวจประเมิน ได้สัมภาษณ์คณะผู้ 
บริหาร และบุคลากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์  และสรุปผลการตรวจประเมิน 
 วันที่ ๒ กรกฎาคม บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สมภพ 
ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ย
พัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติ
เข้าร่วมรับฟัง การน าเสนอผลการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา   เพื่อการด าเนินการที่เป็น 
เลิศ Education ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้วยวาจา โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมทีม  

หลังจากน้ันได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อม
ข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
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๐๔ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
โครงการ “เตรียมพร้อมรับ TQA (Ep1)”  
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันกตัญญูและวนัสถาปนา
ครบรอบ ๒๓ ปี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๕ - ๙  สงิหาคม ๒๕๖๒   
โครงการอบรมใหค้วามรู้พฒันาทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century 
Training Program) 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓ 

ปฎิทินกิจกรรม 

๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ  ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑ สิงหาคม – ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๑๒ - ๑๑๓,๒๐๘ – ๒๑๐ 

๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล ด้านบริหาร
จัดการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
งานมหิดล วันแม่  ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบัณฑิต 
วิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต 
วิทยาลัย ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Ms. Panudda BOOBPALA รองผู้อ านวย 
การระดับภูมิภาค International Labour Organization (ILO) และทีม 
บริหารของ ILO ประกอบด้วย Mr. Nuno Cunha, Senior Social 
Protection Specialist, Ms. Marielle Phe Goursat, ILO-Luxembourg 
Project CTA และ Ms. Vesna Jovic, Social Protection Officer 
ในการจัดต้ังศูนย์ Regional Technical Facility และการสนับสนุนนักศึกษา 
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร การจัดการสาธารณสขุมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตร 
นานาชาติ) สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ 
ห้องประชุม ๕๑๕ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมเจรจาจัดต้ังศูนย์ Regional Technical Facility  



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
 

๐๕ 

รายการจองคิว  ประกอบไปด้วย 
 หมายเลขควิ วันที่จอง ระยะเวลาขอรับบริการ เรื่อง สาขา บนัทึก
ช่วยจ า สถานะ จ านวนคิวที่รอ 
สถานการณ์จองคิว ประกอบไปด้วย 
  •  รอการติดต่อ (ยกเลิก) : หากต้องการยกเลิกการจองบริการน้ัน
ให้คลิกที่ปุ่มยกเลิกสแีดง 
 •   ยกเลิกการจอง : รายการจอง ถูกยกเลิก โดยผู้ใช้งาน 
 •   ก าลังติดต่อ : รายการที่จอง ถูกเรียก โดยเจ้าหน้าที่ 
 •   ไม่มาตามนัด : รายการจอง ถูกยกเลิก โดยเจ้าหน้าที่ 
 •   เสร็จสิ้น : ได้รับบริการเสร็จเรียบร้อย 
 
ซึ่งนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกดู ประวัติการจองท้ังหมด และ  
การจองท่ีรอการติดต่อได้ท่ีระบบการจองคิว 
 
ข้อท่ีควรทราบ 

 •  ผู้ใช้งานระบบควรจอง ๑ บริการ ต่อ เวลาน้ัน เท่าน้ัน เช่น จอง
เรื่องตรวจ ๕ หน้า เวลา ๑๔:๐๐ น. จะไม่สามารถจองเรื่องอื่นในเวลา 
๑๔:๐๐ น. ได้ 

 •  ถ้าระบบไม่มีเวลาให้เลือกแล้ว ระบบจะเตือนว่าควิเต็ม ให้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 •  หากใชค้อมพิวเตอร์สาธารณะ ควร log out หลังใช้เสร็จ 
ทุกครั้ง 

 •  ควรมาตรงเวลา ตรงสถานที่ที่เลือกไว้ และ จะมีการประกาศ
เรียกคิวเพื่อให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 

พบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อได้ที่ :  
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล (คุณรัชพล)   
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๓๐๐ - ๓๐๕ 

 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบจองคิวล่วงหน้า เพื่อขอรับบริการ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัยสาขา ..ทุกแห่ง 

 •  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
 •  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 •  บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ 
 •  บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 

เร่ิม ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  

นักศึกษาสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ ๓๐ วัน ผ่าน  
https://graduate.mahidol.ac.th/Q-Web 

ขั้นตอนการจองคิว 
พิมพ์ url บน browser หรือ Scan QR Code 
https://graduate.mahidol.ac.th/Q-Web/ 

 
 
 
 
 
 
สถานะ: นักศึกษาปัจจุบัน  
 ๑. นักศึกษาใหม่ ต้องไป Activate Account ที่ระบบ e-
registration ก่อน  http://www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/
main/FormLogin.php 
 
 
 
 
 
 ๒. เลือกสาขาที่ขอรับบริการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา), 
สาขาคณะวิทยาศาสตร์, สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์, สาขาคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 ๓. กรอก รหัสนักศึกษา เฉพาะตัวเลข (๖๑xxxxx) 
 ๔. ใส่รหัสผ่านเหมือนระบบ e-registration และ กด เข้าสู่
ระบบ  **หากลืมรหสัผ่าน ใหค้ลิกลิงค์ หากลืมรหัสผา่น เปลีย่นรหัสผ่าน
ที่น่ี และ ท าตามขั้นตอน 
 ๕. เลือกบริการ  การจองบริการ มี ๒ วิธ ี
 •  คลิก “จองทันที” เพื่อหาเวลาที่วา่งและเร็วทีสุ่ดของบริการ
น้ัน  
 •  คลิก “เลือกวันและเวลาด้วยตัวเอง” เพื่อเลือกวันหรือเวลา
อื่น ๆ 
 ๖. ยืนยัน วันและเวลา ในการจองคิวขอรบับริการ 

ระบบจองควิออนไลน ์ 

MU GRAD Queue 
สถานะ: ผู้ท่ีท าหน้าท่ีแทนนักศึกษา  
 ๑. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ 
 ๒. เลือกสาขาที่ใช้บริการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา), สาขา
คณะวิทยาศาสตร,์ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์, สาขาคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล  
 ๓. กรอก email ที่ลงทะเบียนไว้  
 ๔. ใส่รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ และ กด เข้าสู่ระบบ  
หากลืมรหัสผ่าน ใหค้ลิกลิงค์ หากลืมรหัสผา่น เปลี่ยนรหัสผ่านที่น่ี และ  
ท าตามขั้นตอน   
 ๕. เลือกบริการ  การจองบริการ มี ๒ วิธ ี
 •  คลิก “จองทันที” เพื่อหาเวลาที่วา่งและเร็วทีสุ่ดของบริการน้ัน  
 •  คลิก “เลือกวันและเวลาด้วยตัวเอง” เพื่อเลือกวันหรือเวลา
อื่นๆ 
 ๖. ยืนยัน วันและเวลา ในการจองคิวขอรบับริการ 
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https://graduate.mahidol.ac.th/Q-Web?fbclid=IwAR31x0K_6rgWvqyA3GTwCmkbmCc0ALwIQGgpPXeJk8PYU9htFyTWTzX7xwg
https://graduate.mahidol.ac.th/Q-Web/
http://www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php
http://www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php


๐๖ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยน

นักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - 

อินเดีย ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) รับสนองพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่มีพระ
ประสงค์ให้นิสิต นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัยและ
นักวิทยำศำสตร์ของไทย ได้มีโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรม กำรประชุมผู้ได้รับรำงวัลโนเบล ณ เมือง
ลินเดำ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และกิจกรรม 
กำรประชุมโครงกำร Global Young Scientists 
Summit (GYSS) ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิด
โลกทัศน์ทำงวิชำกำร อีกทั้งได้มีโอกำสเรียนรู้
ควำมกำ้วหน้ำทำงวิทยำกำรใหม่ ๆ จำก
ประสบกำรณ์จริงของนักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ 
ที่มีผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ในระดับสำกล 

สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีปี ๔ ปริญญำโท ปริญญำเอก 
และนักวิจัยหลังปริญญำเอก (Postdoctoral 
Scientists/Researchers) สมัครเขำ้รับกำร
คัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ำร่วม
กิจกรรม กำรประชุมผู้ได้รับรำงวัลโนเบล ครั้งที่ 
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กิจกรรม กำรประชุมผู้ได้รับรำงวัลโนเบล ครั้งที่ 
๗๐  ณ เมืองลินเดำ สหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี สำขำฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยำหรือ
กำรแพทย์ 

และขอเชิญนิสิต นักศึกษำระดับ
ปริญญำเอก อำจำรย์ นักวิทยำศำสตร์ และ
นักวิจัยสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน
ประเทศไทย เข้ำร่วมกำรกิจกรรมกำรประชุม 
Global Young Scientist Summit 
(GYSS2020) ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ในสำขำ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ สรีรวิทยำหรือ
กำรแพทย์ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมศำสตร์ โดยมีกิจกรรมน ำเสนอผลงำน 
บรรยำยพิเศษ และกำรเสวนำกลุ่มย่อยด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกนักวิทยำศำสตร์
ผู้เคยได้รับรำงวัลโนเบล (Nobel Laureate) และ
นักวิทยำศำสตร์ที่ได้รับรำงวลัชั้นน ำของโลก 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๑. แบบฟอร์มกำรสมัครฯ 
 ๒. ประวัติอย่ำงย่อ (CV) 
 ๓. เอกสำรแสดงผลกำรศึกษำ 
 ๔. ส ำเนำบัตรประชำชน 
 ๕. ไฟล์อธิบำยคุณลักษณะพิเศษของ
ผู้สมัครเป็นภำษำไทย 

 ๖.  หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่ำนเป็น
ภำษำอังกฤษ 
 ๗.  รูปถ่ำย 
 
เปิดรับสมัครต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 
 
สมัครออนไลน์ได้ท่ี https://www.nstda.or.th/
lindau/pdys-lindau/ 
ดูข้อมูลเพ่ิมเติม http://www.nstda.or.th/
lindau/ 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ี e-mail : 
pdys@nstda.or.th หรือ โทร.  
๐๒ ๕๒๙ ๗๑๐๐ ต่อ ๗๗๒๐๖ หรือ  
๐๘๑ ๐๐๖ ๕๔๕๔ 

https://www.nstda.or.th/lindau/pdys-lindau/?fbclid=IwAR3RlwzktZtLbJyxefWNKkSaBB6bX-TtSKivx64Z1DzjrZfWDZS-o0kN1Bo
https://www.nstda.or.th/lindau/pdys-lindau/?fbclid=IwAR3RlwzktZtLbJyxefWNKkSaBB6bX-TtSKivx64Z1DzjrZfWDZS-o0kN1Bo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nstda.or.th%2Flindau%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N49CjdCcktYJp1TgqGi8NHuTQQQLR8RVUl71h6zuAGIPe7QDzRNhvt4Y&h=AT0WDC4WADFzB1qp4Nai_zvhoD-MSreIL4FMmCHoocDdJRQeKVB2xSo0pVFgKyFAzhKGE3mvTi55rOwdZ_fxZBiN5_RFYPSqYqkvThcWUkthVFGC
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nstda.or.th%2Flindau%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N49CjdCcktYJp1TgqGi8NHuTQQQLR8RVUl71h6zuAGIPe7QDzRNhvt4Y&h=AT0WDC4WADFzB1qp4Nai_zvhoD-MSreIL4FMmCHoocDdJRQeKVB2xSo0pVFgKyFAzhKGE3mvTi55rOwdZ_fxZBiN5_RFYPSqYqkvThcWUkthVFGC


๐๗ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา 
กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

ดูรายละเอียดรายวิชาที่เปิดรับ และคอร์สอบรมได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/MAP/ 
สอบถาม: ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ ต่อ ๑๐๑,๑๓๐ - ๑๓๕ 
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 Mahidol Apprenticeship Program รูปแบบการจัดการศึกษา ของ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปและผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเพื่อปรับเพิ่ม พัฒนาความรู้และทักษะ 
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยการเปิดรายวิชา การจัดอบรม Short Course และ Training ในกลุ่มเนื้อหาวิชา 
ท่ีจัดการอบรมโดยส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่จ ากัดอายุ พื้นฐานการศึกษา หรืออาชีพ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ น าความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้ือหาและหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะม ี 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป  

Mahidol Apprenticeship Program (MAP) 

 

https://graduate.mahidol.ac.th/MAP/?fbclid=IwAR2wirk3yz68tgae-Tr4UFOHzux4n3F5tviFmqFcR6CGidJNVvKlxSJwaDQ


 Student Activities  
 

Live & Learn 

๐๘ 
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ขอเชิญนักศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
(เฉพาะรหัส ๒๕๖๒) สมัครเข้าร่วมอบรม กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ Soft Skills  
 

• Course: Summarizing Skills 
(Communication and Language Skills) 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft Skills    
(ส าหรับนักศึกษา รหัส ๒๕๖๒)  

•  หัวข้อ "English public speaking" (Communication and Language 
Skills)    
 
•  หัวข้อ "Are you plagiarizing without knowing it?" and "Turnitin: A 
plagiarism checker" (Information Technology skills) 
 
• หัวข้อ "Intellectual property, Patent and Copyright: What 
Graduate Students Must Know" (Creative and Innovative Skills)  
 
•  หัวข้อ "Cyber security" (Information Technology skills) 
 
•  หัวข้อ "Professional communication with Powerpoint & e-mail" 
(Information Technology skills) 
 
•  หัวข้อ "Cyber security" (Information Technology skills) 
 
•  หัวข้อ "Professional communication with Powerpoint & e-mail" 
(Information Technology skills) 

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑  
• หัวข้อ "Intercultural Communication" 
(Communication and Language Skills) 
 



๐๙ 

Aung Myint 

Master of Science  
(Public Health) in Health 

Education and Behavioral 
Sciences  
Class of 1999 
Faculty of Public Health,  

Mahidol University 
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FGS : Why did you choose to study at Mahidol University? 
Prof. AM :  The subjects I want to study (Health Education and Behavioural Sciences) 
are available at the Faculty of Public Health of Mahidol University and the university 
as well as the faculty is well recommended by my seniors. 

  

FGS : You have been working in academic for more than 40 years. Based on your 
experience, could you please assess the education provided by Mahidol University? 
Prof. AM :  The education as well as the experiences acquired during my study in 
Mahidol University is one of the best in our region. All the components of education, 
like visions, missions, curriculum, teachers and teaching environment are well set, 
well organized and working in harmony. For me, it is enriching, eye-opening and 
raised my self-confidence to a higher level to face the world and it's challenges. 
  
FGS :  How do you think that learning in Mahidol University has helped you the 
person that you are now? How did it contribute your carrier? 
Prof. AM:  My mind-set and skill-set are totally changed after studying in Mahidol 
University. Theory and practice on leadership and management are included in our 
curriculum and so I've got very good chances to prepare myself to become a leader 
of my profession. Those new skills and mind-set made me outstanding among 
colleagues and raised my career up till the Director General position. 
  
FGS : Could you please tell in brief about most rewarding experience during study 
at Mahidol University? 
Prof. AM :  Just one day before my departure to my country after graduation, I went 
to the Department of Health Education and Behavioural Sciences at Fcaulty of Public 
Health to pay homage to my teachers and to say good-bye to them. My Professor 
and Head of the Department, Ajarn Vason, invited me to his office and behind the 
two layers of locked doors, he asked me never to misuse the knowledge and skills of 
Behavioural Sciences upon patients and weak ones; and to advocate the 
government (military) leaders to change towards the betterment of the country as 
Myanmar is sinking in a downwards spiral visibly. He told me that he had big trust on 
my knowledge, attitude and skills to do so. With tears in my eyes, I promised my 
teacher that I will try my best though it is a Herculean task. My teacher's trust on me 
to such an extent is definitely the most rewarding experience during my study at 
Mahidol University. 
  
FGS : And about any memorable experience? 
Prof. AM:  It was the field trip to Kanchanaburi Province together with international 
students from MPH Class. We've got a chance to study the health care system of 
Thailand at different levels and to visit the bridge over the river Kwai, three pagodas 
pass, the anthropology museum, war cemetery and the Burmese border. All the 
experiences, at that time, were new, exciting, enriching and valuable. We are also 
very happy. The memories linger in my mind vividly up till now. 
  
FGS : Any further comments or opinions (optional) 
Prof. AM:  I'm very fortunate to be a student there and my days in Mahidol 
University were one of my most unforgettable and life-changing days in my life. My 
eternal thanks my Alma Mata! 

Alumni story 

  

Professor Dr. Aung Myint 

is the retired Director 

General 

(Department of Traditional 

Medicine) 

and retired Rector (University 

of Traditional Medicine, 

Mandalay Myanmar) 
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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 Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นพ. ชนินทร์ ล่ าซ า คณบดีวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบการ
ก่อตั้ง ๒๓  ปี  เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้
สนับสนุนเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๓ ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

 โครงการท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน  าฝน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
ประจ าปี  ๒๕๖๒  วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา โดยมีผู้บริหาร น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ  ภายใน
โครงการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดปุรณาวาส จ านวน ๙ รูป เจริญพุทธมนต์ พร้อม
ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน และถวาย
จตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ท้ังน้ีเพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ท านุ
บ ารุงประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัว 

 บัณฑิตวิทยลัย จัดโครงการให้ความรู้ ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๖  เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธนดล   ปริตรานันท์    รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง    ให้เกียรติเป็นประธาน 
กล่าวเปิด  ส าหรับโครงการอบรมครั้งน้ี เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดท า
งบประมาณประจ าปีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจ้างบุคลากรหลักสูตรจากเงิน
รายได้หลักสูตร การคลังและพัสดุ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน การท างาน
ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรโดย
เจ้าหน้าท่ีงานแผนและพัฒนา งานคลัง และงานพัสดุ  บัณฑิตวิทยาลัย    ต่อด้วย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ  ท้ังน้ีมีประธาน อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
หลักสูตรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก  

 โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั งที่ ๖ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๘  ประจ าเดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๒ 

๑๑ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ร่วมแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภูดิท  
เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้ง ๓๖ ปี  เมื่อวันท่ี ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมณัฐ ภมร
ประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้
สนับสนุนเงินสมทบทุนจัดโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันต่อไป 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิรินทร พิบูล
ภานุวัธน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ครบรอบการ
ก่อตั้ง ๔๕ ปี เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องรูปภาพ ชั้น ๑ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสน้ี บัณฑิต
วิทยาลัยได้ร่วมสนับสนุนสมทบเงินทุนเพื่อการดูแลบูรณะรักษาเรือนไทยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๓๓ ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิ
มงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา โอกาส
ครบรอบ ๓๓ ปี หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  วันท่ี ๓๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องอ่านหนังสือ ชั้น ๑ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries” 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖๗ พรรษา  เมื่อวันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒   ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๕ ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 



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  สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  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  สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  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  สาขาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 




