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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
เข้าเยี่ยมส่วนงาน  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลศิฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้การต้อนรับ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย  ศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเย่ียมส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
(Council Visit) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา เพื่อเย่ียมชมและรับฟังผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับ
ฟังและก าหนดเป้าหมาย แผนด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  อุปสรรคและ
การแก้ไขปัญหา รวมถึงความต้องการความชว่ยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้น าเสนอผลงานการด าเนินงานและความส าเร็จที่ผา่นมา 
อาทิเช่น การยกระดับคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ (ในอาเซียนและ
เอเชีย) เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล การ
ท าความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดท าหลักสูตร Short Course 
Training ที่ตรงกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปรบัระบบการ
ด าเนินการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการภายในสว่นงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง 

 

๐๒ 

๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

๐๓ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม   ๒๕๖๒ 

 

อตัราคา่ธรรมเนยีมการสอบเทยีบ
เกณฑม์าตรฐานความรู้

ภาษาองักฤษ 
 

บัณฑติวทิยาลยั    มหาวิทยาลยัมหิดล  
https://graduate.mahidol.ac.th   

๐๔ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม
การสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ   
ท้ังนี้เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 ๑. MU GRAD PLUS(Computer-based) E-Package  
ครั้งละ ๓,๕๐๐ บาท (MU GRAD TEST & Speaking Section) 
 ๒. MU GRAD TEST(Computer-based)  
ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
 ๓. MU GRAD TEST ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท (Speaking 
Section) 
 ๔. MU GRAD TEST ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท (Writing Section) 
 ๕. TOEFL- ITP 
 - ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
ม.มหิดล ครั้งละ ๑,๗๐๐ บาท 
 - ส ำหรับบคุคลทั่วไป ครั้งละ ๑,๘๐๐  บาท 
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
 http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/MUTest/
Annouce/MUGRADTEST2562TH.pdf  

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   

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/MUTest/Annouce/MUGRADTEST2562TH.pdf?fbclid=IwAR0BH8TGVzOsVkpn4hC3KCGKSInRHHba20edgX-PvCZhvXeowx6DKt1_IF4
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/MUTest/Annouce/MUGRADTEST2562TH.pdf?fbclid=IwAR0BH8TGVzOsVkpn4hC3KCGKSInRHHba20edgX-PvCZhvXeowx6DKt1_IF4


๐๕ 

ปริญญาโทหรือปรญิญาเอก ที่มีความพิการตาม
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประเภทของคนพิการ
ตามข้อ ๒ ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคเรียน 
และไม่ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามระเบียบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓. มีผลการเรียนที่ผ่านมาอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษา โดย 

-  ระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่
ต ากว่า ๓.๒๕ 

-  ระดับปริญญาเอก มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

ในกรณีที่มีผลคะแนนยังออกไม่ครบให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของนักศึกษารับรอง
คะแนนของนักศึกษาด้วยว่ามีผลการเรียนเป็น
อย่างไร 

๔. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

๓ มกราคม ๒๕๖๓  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ใน
โอกาสครบรอบ ๑๒ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๓ 
ติดต่อ : หน่วยประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๒ 

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการ  
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๙  มกราคม ๒๕๖๓  
โครงการอบรม กินอย่างไร...ไร้โรค 
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

๑๑ - ๑๒  มกราคม ๒๕๖๓ 
โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการบริหาร ปี ๒๕๖๓ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

 บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประกาศโครงการทุนชว่ยเหลือนักศึกษาพิการ 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การ
ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ก าหนดให้ทุนช่วยเหลือ
นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา  ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก  
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่
นักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัครขอรับทุน 
 ๑. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและอยู่ในหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การ
ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย  ในระดับ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ภาคต้น) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
ติดต่อ : หน่วยประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๒  
          งานรับนักศึกษา ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕ 

๒๕, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   
On-site Interview and Active Recruitment  (ประเทศอินโดนีเซีย) 
ติดต่อ :  หน่วยวิเทศสัมพันธ์  ต่อ ๑๓๔ - ๑๓๗ 

ปฏิทินกิจกรรม 

๕ - ๘  มกราคม ๒๕๖๓ 
บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ho Chi Minh City University 
of Technology ประเทศเวียดนาม  
ติดต่อ :  หน่วยวิเทศสัมพันธ์  ต่อ ๑๓๔ - ๑๓๗ 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
งานเสวนาวิชาการ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่ออนาคต ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program 
ติดต่อ : หน่วยประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๒ 

๒๕ - ๒๖  มกราคม ๒๕๖๓ 
โครงการอบรม Innovation Boot Camp 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๑๕  มกราคม ๒๕๖๓ 
โครงการอบรม Computational thinking for non-computing majors  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๓   
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเรียนที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

การประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนมูลค่าทุน 
 ระดับปริญญาโท ๕ ทุน 
ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี  เป็นระยะเวลา ๒ ปี 
 ระดับปริญญาเอก ๕ ทุน 
ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาท/ปี  เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
 
 ยื่นใบสมัครได้ต้ังแต่ 
บัดนี้ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
 ประกาศผลการพิจารณาภายใน 
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี: 
https://graduate.mahidol.ac.th/download/
main/scholarships/pdf/Disabled2563-Th.pdf  
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี 
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?
p=scholarship 
 
สอบถามเพ่ิมเติม:  งานกิจการนักศึกษา  
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 
 



๐๖ 

หนงัสอืรบัรอง 
การช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาหนังสือรับรองการ 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ ระบบ e-Registration  
ที่เมนู Registration Record(s) 

 
สอบถามเพ่ิมเติม: งานบริการการศึกษา   
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๐๐ - ๑๐๗   

https://graduate.mahidol.ac.th 

Orientation for Postgraduate  
Students Semester 2,  
Academic Year 2019 
 
Saturday, January 11, 2020 
8:30 - 11:30 a.m. 
Room No. 408, Faculty of Graduate Studies Building, 
Mahidol University (Salaya Campus)  



๐๗ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 

๐๘ 

 

Student Activities  
 

Live & Learn 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

โครงการอบรม การส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME (บรรยายภาษาไทย) 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม การส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับ SME (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้โครงการพฒันา Soft Skills ทักษะด้านการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเสริมทักษะความรู้
ความเขา้ใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในรูปแบบตลาดอเิล็กทรอนิกส์ วิทยากร
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
การบริหารเทคโนโลยี (Management of Technology) วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในโครงการจัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง e-Commerce 
Smart Start Up Online Business Digital Marketing และแนวทางการยกระดับ
และพัฒนา e-Commerce ส าหรับ SME  

        โครงการอบรม บริหารเงินอย่างไรให้เติบโต 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม บริหารเงินอย่างไรให้เติบโต ภายใต้
กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Literacy Skills)  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ 
ผู้อ านวยการส่วนกฎหมาย กรมสรรพากร ภายในโครงการจัดให้ความรู้เรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี ความเขา้ใจต่อการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ และการ
บริหารจัดการทางภาษี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

         โครงการอบรม ต่อจ๊ิกซอร์สร้างผู้น าในตัวคุณ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม ต่อจิ๊กซอร์สร้างผู้น าในตัวคุณ ภายใต้
กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น า (Leadership and 
management Skills)  เมื่อวันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศกัยภาพความผู้น าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้น าและพัฒนาตนเอง วิทยากร
ได้รับเกียรติจาก ดร. เนตรา เทวบัญชาชัย  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  

         โครงการอบรม ขยับกาย ป้องกันภัย OFFICE SYNDROME 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม ขยับกาย ป้องกันภัย OFFICE 
SYNDROME (บรรยายภาษาไทย) ภายใต้ทักษะการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้าน
การเสริมสร้างสุขภาพดี  (Health Literacy Skills)  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัด
สภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการท างานอย่างปลอดภัย วิทยากรได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล  



๐๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา  
จัดโครงการ ครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp 2019 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม บริหารเงินอย่างชาญฉลาด (บรรยาย
ภาษาไทย) ภายใต้ทักษะการพัฒนา Soft Skills ทกัษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Literacy Skills)  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้อง K๑๐๒ ชั้น ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตพญาไท  เพื่อให้
นักศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการเทคนิคการออมเงิน และบริหารเงินอย่างชาญฉลาด โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักด์ิ โอกาศเจรญิ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณราชันย์ ตันติจินดา 
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาและการใหค้ าปรึกษาลูกค้าอาวุโส ฝา่ยพัฒนาการให้ค าปรึกษาลูกคา้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม   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  โอกาศเจริญ   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    

โครงการอบรม บริหารเงินอย่างชาญฉลาด 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จัดโครงการ ครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp 2019 รุ่นที ่
๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านพุต่อ จังหวัดอุทัยธานี บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ   การเขา้ร่วมโครงการครั้งน้ี นอกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภายใต้ Soft Skills 
Communication and Language skills และ Leadership & Management skills นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการ
ยกระดับแก้ไขและพัฒนาด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริงร่วมกับครูและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนา

         ศักยภาพของนักศึกษาให้มีจิตอาสาอย่างสรา้งสรรค์ 

 โครงการอบรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างมีสไตล์ ด้วย Design Thinking  

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างมี
สไตล์ ด้วย Design Thinking ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ทราบหลักการของ Design process และเทคนิคการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ
การบริการให้ตรงใจลูกคา้ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชวลติ ตระการประไพ นักวิเคราะห์
และวางแผน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  



 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง MU Choir 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ New Year 
Party 2020 Theme COWBOY @FGS  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ 
บริเวณชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา น าโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. 
พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมผู้บรหิาร และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย โดยมีการท าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพุทธมนต์ ถวาย
ภัตตาหารพระสงฆ์ พิธีบังสุกลุ ถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ให้พร 
ประพรมน้ าพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมต้อนรับอดีตผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ชมการแสดง ประมวลภาพ
ความประทับใจ และประกวดชุดแต่งกายในธีมคาวบอย เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีแก่
ชาวบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมมอบรางวัลและร่วมจับฉลากมอบของขวัญปใีหม่ใหแ้ก่
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓  New Year Party 2020 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง MU Choir 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์
สมบูรณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการอ านวยเพลงด้านการขับร้องประสาน
เสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อ านวยการเพลง
คณะนักร้องประสานเสียง MU Choir ซึ่งมาร่วมขับร้องบทเพลงอวยพร
คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เน่ืองในวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โถงชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 

บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปญัญาภญิโญ
ผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมบุคลากรบณัฑิตวิทยาลัย ร่วม
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ 
บริเวณห้องโถงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 
๑ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร จากทุกสว่นงานเข้าร่วมจ านวนมาก 
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