
 
 

   
 

 
ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ก าหนดการตรวจประเมนิ (Audit Schedule)  
กระบวนการท างานตามระบบจัดการคุณภาพ คร้ังที่ 1/2564 

--------------------------------------------------------- 
 เพื่อด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน ISO 9001:2015  ในกำรตรวจประเมินกำรปฎิบัติงำนตำมกระบวนกำรท ำงำน 

(Work Process) และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรของบัณฑิตวิทยำลัยตำมระบบจัดกำรคุณภำพ บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล จึงขอก ำหนดกำรตรวจประเมิน (Audit Schedule)  คร้ังที่ 1/2564 ผ่ำนระบบ Zoom App ดังต่อไปนี้ 

หน่วยรับตรวจ/ Work Process ผู้ตรวจประเมิน วันประชุมเปิด Meeting ID 
/Passcode 

เรื่องการรับสมัครนักศึกษา 
งำนรับนักศึกษำ 
  WPSA01 กำรรับนักศึกษำไทย 
งำนวิเทศสัมพันธ์ สื่อสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ 
  WPIA04 กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร  
  WPIA05 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
  WPIA07 กำรรับนักศึกษำต่ำงชำต ิ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  WPIT03 กำรประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรผ่ำนทำง 
             เว็บไซด์บัณฑิตวิทยำลัย 

น.ส.ศรีเรือน โกศัลวัฒน์  
(Lead) 
น.ส.สุปรำณี อัศวชีพ  
น.ส.ชนิดำภำ สุทธิคณะ 
น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมทุร 

13 กันยำยน 2564 
เวลำ 9.30 -16.00 น. 

 

Meeting ID:  
94702646101 
Passcode:  
IA0913 

เรื่องพัฒนาหลักสูตร 
งำนพัฒนำหลักสูตร 
  WPCD01 กำรประสำนงำนกำรเสนอขอ 
               อนุมัติ หลักกำรเปิดหลักสูตรใหม่ 
  WPCD02 กำรประสำนงำนกำรเสนอขออนุมัติ 
               รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2) 
  WPCD03 ตรวจสอบคุณสมบตัิของคณะ 
               กรรมกำรบริหำรหลักสูตรตำม 
               ข้อบังคับ ม.มหิดลว่ำด้วยกำรศึกษำ  
               ระดับบัณฑิตศึกษำ    
  WPCD04 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของ 
               หลักสูตร (มคอ 7) 
  WPCD07 กำรจัดท ำอัตรำค่ำธรรมเนียม 
               กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนแผนและพัฒนำ 
  WPPD01  กำรประสำนงำนกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ และติ ดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนยุทธศำสตร์/PA ส่วนงำน 

  WPPD02 กำรจัดท ำแผนและติดตำมงบประมำณ 
              รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้บัณฑิตวิทยำลัย 

ดร.สุภำพร จตุรภัทร  
(Lead) 
น.ส.ศรีเรือน โกศัลวัฒน์  
น.ส.ลลิตำ อดุลย์กิตติไพศำล  
น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมทุร 

15 กันยำยน 2564 
เวลำ 9.30 -16.00 น. 

Meeting ID:  
99466857486 
Passcode:  
IA0915 
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หน่วยรับตรวจ/ Work Process ผู้ตรวจประเมิน วันประชุมเปิด Meeting ID 
/Passcode 

งำนพัสดุ 
  WPPC01 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของหลักสูตร 
               ระดับบัณฑิตศึกษำ 
  WPPC02 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรวัสดุ 
               คงคลัง ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
งำนคลัง 
  WPFI01 กำรจัดกำรเงินสดย่อย 

   

เรื่อง Non - academic Activities 
งำนกิจกำรนักศึกษำ 
  WPSS06 กำรบริหำรจัดกำรทุนกำรศึกษำส ำหรับ 
              นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
  WPSS07 กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมเสริมทักษะ 
              ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
งำนวิเทศสัมพันธ์ สื่อสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ 
  WPIA08 กำรต่ออำยุหนังสือตรวจลงตรำ (VISA) 

ของนักศึกษำต่ำงชำต ิ
งำนบริหำรทั่วไป 
  WPGA01 กำรรับและส่งเอกสำร 
  WPGA02 กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  

 อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มใน  
 กำรท ำงำน 

น.ส.ทิวำลัย สุจนิพรัหม 
(Lead) 
นำยณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ  
น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมทุร 

16 กันยำยน 2564 
เวลำ 9.30 -16.00 น. 

Meeting ID:  
98959674086 
Passcode: 
IA0916 

เรื่องการเรียนการสอน 
งำนบริกำรสร้ำงเสริมศักยภำพทุนมนุษย์ 
  WPHD02 กำรรับลงทะเบียนและช ำระ 
               ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
  WPHD03 กำรตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษำ 
              เพือ่ขอส ำเร็จกำรศึกษำตำมข้อบังคบั  
  WPHD04 กำรจัดท ำหลักฐำนกำรศึกษำ 

 
น.ส.ศรีเรือน โกศัลวัฒน์  
(Lead) 
นำยวีระชัย เขม้นงำน  
นำยสุเมธ แก้วสุพฒัน์  
น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมทุร 

 
20 กันยำยน 2564 
 เวลำ 9.30 -12.00 น. 

 
Meeting ID:  
96959580360 
Passcode:  
IA0920 

งำนศนูย์ภำษำ 
  WPLC06 กำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำ 
               ภำษำอังกฤษ (GRID) และกำรจัดกำร  
               อบรมควำมรู้ภำษำอังกฤษ (Short  
               Courses) 
  WPLC08 กำรบริกำรตรวจหัวข้อวิทยำนิพนธ์/ 
               สำรนิพนธ์และตรวจบทคัดย่อ 
               ภำษำอังกฤษ (Abstract) 
  WPLC09 กำรตรวจสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ 
               ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
  WPLC10 กำรจัดสอบควำมรูภ้ำษำอังกฤษ 

นำงอมรรัตน์ ภู่นคร 
(Lead) 
นำยวิษวุัต มหิทธิกร 
น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมทุร 

21 กันยำยน 2564 
 เวลำ 9.30 -12.00 น. 

Meeting ID:  
96849732567 
Passcode: 
IA0921 
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วันประชุมปิดของหน่วยรับตรวจวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom App 
Meeting ID: 944 1694 8217 Passcode: FGSIA2021 

 ก าหนดประชุมคณะผู้ตรวจประเมินวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom App 
Meeting ID: 924 3290 7371 Passcode: IA090 

หน่วยรับตรวจ/ Work Process ผู้ตรวจประเมิน วันประชุมเปิด Meeting ID 
/Passcode 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 
  WPAS08 กำรจัดท ำค ำสัง่เก่ียวกับวิทยำนิพนธ์/ 
               สำรนิพนธ์ และกำรจัดท ำหนังสือ 
               ต่ำง ๆ ตำมค ำร้อง 
  WPAS09 กำรอนุมัติในหลักกำร อนุมัติเบิก 
               ค่ำใช้จ่ำยจำกเงินรำยได้หลักสูตร และ 
               กำรอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน 
               เก่ียวกับวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ 
  WPAS10 กำรส่งเล่มวิทยำนิพนธ์/ สำรนิพนธ์ใน 
              รูปแบบดิจทิัล 

น.ส.ศรีเรือน โกศัลวัฒน์  
(Lead) 
นำยวีระชัย เขม้นงำน  
นำยสุเมธ แก้วสุพฒัน์  
น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมทุร 

21 กันยำยน 2564 
 เวลำ 13.30-16.00 น. 

Meeting ID:  
96849732567 
Passcode: 
IA0921 

งานทรัพยากรบุคคล 
  WPHR01 กำรพัฒนำบุคลำกร 
  WPHR02 กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ 
               หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
  WPHR03 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยส ำหรับ 
               ผู้ปฏิบัตงิำนสังกัดบัณฑิตวิทยำลยั  
               (แหล่งทุนจำกบัณฑิตวิทยำลัย)   
  WPHR04 กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  WPIT01 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศใหม่ 
  WPIT02 กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศเดิมเพื่อ 
             สอดคล้องควำมต้องกำรผู้ใช้งำนที ่
             เปลี่ยนแปลงไป 
  WPIT05 ควำมพร้อมเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง 
             คอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยำลัยส ำหรับใช้ 
             งำนระบบสำรสนเทศ 
  WPIT06 ควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำม 
             ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
  WPAU01 Internal Audit 
  WPQA01 กำรจัดกำรประกันคุณภำพ 
               บัณฑิตวิทยำลยั 
  WPPA01 กำรทบทวนกำรจัดกำร 

นำงพรทิพย์ นิสสะ 
(Lead) 
น.ส.อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร  
นำยวีรชำติ พนำวิวฒัน์ 
น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมทุร 
 

23 กันยำยน 2564 
เวลำ 9.30 -16.00 น. 

Meeting ID:  
96399465305 
Passcode: 
IA0923 
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ทั้งนี้มอบหมำยให้หน่วยประกันคุณภำพและบริหำรควำมเสี่ยง บริหำรจัดกำรกำรตรวจประเมิน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ (QMR) 

 
         

ประกำศ ณ วันที่             กันยำยน    พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

           

(ศำสตรำจำรย์ ดร.พญ.พัชรีย์   เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

 

QMR    ให้ควำมเห็นชอบ 
น.ส.ศรเีรือน  โกศลัวัฒน์  ร่ำง/ตรวจ 

น.ส.จิรำภรณ์ จีนสมุทร   พิมพ์ 
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