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On-site Interview and Active Recruitment 2020  

๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ : Hotel Ciputra จาการ์ตา  
๒๗  มกราคม  ๒๕๖๓ : Estparc Hotel ยอร์ค จาการ์ตา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview 
and Active Recruitment 2020 ณ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย น าโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พชัรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน และสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

วันท่ี ๒๕, ๒๗  มกราคม ๒๕๖๓  ประเทศอินโดนีเซีย  

๐๒ 
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บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศกึษาดูงานจาก  
Ho Chi Minh City University of Technology  

๐๓ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ต้อนรับคณะเย่ียมชมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ 
2020 Cultural Exchange Program in Thailand จาก Office for 
International Study Programs (OISP), Ho Chi Minh City University of 
Technology ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๓ น าโดย 
Nguyen Huynh Thong Deputy Director of OISP พร้อมคณะ  
 โดยวันที่ ๖ มกราคม คณะศึกษาดูงานเข้าร่วมโครงการ Creative 
Design Thinking ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
โดยมี Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชว่งบ่ายคณะศึกษาดูงานเข้า
ร่วมกิจกรรม Thai Culture Learning : Cooking Class เพื่อฝึกท าอาหารไทย  
 นอกจากน้ี คณะศึกษาดูงานยังได้เดินทางไปเย่ียมชมสถานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เยาวราช วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระบรมมหาราชวัง และหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายระหว่างไทยและเวียดนาม 

>> 

งานปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่ ระดับบณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ 
ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ภารกิจพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่
นักศึกษาใหม่ หลังจากน้ัน ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวและแนะน า
นักศึกษาใหม่ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี แนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษา โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา 
ทุนการศึกษา/สวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักด์ิ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทลั 
กิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติและวีซา่ โดย Dr.Aung Win Tun ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ “How to be a successful MU student, 
enjoy your life & enjoy your learning” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย 
มหิดล  
<< 
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และเทคโนโลยีไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ คน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานา 
ชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรระยะ ๒ 
ปี แต่ละวิชาจะเปิดสอนวันจันทร์ - ศุกร์ จัดการ
เรียนการสอนลักษณะแบบ Module เป็นภาษา 
อังกฤษ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนง
ของกลุ่มสาขาฯ และผู้เชี่ยวชาญจากต่าง ประเทศ 
หลักสูตรของกลุ่มสาขาฯ มีหลักในการวางแผน 
การด าเนินงาน และการบรหิารจัดการ พร้อมทั้ง
รายวิชาระบบราง ที่มุ่งเน้นด้านต่าง ๆ ได้แก ่
วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมอุตสาหการและวัสดุ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม 
เครื่องกล 
จุดเด่นหลักสูตร 
 หลักสูตรมุ่งเน้นงาน Operation และ  
Maintenance และสร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสา-
หการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และ
วิศวกรรมขนส่งทางราง เพื่อพัฒนานักวิชาการ 
และนักปฏิบัติให้มีความรูค้วามสามารถและความ 
คิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการในสาขาต่าง ๆ เพื่อ
รองรับตลาดแรงงานระบบราง ที่ก าลังเติบโตใน
ปัจจุบันและอนาคต 
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ 

อ่านต่อหน้า ๕ 

๐๔ 

 " หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรมุ่งเน้นงาน Operation และ  Maintenance เพ่ือสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่งทางราง ด้านวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า และพัฒนา
นักวิชาการและนักปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถ และความคิด
สร้างสรรค์เชิงบูรณาการในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือรองรับตลาดงานระบบ
รางท่ีก าลังเติบโตในปัจจุบันและอนาคต"    

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล 

ความเป็นมา / ความส าคัญของการจัดท าหลักสูตร 
ปัจจุบันรัฐบาลไทย ใหค้วามส าคัญกับการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางและขนส่งทัว่
ประเทศ ทั้งระบบขนส่งมวลชนในเขตพื้นที่เมือง และ
ระบบการเดินทาง/ขนส่งระหวา่งเมือง แผนการพัฒนา
ระบบขนส่งทางราง ต้ังเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงรูปแบบการเดินทาง และขนส่งจากการเดินทาง
และขนส่งทางถนน มาเป็นการเดินทางและขนส่งทาง
ราง รัฐบาลได้เห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ส าหรับรถไฟฟ้า ๑๒ สาย ในระยะ ๑๐ - ๒๐  ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๓ - ๒๕๗๒) โดยมีกรอบวงเงิน ๘๓๐,๔๗๐ ล้าน
บาท และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๓๓ ที่ได้เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) วงเงินลงทุนรวม ๑๗๖,๘๐๘ 
ล้านบาท ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ไม่
ว่าจะเป็นระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเรว็สูง รถไฟฟ้า
บนดิน และรถไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งที่ก่อสร้างในปัจจุบัน
และก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

แนวโน้มความต้องการพัฒนาดังกล่าวก่อให้ 
เกิดความต้องการก าลังคน ด้านปฏิบัติการระบบขนส่ง
ทางรางมีการคาดการณ์วา่ โครงการขยายเส้นทาง
ระบบขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่
จะมีขึ้นในเร็วๆ น้ี จะมีความต้องการบุคลากรปฏิบัติ 
การระบบขนส่งทางราง จ านวนทั้งสิ้นราว ๓,๗๐๐ คน 
และในจ านวนน้ีต้องการบุคลากรทางวศิวกรรมศาสตร์ 

 

เทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of 
Technology : Tokyo Tech)  ประเทศญี่ปุ่น 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานา 
ชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา 
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรประกาศนีย 
บัตรระบบขนส่งทางราง (Rail Transportation 
Certificate) ภายใต้โครงการ TAIST - Tokyo 
Tech   

Master of Engineering 
Program in Railway 
Transportation System 
(International Program)  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.มหิดล 
PROGRAMME DIRECTOR : SIRADOL SIRIDHARA, PH.D 



๐๕ 

โครงสร้างหลักสูตร  
จ ำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่ำ ๓๖ หน่วยกิต 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 -  วิศวกรวางแผนการเดินรถ, วิศวกรซ่อม
บ ำรุงระบบรำง 
 -  วิศวกรกรที่ปรึกษาด้านการวางแผน
ระบบขนส่งทำงรำง 
 -  นักวิจัยระบบขนส่งทางราง 
 -  ผู้บริหารระดับต้น ระดับบริหารจัดการ
องค์กร ถึงผู้บริหำรระดับสูง  
 -  วิศวกรอาวุโส, วิศวกรที่ปรึกษา 
 

สำรบัณฑิตศึกษำสำรสนเทศ  ปีที่  ๓๑  ฉบบัที่  ๒๘๔  ประจ ำเดือนมกรำคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มสำขำวิชำโลจิสติกส์ และระบบขนส่ง
ทำงรำง มีกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกับ
มหำวิทยำลัยชั้นน ำในต่ำงประเทศ อำทิ TU 
Dramstadt TU Braunschweig และ Hamburg 
University of Technology (TUHH) ประเทศ
เยอรมนี โดยควำมร่วมมือดังกล่ำวได้มีกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบของกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำ และได้พัฒนำมำยังโครงกำร
ปัจจุบันที่จะมีผู้เชี่ยวชำญ มำร่วมถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในรูปแบบของกำรเรียนกำรสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน 

-  การเรียนการสอนแบบ Module (ทฤษฎี+
ปฏิบัติ+ทดสอบภำยในระยะเวลำ ๒ สัปดำห์)  

-  เวลาเรียนวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) 
- หลักสูตรภำษำอังกฤษ ผู้บรรยำยเป็น

ผู้เชี่ยวชำญชำวไทยและต่ำงประเทศ 
-  ศึกษาดูงานด้านระบบราง ณ ต่างประเทศ 
- ศึกษาเย่ียมชมงานองค์กรเฉพาะด้านระบบ

รำง  
-  จัดโครงการพิเศษ สัมมนา 
-  เหมำะส ำหรบันักศึกษำเรียนเต็มเวลำ

สำมำรถสะสมชัว่โมงเรียน เพื่อขอส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำยใน ๒ ปีกำรศึกษำ 

- เหมำะส ำหรบับุคคลทั่วไปแบบเต็มเวลำ
สำมำรถเก็บสะสมชั่วโมงเรียนเพื่อขอส ำเร็จกำร 
ศึกษำสูงสุด ๕ ปีกำรศึกษำ  
ทุนสนับสนุนการศึกษาของหลักสูตร 

- ทุนสนับสนุนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหำวิทยำลัยมหิดล                  

- ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปีครองรำชสมบัติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตร
ได้ท่ี  https://graduate.mahidol.ac.th/
Admission/announce/announce.php?
id=3817MG00&y=2563 
 
ติดตามข่าวสาร: 
https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/clare/
en/ 
https://www.facebook.com/MahidolRail/ 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
กลุ่มสำขำวิชำโลจิสติกส์และระบบขนส่งทำงรำง 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
โทรศัพท์  ๐ ๒๘๘๙  ๒๑๓๘ ต่อ ๖๖๑๙  
(สำขำวชิำระบบขนส่งทำงรำง) 
ผู้ประสำนงำนหลักสูตร นภัส แมลงภู่ 
napas.mal@mahidol.ac.th, 
napas089@gmail.com 

หมวด 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 

  หมวดวิชำบังคับ ๑๕ ๑๕ 

  หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ ๙ ๑๕ 

  วิทยำนิพนธ์ ๑๒ ๖ 

  จ ำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่ำ ๓๖ ๓๖ 

Master of Engineering  

Program in Railway 
Transportation System 
(International Program)  



๐๖ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๑  ฉบบัที่  ๒๘๔  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 



๐๗ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบบัที่  ๒๘๓  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

๓.๒๕ ขึ้นไป (กรณีเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลัก 
สูตรระดับปริญญาตรี  นับเฉลี่ยรวมจนถึงภาคต้น 
ของปีการศึกษาปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ปริญญาตรี)  
 - มีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่าง 
สมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที ่
มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
 -  ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการสอบ 
วัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดไว ้
 ๒. ระดับปริญญาเอก  
 - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
ปริญญาโท โดยมีก าหนดที่จะส าเร็จการศึกษา 
อย่างสมบูรณ์ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอด 
หลักสูตรในระดับปริญญาโท (GPA) ๓.๕๐ ขึ้นไป 
หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ได้รับการ 
ยอมรับในฐานข้อมูลสากลจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ (ย่ืนหลักฐานประกอบ)  

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
โครงการอบรมเรื่อง Computational Thinking for Non-Computing 
Majors (บรรยายภาษาอังกฤษ)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

ทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ครองราชสมบัติ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล 

๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
โครงการอบรมปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ  
ติดต่อ : งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๑  ฉบบัที่  ๒๘๔  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 

๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
โครงการอบรมบริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ (บรรยายภาษาอังกฤษ)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

 ทุนการศึกษา: 
 – ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 
๓ ปีการศึกษา 
 – ระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน ๒ 
ปีการศึกษา 
 คุณสมบัติผู้สมัคร: 
 เป็นผู้ที่สนใจสมัครเขา้ศึกษาในระดับ 
ปริญญาโท หรือปรญิญาเอก ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติที่ 
สังกัดสาขาวชิาในสว่นงานต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย  
มหิดล  และเป็นหลักสูตรที่ได้แจ้งความจ านงใน 
การเข้าร่วมให้การสนับสนุนทุนฯ (โดยผู้สนใจสมัคร  
สามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/สาขาวชิาที่ร่วมให้ 
การสนับสนุนได้ ในท้ายประกาศทุนฯ)  
 ๑. ระดับปริญญาโท  
 – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี  
มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA)   

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ บณัฑติวทิยาลยั 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ม.มหิดล  (ภาคต้น) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ติดต่อ : หน่วยประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๒, ๑๓๕  งานรับนักศึกษา ต่อ ๑๑๐ - ๑๑๕ 

๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
On-site Interview and Active Recruitment  (ประเทศเมียนมาร์) 
ติดต่อ :  หน่วยวิเทศสัมพันธ์  ต่อ ๑๓๓ - ๑๓๔, ๑๓๖ - ๑๓๗ 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เปิดรับสมัคร โครงการ Brand Ambassador of Graduate School, 
Mahidol University 2020  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
บริษัทเจนสตาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด กับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงนามบันทึกความรว่มมือโครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแลและ 
รับรองมาตรฐานความรูผู้้ดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับ Careadviser eco-platform  
ติดต่อ : หน่วยประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๒, ๑๓๕ 

๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
โครงการมหิดลอาสาท าความดี ปีที่ ๒  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
งานครบรอบ ๕๖  ปี คลา้ยวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล  
ติดต่อ :  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๔๐ - ๒๔๒ 

 - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัคร 
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้สมคัรต้อง 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมี 
ก าหนดที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
และต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  
(GPA) ๓.๕๐ ขึ้นไป 
 - ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการสอบวัด  
มาตรฐานความรูภ้าษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดไว ้
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ท่ี 
http://www.graduate.mahidol.ac.th/th/schola
rships/graduate-studies.php หรือ  
 
ก าหนดสมัคร: 
รอบท่ี ๑ (ภาคต้น):  ก.พ –  เม.ย. ๖๓ 
รอบท่ี ๒ (ภาคต้น):  พ.ค. –  ส.ค. ๖๓ 
รอบท่ี ๓ (ภาคปลาย):  พ.ย. –  ธ.ค. ๖๓ 
 
สอบถาม: งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 
  

๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ๒๕๖๓  (New Generation Leaders 2020)  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงนามบันทึกข้อความร่วมมือทางวชิาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม  
ติดต่อ : หน่วยประชาสัมพันธ์  ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๒, ๑๓๕ 



๐๘ 

โครงการมหิดลร่วมใจ เด็กไทยใฝ่รู้ คู่ชุมชน  

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการ “มหิดลรว่ม
ใจ เด็กไทยใฝ่รู้ คู่ชุมชน”  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลต าบล
ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ด ารงเกียรติ อาจหาญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. 
วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาฯ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาฯ พร้อมนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 ในส่วนของบูธ องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
ให้มีกิจกรรมสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น การตอบค าถามชิง
รางวัล วิ่งเปี้ยวแยกขยะ โยนบอลลงตระกร้า สอยดาวลุ้นโชค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ได้รับความสนใจ รวมทั้งสร้างรอยย้ิม เสียงหัวเราะจากเด็ก ๆ เป็นจ านวนมาก 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๑  ฉบบัที่  ๒๘๔  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 

 
Live & Learn 

Student Activities  

 

โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการบริหาร ปี ๒๕๖๓ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อการบริหาร ปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒  มกราคม ๒๕๖๓  ณ 
โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซด์ ต าบลบางแก้วฟา้ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภญิโญผล รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายใน
โครงการจัดให้มีการอภปิรายถึงโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในภาคต้น ปีการ 
ศึกษา ๒๕๖๒ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมน าเสนอ
โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลังจาก
น้ันต่อด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิด ในหัวข้อ “บทบาท
และหน้าที่ของตนเอง ในการเป็นสมาชิกสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา” 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่อไป 

๐๘ 



๐๙ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๑  ฉบบัที่  ๒๘๔  ประจ าเดือนมกราคม   ๒๕๖๓ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการ Computational thinking for 
non-computing majors ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้าน
ความเขา้ใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills)  เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงค านวณในการใชแ้ก้ปัญหาได้ เมื่อวันที ่ ๑๕ มกราคม  
๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุม  ๔๐๘ ชั้น ๔  อาคารบัณฑิตวทิยาลัย ศาลายา 
วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อาทร นกแก้ว สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

โครงการอบรม Computational thinking for  
non-computing majors 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม เรื่อง สร้างความเขา้ใจเกีย่วกับ
สังคมและวฒันธรรมไทย ส าหรบันักศึกษาต่างชาติ “Thai Tips 2020”  เมื่อ
วันที่ ๒๖  มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรัททมาน์ เจียมจวนขาว 
เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทย และสามารถน ามาปรับใช้ในวิถชีีวิตได้อย่างเหมาะสม ถกูต้อง และอย่าง
มีความสขุ โดยมีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก 

โครงการอบรม เรื่อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ส าหรบันกัศึกษาต่างชาติ “Thai Tips 2020” 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม ออกแบบการจัดการความ 
เครียดสไตล์ตัวเอง “ Stress Management Creator” ภายใต้ทักษะการ
พัฒนา Soft Skills ด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills) 
เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีคิด วิธีปฏิบัติจัดการกับความเครียดของตนเอง เมื่อ
วันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ วิทยากร
ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแสดง สถาบันชั้นน าของประเทศ นักจิต 
วิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว   

โครงการอบรม ออกแบบการจดัการความเครียดสไตล์ตัวเอง 
“Stress Management Creator”   

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม Vlog จน "เป็นเรื่อง" Walk จน 
"เป็นราว" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับทราบถึงหลักการถ่ายท าวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอให้น่าติดตามใน
รูปแบบของ Vlog  เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๔๑๑ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์ย่ิงพงศ์ มั่นทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสื่อสร้างสรรค ์
(Creative Media) ด้านการสอนศิลปะบ าบัดและผลิตสื่อมลัติมีเดีย บริษัท 
Panta Creation Thailand โดยมีนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็น
จ านวนมาก 

โครงการอบรม Vlog จน "เปน็เรื่อง" Walk จน "เป็นราว" 

๐๙ 



 

๑๐ 

รอบร้ัวบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) 

งานเสวนาวิชาการ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ืออนาคต  
ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program (MAP) 

 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.บุญเกื้อ ต้ังศรีตระกูล ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
เข้าพบ ผู้บริหารระดับสูง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) คุณชนะ ภูมี Vice 
President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ ่ ๑ บางซื่อ กรุงเทพฯ โดยเข้าพบปะเพื่อหารือและรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการในฐานะผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศต่อไป 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๑  ฉบบัที่  ๒๘๔  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบ ๔๓ ปี การก่อต้ังสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เชาวนี ชูพีรัชน์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร สถาบันโภชนาการ เน่ืองในวันสถาปนาใน
โอกาสครบรอบ ๔๓ ปี การก่อต้ังสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๔  
มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒  สถาบันโภชนาการ ในโอกาสน้ี
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
งานเสวนาวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ
อนาคต ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program (MAP) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ๓๒๖ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.ธิติคม พวัพันสวัสด์ิ ประธานสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ฝ่ายการตลาดดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ภาควิชาฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมเสวนาได้รับทราบข้อมูล
โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
ปรับรายวิชาในหลักสูตรปกติ Short Course ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคลทัว่ไป เกิดการเรียนรู้ในลักษณะ Reskill Upskill Addskill อีกทั้งทราบถึง
ขั้นตอนกระบวนการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ MAP เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ใหแ้ก่หลักสูตรและส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนการตอบ
ข้อซักถาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรชัต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี เลขาธิการสภา
คณาจารย์ และอาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา กรรมการฝา่ยวิชาการและวิจัย สภา
คณาจารย์ ให้เกียรติเป็นผู้ด าเนินการเสวนาในครั้งน้ี 



๑๑ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมความรว่มมือ
ระหว่างประเทศ น าโดย คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อ านวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ 
ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา เพื่อพบนักศึกษา ผู้รับทุนรัฐบาลไทย ชาวต่างชาติที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับผูแ้ทนหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัย
นานาชาติ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เกี่ยวกับการด าเนินงาน และการดูแลผู้รับทุนรัฐบาลไทย 

 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๑  ฉบบัที่  ๒๘๔  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับผูแ้ทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

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

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    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ที่   https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=8 



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-
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