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๐๒  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองใน "วันมหิดล" 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อร่วมน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการ
สาธารณสุขของไทย โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธี 
เมื่อวันที่   ๒๔  กันยายน ๒๕๖๒  ดังน้ี 
 
 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และภารกิจพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  
 
 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพ.ชูศักด์ิ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบ
ดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  
 
 ณ ลานสมเด็จพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย 
ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก    

เนื่องใน "วันมหิดล" ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๐๒ 

๒๔ กันยายน วันมหิดล 

ลานสมเด็จพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  

ลานเอนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  



๐๓ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๐  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๒ 

  บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
  และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ ได้แก่ 
หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา คุณบญุเที่ยง ไกรสรเสนา และคุณทองปูน 
ชุ่มสุวรรณ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับมอบเข็มราช
สกุลมหิดลและเกียรติบัตร จากศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล ในพิธีมอบเข็มราชสกลุมหิดลและเกียรติบัตร 
แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณ 
อายุฯ ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง Grand 
Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ศาลายา 
 

๐๓ 

 

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 วันที่  ๒๓ - ๒๕  กันยายน ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลเกิดการขับเคลื่อน
ระบบตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และสามารถด าเนินการที่ เป็นเลิศในการจัดการ
เรียนการสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และสัมฤทธิ์ผล
ตามวิสัยทัศน์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ ดีที่สุดของโลก  

 วันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ณ ห้อง
ประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ น าโดย 
ศาสตราจารย์ พลอากาศตรี ดร.วินัย จันทร์ เปล่ง (ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ) และอาจารย์ ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น (MU EdPEx Assessor) ได้เข้า
ตรวจตามกระบวนการตรวจประเมินฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย 
ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา และอาจารย์ ดร.นภดล 
วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากร
สายสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกระบวนการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ณ ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษาที่ผ่านมา  รวมทั้งให้ข้อมูล
และตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
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ปุ่ม Windows คืออะไร  
มีปุ่มลัดอะไรที่น่าสนใจบ้าง 

 คณะกายภาพบ าบดั การออกก าลังกายด้วยไม้พลอง เก๋ายังฟติ  
 สถาบันโภชนาการ สงูวยักินอย่างไรให้สมดุล และโปรตีนกับผู้สงูอายุ  
 บัณฑิตวิทยาลยั ประชาสัมพันธ์โครงการ Mahidol Apprenticeship 
Program (MAP) แนะน า บัณฑิตวิทยาลยั และหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
 ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม มหาวิทยาลยัมหดิลร่วมสัมมนา หัวข้อ "ขยับกายให้
สมวัย" โดย ดร.ชลชัย อานามนารถ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ
หัวข้อ "Active Aging" โดย ดร.กภ.นันทินี นวลน่ิม คณะกายภาพบ าบดั  ต่อด้วยการ
แสดงขับร้องวงประสานเสยีง ศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย "Salaya Tiny Young 
Chorus" โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ น าทีมโดย อาจารย์ ดร. ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
ประธานโครงการผู้อ านวยการเพลง  และวาทยากร    และในโอกาสน้ีคุณ 
ชัยรัฐปฐม  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บสิิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด)์ จ ากัด (เบสท์) ได้มอบของที่ระลึกแด ่ ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศ
ฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั ในโอกาสสนับสนุนการจดังาน CARE EXPO Thailand 
2019 

 

 หลายคนคงเคยใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows รู้หรือไม่ว่ามีปุ่มในคีย์บอร์ดที่ส าคัญอย่างปุ่ม Windows สามารถใช้งาน 
ปุ่มลัดอะไรได้บ้าง 
 ปุ่ม WINDOWS คืออะไร : ปุ่ม WINDOWS ในเว็บไซต์ของ MICROSOFT เรียกว่า แป้นโลโก้ WINDOWS หรือภาษาอังกฤษคือ WINDOWS 
LOGO KEY ในบางเว็บไซต์เรียกสั้น ๆ ว่าปุ่ม WIN หรือปุ่ม START เพราะเมื่อกดปุ่ม WINDOWS ๑ ครั้งจะเป็นการเปิดหน้า START MENU ขึ้นมา  
 ปุ่ม Windows จะพบเห็นได้ในคีย์บอร์ดที่มากับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ Mac เพราะนอกจาก Apple ก็ไม่มีคอมพิวเตอร์จากค่ายอื่นใช้ Mac OS 
จะใช้เป็น Windows OS เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาก็จะเป็น Linux  
 ปุ่ม Windows คือปุ่มที่เป็นโลโก้ของ Windows อยู่แถวด้านล่างสุด ระหว่างปุ่ม Ctrl กับ Alt และเมื่อทาง Microsoft เปลี่ยนโลโก้ใหม่ 
ทางผู้ผลิตก็เปลี่ยนโลโก้ปุ่มน้ีตามได้ด้วย 

วิธีกดปุ่มคีย์ลัด WINDOWS LOGO 
 วิธีกดใช้งานปุ่มคีย์ลัด Windows เช่น Windows + D เพื่อสลับไปหน้า 
Desktop ให้กดปุ่ม Windows ค้างไว้ แล้วตามด้วยการกดปุ่มลัด เช่น ปุ่ม D 
แล้วปล่อย   
 ถ้าปุ่มลัดที่ต้องกด ๓ ปุ่ม เช่น Windows + Ctrl + B ให้กดปุ่ม 
Windows ค้างไว้ ตามด้วยปุ่ม Ctrl ค้างไว้ทั้งสองปุ่ม แล้วกด ปุ่ม B เป็นต้น 

กดปุ่ม Windows ผลลัพธ์ 
Windows ปุ่มเดียว เปิดหรือปิด Start menu 

Windows + A เปิดแท็บจากแจ้งเตือน (Notification) 

Windows  + B เลือกค าส่ังไอคอนบริเวณมุมขวาล่าง 
กดปุ่มลูกศรเพื่อเลือกไอคอนแล้วกด Enter 

Windows + C เปิด Cortana 

Windows  + D สลับไปหน้า Desktop กดอีกคร้ังเพื่อกลับมาหน้าเดิม 

Windows  + Alt + D แสดงปฏิทินวันท่ี เวลา และเหตุการณ์ท่ีบันทึกไว้ 

Windows  + E เปิด File Explorer 

Windows  + F เปิดฮับค าติชมและถ่ายภาพหน้าจอ 

Windows  + G เปิดแถบเกมเมื่อมีการเปิดเกม 

Windows  + I เปิดการตั้งค่า 

Windows  + K เปิด Connect quick action 

Windows  + L เป็นการล็อกเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือสลับ Account 

Windows  + M ย่อหน้าต่างท้ังหมดท่ีเปิดใช้งานอยู่ 

Windows  + P เลือกโหมดการแสดงผล เมื่อเชื่อมต่อสายออกจออ่ืน 

Windows  + R เปิด RUN 

Windows  + S หรือ Q เปิดการค้นหา 

Windows  + Shift + S ถ่ายภาพหน้าจอ โดยสามารถก าหนดส่วนท่ีจะถ่ายได้ 

ปุ่มลัด Windows Logo 

กดปุ่ม Windows ผลลัพธ์ 
Windows  + Shift + S ถ่ายภาพหน้าจอ โดยสามารถก าหนดส่วนท่ีจะถ่ายได้ 

Windows  + T เล่ือนแอปบนแถบงานท่ีอยู่ด้านล่าง กดซ้ าเพื่อเปิด 
แอปถัดไป 

Windows  + U เปิด Ease of Access Center 

Windows + V เปิดคลิปบอร์ด 

Windows+ X เปิด Quick Link menu 

Windows  + เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
หรือเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) 

เปิดอีโมจิ 

Windows + Ctrl + F ค้นหาพีซี (ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย) 

Windows + Shift + M คืนค่าหน้าต่างท่ีย่อท้ังหมด 

Windows  + Tab เปิดมุมมองงาน 

Windows  + ลูกศรขึ้น ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด 

Windows  + ลูกศรลง ลบแอปปัจจุบันออกจากหน้าจอ 
หรือย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปให้เล็กสุด 

Windows  + ลูกศรซ้าย ขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้าน 
ซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด 

Windows  + ลูกศรขวา ขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้าน 
ขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด 

Windows  + Ctrl + Spacebar เปล่ียนภาษาแป้นพิมพ์ (Keyboard) 

แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) เปิดแว่นขยาย 

ที่มา: https://pcmer.com/windows-10-keyboard-shortcut/ 



๐๕ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
โครงการเตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria EP.2 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
โครงการให้ความรู้ ส าหรับประธานและเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐ 
ติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๐  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๒ 

๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
โครงการให้ความรู้ เรื่อง สวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit)  
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

 ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research 
Fellowship 2020) เป็นทุนการศึกษาที่จัดท า
โดยฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอก 
อัครราชทูตฝร่ังเศสประจ าประเทศไทย เพื่อส่ง 
เสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระดับสูง 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝร่ังเศส  
 โครงการทุนน้ี เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทย
รุ่นเยาว์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ได้ท างานวิจัยเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๒ ถึง ๖ เดือน 
ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝร่ังเศส โดยไม่จ ากัด
สาขาการวิจัย 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร: 
 ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกแล้วและนับไม่เกิน ๕ ปีหลังจาก
ศึกษาจบ จนถึงวันที่สมัคร  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒  
พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๕ - ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒   
โครงการอบรม First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย (FIRST AID AND 
BASIC LIFE SUPPORT)  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ  ๖๐๐ - ๖๐๕  

ปฏิทินกิจกรรม 

๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๙ 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๑ สิงหาคม – ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ, งานรับนักศึกษา  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕, ๑๑๐ - ๑๑๕ 

๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๒๓ ปี วิทยาลยัการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๔  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๒ ป ีสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั  
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research 
Fellowship 2020 ส าหรับวิจัยระยะสั้น ณ 

ประเทศฝร่ังเศส 

 ทุนน้ีเป็นทุนส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จปริญญา
เอกหลัง ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (๒๐๑๕, ๒๐๑๖, ๒๐๑๗, 
๒๐๑๘, …) *ผู้สมัครที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา (ปริญญา
เอก) จ าเป็นต้องส าเร็จไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๒๐  
เท่านั้น 
มูลค่าทุนการศึกษา: 
ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปน้ี 
 ๑. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศ
ไทยและฝร่ังเศส 
 ๒. ค่าครองชีพเดือนละ 1200€ 
 ๓. ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับวีซ่าและ OFII 
 ๔. ค่าประกันสุขภาพระหว่างท าวิจัยใน
ฝร่ังเศส 
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: 
 ๑. ทุนวิจัยระยะสั้น ๒ - ๖ เดือน ณ ประเทศ
ฝร่ังเศส 
 ๒. ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc) 
 ๓. ส าหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จ ากัดสาขา) 
 
เปิดรับเอกสาร วันนี ้ถึง ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๒  นี้
เท่านั้น 

กรุณาอ่านรายละเอียด และคู่มือการสมัครจาก 
https://www.thailande.campusfrance.org/th/
junior-research-fellowship-program 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
๐ ๒๖๒๗ ๒๑๒๐  
๐ ๒๖๒๗ ๒๑๖๐  
อีเมล jrfprogram@gmail.com / 
bangkok@campusfrance.org 

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
โครงการเตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria EP.3 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program?fbclid=IwAR0HbByv74e61Mb3s70TsK9xkvduhM9p4dbQ_GmRB_ONfiXh5if90C8ZEg4
https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program?fbclid=IwAR0HbByv74e61Mb3s70TsK9xkvduhM9p4dbQ_GmRB_ONfiXh5if90C8ZEg4


 

๐๖ 

บัณฑิตวทิยาลยั ไดร้ับรางวัลชมเชย “โครงการ ประกวดสวนมุมสวย ปี ๔” 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด “โครงการ ประกวดสวนมุมสวย ปี ๔” ซึ่งจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการร่วม
อนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียวเดิม และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวแห่งใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน รวมถึงเป็นพื้นท่ีสวยงามส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๐  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๒ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอแสดงความยินดีกับ.. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก 
ของสภาอาจารย์ศิริราช ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ตกึสมาคมศษิย์เก่าฯ ชัน้ ๒ 
โรงพยาบาลศิริราช  



๐๗ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๐  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๒ 



 

กิจกรรม Mahidol Day of Service  
“โครงการ ๕๐ ความด ี๕๐ ปี  

วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” 

๐๘ 

 วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  นายอภิรักษ์ บ ายุทธ นายกองค์การนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mahidol Day of Service 
และเข้ารับรางวัล ผลงานโครงการ “มหิดลจิตอาสาท าความดี ครบรอบ ๕๐  ปี วัน
พระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ภายใต้กิจกรรมโครงการ “๕๐ ความดี 
๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เน่ืองในวันมหิดล ประจ าป ี
๒๕๖๒  ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานประติมากรรม
ดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม 
ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพน้ าด่ืมของโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรม Big 
Cleaning Day และกิจกรรมแผนที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ Soft 
Skills ด้านการเป็นผู้น า (Leaderships and Management Skills) โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มาร่วมวางแผน และก าหนดรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน 

Student Activities  
 

Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๐  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๒ 

 
Mahidol Day of Service  



๐๙ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๐  ประจ าเดือนกันยายน   ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม Congratulations Tea Party 2019  
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วม
แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาวต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษา 
และแนะน าซักซ้อมเพื่อความพร้อมเพรียงและสวยสง่างาม ในการเข้ารว่มพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒  ณ  หอประชุมมหิดลสิทธคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

 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   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา ร้อยชิน  พลยทุธ์  ปานจันทร์   ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ  กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ    

Congratulations  
Tea Party 2019  



 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าที่
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ บรรยาย
หัวข้อ “การบรหิารจัดการด้านการศึกษา” “กรณีศึกษาข้อควรระวังในการปฏิบัติ 
งานที่ควรทราบ” “การท างานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลยัและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา” ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการปฏิบัติ 
งาน ทั้งน้ีมีประธานและเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมาก 

 โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๘ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้า
ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร M.A. Program in Population and 
Sexual and Reproductive Health (International Program), M.A. 
Program in Population and Social Research, Ph.D. Program in 
Demography (International Program) และ Ph.D. Program in 
Population and Social Research สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เมื่อวันที่ 
๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๑๐๙  ชั้น ๑ อาคารประชาสังคม
อุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งน้ี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ใหม่ โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวเข้าร่วมกวา่ ๘ ประเทศ 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๔๘ ปี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ. สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เน่ืองในวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ ๔๘ ปี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 
๑๓  กันยายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ศาลายา ใน
โอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงิน เพื่อร่วมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แแก่
สัตว์ทดลองฯ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญาการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ “สายใย ความผูกพัน” 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญา
การปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    
สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ผูช้่วยศาสตราจารย์ ธนดล 
ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
งาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกพร้อมแสดงความชื่นชมและ
ขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน  ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเกษียณอายุงาน 
จ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา คุณสุนันทา เอม
แย้ม ปฏิบัติงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ คุณบุญเที่ยง ไกรสร
เสนา และคุณทองปูน ชุ่มสุวรรณ ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๐  ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๒ 



๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดี
ฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและแถลงผล
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา โดยมี 
ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อ านวยการบริหารส านักงานมหาวิทยาลัยเครือข่าย
อาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นผู้แถลงผลการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียนในครั้งน้ี โดยมี
เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสมาชิกใน ๑๐ ประเทศ เพื่อสร้างระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย 
มหิดล ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนการ
ด าเนิน งานของ AUN-QA มาโดยตลอด โดยเข้าร่วมการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้งหมด ๓ ครั้ง ผ่าน
การประเมินรวมทั้งสิ้น ๑๑ หลักสูตร ทั้งยังสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
ในระดับดีมาอย่างต่อเน่ือง เป็นตัวอย่างของหลักสูตรที่มีแนวทางการปฏิบัติในระดับ
แนวหน้าของภูมภิาค 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปญัญาภญิโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุหัตถ์ สังชญา 
รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล เน่ืองในวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๕  ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันที่ ๒๓  กันยายน ๒๕๖๒  ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเข้า
กองทุนเปรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาด้านดุริยางคศาสตร์ของ วิทยาลัยดุริยางคศลิป์ด้วย 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและแถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 
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 โครงการ รับสมัครนักศึกษาจาก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าศึกษาในหลักสูตร Master of Nursing Science 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการรับสมัครนักศึกษาจาก สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล เข้าศึกษาในหลักสูตร Master of Nursing Science 
เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรม Annapurna, Kathmandu 
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณาจารย์จาก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตร
ที่มีเน้ือหาเช่นเดียวกันกับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
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