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 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติขอ
พระราชทานทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการในพระราชด าริมากมายเพื่อบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสขุแก่ประชาชน เช่น โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการ
สุขภาพ เพื่อสนับสนุนบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
และสาธารณสุข มีการน าผลงานวิจัยและพฒันาบนพืน้ฐานของ
วิศวกรรมศาสตร์ มาเชื่อมโยงกับการบริการทางการแพทย์ ให้เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง 
 นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีมติขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็น “ทูต
สันถวไมตรี”ให้กับกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี (UNIFEM) 
ตลอดจนโครงการในพระด าริ “โครงการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ต้องขัง
หญิง (Enhancing Lives of Female Inmates หรือ ELFI” และพระ

๐๒ 

ราชกรณียกิจที่ทรงมีต่องานด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเน่ือง ล้วน
มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชวีิต ช่วยเหลือพสกนิกรให้มีชีวติความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 โดยในปีนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
จ านวน ๑,๘๔๑ คน แบ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๒๒๖ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวน ๓๙๙ 
คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๑,๑๔๕ คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จ านวน ๗๑ คน และ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 
๑,๑๖๕ คน 
 และเน่ืองในโอกาสวันแห่งความภาคภูมิใจ และความส าเร็จ
ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้จัดท าซุ้มร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน และเปิดให้
ชมพร้อมบันทึกภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  (รัชกาลที ่๙) และพระรูปเขียนของ สมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
                                 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 



๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๐๔ 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าที่
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ให้เกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายในหัวข้อ ด้านการจัดท างประมาณ
รายจ่ายประจ าปขีองหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจา้งบุคลากรหลักสูตรจากเงิน
รายได้หลักสูตร ด้านการคลังและพัสดุ กรณีศึกษาข้อควรระวังในการปฏิบัติ 
งานที่ควรทราบ การท างานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการปฏิบัติ 
งาน ทั้งน้ีมีประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมาก 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการระหวา่ง Norvic Institute of Nursing Education สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองวีไอพี ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เพื่อเป็นการร่วมมือทางวชิาการ การแลกเปลี่ยนบคุลากรทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการพฒันาหลักสูตร และ
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี Mr. Parash Shakya Executive Director, Norvic Education, BL Conglomerate Group 
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลศิฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งน้ี 
 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักด์ิ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภญิโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ภารกิจพิเศษ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสขุ เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบ าบัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารว่มเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม 

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

ระหว่าง Norvic Institute of Nursing Education  
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการใหค้วามรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดบับัณฑติศกึษา ครั้งที่ ๙ 



๐๕ 

 บัณฑิตวิทยาลยั  ขอเชิญนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  สง่ผลงานเข้าเสนอขอรับรางวัลใน
โครงการ.. รางวัลวิทยานิพนธด์ีเด่น  และรางวลั
วิทยานิพนธ์นวัตกรรมดเีด่น  ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ 
รางวัลวทิยานิพนธ์ดีเด่น  
สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี  - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ปริญญาเอก  
รางวัลวิทยานิพนธ์ดเีด่น : 
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และประกาศเกียรตคิุณ  
รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี: 
เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐  บาท และประกาศเกียรติคุณ  
ปริญญาโท  
รางวัลวิทยานิพนธ์ดเีด่น : 
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และประกาศเกียรตคิุณ  
รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี 
เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และประกาศเกียรตคิุณ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/
main/scholarships/pdf/
DistinguishedThesisAwards2563-Th.pdf 
 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

โครงการ 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัล
วิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
โครงการอบรม Conflict Management (บรรยายภาษาไทย) 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

โครงการ 
ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๗, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
โครงการ Immigration Trip 2019@Nakhon Pathom 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
โครงการอบรม Interview & Conflict Management (English Version)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

รางวัลวทิยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น 
สมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จ านวนรางวัล 
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีเด่น  
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดบัดีมาก  
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดบัด ี 
 
รางวัล (ผู้เสนอผลงาน)  
ระดับดีเด่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโล่ประกาศเกียรติ
คุณ  
ระดับดีมาก ๕๐,๐๐๐ บาท และโลป่ระกาศเกียรติคุณ  
ระดับดี ๒๕,๐๐๐ บาท และโลป่ระกาศเกียรติคุณ  
รางวัล (อาจารย์ทีป่รกึษา)  
ระดับดีเด่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโล่ประกาศเกียรติ
คุณ  
ระดับดีมาก ๕๐,๐๐๐ บาท และโลป่ระกาศเกียรติคุณ  
ระดับดี ๒๕,๐๐๐ บาท และโลป่ระกาศเกียรติคุณ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/
main/scholarships/pdf/Innovative-Thesis-
Award2563-Th.pdf 
 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๑  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวรข์อง ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย 
จ ากัด (มหาชน)  
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

 บัณฑิตวิทยาลยั โดยความร่วมมือกับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกาศให้ทุนการศึกษา.. โครงการทุนเฉลิมพระ
เกียรต ิ๖๐ ป ีครองราชสมบตัิ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ (ภาคปลาย) ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
รับสมัคร : ภายใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?
p=scholarship  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 

บณัฑติวทิยาลยั 

๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
โครงการอบรม หัวข้อ บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ (Management for 
Nowism)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความรว่มมือทางวิชาการ ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และ San Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์  
ติดต่อ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ต่อ  ๑๓๓ - ๑๓๔  

ปฏิทินกิจกรรม 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
การเย่ียมชมและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วน
งาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ติดต่อ : งานแผนและพัฒนา ต่อ ๒๒๐ - ๒๒๔ 

๘ - ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
โครงการสัมมนาบคุลากร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล ประจ าปี  ๒๕๖๒  
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ติดต่อ : ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร    ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคภีัย  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๔๑ - ๒๔๒ 

https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship&fbclid=IwAR3mDmZLodVZ-ghTPjCaA_r_viM2FtQJvGIfFAeYF8w2zPREJZ3odcT_Ki4
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship&fbclid=IwAR3mDmZLodVZ-ghTPjCaA_r_viM2FtQJvGIfFAeYF8w2zPREJZ3odcT_Ki4


๐๖ 

วิธีตั้งค่า Scroll เมาส์บน Mac  
ให้ทิศทางเล่ือนเหมือน Windows 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๑  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 

 หากใครเคยใช้งาน windows มาก่อนคงจะคุ้นเคยกับการ scroll เมาส์ ขึ้นลงในลักษณะดังต่อไปนี้  คือ Scroll เมาส์เข้าหาตัว เท่ากับการ
เลื่อนเพจลง และการ scroll เมาส์ออกจากตัว เท่ากับการเลื่อนเพจขึ้น แต่หากผู้อ่านท่านใดเปลี่ยนมาใช้งาน Mac ครั้งแรกที่เป็นแบบค่าเริ่มต้นจะรู้
ทันทีว่า ทิศทางการเลื่อน Scroll บน Mac น้ันตรงข้ามกับ Windows เลยน่ันเอง 
 
 ด้วยเหตุน้ีเองอาจจะท าให้บางคนรู้สึกไม่ชินและอยากจะเปลี่ยนให้ตัว Scroll เมาส์บน Mac เลื่อนไปในทิศทางเหมือน Window ซึ่งวันน้ีเรามี
วิธีต้ังค่าดังกล่าวมาฝากค่ะ ซึ่งสามารถท าตามได้ง่าย ๆ ดังน้ี 

วิธีต้ังค่า Scroll เมาส์บน Mac ให้ทิศทางเลื่อนเหมือน Windows 
๑. เข้าไปที่ System Preferences  แล้วกดที่เมนู Mouse 
๒. เอาเครื่องหมายเช็คถูกในช่อง Scroll direction : Natural ออก 

 เพียงเท่าน้ีทิศทางในการ Scroll เมาส์ของท่านบน Mac ก็จะเป็นทิศทางเดียวกันกับเครื่อง Window ที่คุ้นเคยแล้วค่ะ   

ที่มา : http://itnews4u.com/setting-scroll-direction-mouse-on-mac-os.html 



๐๗ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๑  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรายชื่อสาขาวิชาท่ีเข้าร่วมโครงการไดท่ี้ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/

bachelor-register/ 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการ 

 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ทั้งน้ี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงาน สามารถก าหนดแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่า ๒.๗๕ ได้ตามที่เห็นสมควร 
 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือส่วนงานก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
งานบริการการศึกษา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๐๑   

งานพัฒนาหลักสูตร โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๐๐ - ๒๐๕ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที ่๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล สมัครเข้า
ร่วมโครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี
การศึกษา ๒๕๖๒  (ภาคปลาย) 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดโอกาสส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
มหิดล สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ขณะที่ก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา  (โท – เอก) เพื่อสามารถศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง และใช้ระยะเวลา
การศึกษาน้อยลง จบเร็วขึ้น   

โครงการพิเศษ : 

เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(ภาคปลาย) 



 

โครงการอบรม Infographic Recipe 

๐๘ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม Infographic Recipe ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Creative and 
Innovation Skills วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ย่ิงพงศ์ มั่นทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบสื่อสรา้งสรรค์ (Creative Media) ด้านการสอนศิลปะบ าบัดและผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย บริษัท Panta Creation Thailand ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายให้
ความรู้เทคนิคการท า Infographic และกิจกรรม Workshop  เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

 

Student Activities  
 

Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๑  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 

โครงการอบรมFirst Aid รู้ไว้สักนดิ ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย 
(FIRST AID AND BASIC LIFE SUPPORT) 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้
ปลอดภัย" (FIRST AID AND BASIC LIFE SUPPORT) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft 
Skills ด้านการเป็นผู้น าและการจัดการ (Leadership and Management Skills) 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อวันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.
บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝา่ยบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชล ี
โนริยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พญ. 
พรรณอร เฉลิมด าริชัย อาจารย์ พญ. รานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ และคณะ จากภาควิชาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน
โครงการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” หลังจากน้ันแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมฐาน เรื่องการกดหน้าอกและ
การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา้อัตโนมัติ การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้น
ทางเดินหายใจ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งน้ีจะได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

โครงการ  Thai Culture for Daily Life  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมโครงการ Thai Culture for Daily Life 2019 
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษา
ต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวฒันธรรมของประเทศไทย และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วิทยากรโดย อาจารย์
ธีรัททมาน์ เจียมจวนขาว และอาจารย์วาทิต พุ่มอยู่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
 การอบรมนี้จัดขึ้น ๕ ครั้ง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ วันที่ ๒, ๑๖, ๒๓ 
 และ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศาลายา โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

 



๐๙ 

   พิธีมอบทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๒  

 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐๐ ทุน เมื่อวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุป
นายกสมาคมฯ มอบทุนจ านวน ๗๐ ทุน จากแหล่งเงินทุนของสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครฑุธา รองคณบดีฝ่าย
นวัตกรรมการศึกษา มอบทุนจ านวน ๓๐ ทุน จากแหล่งเงินทุนของบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๑  ประจ าเดือนตุลาคม   ๒๕๖๒ 

 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   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : วิชิต   สุธรรมารักษ์   วรรณา  ช่วยรักษา    
ปาณิสรา ร้อยชิน  พลยุทธ์  ปานจันทร์   ปราณี  หนูสัมฤทธ์ิ  กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ    

Mahidol University 
International Night  

2019 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol University International 
Night 2019” Theme : “Cultural Synergy” เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีของภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองคก์ร มหาวิทยาลัย 
มหิดล ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม หลังจากน้ันรองศาสตราจารย์ 
นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหิดล ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการน้ี Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 ภายในงานจัดให้มีการเล่นเกมชิงของรางวัล การแสดงของ
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การแสดงดนตรีไทยโดย
นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การแสดง “Thai Bamboo Dance” 
นักศึกษาไทย คณะศิลปศาสตร์ การแสดง“Nepali Jhalak” นักศึกษา
เนปาล การแสดงนักศึกษาภูฏาน คณะวิทยาศาสตร์ และการแสดงจาก
นักศึกษาอินโดนีเซีย ต่อด้วยการประกวด Mr. & Ms. Mahidol 
University International Night 2019 โดยปีนี้ผู้ชนะการประกวด 
ได้แก่ Mr.Rainier V.Ples คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ 
Ms.Philomena Jobde Strolher คณะสาธารณสุขศาสตร ์ และรางวัล 
Popular Vote ได้แก่ Ms. Kaung Nyein Aye คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๘ 

 

 บัณฑิตวิทยาลยั น าโดย รองศาสตราจารย ์ ดร.บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภญิโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.
อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ ๒๒ ป ี ของการก่อตัง้สถาบันแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว  
เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชัน้ ๓ อาคารปญัญา
วัฒนา สถาบันแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวทิยาลัยมหดิล 
ศาลายา ในโอกาสน้ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเขา้กองทุนการศึกษาเพื่อเด็ก
ด้อยโอกาส แก่ทางสถาบันฯ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๒ ปี สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

 บัณฑิตวิทยาลยั น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภญิโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร พิธีบ าเพญ็กุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล และเพื่อน้อมร าลึกเน่ือง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร  เม่ือวันที่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายในพิธีจัดให้มีการท าบุญตักบาตร ถวายผ้าไตรและเคร่ือง
ไทยธรรม พิธีถวายมาลยัราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก และถวายพวงมาลาราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๑  ประจ าเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลยั จดัโครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าที่
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ ๘ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถงึ
ระบบสารสนเทศ  เม่ือวันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลยั ศาลายา โดยมี อาจารย ์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝา่ย
บริหารจัดการเทคโนโลยดีิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ
บรรยายหัวข้อ การเข้าถึงระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย กรณีศึกษาข้อควร
ระวังในการปฏิบัตงิานทีค่วรทราบ การท างานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ที่พบจาก
การปฏิบัตงิาน ทั้งน้ีมีประธานและเจ้าหน้าทีห่ลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา เข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนมาก 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๒๓ ปี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รอง
คณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ดวงพร 
อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ เน่ืองในวันคล้ายวนัสถาปนาครบรอบ 
๒๓ ปี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ 
ชั้น ๕ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสน้ีบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการจัดการด้วย 



๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “เตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria 
Ep.2”  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
บริการ และการด าเนินการบริหารจัดการองค์กร มุ่งสู่รางวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award : TQA) โดย TQA Criteria Ep.2 
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การมุ่งเน้นลูกค้า (หมวด ๓) การมุ่งเน้นบุคลากร (หมวด 
๕) และผลลัพธ์ (หมวด ๗) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย 
ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย ให้เกียรติมา
บรรยายให้ความรู ้

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการ
แบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit)” ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนงาน พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลยั ศาลายา น าโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจ
พิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้ แนวทางการจัด
สวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น ข้อบังคับประกาศที่เก่ียวข้อง การแสดงความประสงค์
เลือกใช้ Flexible Benefit การเบิกจ่าย Flexible Benefit สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณเทวัญ คงพิพัฒน์กุล หัวหน้างานบริหารและสวัสดิการ
สิทธิประโยชน์ และทีมงาน กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit) 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการเตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria Ep.2 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๑  ประจ าเดือนตุลาคม   ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน ๒ ทศวรรษสัตวแพทย์ มหิดล กับบุคคลต้นเร่ือง “ปานเทพ รัตนากร” 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้เข้าร่วมงานครบรอบ  ๒๒  ปี คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุม
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้
มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร 
ในงาน ๒ ทศวรรษสัตวแพทย์ มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง “ปานเทพ รัตนากร”   

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๑ ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ 
ดร. สิทธิวฒัน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองในวันคล้าย
วันสถาปนาครบรอบ ๖๑ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่  ๒๑ 
ตุลาคม   ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุม  K102   คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา ของคณะ
วิทยาศาสตร์ด้วย 



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  
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