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 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้า
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Letter of Agreement) จัดท าหลักสูตร Master’s 
Double Degree Program (International Program) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ Innogineer Studio อาคาร ๓ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดหลักสูตรแบบ ๒ ปริญญา ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การจัดการ มหาวทิยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ ดร.ดวงพร อาภาศลิป์ คณบดีวิทยาลัย
การจัดการ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งน้ี และ ดร.สุเทพ น่ิมสาย อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจัดการ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลง
นามเป็นสักขีพยาน 

 ทั้งน้ี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือฯ ในพิธีว่า.. หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาน้ี
นักศึกษาจะได้รับ ๒ ปริญญาเมื่อส าเร็จการศึกษา รวมทั้งได้รับความรูแ้บบบูรณาการที่มาเรียนครั้งเดียวได้ทั้ง
สองสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันการเรียนในรูปแบบนี้ นอกจากจะเป็นการเรียนในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นทิศทางที่
สามารถสนับสนุนการผลิตทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศชาติ สามารถที่จะน าเอาศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้

ในการท างานต่อไปในอนาคต เพราะนักศึกษาจะมีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม นวัตกรรม บวกความรู้ใน
ด้านบริหารจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะน าพาให้ผู้เรียนเห็นแนวทางใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น และบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ร่วมผลักดันและเผยแพร่หลักสูตรน้ีไปในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรน้ีจะ
จัดเป็นหลักสูตรระดับแนวหน้าของประเทศไทยในอนาคต 
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 LOA จัดท ำหลักสูตร Master’s Double Degree Program  
 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (Letter of Agreement) จัดท ำหลักสูตร Master’s Double Degree Program  

(International Program) ระหว่ำงคณะวิศวกรรมศำสตร์ บณัฑติวิทยำลัย และวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
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 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ มหิดล
สิทธาคาร มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดงานฯ จากน้ัน 
ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าว
เปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อม
มอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  
 หลังจากน้ัน ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโล่
และใบประกาศเกียรติคุณ แก่นักศึกษาผู้มีผลการ
เรียนดีเย่ียมประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ นอกจากน้ี 
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลและแจ้ง
รายละเอียดด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี  

แนะแนวทางการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านการพฒันาภาษาอังกฤษ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รอง
คณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ด้านการให ้
บริการส าหรับนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักย 
ภาพนักศึกษา ต่อด้วยการบรรยายเติมสีสันให้ชีวิต
ด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดยสภานักศึกษาและ
องค์การนักศึกษาผู้ท ากิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
และเคล็ดลับการเรียนให้ประสบความส าเร็จ โดย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วย พิธีมอบรางวัล 
ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ Multimedia contest 
พิธมีอบเกียรติบัตร แก่สภานักศึกษาและองค์การ
นักศึกษาผู้ท ากิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากน้ัน
เป็นการแนะแนวการวางแผนการศึกษา เพื่อให้
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด โดย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

Postgraduate Students Orientation Academic Year 2019 

จากน้ันเป็นให้ข้อมูลและการแนะแนวทางการศึกษา 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา 
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา แนะน าสวัสดิ 
การ / สิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ และการสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.
สรชัย ศรีสุมะ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา แนะน ากิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ โดย 
Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ต่อด้วย การบรรยายเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรม
นักศึกษา โดย สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา
ผู้ท ากิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเคล็ดลับ
การเรียนให้ประสบความส าเร็จ โดยศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ต่างชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กลา่ว
รายงานการจัดงานฯ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน 
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CARE EXPO Thailand 2019:  
"งานแฟร์เพื่อคนทีคุ่ณแคร์" 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บณัฑติวิทยาลัย และส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน 

 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวทิยาลัย 
และส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน CARE 
EXPO Thailand 2019 : International Trade 
Exhibition for Quality Senior Lifestyle "งานแฟร์
เพื่อคนที่คุณแคร์"  ระหว่างวันที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร EH ๑๐๓ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีส่วน
งานมหาวิทยาลยัมหดิล ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ 
แสดงนวัตกรรม พร้อมตอบข้อซักถามด้านการศึกษา 
และให้ความรู้เร่ืองการดแูลสขุภาพ การออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมกับวยั แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน  
 คณะพยาบาลศาสตร์ อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย "ยืด กลมกลิ้ง ยิง่มีพลงั" และแนะน าหลักสูตร 
 วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา การทดสอบเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย โดย
เคร่ือง Bioelectrical Impedance Analysis และ
กิจกรรม Exercise as Medicine  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงนวตักรรม 
ระบบการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์: วิลแชร์
ควบคุมด้วยคลื่นสมอง อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการขั้นรุนแรง  

 คณะกายภาพบ าบดั การออกก าลงักายด้วย
ไม้พลอง เก๋ายงัฟิต  
 สถาบันโภชนาการ สูงวยักินอย่างไรให้สมดลุ 
และโปรตีนกับผู้สงูอายุ  
 บัณฑิตวิทยาลยั ประชาสัมพันธ์โครงการ 
Mahidol Apprenticeship Program (MAP) แนะน า 
บัณฑิตวิทยาลยั และหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมสัมมนา หัวข้อ "ขยับกายใหส้มวัย" โดย ดร.ชลชยั 
อานามนารถ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา และหัวข้อ "Active Aging" โดย ดร.กภ.นันทินี 
นวลน่ิม คณะกายภาพบ าบดั  ต่อด้วยการแสดงขับร้อง
วงประสานเสยีง ศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย "Salaya 
Tiny Young Chorus" โดยวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ น าทีม
โดย อาจารย ์ดร. ฤทธิ ์ทรัพยส์มบูรณ์ ประธานโครงการ
ผู้อ านวยการเพลง  และวาทยากร    และในโอกาสน้ีคุณ 
ชัยรัฐปฐม  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท บิสิเนส อีเว้นท ์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(เบสท์) ได้มอบของที่ระลึกแด ่ ศาสตราจารย ์ ดร.พญ. 
พัชรีย์ เลศิฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั ในโอกาส
สนับสนุนการจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019 

 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
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ท่ีมา : https://tips.thaiware.com/1109.html 
pslides.com , www.liveslides.com 

 ๒. คลิกเลือกไปที่ Google ท ำกำรเข้ำระบบด้วยบัญชขีอง Google 
แล้วกด Allow เพื่อให้ Windows เข้ำถึงข้อมูลได้ ท ำตำมขั้นตอนไปเรื่อย ๆ แล้ว
กด Done เป็นอันเสร็จสิ้น 

 ๑. ใช้แอป Calendar ของ Windows ใน Windows 10 จะมีแอป 
Calendar อยู่ เข้ำได้ด้วยกำรคลิกที่ Start แล้วพิมพ์ว่ำ Calendar (หรือคลิกที่
ปฏิทินตรงมุมขวำของ Taskbar แล้วคลิก + เพื่อสร้ำงนัดหมำย แล้วคลิก <-- 
เพื่อย้อนเข้ำปฏิทิน  และเพื่อควำมสะดวกให้เรำคลิกขวำทีไ่อคอน Calendar 
แล้วเลือก Pin to taskbar  จำกน้ันคลิกที่ไอคอนเฟือง แล้วเลือก Manage 
Accounts 

 ๔. ใช้แอป Calendar ของ Chrome  โดยใช้เบรำว์เซอร์ 
Chrome เข้ำไปที่ Chrome เว็บสโตร์ แล้วค้นหำแอป Google 
Calendar เพื่อติดต้ัง หรือเข้ำ URL https://chrome.google.com/
webstore/detail/google-calendar/

 ๓. สร้ำงทำงลัดบนหน้ำ Desktop  เข้ำเว็บไซต์ที่ https://
calendar.google.com/calendar/r คลิกค้ำงทีช่่อง Address แล้ว
ลำกใส่ลงบนหน้ำ Desktop  และสำมำรถกด F2 เพื่อท ำกำรแก้ไขชื่อ 
Shortcut ได้ตำมต้องกำร 

วิธีง่าย ๆ ในการดู Google 
Calendar บนคอมพิวเตอร์  

 Google Calendar เป็นแอปปฏิทินของ Google ที่หลำยคนชอบใช้เน่ืองจำกสะดวก และ Sync ข้อมูลผ่ำน Cloud ด้วย ท ำให้ดูข้อมูลในตำรำง
นัดหมำยจำกอุปกรณ์ไหนก็ได้ ปกติแล้วผู้ใช้อำจจะเปิดดู Google Calendar จำกสมำร์ทโฟนโดยตรง หรือคอมพิวเตอร์ ก็จะเข้ำเว็บไซต์ https://calendar. 
google.com ผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์  แต่ว่ำกำรดูผ่ำนเบรำว์เซอร์น้ันอำจจะไม่สะดวกเท่ำไหร่  และอำจจะมีวิธีที่ดีกว่ำน้ี  ฉบบัน้ี IT Tips หำค ำตอบมำฝำกท่ำน
ผู้อ่ำน  ซึ่งมีวิธีท ำอย่ำงไรมำดูพร้อม ๆ กันค่ะ  

สำรบัณฑิตศึกษำสำรสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๗๙  ประจ ำเดือนสิงหำคม   ๒๕๖๒ 

https://pslides.com/templates/numeracy-vocabulary-powerpoint-template/
https://www.liveslides.com/download
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-calendar/gmbgaklkmjakoegficnlkhebmhkjfich
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-calendar/gmbgaklkmjakoegficnlkhebmhkjfich


๐๖ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนวิจัยระดับป.โท หรือป.เอก ท่ี RMIT 

มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

Research Stipend Scholarships 
เป็นทุนวิจัย ส ำหรับนักศึกษำชำวออสเตรเลีย / 
นิวซีแลนด์ และนักศึกษำต่ำงชำติที่ต้องกำรด ำเนิน 
กำรวิจัยในระดับปริญญำเอก หรือปริญญำโทที่ 
RMIT มหำวิทยำลยัในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย 

มูลค่าทุนการศึกษา: 
มูลค่ำ $31,000 ต่อปี (ประมำณ 

๙๔๗,๐๐๐ บำท) 
ระดับการศึกษา: 
กำรวิจัยในระดับปริญญำเอก หรือ

ปริญญำโท 
 

สำรบัณฑิตศึกษำสำรสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๗๙  ประจ ำเดือนสิงหำคม  ๒๕๖๒ 

๒๑  กันยายน  ๒๕๖๒  
Active recruitment and on-site interview  ประเทศเนปำล 
ติดต่อ : งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

 คุณสมบัติผู้สมัคร: 
- นักศึกษาตา่งชาต ิ
- ผู้สมัครจะได้รับกำรพิจำรณำจำกควำม 

สำมำรถทำงวิชำกำร โดยค ำนึงถงึกำรศึกษำก่อน
หน้ำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง สิ่งพิมพ์
งำนวิจัย และประสบกำรณ์กำรวิจัยอ่ืน ๆ 

- ผู้สมัครจะต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยระดบั
บัณฑิตศึกษำจำก RMIT มำก่อน หรือทุนกำรศึกษำ
จำกเครือจักรภพเว้นแต่จะถูกยกเลิกภำยใน ๖ เดือน
นับจำกกำรเร่ิมต้นของหลักสตูร 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
-  ใบรับรองผลกำรเรียน เช่น transcript

หรือวุฒิกำรศึกษำ 
- ผลการทดสอบทางภาษา และอ่ืน ๆ 
 วิธกีารสมัคร: 
สมัครเข้ำเรียนในระดับปริญญำเอก หรือ

ปริญญำโทโดยหลักสูตรกำรวิจัยที่มหำวิทยำลัย 
 ปิดรับสมัคร: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ข้อมูลเพ่ิมเติม: www.rmit.edu.au 
  

 บัณฑิตวิทยำลัย  ประกำศให้ทุนอุดหนุน
ในกำรพัฒนำนักศึกษำระดับปริญญำโท - เอก ไป
เสนอผลงำนทำงวิชำกำรทั้งภำยในประเทศ  และ
ต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดก ำหนดกำร 
ระยะเวลำกำรขอรับทุนและช่วงเวลำกำรน ำเสนอ 
ผลงำนได้ที่ 
 การน าเสนอผลงานภายในประเทศ 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/
main/scholarships/pdf/Presentations-
Thailand-2563-Th.pdf 
 การน าเสนอผลงานต่างประเทศ 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/
main/scholarships/pdf/Presentations-
International-2563-Th.pdf 
สอบถามเพ่ิมเติม: ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๖๐๐ - 
๖๐๕ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล ร่วมงำนวันสถำปนำ ศูนย์สัตว์ทดลอง
มหำวิทยำลัยมหิดล 
ติดต่อ : งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๑๙ กันยายน  ๒๕๖๒   
งำนเกษียณอำยุรำชกำร  บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยำกรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

ปฏิทินกิจกรรม 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๒  
โครงกำร กีฬำกระชบัมิตรสี่สัมพันธ ์
ติดต่อ : งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ  ๖๐๐ - ๖๐๕  

๑ สิงหาคม – ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
รับสมัครนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  ภำคปลำย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ, งำนรับนักศึกษำ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕, ๑๑๐ - ๑๑๕ 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
โครงกำรให้ควำมรู้ส ำหรับประธำนและเจ้ำหน้ำทีห่ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงระบบ
สำรสนเทศของบัณฑิตวิทยำลัย 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยำกรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
Immigration Trip 2019 @Nakhon Pathom 
ติดต่อ :  งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาโท - เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ

ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๐๘ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  (21st Century Training Program) เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับทักษะ Soft Skills ในด้านต่าง ๆ ใหก้ับนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน  
ระหว่างวันที่  ๕ - ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โดยในโครงการจัดให้มีการอบรมท า
กิจกรรม Workshop ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 Summarizing Skills ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร วิทยากร
โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ บัณฑิตวิทยาลัย  
 Intercultural Communication ทักษะด้านภาษาและการ
สื่อสาร วิทยากรโดย Van Khua Piang และ David Wafula Waswa 
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย   
 English Public Speaking ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 
วิทยากรโดย Gina Masbad Nunez และ Jarah Gertrudes M. Espiritu 
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 Are you plagiarizing without knowing it? ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรสีุมะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย      
 Turnitin: A Plagiarism Checker  ทักษะด้านเทคโนโลยีสาร-
สนเทศ วิทยากรโดย หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ และทีม หอสมุดและคลัง
ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล   
 Intellectual property, Patent and Copyright: What 
Graduate Students Must Know ทักษะด้านความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อ านวยการ
สถาบันบรหิารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  
 INESS WORLD (Thai Version) ทักษะด้านการเป็นผู้น า วิทยากร
โดย คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ CEO, TV Direct  
 Cyber Security ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย 
อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจดัการเทคโนโลยี
ดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย   
 Professional Communication with PowerPoint & E-mail 
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพ.ชูศักด์ิ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย  
 SKILLS TO SURVIVE IN BUSINESS WORLD (Thai Version) 
ทักษะด้านการเป็นผู้น า วิทยากรโดย คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ CEO, TV 
Direct  

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑  

(21st Century Training Program) 

Student Activities  
 

Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๗๙  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 



๐๙ 
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 บัณฑิตวิทยาลัย  โดยองค์การและสภานักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “WELCOMING DAY 
AND SPORT MANIA 2019” ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills 
ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leadership and management Skills)  
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
(MLC) และอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่าย
บริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วม
ด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารงเกียรติ อาจ
หาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม เข้าร่วมโครงการ ภายใน

โครงการจัดให้มีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม พิธีบาย 
ศรีสู่ขวญั กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมฐาน (Walk 
Rally) และกิจกรรมกีฬา (Sport Mania) ทั้งน้ีเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวา่ง
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ  

 บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกิจกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย์  นักศึกษา  ศิษย์เก่า และผู้สนใจ 
โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาอื่นๆ  

ที่ปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลศิฤทธ์ิ   รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย :  วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์  ชศูักดิ์  โอกาสเจริญ   นภดล  วรณิชรวนันท์  ธนดล  ปริตรานันท์  
สมชัย   ตระการรุ่ง   สุเทพ   ไวยครุฑธา   บุณยฤทธ์ิ   ปัญญาภิญโญผล   วิชิต   สุธรรมารักษ์   สรชัย   ศรีสุมะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : วิชิต   สุธรรมารักษ์   
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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๗๙  ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล เน่ืองในวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๒ ปี วิทยาลัยศาสนศึกษา เมือ่วันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคุณน  าทอง คุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา ในโอกาสนี บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาแด่
พระภิกษุและนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันกตัญญูและวันสถาปนาครบรอบ ๒๒ ปี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น และ
มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ หอสมุดศิริราช คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดท าหลักสูตร Joint 
Degree Doctoral Program in Medical Science และบันทึกข้อตกลงในการ
ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยัง Tokyo Medical and Dental University 
ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Yasuyuki Yoshizawa, President of Tokyo 
Medical and Dental University ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ  
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ 
วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้
ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั งนี  ในการนี  บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา อาจารย์ ดร.นภดล 
วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภญิโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. 
Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นสกัขีพยาน 
 

 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Tokyo Medical and Dental University ประเทศญ่ีปุ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล  

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหิดล – วันแม่" ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดล – วันแม"่ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การขับร้อง
กล่อมลูก ๔ ภาค และ การประทานรางวลัจาก สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จ
แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
โอกาสนี  บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ หัวข้อ Single Mom เลี ยง
ลูกยุคดิจิทัล ๔.๐ ณ บริเวณห้องโถง ชั น ๑ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ศาลายา 



๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “เตรียมพร้อมรับ TQA (Ep1)” เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑติวิทยาลัย ศาลายา เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การบรกิาร และการด าเนินการ
บริหารจัดการองค์กร เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Thailand Quality Award : TQA) โดยภายในโครงการจัดให้ความรูห้ัวข้อ “รู้จักกับ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ TQA” “การด าเนินการ
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ TQA” และ “ความ
ร่วมมือจากบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สมชัย ตระการรุ่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ให้เกียรติบรรยายให้
ความรู ้

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการเตรียมพร้อมรับ TQA (Ep1) 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการ
พัฒนาที่ย่ังยืน และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมลูฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา นางประภสัสร ธนูสิงห์ ผู้อ านวยการส่วน
อ านวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งน้ีด้วย 

 พิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๗ ปี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวทิยาลัยมหิดล เน่ืองในวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๗ ปี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสนับสนุนเงิน
เป็นทุนการศึกษาของ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๗๙  ประจ าเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๒ 

 โครงการ คณบดีพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย "Meet the Dean" 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ คณบดีพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย "Meet the 
Dean" เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้เกียรติกล่าวนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษา 
และแนวทางการปฏบิัติงานของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ในปี ๒๕๖๒  - ๒๕๖๖ 



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 


