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สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง San 
Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปนิส์ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา น าโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
คณะผู้ร่วมพิธีลงนามฯ โดยมีศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Rev. Fr. Nemesio 
D. Tolentin, OAR President of San Sebastian College – 
Recoletos เป็นผู้ลงนาม   
 การลงนาม MOU ครั้งน้ีเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นสักขีพยาน 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  

ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

และ San Sebastian College – Recoletos  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 

๐๒ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

๐๓ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

๐๔ 

ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  
(๑)  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  ม.มหิดล ครั้งละ ๑,๗๐๐ บาท 
(๒)  บุคคลทั่วไป    ครั้งละ ๑,๘๐๐ บาท 

สถานท่ีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานศูนย์ภาษา  ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๕๐ – ๑๕๒   
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๙๓๑๗ หรือที่ https://graduate.mahidol.ac.th   

 

บณัฑติวทิยาลยั ประกาศก าหนดการสอบเทยีบเกณฑม์าตรฐานความรูภ้าษาองักฤษ TOEFL - ITP ส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ประสงค์จะสอบเทยีบเกณฑม์าตรฐานความรูภ้าษาองักฤษ ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครัง้ที ่ ๑)  ทั้งน้ีผลสอบสามารถน าไปใชแ้ละเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข
ประกาศการรบัสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล   โดยมรีายละเอยีดรอบการสอบ  ดังน้ี 

TOEFL- ITP 

รอบการ
ทดสอบ 

ก าหนดการ 

ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 

และสถานท่ีสอบ 
จัดทดสอบภาษาอังกฤษ 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและ 
ผลคะแนนสอบ 

๑ จ. ๑๖ – ๒๓ ธ.ค. ๖๒ พฤ. ๒ ม.ค. ๖๓ ส. ๔ ม.ค. ๖๓ ศ. ๑๐ ม.ค. ๖๓ 

๒ จ. ๓๐ ธ.ค. ๖๒ – ๖ ม.ค. ๖๓       ศ. ๑๗ ม.ค. ๖๓ อา. ๑๙ ม.ค. ๖๓ ศ. ๒๔ ม.ค. ๖๓ 

๓ จ. ๑๓ – ๒๐ ม.ค. ๖๓ พฤ. ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส. ๑ ก.พ. ๖๓ ศ. ๗ ก.พ. ๖๓ 

๔ จ. ๒๗ ม.ค. – ๓ ก.พ. ๖๓ พฤ. ๑๓ ก.พ. ๖๓ ส. ๑๕ ก.พ. ๖๓ ศ. ๒๑ ก.พ. ๖๓ 

๕ จ. ๑๗ – ๒๔ ก.พ. ๖๓ พฤ. ๕ มี.ค. ๖๓ ส. ๗ มี.ค. ๖๓ ศ. ๑๓ มี.ค. ๖๓ 

๖ จ. ๒ – ๙ มี.ค. ๖๓ พฤ. ๑๙ มี.ค. ๖๓ ส. ๒๑ มี.ค. ๖๓ ศ. ๒๗ มี.ค. ๖๓ 

๗ จ. ๓๐ มี.ค.– ๖ เม.ย. ๖๓ พฤ. ๑๖ เม.ย. ๖๓ ส. ๑๘ เม.ย. ๖๓ ศ. ๒๔ เม.ย. ๖๓ 

๘ จ. ๑๓ เม.ย. – ๒๐ เม.ย. ๖๓ พฤ. ๓๐ เม.ย. ๖๓ ส. ๒ พ.ค. ๖๓ ศ. ๘ พ.ค. ๖๓ 

๙ จ. ๒๗ เม.ย. – ๔ พ.ค. ๖๓ พฤ. ๑๔ พ.ค. ๖๓ ส. ๑๖ พ.ค. ๖๓ ศ. ๒๒ พ.ค. ๖๓ 

๑๐ จ. ๑๘ – ๒๕ พ.ค. ๖๓ พฤ. ๔ มิ.ย. ๖๓ ส. ๖ มิ.ย. ๖๓ ศ. ๑๒ มิ.ย. ๖๓ 

๑๑ จ. ๑ – ๘ มิ.ย. ๖๓ พฤ. ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ส. ๒๐ มิ.ย. ๖๓ ศ. ๒๖ มิ.ย. ๖๓ 

ก าหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
TOEFL ITP  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 



๐๕ 

 ส ำนักงำนกำรวิจัยแหง่ชำติ (วช.) และ
สถำบันสงัคมศำสตร์แหง่สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
(Chinese Academy of Social Sciences, CASS) 
ได้ลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกัน 
โดยมีวตัถปุระสงค ์ เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลีย่นควำมรู้และประสบกำรณ์
กำรวิจัยในสำขำวชิำกำรต่ำง ๆ ทำงด้ำนสงัคมศำสตร์
ระหว่ำงนักวิจัยไทยและจีน ศึกษำวจิัยประเด็นปัญหำ
ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ที่มีควำมส ำคัญต่อประเทศไทย 
ในกำรน้ี วช. และ CASS ได้ร่วมกันด ำเนินโครงกำร
แลกเปลีย่นนักวิจัยระยะสั้นและจดัสรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรฯ  
 ในกำรน้ี วช. ได้เปดิรับสมคัรทุนแลกเปลี่ยน
นักวิจัยระยะสั้นของโครงกำรดังกลำ่ว ประจ ำป ี
๒๕๖๓  ตัง้แต่บดัน้ีไปจนถึงวันที ่๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒  

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์

ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS)  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๒  
งำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๖๓ 
ติดต่อ : งำนบริหำรและทรัพยำกรบุคคล  ต่อ ๒๔๑ - ๒๔๒ 

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการ
เสนอผลงานทางวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
โครงกำร Immigration Trip 2019@Nakhon Pathom 
ติดต่อ : งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดทุนและ 
ดำวน์โหลดข้อมูลพร้อม แบบฟอร์มเพื่อจัดท ำเอกสำร
ขอรับทุนได้จำกเว็บไซต์ของ วช.  
ที่ http://www.nrct.go.th  
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
ฝ่ำยสง่เสริมกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ  
กองกำรต่ำงประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๙๐  
และ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓  

สำรบัณฑิตศึกษำสำรสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
โครงกำรมหิดลอำสำท ำควำมดี ปีที่ ๒ "สืบสำนปณิธำนพระรำชบิดำ" (ระยะที่ ๑) 
ติดต่อ :  งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

บัณฑิตวิทยำลัย ประกำศให้ทุนสนับสนุนส ำหรับ
นักศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 ทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำในกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำร   
ภำยในประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
ดูรำยละเอียดก ำหนดเวลำและกำรย่ืนขอรับทุนได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/
main/scholarships/pdf/Presentations-Thailand
-2563-Th.pdf 
 
 ทุนอุดหนุนในกำรพัฒนำนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำในกำรเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
ณ ต่ำงประเทศ  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
ดูรำยละเอียดก ำหนดเวลำและกำรย่ืนขอรับทุนได้ที่ 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/
main/scholarships/pdf/Presentations-
International-2563-Th.pdf 
 
สอบถามเพิ่มเติม งานกิจการนักศกึษา  
โทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕  

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 

บณัฑติวทิยาลยั 

๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒  
โครงกำรอบรมกำรส่งเสริมพัฒนำตลำดอิเล็คทรอนิกส์ส ำหรับ SME  
(บรรยำยภำษำไทย) 
ติดต่อ :  งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒   
โครงกำรอบรม  บริหำรเงินอย่ำงชำญฉลำด 
ติดต่อ :  งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
โครงกำรอบรมต่อจิ๊กซอร์สร้ำงผู้น ำในตัวคุณ (บรรยำยภำษำไทย) 
ติดต่อ :  งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมหิดล เข้ำเย่ียมส่วนงำน บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล  
ติดต่อ : งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
บัณฑิตวิทยำลัย ร่วมพิธีถวำยรำชสดุดีเน่ืองในโอกำสวันพ่อแห่งชำติ  
๕ ธันวำคม ๒๕๖๒  
ติดต่อ : งำนบริหำรและทรัพยำกรบุคคล  ต่อ ๒๔๑ - ๒๔๒ 

๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
โครงกำรให้ควำมรู้ส ำหรับประธำนและเจ้ำหน้ำที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ คร้ังที่ ๑๑ 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
โครงกำรอบรม Creativity, Design Thinking to innovate products and 
service 
ติดต่อ :  งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒   
โครงกำรอบรม ขยับกำย ป้องกันภัย Office syndrome 
ติดต่อ :  งำนกิจกำรนักศึกษำ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?epa=HASHTAG
https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/Presentations-Thailand-2563-Th.pdf?fbclid=IwAR1hberFl1hpc52hKiOM5rk2so1qy6wjKv5HmqxuJlIdcJMPgpl-NN5onWA
https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/Presentations-Thailand-2563-Th.pdf?fbclid=IwAR1hberFl1hpc52hKiOM5rk2so1qy6wjKv5HmqxuJlIdcJMPgpl-NN5onWA
https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/Presentations-Thailand-2563-Th.pdf?fbclid=IwAR1hberFl1hpc52hKiOM5rk2so1qy6wjKv5HmqxuJlIdcJMPgpl-NN5onWA
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?epa=HASHTAG
https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/Presentations-International-2563-Th.pdf?fbclid=IwAR1tEifNBMyIZ2AhVHQq-xFCadvvT0XrTP6z90a7GmDQ-7A3aawykwrIrm0
https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/Presentations-International-2563-Th.pdf?fbclid=IwAR1tEifNBMyIZ2AhVHQq-xFCadvvT0XrTP6z90a7GmDQ-7A3aawykwrIrm0
https://graduate.mahidol.ac.th/download/main/scholarships/pdf/Presentations-International-2563-Th.pdf?fbclid=IwAR1tEifNBMyIZ2AhVHQq-xFCadvvT0XrTP6z90a7GmDQ-7A3aawykwrIrm0


๐๖ 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
โครงการ “เตรียมพร้อมรับ TQA (Ep2)” (TQA Criteria) 
ติดต่อ : หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

  Google Sheets บริการ Spreadsheet ยอดนิยมของ Google ที่
มีฟีเจอร์คล้าย Excel สามารถใชแ้ทนกันได้ และหลายคนคงพอรู้อยู่แล้วว่า
ฟีเจอร์ของ Sheets น้ันมีเยอะมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวกับขอ้มูล ตัวเลข 
กราฟ สถติิ ฯลฯ แต่รู้หรือไม่ว่า Google Sheets ก็มีฟีเจอร์แปลภาษา อยู่
ด้วย  ซ่ึงแปลได้ทุกภาษาแต่ต้องใส่สตูร โดย Google Sheets จะมีสูตรหน่ึง
ที่ชื่อว่า =GOOGLETRANSLATE ที่เป็นค าสัง่ให้ดงึค าหรือประโยคของภาษา
ต่าง ๆ เข้าไปแปลใน Google Translate แลว้ส่งกลบัมาแสดงเป็นค าแปล  
 ข้อดีของการใช้สูตรน้ีคือ ช่วยแปลภาษาทีละร้อย หรือพันค า หรือ
ประโยคได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อจ ากัดอยูท่ี่ว่ามันจะแสดงค าแปลตรง ๆ มา
ให้ ไม่มีค าใกล้เคียง (Synonyms) แสดงมาให้ด้วย โดยมีวีธีการท าดงัน้ีค่ะ 

ขั้นตอนท่ี ๑: เปิด Google Sheets แล้วเปิด/สร้าง Sheets  

ขั้นตอนที่ ๒: คัดลอกสูตรด้านล่างไปใส่ดงัภาพ 

แปลภาษาอังกฤษ เป็น ไทย 
=GOOGLETRANSLATE(ชื่อเซลล์, "en", "th") 
แปลภาษาไทย เป็น อังกฤษ 
=GOOGLETRANSLATE(ชื่อเซลล์, "th", "en") 
แปลทกุภาษา เป็น ไทย 
=GOOGLETRANSLATE(ชื่อเซลล์, "auto", "th") 
แปลทกุภาษา เป็น อังกฤษ 
=GOOGLETRANSLATE(ชื่อเซลล์, "auto", "en") 

ขั้นตอนท่ี ๓: แก้ไขสูตรให้ตรงตามที่ต้องการ  

 เม่ือต้องการน าสตูรไปใช้ให้ลบค าว่า "ชื่อเซลล์" ออกแล้ว "ใส่
ต าแหน่งของเซลล์" ที่มีค าศัพท์หรือประโยคลงไปแทน ตัวอย่างเช่น 
 =GOOGLETRANSLATE(A3, "en", "th") หรือ 
 =GOOGLETRANSLATE(  B10, "en", "th") 
  
 นอกจากน้ีแล้ว ยงัต้องก าหนดภาษาต้นฉบับและภาษาที่จะแปลด้วย 
เพื่อให้สูตรท าการแปลภาษาได้อย่างถูกต้องตรงตามที่เราต้องการ เช่น หาก
ต้องการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยก็ให้ใส่ว่า 
 =GOOGLETRANSLATE(A3, "en", "th") หรือ 
 =GOOGLETRANSLATE(A3, "auto", "th") 
  
 ในสูตร "en" เป็นตัวก าหนด "ภาษาต้นฉบับ" (อยูถ่ัดจาก A3) ทีต่้อง
ใช้ตรวจจับแล้วน าไปแปล ในส่วนน้ีเราสามารถใส่ "auto" แทนเพื่อให้มันท า
การหาภาษาต้นฉบับแบบอัตโนมัต ิ  
 ส่วนถัดมาอย่าง "th" จะเป็นตัวก าหนดภาษาของค าแปล แน่นอนว่า
ต้องก าหนดให้ชดัเจน เช่น ถ้าต้องการให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ก็ต้องใส่ "en" 
หรือถ้าให้แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ "ja"   โดยสามารถดูตัวย่อสูตรแต่ละภาษา
ได้ที ่https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/
code_list.php 

 IT Trips ฉบับน้ี หวังเป็นอย่างยิง่ว่า สูตรน้ีจะมีประโยชน์ ส าหรับคนที่มี
คลังค าศัพท์อยู่ใน Google Sheets เพราะมันจะสามารถช่วยแปลได้อยา่ง
รวดเร็ว ประหยดัเวลาได้เยอะ ไม่ต้องมาน่ังแปลทีละค า คดิว่าน้องนักเรียน
นักศึกษาน่าจะได้ใช้กันบ่อย ๆ เพราะช่วยให้ท่องศัพท์พร้อมค าแปลได้สะดวกขึ้น  
 
 ส่วนใครที่อยากเห็นวา่หน้าตาหลงัจากที่ใส่สตูรแล้วเป็นยงัไง สามารถดู
ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1df7GQqujB2jKPq7l0Ne6WFD_NJlbejoGBQ1unW9jZxY/edit#gid=0 

ที่มา: support.google.com , support.google.com , 
www.loc.gov 

ตัวอย่างการใส่สูตร 

ตัวอย่างอักษรย่อของภาษา 

https://support.google.com/docs/answer/3093278
https://support.google.com/docs/answer/3093331?hl=en
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


๐๗ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤจิกายน  ๒๕๖๒ 



 

โครงการอบรม Interview & Conflict Management (English Version) 

๐๘ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม Interview & Conflict Management 
(English Version) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น าและ
บริหารจัดการ (Leadership and Management Skills)  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลยั  ศาลายา โดยวิทยากร
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายใหค้วามรู้เรื่อง การจัดการ
ความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ  โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมาก 

 

Student Activities  
 

Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 

โครงการอบรม บริหารอย่างไรกับคนท่ีไม่ชอบรอ (Management for Nowism) 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม บริหารอย่างไรกบัคนที่ไม่ชอบรอ 
(Management for Nowism) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็น
ผู้น า (Leaderships and Management Skills) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปีติสันต์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายใหค้วามรู ้ และกิจกรรม Workshop โดยมี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง 
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เขา้
ร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย 

โครงการอบรม การพูดในท่ีสาธารณะ (Public Speaking) 
 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม การพูดในที่สาธารณะ (Public 
Speaking) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านภาษาและการ
สื่อสาร (Communication and Language Skills)  เมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาลายา  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการ  และทักษะที่จ าเป็นในการพูดใน
ที่สาธารณะได้อย่างมืออาชีพ  วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อาภา ภัคภญิโญ   

              โครงการอบรม  การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)  
 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม การบริหารความขัดแย้ง (Conflict 
Management) บรรยายภาษาไทย ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะ
ด้านการเป็นผู้น าและบริหารจัดการ (Leadership and Management Skills) 
เมื่อวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  ศาลายา  วิทยากรได้รับเกียรติจาก   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.อาภา 
ภัคภิญโญ ภายในโครงการจัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจดัการความขัดแย้งใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน   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    

Please join the student barometer survey. 
By joining survey, you can win flash drives, bags and other special gifts from us.  

Please check your university email for survey link. Thank you.  



 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ๒๕๖๒ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) (CIMB)  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญแ่ละประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดู
งาน พร้อมด้วยคุณประภาส ทองสุข ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร Mr. Martin 
Buchholz ผู้บริหารธนาคารดิจิตอล และ คุณฉัตรชัย แซ่อึ้ง ผู้บริหารเทคโนโลยี
ดิจิตอล   ซึ่งประเด็นการศึกษาดูงานได้แก่ การวางแผนการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการโครงการ โปรแกรมและวิธีใช้ในการพัฒนา ขัน้ตอนการออกแบบ
และพัฒนาระบบ การตอบค าถามการใช้งานหลังจาก Deploy และการ
บ ารุงรักษา  ทั้งน้ี ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ครอบคลุมการให้บริการงานด้านบัณฑิตศึกษา  

 โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี 
๒๕๖๒  และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความ
เข้าใจการด าเนินงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในโครงการจัดให้มีการศึกษาดูงาน TQA (Thailand Quality 
Award) ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน กิจกรรม CSR ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษา
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบครีีขันธ์ และกิจกรรม
สร้างความผูกพันและนันทนาการ ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑติวิทยาลัย เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชวีะ ในโอกาสครบ ๗ รอบ  เมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์
การแพทย์สิริกิต์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่าย
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศและการจัดการ
ฐานข้อมูล เข้าแนะน าและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ที่ปรับปรุง
พัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวก และสอดคล้องแกค่วามต้องการของผู้ใช้งาน ให้แก่
ประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม  เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าที่
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
วราภรณ์ อคัรปทุมวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ และบรรยายในหัวข้อ ด้านการบริหารจัดการการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
กรณีศึกษาข้อควรระวังในการปฏิบัติงานที่ควรทราบ การท างานร่วมกันระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีมีประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

 โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๐ 

 บัณฑิตวิทยาลัย แนะน าและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๒  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ 

 คณะผู้บริหาร  บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ 
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ 
ดร. วริยา ชินวรรโณ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ บริเวณโถงชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  พร้อมน้ีมีผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย  เจ้าหน้าที่  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดี   

 บัณฑิตวิทยาลัย แนะน าและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศและ
การจัดการฐานข้อมูล เข้าแนะน าและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) 
ที่ปรับปรุงพัฒนา เพื่ออ านวยความสะดวกและสอดคลอ้งแก่ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยมีประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมฟังและลงทะเบียนระบบใหม่  เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องเรียน MPHM ขั้น ๒ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 



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 


