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คํานํา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุงมั่นในการดําเนินการกํากับดูแล ประสานงาน
และสนับสนุนการดําเนินงานดานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ใหมีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การจัดการดานการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อใหเกิด
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
ผลงาน ความสําเร็จ และความกาวหนาในการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดถูกนํามารวบรวม
ไวในเลมรายงานประจําป 2561 เพื่อเปนประโยชนในการอางอิงผลการดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก ดาน
การศึกษา ดานการวิจัย ดานเครือขายความรวมมือ การประชาสัมพันธ การบริการวิชาการ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานบริหารและการพัฒนาบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือในการดําเนินงาน เพื่อผลักดันให
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขับเคลื่อนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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ความเปนมาของบัณฑิตวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 มีมติรับหลักการ
“โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย” และสภาการศึกษาแหงชาติไดรับหลักการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505 ตอมา
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2507 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดตั้งอยางเปนทางการ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และเปดรับนักศึกษาครั้งแรกในภาคตน ปการศึกษา 2505
บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อครั้ง “มหาวิทยาลัยมหิดล” ยังมีชื่อวา “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” มีฐานะ
เทียบเทาหนวยงานระดับคณะ มีภาระหนาที่สําคัญตามที่กําหนดไวในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 3 ประการ คือ
1. เปนแหลงผลิตและอบรมแพทยเฉพาะทางในประเทศไทย
2. เปนแหลงผลิตอาจารยใหแกโรงเรียนแพทย รวมถึงอาจารยที่สอนในคณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร โดยเฉพาะสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ซึ่งเปนสาขาที่ขาดแคลน
3. ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการศึกษาคนควาวิจัยปญหาทางการแพทยและสาธารณสุข
บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินงานตามรูปแบบสหรัฐอเมริกา เปนระบบ “คณะบัณฑิตวิทยาลัย” เปนองคกรเทียบเทาคณะ
ทําหนาที่กําหนดนโยบายและวางแผนงานดานบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแลมาตรฐาน
ดานการจัดการเรียนการสอน และประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยมี
ศาสตราจารย นายแพทยสวัสดิ์ สกุลไทย ไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีทานแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และ
มี ศาสตราจารย นายแพทยทองนาน วิภาตะวณิช เปนผูชวยคณบดี โดยในระยะแรกมีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยตั้งอยู
ที่ชั้น 2 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลศิริราช
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เริ่มแรก หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนหลักสูตรทางวิชาชีพ เพื่อมุงแกไขปญหาการขาดแคลนแพทยและอาจารยแพทย
ของประเทศไทย คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ซึ่งเปนหลักสูตรการอบรมแพทย
ประจําบาน โดยไดรับความชวยเหลือดานอาจารยจากมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ
มีนักศึกษาชาวตางชาติเขามารวมศึกษาดวย
ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “มหิดล”
ซึง่ เปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เปนชือ่ มหาวิทยาลัยแทนชือ่ มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร
ตอมา เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดตั้งคณะ/สถาบันเพิ่มขึ้น และไดขยายพื้นที่มายังตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจึงไดรับการพัฒนาขยายสาขาและเปดสอนตามคณะตางๆ มากขึ้นเชนกัน โดยมีแนวคิดในการ
จัดทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยและสรางนักวิชาการรุนใหม อีกทั้ง เปนการตอบสนองความตองการ
อาจารยของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เริ่มมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาและขยายตัวของการศึกษา โดยมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดการ
จัดตั้งหนวยงานใหมที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล..เริ่มจากการทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด
หลักสูตรใหม ในฐานะตนสังกัดของหลักสูตร รวมทั้งไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหิดล ใหทําหนาที่เปนแกนใน
การประสานงานจัดตั้งโครงการเฉพาะกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย เชน โครงการบัณฑิตศึกษา สาขา
วิชาภาษาศาสตร ปจจุบันคือ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โครงการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
ดนตรี ปจจุบันคือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป โครงการศึกษาและวิจัยสหวิชา สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
ปจจุบันเปนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา..สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร...โครงการสํานักงานสงเสริมการวิจัยกฎหมายการ
แพทย สาธารณสุข สิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตร ปจจุบัน สังกัดคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โครงการจัดตั้ง
สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม ปจุบันคือ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โครงการบัณฑิต
ศึกษาสาขาวิทยาการเสพติด ปจจุบันคือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เปนตน
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ปจจุบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวน 261 หลักสูตร (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2561) ครอบคลุม 6 กลุมสาขาวิชา คือ
1. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. กลุมวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
3. กลุมสาธารณสุขศาสตร
4. กลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปศาสตร
5. กลุมภาษาศาสตร วัฒนธรรม และการศึกษา
6. กลุมทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
บัณฑิตวิทยาลัย มุงมั่นใหการสนับสนุน กํากับคุณภาพ และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่
ดําเนินการโดยภาควิชา คณะ/สถาบันตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึง ทําหนาที่บริหารการศึกษา อาทิ พิจารณาขอเปด
หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร การออกระเบียบขอบังคับและประสานงานกับหลักสูตรตางๆ ใน
การรับสมัครนักศึกษา การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การกําหนดขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ รวมทั้ง มาตรการปองกันการ
ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ การเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา และใหบริการการศึกษาดานตางๆ
เปนตน สวนการดําเนินการทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเปนหนาที่ของภาควิชา หรือคณะ/สถาบันที่รับผิด
ชอบหลักสูตรนั้นๆ ตลอดระยะเวลา 55 ป บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตการบริหารงานของ
คณบดี 9 ทาน คือ
1. ศาสตราจารย นายแพทยสวัสดิ์ สกุลไทย
(18 พฤษภาคม 2507 - 20 สิงหาคม 2516)
2. ศาสตราจารย นายแพทยณัฐ ภมรประวัติ
(30 ตุลาคม 2516 - 29 ตุลาคม 2523)
3. รองศาสตราจารย นายแพทยมันตรี จุลสมัย
(18 มกราคม 2523 - 10 เมษายน 2539)
4. ศาสตราจารย นายแพทยอดุลย วิริยเวชกุล
(11 เมษายน 2539 - 30 กันยายน 2541)
5. ศาสตราจารยเลียงชัย ลิ้มลอมวงศ
(1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545)
6. รองศาสตราจารยรัศมีดารา หุนสวัสดิ์
(1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548)
7. ศาสตราจารย ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน
(1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550)
8. ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ
(1 ตุลาคม 2550 - 18 มีนาคม 2558)
9. ศาสตราจารย แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์
(19 มีนาคม 2558 - ปจจุบัน)
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แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 - 2562

ปณิธาน (Determination)

ปญญาของแผนดิน

วิสัยทัศน (Vision)

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ (Mission)

สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม บนพื้นฐานของ
คุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองคกร

M Mastery
A Altruism
H Harmony
I Integrity
D Determination
O Originality
L Leadership

รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล
มุงผลเพื่อผูอื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
แนวแนทํา กลาตัดสินใจ
สรางสรรคสิ่งใหม
ใฝใจเปนผูนํา

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร 1
ยุทธศาสตร 2

Excellence in research with global and social impact
Excellence in outcome-based education for
globally-competent graduates
Excellence in professional services and
social engagement
Excellence in management for sustainable organization

ยุทธศาสตร 3
ยุทธศาสตร 4
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แผนยุทธศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 - 2562

วิสัยทัศน (Vision)

นําพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล
สูคุณภาพระดับโลก

พันธกิจ (Mission)

1. กําหนดทิศทางและสนับสนุนการสรางหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคมโลก
2. กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา
3. พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอพลวัตโลก
4. พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาอยางมืออาชีพ

วัฒนธรรมองคกร
(Core Value)

G
R
A
D
S

ยุทธศาสตร
(Strategies)

ยุทธศาสตร 1 สรางงานวิจัยองคกรดานบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร 2 สรางและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร 3 สรางและพัฒนาระบบสนับสนุนหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตศึกษาสูระดับโลก
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอพลวัตโลก
ยุทธศาสตร 5 สรางมาตรฐานบริการวิชาการที่เปนเลิศ
ยุทธศาสตร 6 พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
เปนองคการบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของผูรับบริการ

Generosity
Respect
Activeness
Dedication
Service satisfaction

เอื้อเฟอ
ใหเกียรติ
กระตือรือรน
ทุมเท
บริการใหเกิดความพึงพอใจ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินงานตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.
2531 ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมการดังนี้
1.

คณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวยคณะทีป่ รึกษา มีอธิการบดี
เปนประธาน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเปนรองประธาน และมีหัวหนาสวนงานที่ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรรมการ โดยทําหนาที่ดังนี้
1.1 เสนอแนะนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาบัณฑิตศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปนแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของบัณฑิตวิทยาลัย
1.2 เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการตัดสินใจเชิงรุก เพื่อใหการขับเคลื่อนงานบัณฑิตศึกษา
ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนแผนพัฒนาใหเกิดผลเปนรูปธรรม

2.

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปน
ประธานกรรมการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย หรือ พนักงานประจําของสวนงานที่ดําเนิน
การบัณฑิตศึกษาเปนกรรมการ ทําหนาที่ดังนี้
2.1 ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
2.2 ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณบดี
2.3 วางระเบียบปฏิบัติ และออกขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา โดยไมขัด
ตอระเบียบขอบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.4 พิจารณาเสนอเปดหรือปดโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
2.5 พิจารณาดําเนินการวัดผลและประเมินผลบัณฑิตศึกษา

3.

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการแตงตั้ง
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ตามอนุสนธิคาํ สัง่ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ 2420/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2560 เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา กอนที่จะเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล และ สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวยคณะผูบริหาร หัวหนางาน และ หัวหนาบัณฑิต
วิทยาลัยสาขา ทําหนาที่บริหารสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย กําหนดใหมีการจัด
ประชุมทุกเดือนเพื่อรวมกันวางแผน พัฒนา แกไขปญหาระบบงานในการบริหารสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอํานวยความสะดวกตอการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาของทุกสวนงาน อีกทั้ง เปนการ
เปดโอกาสใหทุกหนวยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานและนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมในหนาที่ความรับผิด
ชอบใหที่ประชุมรับทราบ เพื่อใหเกิดการประสานงานและเชื่อมตอระบบงานอยางเปนเอกภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยใหความสําคัญในการใหบริการแกนักศึกษาและหลักสูตร ใหดําเนินไปอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมพื้นที่ตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสาขา เพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) ทําใหนักศึกษาและหลักสูตรไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน โดยมีสํานักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยูที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และมีบัณฑิตวิทยาลัยสาขา 4 สาขา คือ
1. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา
2. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร
3. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร
4. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจําป 2561_15

16_รายงานประจําป 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2835/ 2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
ศาสตราจารย ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
รองศาสตราจารย นพ.ประตาป สิงหศิวานนท
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ
ดร.มีชัย วีระไวทยะ
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ
พล.ต.อ. ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ
นายวัชรกิต วัชรโรทัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีคณะกายภาพบําบัด
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู
ผูอํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ผูอํานวยการศูนยจิตตปญญาศึกษา
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายแผนและการคลัง
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

1. ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธิ์
ประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร.สุณีย กัลยะจิตร
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหาร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิจัยองคกรและนวัฒกรรมการศึกษา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย ตระการรุง
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายพัฒนาภาษาตางประเทศ
5. อาจารย ดร.นภดล วณิชวรนันท
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ผูชวยศาสตราจารยธนดล ปริตรานันท
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายแผนและการคลัง
(ดํารงตําแหนง 15 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป)
7. รองศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายภารกิจพิเศษ
(ดํารงตําแหนง 20 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป)
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ
กรรมการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(ดํารงตําแหนง 3 มกราคม 2561 เปนตนไป)
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนีย บวรสุนทรชัย
กรรมการ
คณะกายภาพบําบัด
(ดํารงตําแหนง 7 มีนาคม 2561 เปนตนไป)
10. ผูชวยศาสตราจารย ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
กรรมการ
คณะทันตแพทยศาสตร
11. ศาสตราจารย ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
คณะเทคนิคการแพทย
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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13. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
คณะพยาบาลศาสตร
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พญ.ณฐินี จินาวัฒน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
15. รองศาสตราจารย ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
16. รองศาสตราจารย ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ
คณะเภสัชศาสตร
17. ศาสตราจารย ดร.จงกลนี วัฒนาเพิ่มพูล
คณะวิทยาศาสตร
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํารัส พรอมมาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย ดร.วรัญญา วองวิทย
คณะเวชศาสตรเขตรอน
20. อาจารย ดร.ณัฏฐพงศ จันทรอยู
คณะศิลปศาสตร
(ดํารงตําแหนง 26 มกราคม 2561 เปนตนไป)
21. อาจารย ดร.สุภาภรณ สงคประชา
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
22. อาจารย ดร.น.สพ.กฤษณรงค วงศบานดู
คณะสัตวแพทยศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.สุนีย ละกําปน
คณะสาธารณสุขศาสตร
24. รองศาสตราจารย ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเกษม กันตามระ
วิทยาลัยการจัดการ
26. อาจารยดริน พันธุมโกมล
วิทยาลัยดุริยางศิลป
27. อาจารย ดร.วีรเดช พันธวิศวาส
วิทยาลัยนานาชาติ
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร กฤตยาเกียรณ
วิทยาลัยราชสุดา
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรพันธ อัจจิมาพร
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
30. รองศาสตราจารย ดร.อภินันท อุดมกิจ
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
31. อาจารย ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู
32. รองศาสตราจารย ดร. จิราพร ชมพิกุล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวนี ชูพีรัชน
สถาบันโภชนาการ
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา หันจางสิทธิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มรกต ไมยเออร
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
(ดํารงตําแหนง 18 ธันวาคม 2560 เปนตนไป)
36. อาจารย นพ.สมบูรณ หทัยอยูสุข
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ดํารงตําแหนง 10 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป)
37. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ อัครปทุมวงศ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3821/ 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย อารมณ วุฒิพฤกษ
รองศาสตราจารย ดร. อาภรณพันธุ จันทรสวาง
รองศาสตราจารย ดร.นิรัตน อิมามี
ผูทรงคุณวุฒิในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ผูทรงคุณวุฒิในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ผูทรงคุณวุฒิในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ผูทรงคุณวุฒิในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลิศา รุงเรือง
รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ สันตนิรันดร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหาร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายพัฒนาภาษาตางประเทศ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิจัยองคกรและนวัตกรรมการศึกษา
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
หัวหนาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธิ์
รองศาสตราจารย ดร.สุณีย กัลยะจิตร
รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ อัครปทุมวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย ตระการรุง
อาจารย ดร.นภดล วณิชวรนันท
(ดํารงตําแหนง 1 สิงหาคม 2560 เปนตนไป)
ผูชวยศาสตราจารยธนดล ปริตรานันท
(ดํารงตําแหนง 15 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป)
รองศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล
(ดํารงตําแหนง 20 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ
(ดํารงตําแหนง 3 มกราคม 2561 เปนตนไป)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ
Dr. Aung Win Tun
(ดํารงตําแหนง 18 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยองคกรและนวัฒกรรมการศึกษา
รองคณบดีฝายพัฒนาภาษาตางประเทศ
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝายแผนและการคลัง
รองคณบดีฝายภารกิจพิเศษ
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
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หัวหนางาน/หัวหนาบัณฑิตวิทยาลัยสาขา
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

1.
2.
3.
4.

นางจิราภรณ ไมโรยรส
นางสาวทิวาลัย สุจินพรัหม
นางกนกวรรณ ดานมะลิ
นางสาวศศิรันญาศ จุลโพธิ์

5. นางสุภาพร จตุรภัทร
6. นางขวัญฤทัย ราชสีห
7. นางนันทวัน สุขวงศ
8. นายชนะ กอนทอง
9. นางสาววรรณา ชวยรักษา
10. นางสาวชนิดาภา สุทธิคณะ
11.
12.
13.
14.

นางสาวดุษฎี เขียวมีศรี
นางสาวธนธรณ รอดพน
นางสาววารุณี อัศวธัญญาสกุล
นางศุภานิช นุมดี

หัวหนางานคลัง
หัวหนางานแผนและพัฒนา
หัวหนางานบริการการศึกษา
รักษาการหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
(ดํารงตําแหนง 1 มิถุนายน 2561)
หัวหนางานกิจการนักศึกษา
หัวหนางานบริหารและทรัพยากรบุคคล
รักษาการหัวหนางานพัสดุ
(ดํารงตําแหนง 18 กรกฎาคม 2561)
หัวหนางานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
หัวหนางานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคการ
รักษาการหัวหนางานรับนักศึกษา
(ดํารงตําแหนงถึง 30 กรกฎาคม 2561)
หัวหนาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา
หัวหนาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร
หัวหนาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร
หัวหนาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจดานหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย คือการประสานงาน กํากับดูแลกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขอ
เปดหลักสูตรใหม ปรับปรุงหลักสูตร และปดหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหิดล มีการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประกาศหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานเพือ่ ใหทกุ หลักสูตรมีแนวทางปฏิบตั เิ ปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยกําหนดขัน้ ตอนการดําเนินการและผูร บั ผิดชอบ ครอบคลุมตัง้ แตการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการดําเนินการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร
หลักสูตร
2. ประสานงานรวมกับคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการกํากับติดตามใหทุกหลักสูตรดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
3. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามการเสนอจากหัวหนาสวนงานที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา เพือ่ วางนโยบายการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิต ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และใหคาํ แนะนําเพือ่ การพัฒนา
4. มีคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเปน
ประธาน โดยมีผทู รงคุณวุฒทิ งั้ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการ และรองคณบดีฝา ย
วิชาการทําหนาทีก่ รรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดังกลาวทําหนาทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองหลักสูตร ให
ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรกอนเสนอในที่ประชุมคณะ
กรรมการประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ติดตามใหหลักสูตรดําเนินการตามตัวบงชีท้ กี่ าํ หนดไวในหลักสูตร ดังนี้
5.1 จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา โดยจะตองมีความ
สอดคลองและเปนไปตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชาทีก่ าํ หนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรฉบับทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสภาฯ
5.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาใหเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
5.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกภาคเรียนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมคี ณ
ุ ภาพตลอดเวลา
7. สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร และความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง ตอการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เพื่อเปนขอมูลยอนกลับไปยังหลักสูตรเพื่อการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร
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แผนภูมกิ ระบวนการดําเนินการด้ านการบริหารและจัดการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสนอขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
กํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
ประสานงานกับหลักสูตรในการรับสมัคร/จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
รายงานตัวนักศึกษาใหม* / ตรวจสุขภาพและทันตกรรม
ลงทะเบียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา*
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม*
นักศึกษาเขาศึกษาตามหลักสูตร
ใหบริการนักศึกษาดานการศึกษา
การควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของในระหวางที่ศึกษา
การควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ
บริการสวัสดิการตามสิทธิประโยชนของนักศึกษา ทุน/รางวัล และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา*
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร/ สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เสนอผลยอนกลับไปยังหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
* สํารวจความคาดหวังของนักศึกษา/ หลักสูตร (จัดทํา Voice of Customer)
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อัตรากําลังของบัณฑิตวิทยาลัย
อัตรากําลังของบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทการจางบุคลากร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
3

ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานสวนงาน
ลูกจางเงินงบประมาณ
ลูกจางเงินรายไดสวนงาน
รวม

1
3
3
7

63
74
4
13
157

รวม
3
64
77
7
13
164

ประเภทบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.3%

95.7%

สายวิชาการ 4.3%
สายสนับสนุน 95.7%

ประเภทการจางบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.3%

7.9%

1.8%

39.0%
47.0%

ขาราชการ 1.8%
พนักงานมหาวิทยาลัย 39.0%
พนักงาน (สวนงาน) 47.0%
ลูกจางเงินงบประมาณ 4.3%
ลูกจางเงินรายไดสวนงาน 7.9%

ข้อมูล ณ วันที ่ 30 กันยายน 2561
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อาคารสถานที่
อาคารและพื้นที่รับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ตั้ง

พื้นที่
(ตารางเมตร)

สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

5,538

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร

ชั้น 1 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร

114

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาคณะทันตแพทยศาสตร

ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก
คณะทันตแพทยศาสตร

60

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

ชั้น 3 อาคารรักษสิ่งแวดลอม
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

56

สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

172

องคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และ
สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 3 อาคารกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

172

สถานที่
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งบประมาณ
งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับการอนุมัติและการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ (บาท)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การใชจาย
งบประมาณ (บาท)

การใชจายเทียบกับ
ที่ไดรับอนุมัติ (รอยละ)

เงินงบประมาณแผนดิน

29,133,465.60

28,949,385.06

99.37

เงินรายไดกองทุน

66,100,000.00

47,161,723.40

71.35

เงินรายไดสวนงาน

256,000,000.00

235,904,923.44

92.15

5,000,000.00

4,999,923.65

99.99

356,233,465.60

317,015,955.55

88.99

ที่มาของงบประมาณ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

การใชจายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย จําแนกตามหมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดรายจาย
เงินเดือน

เงินงบประมาณ

เงินกองทุน

เงินรายไดสวนงาน

เงินรายได
มหาวิทยาลัย

24,091,800.00

-

49,181,491.85

-

คาจางประจํา

1,418,340.00

-

2,610,630.00

-

คาจางชั่วคราว

1,113,420.00

-

1,494,951.00

-

คาตอบแทน

365,759.16

266,750.00

62,006,258.61

-

คาใชสอย

605,078.30

42,502.00

60,271,237.63

-

-

60,069.00

23,072,776.73

-

1,132,400.00

-

828,870.13

-

คาครุภัณฑ

-

17,500.00

7,887,991.93

-

คาที่ดินฯ

-

-

1,086,151.06

-

เงินอุดหนุน

-

46,774,902.40

27,464,564.50

4,999,923.65

222,587.60

-

-

-

28,949,385.06

47,161,723.40

235,904,923.44

4,999,923.65

คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบกลาง ไมมีงบ
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยทีไดรับอนุมัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.4%

8.18%

18.56%
71.86%

เงินงบประมาณแผนดิน 8.18%
เงินรายไดกองทุน 18.56%
เงินรายไดสวนงาน 71.86%
เงินรายไดมหาวิทยาลัย 1.4%

การใชจายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.58%

9.13%

14.88%
74.41%

เงินงบประมาณแผนดิน 9.13%
เงินรายไดกองทุน 14.88%
เงินรายไดสวนงาน 74.41%
เงินรายไดมหาวิทยาลัย 1.58%

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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โครงการ/กิจกรรมเดน
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหวางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
กับมหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวางสํานัก
งานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หองประชุม 408 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยศาสตราจารย นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาห
กิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนผูลงนามบันทึกขอตกลง ในการนี้ นายวชิระ แกวกอ ผูอํานวยการฝายประสานงาน
เครือขายผูใหบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย
เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามเปนสักขีพยาน และมีผูบริหารสวนงานตางๆ ใหเกียรติรวมเปนสักขีพยาน
ขอบขายการลงนามความรวมมือระหวาง สสว. และ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังตอไปนี้
1. ดานการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผูประกอบการ และการ
บริการสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูประกอบการดานกีฬา
2. ดานการพัฒนาบุคลากร เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากร และ
การขยายเครือขายความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ดานการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูและนวัตกรรม เผยแพรองคความรูในการพัฒนาผูประกอบการดาน
กีฬา
4. ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูประกอบการธุรกิจดานกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยทางดานกีฬาที่เกี่ยวของกับศาสตรแขนงตางๆ อาทิ
ดานวิศวกรรมศาสตร ดานสาธารณสุขศาสตร ดานโภชนาการ ดานกายภาพบําบัด ดานสังคมศาสตร รวมถึง ดาน
เทคโนโลยีการกีฬา ซึ่งศาสตรแตละแขนงนี้อยูภายใตการดําเนินการของสวนงานที่เกี่ยวของ ถือเปนการประยุกตองค
ความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนา สรางสรรค และออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและ
บริการของผูประกอบการดานการกีฬา อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจดานกีฬาของ
ประเทศไทย ใหมีความพรอมสามารถแขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกไดอยางเขมแข็งตอไป
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โครงการ MU Grad Quality Assurance
บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดโครงการ MU Grad Quality Assurance เพื่อแนะนําการเขาถึงและการใชงานระบบสารสนเทศ
ดานตางๆ อาทิ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานบัณฑิตศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN–QA ขอมูลสําหรับการทํา Unit Cost กิจกรรมพัฒนา Soft
Skills ของนักศึกษา รวมถึง ทุนและรางวัลระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย แกอาจารย ประธานหลักสูตร และ
เจาหนาที่ของสวนงานตางๆ ที่มีหลักสูตรภายใตการกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย ใหสามารถนําไปใชในการดําเนิน
งานหลักสูตรไดอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในชวงเดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม 2561 ไดจัดโครงการให
แกสวนงานตางๆ ไปแลว 25 สวนงาน
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อมุงสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน อีกทั้ง เปนการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาเชื่อถือมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
QR Code Transcript Verification System
บัณฑิตวิทยาลัย ไดนําเทคโนโลยี QR Code มาประยุกตใชกับเอกสารทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบ “QR Code
Transcript Verification System” เพื่อปองกันการปลอมแปลงเอกสารรายงานผลการศึกษา (Transcript) ดวยการใช
QR Code เขารหัสในการยืนยันขอมูลในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ได โดยระบบนี้จะอํานวยความสะดวก
กับนายจาง หนวยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชน ใหสามารถตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของผู
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไดทันที

QR Payment
บัณฑิตวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ QR Payment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน เปนการเพิ่มชอง
ทางการชําระเงินใหกับนักศึกษาและผูใชบริการ โดยผูใชบริการสามารถชําระเงินผานแอปพลิเคชั่นของธนาคารตางๆ
บนโทรศัพทมือถือไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม และยังไดรับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการใชงานเพิ่มขึ้น
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ระบบ MU GRAD Q
เพื่อสนับสนุนการบริการงานและเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ตองการ
ติดตอเพื่อขอรับการบริการดานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เชน การลงทะเบียน การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
การสมัครเขาศึกษา เปนตน ซึ่งสามารถจองคิวขอรับบริการไดที่ www.grad.mahidol.ac.th/q-web

ระบบ E form
เพื่อเปนชองทางในการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ การขอเปลี่ยนแปลงหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธ แบบ
ฟอรมออนไลนเพื่อสําเร็จการศึกษา ทําใหสามารถลดขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่ตองใชในเรื่องตางๆ โดย
ระบบเชื่อมโยงขอมูลเขากับระบบฐานขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แสดงสถานะและการอนุมัติในแตละขั้นตอน
ใหกับนักศึกษาหรือเจาหนาที่หลักสูตรอาจารยที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
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ระบบการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN QA
เพื่อจัดทําหลักสูตร ภาคผนวก ง. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ AUN QA ระบบนี้ไดจัด
รูปแบบขอมูลใหสามารถดาวนโหลดเปนไฟล/เอกสาร พรอมใชงานสําหรับยื่นเสนอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร

ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment
เพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรม Active Recruitment ณ ประเทศตางๆ ชวยใหผูสนใจที่จะสมัครเขาศึกษาชาวตางชาติ
สามารถกรอกใบสมัครและลงทะเบียนลวงหนาเพื่อเขารวมกิจกรรมผานระบบออนไลนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เมื่อ
ผูสมัครกรอกขอมูลสมบูรณแลว ชื่อของผูสมัครจะปรากฏในเมนู Application List โดยจัดเรียงตามลําดับในการกรอก
ขอมูลเพื่อใหผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขอางอิงการสมัครดวยตนเอง รวมทั้งเปนการยืนยันสถานะ
การสมัครที่สมบูรณ
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เครือขายความรวมมือภายในประเทศ
ความร่ วมมือเครื อข่ ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา
คณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมความรวมมือเครือขายผูบริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางสภาคณะผูบริหาร
บัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) กับที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ (ทคบร) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อหารือแนวทางความรวมมือการสรางเครือขายดานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การหารื อเกี่ยวกับแนวทางการเรี ยนการสอนในยุค THAILAND 4.0
คณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนเครือขายเทพศิรินทร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา เพื่อเสนอแนะและหารือเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอนในยุค THAILAND 4.0 อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางใน
การเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนเครือขายเทพศิรินทร ใหมีประสิทธิภาพและพรอมกาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย
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เครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผูแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เยือนประเทศกัมพูชา เพื่อเยี่ยมชมการดําเนินงาน และเจรจา
ความรวมมือดานการศึกษา กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก National University of Management, Phnom Penh
International University, Health Science Institute of RCAF, Ministry of Education, Youth and Sport, Ministry of
Health, Ministry of Defense, Pannasastra University, The Royal Thai Embassy, University of Cambodia, Ministry
of interi-or & SIU และ San Sok International University เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2561

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาความรวมมือดานการศึกษา เปดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 และไดหารือกับคณะผูบริหาร
Norvic Hospital และ Norvic Institute of Nursing Education ในเครือ Chaudhary Group โดยใช Norvic Hospital และ
Norvic Institute of Nursing Education เปนสถานที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
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บัณฑิตวิทยาลัย รวมกับ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความรวมมือกับ National
Sun Yat-sen University ประเทศไตหวัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 และไดเขารวมหารือในการดําเนินงานดานการศึกษา
และดานการแพทย ณ College of Medicine, Kaohsiung Medical University Hospital เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เขาพบ Prof. Dr. Mustari, M.Pd., Education and Culture Attache ณ สถานเอกอัครราชฑูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอินโดนีเซียที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมหิดล
การทํา Active Recruitment ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561
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ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย รวมเปนสักขีพยานการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล และ Ministry of Higher
Education (MOHE) ประเทศอัฟกานิสถาน ณ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561

บัณฑิตวิทยาลัย รวมงาน Mahidol-Norway Scholarships: Thank you Reception ณ หองนิทรรศการ อาคารศูนยการ
เรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ในการนี้ไดรวมตอนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจํา
สถานเอกอัครราชทูตนอรเวย ประจําประเทศไทย และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสถานเอกอัครราชทูตนอรเวย ประจํากรุง
ยางกุง ในโอกาสเดินทางเขารวมงาน
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คณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร เจรจาความรวมมือดานการศึกษา เพื่อเปดหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยใช International University (IU) เปน
สถานที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ใหการตอนรับนักศึกษาและเจาหนาที่จาก Student Exchange Organization อินโดนีเซีย
ในการเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย และรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงขอมูลการสมัครเขาศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังไดเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศ
แหงมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ใหการตอนรับผูแทนจาก Aichi Medical Group ประเทศบังกลาเทศ ในการเขาเยี่ยมชม
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และหารือกับผูแทนคณะทันตแพทยศาสตร เกี่ยวกับความรวมมือดานตางๆ ของทั้ง 2
สถาบัน เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย รวมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมพัฒนาความรวมมือดานการศึกษา ณ ประเทศเนปาล โดยไดเขาพบเอกอัครราชทูต
ไทย ประจําประเทศเนปาล ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อปรึกษาแนวทางความรวมมือทางการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาตางๆ ของประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และเยี่ยมชมการดําเนินงานโรงพยาบาลตางๆ อาทิ
Norvic International Hospital, International Friendship Chil-dren’s Hospital และไดเยี่ยมชม Norvic Institute of
Nursing Education เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรวมมือเครือขายดานการศึกษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
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บัณฑิตวิทยาลัย ตอนรับผูแทนจาก Kebangsaan University, Universiti Sultan Zainal Abdin และ Universiti Malaysia
Pahang ประเทศมาเลเซีย ในการเยือนบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับทราบรายละเอียดและขอมูลดานการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอง 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย รวมใหการตอนรับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําประเทศเนปาล และผู
แทนจาก Kathmandu University และ Norvic Group ในการเยี่ยมชมสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก คณะ
สาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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บัณฑิตวิทยาลัย รวมกับ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร และ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงออสโล ประเทศนอรเวย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561
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บัณฑิตวิทยาลัย ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย และรวมหารือกับ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงกิจกรรม Soft Skills ของนักศึกษา เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัยเขาพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจําประเทศไทย เพื่อหารือความรวมมือดานการ
ศึกษา และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
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ดานการศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มี 261 หลักสูตร (สภามหาวิทยาลัย
มหิดล ครั้งที่ 534 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561)
จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
รวม

ภาคปกติ
หลักสูตรไทย

2
66
2
14
84

ภาคพิเศษ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

4
82
71
157

10
4
14

6
6

รวม
6
164
2
89
261

จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามกลุมเนื้อหาวิชา
กลุมสาขา

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

รวม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาธารณสุขศาสตร
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปศาสตร
ภาษาศาสตร วัฒนธรรม และการศึกษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
รวม

21
30
10
25
9
3
98

91
37
9
17
7
2
163

112
67
19
42
16
5
261
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ภาษาศาสตร วัฒนธรรม
และการศึกษา 6.1%

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 1.9%

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และศิลปศาสตร 16.1%
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 42.9%
สาธารณสุขศาสตร 7.3%

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 25.7%

หลักสูตรไทย
37.5%

หลักสูตร
นานาชาติ
62.5%

หลักสูตรภาคพิเศษ 7.7%

หลักสูตรภาคปกติ 92.3%
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จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามสวนงาน
สวนงาน
คณะกายภาพบําบัด
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเวชศาสตรเขตรอน
คณะศิลปศาสตร
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาลัยการจัดการ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา (สถาบันสมทบ)
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
ศูนยจิตตปญญาศึกษา
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สถาบันโภชนาการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ภาคปกติ
ไทย
นานาชาติ
2
2
4
7
0
3
0
1
7
1
9
11
9
15
0
16
0
33
6
10
0
9
0
2
13
5
0
3
10
7
3
2
1
0
1
3
2
2
0
0
1
0
1
0
1
1
0
2
1
0
0
5
0
2
1
1
1
2
2
3
4
1
1
0
1
3

ภาคพิเศษ
ไทย
นานาชาติ
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
4
11
3
4
8
20
27
16
33
20
9
2
22
3
17
5
1
4
5
2
1
3
2
2
1
5
2
2
3
5
5
1
4
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สวนงาน
โครงการรวม
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะพยาบาลศาสตร
โครงการรวม
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะเภสัชศาสตร
โครงการรวม
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- สถาบันโภชนาการ
โครงการรวม
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
โครงการรวม
- คณะเภสัชศาสตร
- แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- คณะสาธารณสุขศาสตร
- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
- บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการรวม
- สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
- คณะสาธารณสุขศาสตร
- คณะเวชศาสตรเขตรอน
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
โครงการรวม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
- โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคปกติ
ไทย
นานาชาติ
0
1

ภาคพิเศษ
ไทย
นานาชาติ
0
0

รวม
1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

2

1

0

0

0

1

0

2

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

84

157

14

6

261
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หลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศ
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ปการศึกษา 2560 มีดังนี้
Joint Degree Program
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม รวมกับ Miami University
Double Degree Program
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา รวมกับ Liverpool John Moores University, UK
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร รวมกับ International Medical Collage (IMC) Westphelms University,
Munster, Germany
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับ Faculty of Engineering Science University College
London (UCL) UK
4. การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เฉพาะวิชาเอกการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยการจัดการ รวมกับ Toulouse University, France
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา รวมกับ
- Ateneo de Manila University, Philippines
- Gadjah Mada University, Indonesia
- Purbanchal University, Nepal
- The University of Colombo, Sri Lanka
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ Kyoto University, Japan
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การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มีหนาที่รับผิดชอบในการประสานงานกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ตางชาติ กับสวนงานตางๆ ที่เปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนการกํากับดูแลมาตรฐานการรับนักศึกษาของแตละ
หลักสูตรสาขาวิชาอยางเปนระบบ ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะสงผลตอ
เนื่องไปยังกระบวนการผลิตบัณฑิต และทําใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสวนงาน
กลางในการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1. ประสานงานกับหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีการเปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทําขอมูล
ในการประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษา ผานทาง website http://www.grad.mahidol.ac.th และ
ชองทางอื่นๆ
2. ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผานทาง website http://www.grad.mahidol.ac.th
3. จัดสอบขอเขียน โดยหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ สามารถเลือกใชขอสอบจากกลางคลังขอสอบกลางของ
บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งออกโดยผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชาจากสวนงานตางๆ
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา คําสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบคัดเลือกวิชาตางๆ คํา
สั่งแตงตั้งกรรมการจัดทําขอสอบ คําสั่งแตงตั้งกรรมการคุมสอบ และจัดทําสําเนาขอสอบและกระดาษคํา
ตอบในทุกรายวิชาที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด รวมไปถึงการจัดสถานที่และอํานวยความสะดวกใหแกผูเขา
สอบในแตละสาขาวิชา
5. ตรวจขอสอบ จัดทําคะแนน ผลการสอบ และจัดสงผลการสอบไปยังหลักสูตรสาขาวิชา ในสวนของการคัด
เลือกผูที่จะรับเขาศึกษานั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกของแตละหลักสูตรเปนผูตัดสิน โดยพิจารณาจาก
ความรู ความสามารถตามเกณฑที่กําหนด ความพรอมและศักยภาพดานตางๆ ของนักศึกษา
6. ตรวจสอบผลการตัดสินผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณใหเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรสาขาวิชากําหนด รวมทั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและกําหนดเลขประจําตัวใหนักศึกษาใหม
7. จัดทําประกาศผลการสอบคัดเลือกตามระยะเวลาที่กําหนดผานทาง website ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให
ผูสมัครไดตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดอื่นๆ ไดอยางทั่วถึง
8. รับรายงานตัวเขาศึกษาผานทางอินเทอรเน็ตและใหบริการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
9. ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของผูรายงานตัวเขาศึกษาทุกคน เพื่อปองกันความเสี่ยงหากรับนักศึกษาเขา
ศึกษาโดยที่ยังไมสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม หรือมีการใชเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิปลอม รวมทั้ง
มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผูสมัครชาวตางชาติที่มาจากประเทศกลุมเสี่ยง
10. จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหความรูในดานตางๆ เชน แนวทางการเรียน การทํา
วิทยานิพนธ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเบิกจายเงินสวัสดิการ นอกจากนี้ยังใหความชวยเหลือ
นักศึกษาในดานการใหเงินยืมเพื่อชําระคาธรรมเนียมการศึกษาโดยไมคิดดอกเบี้ย
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11. จัดระบบการดูแลนักศึกษาตางชาติครอบคลุมทุกดาน เชน จัดทําคูมือสําหรับนักศึกษาตางชาติผานเว็บไซต
การจัดหาที่พัก การอํานวยความสะดวกดานสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล การใหคําปรึกษาเรื่องการ
ศึกษา ความเปนอยู การบริการวีซากับนักศึกษาและผูติดตาม และการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ
หลักสูตรสาขาวิชาที่ผูสมัครชาวตางชาติสนใจสมัครเขาศึกษา 5 ลําดับแรก
ปการศึกษา 2561
ลําดับที่

สาขา/คณะ

จํานวนผูสมัคร (คน)

1

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย
(หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตรเขตรอน
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร

28

2
3
4
5

28
23
22
13

สัญชาติของผูสมัคร 5 อันดับแรก และสาขาวิชาที่สนใจเขาศึกษา
ปการศึกษา 2561
สัญชาติผูสมัคร

จํานวนผูสมัคร
ทั้งหมด (คน)

สาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา

จํานวน
ผูสมัคร (คน)

อันดับ 1 เมียนมาร

121

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร

12

อันดับ 2 อินโดนีเซีย

79

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันโภชนาการ

6

อันดับ 3 เนปาล

59

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร

8

อันดับ 4 จีน

37

7

อันดับ 5 กัมพูชา

30

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3
3
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 2560

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

นักศึกษาทั้งหมด 8,082 คน

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

นักศึกษาตางชาติ 959 คน
2.1%

1.2%

29.1%

33.6%
64.1%

64.1%

0.2%

5.6%

นักศึกษาเขาใหมทั้งหมด 2,083 คน
3.6%

นักศึกษาตางชาติเขาใหม 330 คน
5.8%

18.1%
21.6%

56.7%

ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,865 คน

22.1%
0.6%
71.5%

ผูสําเร็จการศึกษาตางชาติ 198 คน
9.6%

8.6%

3.7%

1.0%
11.3%
24.0%
61.0%

80.8%
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ระยะเวลาที่ใช ในการศึกษา
ระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับปริญญา

คาเฉลี่ยระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาทั้งหมด

นักศึกษาไทย

นักศึกษาตางชาติ

ปริญญาเอก

5.51 ป

5.65 ป

4.13 ป

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

0.92 ป

0.92 ป

0.91 ป

ปริญญาโท

3.27 ป

3.49 ป

1.90 ป

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

0.81 ป

0.91 ป

0.51 ป

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปการศึกษา 2560
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(คะแนนเต็ม 5)

ภาพรวม
นักศึกษาไทย
นักศึกษาตางชาติ
ปริญญา ปริญญา ปริญญา ปริญญา ปริญญา ปริญญา
เอก
โท
เอก
โท
เอก
โท

จํานวนผูตอบ

129

842

117

739

12

103

ดานโครงสรางและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร

4.40

4.33

4.40

4.35

4.48

4.22

ดานอาจารยผูสอน

4.33

4.35

4.31

4.36

4.42

4.29

ดานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธหลัก

4.53

4.48

4.51

4.49

4.69

4.40

ดานการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

4.26

4.23

4.24

4.23

4.40

4.28

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

4.29

4.24

4.28

4.24

4.35

4.21

ดานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย

4.29

4.27

4.29

4.29

4.27

4.16

ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร 4.38

4.34

4.37

4.35

4.48

4.27
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ความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2559
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ นายจาง
ตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนผูตอบ

คาเฉลี่ย
ปริญญาเอก ปริญญาโท
65

302

ดานอัตลักษณ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

4.34

4.43

ดานความรู/ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ

4.33

4.28

ดานทักษะทางปญญา

4.27

4.18

ดานคุณธรรมจริยธรรม

4.52

4.53

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.32

4.32

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

4.34

4.19

T-Shaped breadth & depth

4.40

4.37

Globally Talented

4.39

4.35

Socially Contributing

4.37

4.43

Entrepreneurially Minded

4.37

4.42

คุณลักษณะ Soft Skills ของบัณฑิต

4.25

4.11

คาเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง

3.36

4.34
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กิจกรรมนักศึกษา
ในปงบประมาณ 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ สภานักศึกษาและองคการนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย ไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรม สําหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ครอบคลุมทักษะ Soft Skill 4 ดาน รวม
52 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
โครงการ

ระยะเวลา

สอนวัฒนธรรมไทยเพื่อใชในชีวิตประจําวัน

28 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน
2560, กันยายน - ตุลาคม 2561

“INTERCULTURAL COMMUNICATION” AND “HOW TO CREATE YOUR
AWESOME PRESENTATION”

20 มกราคม 2561

โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกลมอ (เรียนรูแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตร) ณ คลองมหาสวัสดิ์ และ Air Orchids Supermarket อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม

17 กุมภาพันธ 2561

โครงการ Multimedia Creation ปการศึกษา 2560 ภายใตหัวขอ More than
University เปนมากกวามหาวิทยาลัย

2 พฤษภาคม 2561

SEMINAR IN GLOBAL HEALTH CHALLENGES : POLICY, RESEARCH,
AND PRACTICES

2 สิงหาคม 2561

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCE AND
HEALTH 2018 (PANEL SESSION 1)

2 สิงหาคม 2561

Welcoming day 2018 บัณฑิตพบมิตรใหม ตอน “ยิ่งรูจัก ยิ่งรักเธอ”

8 กันยายน 2561

EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)

Online

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR
AWESOME PRESENTATION

Online

ทักษะดานการเปนผูนํา (Leadership and management Skills)
โครงการ

ระยะเวลา

พบเพื่อนรักนักกิจกรรม 2560

29 ตุลาคม 2560,
25 กุมภาพันธ 2561

TAX REFUND รูทันการลงทุน

1 พฤศจิกายน 2560

สานสัมพันธสรางสรรคกิจกรรม ป 2561 ณ บานสวนคุณยาย จ. นครนายก

11-12 พฤศจิกายน 2560

โครงการบมเพาะผูประกอบการธุรกิจรุนใหมดานภาษาและวัฒนธรรม

1 ธันวาคม 2560
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โครงการ

ระยะเวลา

โครงการ ผอนคลาย กับ ART THERAPY

17 ธันวาคม 2560

โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ป สงมอบวันดีดีใหแกผูพิการทางสายตา

17 มกราคม 2561

โครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรูสูนอง (โรงเรียนบานชองแคบ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี)

19-20 มกราคม 2561

INTRODUCTION TO STARTUPS AND ENTREPRENEURSHIP

2 กุมภาพันธ 2561

การบรรยายเรื่อง การเปนผูประกอบการรุนใหม และ Perfect Pitch for Startups

16 กุมภาพันธ 2561

การบรรยายเรื่อง การเปนผูประกอบการรุนใหม แผนธุรกิจ และการตลาดเบื้องตน

23 กุมภาพันธ 2561

โครงการ เมล็ดพันธุรุนใหม 2561

4 มีนาคม 2561

โครงการปฏิบัติธรรม การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปการศึกษา 2560
ณ ธรรมสถานบานโพธิ์ทอง วัดพระธาตุโพธิ์ทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

10-12 มีนาคม 2561

MU Grad อนุรักษสิ่งแวดลอม

25 มีนาคม 2561

สืบสานประเพณีไทย เสริมสรางกําลังใจแกผูสูงอายุ ณ บานพักคนชรา หลวงพอเปน

20 เมษายน 2561

โครงการ จัดสวนขวด - สวนแกวจิ๋ว “Terrarium Minia-ture World”

22 เมษายน 2561

ศึกษาการเลี้ยงปูนาสรางอาชีพใหชุมชน ณ ศูนยการเรียนรูปูนา พระราม 2

27 เมษายน 2561

โครงการ “ตนกลา” 2561

5 - 6 พฤษภาคม 2561

โครงการ “การสื่อสารเชิงบวกกับสุนทรียปรัศนี” ปการศึกษา 2560

12 พฤษภาคม 2561

โครงการ “การชวยกูชีพเบื้องตนและการใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา
ชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)”

20 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรม “เสริมทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพการ เปนผูนํา”

27 พฤษภาคม 2561

คายเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาดานเทคนิคการทํางานเปนทีม
ใหเกิดประสิทธิภาพ

9-10 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเรื่อง การโคชสมองเพื่อกระตุนนวัตกรรมทางความคิด

15 มิถุนายน 2561

โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ Vivace Khaoyai Resort จังหวัดนครราชสีมา

15 - 17 มิถุนายน 2561

โครงการคายบัณฑิตอาสาเสริมสรางชุมชน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สหธนาคารกรุงเทพ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

6 - 8 กรกฎาคม 2561

โครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ (GRAD SPORTS DAY 2018)

29 กันยายน 2561

TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING

Online

ORGANISATIONAL TRANSFORMATION: PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES Online
การบรรยายพิเศษหัวขอ โคชสมอง สูนวัตกรรมทางความคิด

Online
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ทักษะการทํางานดานวิจัย (Research Skills)
โครงการ

ระยะเวลา

โครงการอบรมการใชโปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน

28 ตุลาคม 2560

การนําเสนอผลงานวิชาการอยางมืออาชีพ ปการศึกษา 2560

3 พฤศจิกายน 2560

โครงการอบรมการใชโปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะหขอมูล

27 มกราคม 2561

โครงการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ

1 เมษายน 2561

โครงการอบรมเรื่อง การใชโปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน
(บรรยายภาษาอังกฤษ)

3 มิถุนายน 2561

โครงการ อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ (บรรยายภาษาอังกฤษ)

8 กรกฎาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ”

13 กรกฏาคม 2561

โครงการ “การนําเสนอผลงานวิชาการอยางมืออาชีพ” สําหรับนักศึกษาผูไดรับ
ทุนบัณฑิตศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

18 สิงหาคม 2561

STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH Online
โครงการอบรมเรื่อง เปดโปงเปเปอร (สายสังคมศาสตร)

Online

ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
โครงการ

ระยะเวลา

โครงการอบรม “การใชโปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ
Turn it in” (บรรยายภาษาไทย)

23 ธันวาคม 2560

โครงการอบรม การใชโปรแกรม EndNote จัดการขอมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)

10 กุมภาพันธ 2561

โครงการ การใชโปรแกรม EndNote จัดการขอมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

28 เมษายน 2561

Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose

Online

ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
โครงการ
โครงการอบรมเรื่อง ทักษะการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง การคนพบดวยตนเอง

ระยะเวลา
22 กันยายน 2561
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โครงการทูตบัณฑิตสัมพันธ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University
บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดโครงการทูตบัณฑิตสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อคนหาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เปนตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผูปฏิบัติเสมือนทูตดานวัฒนธรรม และทูตประชาสัมพันธ ใน
การนําเสนอภาพลักษณความเปนมหาวิทยาลัยมหิดลออกสูสาธารณชน อีกทั้ง ยังมีสวนรวมในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือสังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการมีกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพและภาวะผูนํา กิจกรรมละลายพฤติกรรม Walk Rally และกิจกรรมระดมความคิด การนําเสนอรูปแบบกิจกรรม
USR เพื่อชุมชน บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
ผูที่ไดรับตําแหนงในโครงการ MR. & MS.Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University ประจําป 2018
มีดังนี้
- Mr. Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2018 ไดแก นายปฏิพล กาวงามพาณิชย
คณะกายภาพบาบัด
- Miss Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2018 ไดแก นางสาวตรีรัตษชญากร
แกวปญญา คณะสาธารณสุขศาสตร
- The Popular Vote Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2018 ไดแก นายปฏิพล
กาวงามพาณิชย คณะกายภาพบาบัด และ Mr. S M MURSHID HASAN คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- The Congeniality Award Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2018 ไดแก
นายกันตพิชญฌาณน สารเงิน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- The Best Spirit Award Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2018 ไดแก Ms.
KHINE HSU WAI สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทุนการศึกษา ทุนวิจัย รางวัลสําหรับงานวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย และรางวัลสําหรับนักศึกษาเพื่อเปนแรงเสริมใหนักศึกษาสนใจเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้ง สนับสนุนใหเกิดผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนวิจัย และรางวัลสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
การบริหารจัดสรรทุนของบัณฑิตวิทยาลัย ป 2561
(ทุกแหลงเงิน/ กองทุน/ แหลงทุนภายนอก)
ทุน
1. ทุนผูชวยวิจัยบัณฑิตศึกษา ในรอบปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 ทุน ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 ทุน
2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ
ณ ตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปริญญาโท จํานวน 61 ทุน
ปริญญาเอก จํานวน 27 ทุน
3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปริญญาโท จํานวน 104 ทุน ปริญญาเอก
จํานวน 7 ทุน
4. เงินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปริญญาโท จํานวน 8 ทุน ปริญญาเอก จํานวน 9 ทุน
5. เงินยืม ปการศึกษา 2560 ปริญญาโท จํานวน 6 ทุน ปริญญาเอก จํานวน 2 ทุน
6. ทุนอุดหนุนพัฒนาคณาจารยบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ตางประเทศ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 62 ทุน
7. ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรางวัลเกียรติยศ “DEAN’ S LIST” ปการศึกษา 2560
ปริญญาโท จํานวน 17 ทุน ปริญญาเอก จํานวน 8 ทุน
8. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปครองราชสมบัติ ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 ทุน
9. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธบางสวนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ป 2560 จํานวน 20 ทุน
10. โครงการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(รวมกับมหาวิทยาลัย) ในรอบปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2559 จํานวน 24 ทุน ปการศึกษา 2560 จํานวน 65 ทุน
11. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนผูชวยนักศึกษาพิการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 ทุน ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 ทุน

จํานวนเงิน
ที่จัดสรร (บาท)
770,967.94
1,464,000.00

456,890.00

440,000.00
160,000.00
1,435,700.00
มอบเปน
รางวัลเกียรติยศ
231,700.00
300,000.00
4,999,923.61

60,000.00
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ทุน
12. ทุนชวยเหลือนักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 ทุน ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ทุน
13. ทุน Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN 2015-2019 (CBIA)
ปการศึกษา 2560 จํานวน 103 ทุน
14. ทุน Capacity Building For Institutes in Myanmar (CBIM) ปการศึกษา 2560
จํานวน 17 ทุน
15. ทุนบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปริญญาโท จํานวน 25 ทุน ปริญญาเอก จํานวน 28 ทุน
16. ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย (TGIST) ปการศึกษา 2561
ปริญญาโท จํานวน 7 ทุน ปริญญาเอก จํานวน 5 ทุน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
ที่จัดสรร (บาท)
75,000.00
39,859,774.21
527,416.57
6,107,210.00
6,725,000.00
63,613,582.33
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การสงเสริมศักยภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริม พัฒนา
ศักยภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดังนี้
การจัดทํา มคอ.2 สําหรับการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงการจัดทํา มคอ.2 สําหรับการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2561 วันที่
22 มกราคม 2561 ณ หองประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อแนะนําแนวทาง
การจัดทําเอกสาร มคอ.2 ใหเขาสูกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งแนะนําโปรแกรม
ชวยในการจัดทําหลักสูตรตาม AUN-QA ที่บัณฑิตวิทยาลัยไดพัฒนาขึ้นมาใหม และฝกปฏิบัติทดลองใชโปรแกรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจําป 2561_65

โครงการสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2561
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2561 วันที่ 21
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีการบรรยายในหัวขอ
- นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดําเนินการจัดทํา “Unit Cost” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร
มัชฌิมวงศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
- แนวทางการปฏิบัติการ “Unit Cost” โดย ผูชวยศาสตราจารยธนดล ปริตรานันท รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ฝายแผนและการคลัง
- การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิจัยองคกรและนวัตกรรมการศึกษา โดยมีทีมผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
เปนผูตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับงานดานบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
- Student Barometer โดย Mr. Guy Perring, Regional Director, Asia, i-graduate International Insight
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามือใหม
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามือใหม เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2561 ณ หองประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ทั้งนี้เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดรับทราบขอมูล
ดานบัณฑิตศึกษา ระเบียบขอบังคับตางๆ รวมถึง ขอมูลดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหลักสูตร โดยมีประธาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขานุการหลักสูตร พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เขารวม 130 คน
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การประชาสัมพันธ และการบริการวิชาการ
การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธรับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. โครงการ Degree Collaboration/Development and Active Recruitment มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อ
สรางและพัฒนาหลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองความตองการของสังคม อีกทั้ง เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการภายใตกิจกรรม ดังนี้
1) การดําเนินการเจรจาความรวมมือระหวางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศกลุมเปาหมาย ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร
2) การดําเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับศิษยเกา เพื่อระดมทุนการศึกษา
3) On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ ประเทศเนปาล บังคลาเทศ เวียดนาม และ กัมพูชา
ประเทศ

ชวงเวลาการเดินทาง

ความรวมมือ

เวียดนาม
กัมพูชา

8-10 พฤศจิกายน 2560
14-16 มกราคม 2561
19 มีนาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
27-28 มกราคม 2561
7-9 เมษายน 2561
5-8 กรกฎาคม 2561
5 มีนาคม 2561
7 มีนาคม 2561
9 มีนาคม 2561
22-24 มีนาคม 2561
10-12 พฤษภาคม 2561
25-28 กันยายน 2561

/
/
/

เนปาล

อินโดนีเซีย

เมียนมาร
บังกลาเทศ

On-site Recruitment

/
/
/

/
/
/
/
/
/

/

พบปะศิษยเกา

/
/
/
/
/
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2. โครงการเรียนลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556
เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเรียนบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ขณะที่ยังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนแนวทางในการสนับสนุนใหนักศึกษาไดศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิดลอยางตอเนื่อง และนักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนลวงหนาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช
เวลาในการศึกษานอยกวาทั่วไป โดยในปการศึกษา 2561 มีสวนงานและหลักสูตรที่เขารวมโครงการ ดังนี้
ปการศึกษา
1/ 2561
2/ 2561
3/ 2561

สวนงาน
4
6
-

การเขารวมโครงการ
หลักสูตร
รายวิชา
5
22
8
27
-

จํานวนผูเรียน
7
9
-

3. โครงการเพิ่มชองทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เปนโครงการที่เริ่มมาตั้งแตป
การศึกษา 2557 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายของมหาวิทยาลัยมหิดลไดเขาศึกษาตอ
เนื่องในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิจารณาจากผลการเรียนระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย ตองมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 3.00
โครงการเพิ่มชองทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2561
จํานวนหลักสูตรที่เขารวมโครงการ
จํานวนผูสมัครเขาศึกษา
จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

จํานวน
63 หลักสูตร
8 คน
8 คน

4. โครงการหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนและสงเสริมผูที่มีความสามารถสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหมีโอกาส
ศึกษาอยางเขมขน ไดทํางานวิจัยและไดเรียนบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
นักศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรที่รวมโครงการจึงควรไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่กําหนดขึ้น
โครงการพิสิฐวิธาน 2561
จํานวนผูสมัครเขาศึกษา
จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
จํานวนผูมารายงานตัว

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

7
7
7

13
13
12
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5. โครงการพิจารณารับเขานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปดรับผูสําเร็จการศึกษา ผูที่กําลังศึกษาอยูในปการ
ศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ผูที่อยูระหวางการทํา
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.5 และมีคุณสมบัติ
ตามความตองการของแตละหลักสูตรสาขาวิชา ปการศึกษา 2561 จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จํานวน 129 คน

การประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภายใตการประสานดูแลกวา 200 หลักสูตร มุงเนนการประชาสัมพันธ
เชิงรุก เพื่อใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น โดยการใหรายละเอียดหลักสูตรที่ถูกตอง ครบถวน ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอผูสนใจเพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกศึกษาตอ ในปงบประมาณ 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ไดทําการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย และวิดีโอ
แนะนํา มีดังนี้
1. Master of Science Program in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products
(International Program)
2. Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) Ph.D. (Nursing
Science)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
6. Master of Human Rights and Democratisation
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองนาอยูและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกสและโซอุปทาน
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตรเชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
12. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก
13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

70_รายงานประจําป 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริการวิชาการ
1. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาตางประเทศ สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป ป 2561 ดังนี้
หลักสูตร

จํานวนผูเรียน

Effective Speaking and Listening
English Communication for the Workplace
Intensive Grammar for Standardized Tests
Intensive MU GRAD TEST Preparation
Successful Public Speaking and Presentation Skills
Successful IELTS Preparation
Successful TOEFL ITP Preparation
รวม

10
8
16
122
9
19
44
228

2. จัดทดสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST (Computer-based) สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ป 2561 จํานวน 6,922 คน
3. บริการจัดสอบเทียบเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และบุคคลทั่วไป ป 2561 จํานวน 1,909 คน
4. จัดการเรียนการสอนรายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย (GRID Courses)
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย (GRID Courses) ปการศึกษา 2560
รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
GRID514 การอานและเขียนเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา
Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
GRID515 การพูดและเขียนเชิงวิชาการสําหรับบัณฑิตศึกษา
Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies
GRID516 การเขียนวิทยานิพนธสําหรับบัณฑิตศึกษา
Thesis Writing for Graduate Studies
GRID517 ไวยากรณภาษาอังกฤษที่จําเปนสําหรับบัณฑิตศึกษา
Essential English Grammar for Graduate Studies
GRID521 จริยธรรมการวิจัย
Research Ethics

จํานวนผูลงทะเบียน
114
192
224
53
201
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รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย

จํานวนผูลงทะเบียน

GRID530 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
English Academic Writing I
GRID531 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
English Academic Writing II
GRID532 การเขียนวิทยานิพนธในสาขาวิทยาศาสตร
Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience
GRID533 การเขียนวิทยานิพนธในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
GRID603 ชีวสถิติ
Biostatistics

80
106
62
83
141

5. การรับสมัครบุคคลทั่วไปเขาศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหบุคคลทั่วไป (ไมจํากัดวุฒิ) ที่สนใจใน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขาศึกษารวมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สามารถนําความรูไปประยุกตใชและ
พัฒนาการทํางาน ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ปการศึกษา 2560

ภาคตน

ภาคปลาย

ภาคฤดูรอน

สวนงานที่เขารวมโครงการ
หลักสูตรที่เขารวมโครงการ

14 สวนงาน
25 หลักสูตร
3 หนวยงานกลาง
83 รายวิชา
46 ราย

14 สวนงาน
20 หลักสูตร
4 หนวยงานกลาง
64 รายวิชา
63 ราย

4 สวนงาน
5 หลักสูตร

รายวิชาที่เขารวมโครงการ
ผูลงทะเบียน

7 รายวิชา
1 ราย

6. การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ศึกษาดูงานดาน Active Recruitment เชน การประชาสัมพันธ และการ
รับสมัครนักศึกษา ณ ประเทศเพื่อนบาน และการดูแลนักศึกษาตางชาติระหวางศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมถึงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานดาน Active Recruitment ระบบ Online Admission และ
การรับสมัครเขาศึกษาของนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ศึกษาดูงานดานบริหารจัดการดานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวัน
ที่ 16 มีนาคม 2561
4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงานดานบริหารจัดการดานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาน
การประกันคุณภาพ ดานวัตกรรมทางการศึกษา (E-Learning) และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสุนการ
ศึกษา และเยี่ยมชมสวนงานตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
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5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ เยี่ยมศึกษาดูงาน ดานการบริหารจัดการดานบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เยี่ยมศึกษาดูงาน ดานการบริหารจัดการดานบัณฑิตศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ (EdPEx) การจัดการความรู (Knowledge Management) การตีพิมพ
และเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการฐานขอมูลทางดานบัณฑิตศึกษา เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพื่อการสนับสนุนการ
บริหารงานดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริการทางดานการศึกษาตั้งแตการรับ
นักศึกษาไปถึงการสําเร็จการศึกษาอยางครบวงจร เพื่อใหบริการแกคณะ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา อาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง การทํา
หนาที่คนหาและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากฐานขอมูลใหกับสวนงานและมหาวิทยาลัย

74_รายงานประจําป 2561

ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
ระบบที่ที่ไดพัฒนาขึ้นในป 2561
ระบบเกี่ยวกับการจัดการภายในบัณฑิตฯ
- ระบบจองรถออนไลน
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร
- ระบบแจงซอมสาธารณูปโภค
ระบบเกี่ยวกับบริการการศึกษาและหลักสูตร
- Active Recruitment
- QR Code Transcript Verification System
- AUN QA
- QR Payment
- MU GRAD Q
- ระบบแบบฟอรมออนไลนเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ระบบที่ไดพัฒนาและใชงานมาจนถึงปจจุบัน
ระบบเกี่ยวกับการรับสมัคร
- ระบบรับสมัคร (Admission Online)
- Active Recruitment
- ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษา
- ระบบโครงการเรียนลวงหนา สําหรับนักศึกษา ป.ตรี
ระบบเกี่ยวกับบริการการศึกษาและหลักสูตร
- ระบบติดตามการรับสมัคร(Tracking Online Admission)
- ระบบประเมินรายวิชาออนไลน
- ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ระบบความพึงพอใจของนายจาง
- ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการศึกษา(TQF)
- ระบบแบบสอบถามภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
- ระบบติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
- ระบบติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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ระบบขอทุนออนไลน
ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบแบบฟอรมออนไลนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ (e-Form : Thesis and Thematic Paper)
ระบบลงทะเบียน (e-registration)
Soft Skills Online
QR Code Transcript Verification
Grade Online

ฐานขอมูลกลาง
- GRAD MIS
- Grad DS
- ระบบฐานขอมูลอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (Online Thesis Advisor System)
- ระบบตารางสอน
ระบบเกี่ยวกับงานวิจัย
- ระบบทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ระบบเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ
- ระบบสมัครสอบความรูภาษาอังกฤษออนไลน
- ระบบลงทะเบียนเรียน Short Course
- ระบบสมัครอบรม Short Course ภาษาตางประเทศ
- MU-GRAD Test
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ดานบริหารและพัฒนาบุคลากร
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามสถานภาพ คุณวุฒิ อายุเฉลี่ย และอายุงานเฉลี่ย
ระดับคุณวุฒิ
บุคลากร

ประเภท

อายุเฉลี่ย

กลุมบุคลากร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ตํ่ากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

20-30 ป

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ปขึ้นไป

อายุงาน
เฉลี่ย

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

1

3
63

พนักงานชื่อสวนงาน
ลูกจางเงินงบประมาณ

3
3

74
4

ลูกจางเงินรายได
รวม

7

13
157

1
7
4
13
25

2
34
50
86

1
28
17
3
49

1
3
4

2
6
1
9

23
28
2
2
55

2
27
29
1
6
65

1
12
14
4
4
35

24.66
17.14
13.06
16.85
11.07
14.83

สวัสดิการและสิทธิประโยชน
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงาน สงเสริม
สนับสนุนคุณภาพชีวิต และสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการที่
มหาวิทยาลัยไดจัดให โดยมีสวัสดิการดังนี้
1. สวัสดิการเยี่ยมไขบุคลากร และครอบครัวที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาล
2. สวัสดิการเงินสงเคราะหกรณีที่อยูอาศัยประสบอุบัติภัย
3. สวัสดิการเงินสงเคราะหกรณีบุคลากร และครอบครัวเสียชีวิต
4. สวัสดิการเคารพศพบุคลากร และครอบครัว
5. สวัสดิการเงินสงเสริมการศึกษาบุตรบุคลากร
6. สวัสดิการรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีบุตรเรียนดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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สวัสดิการรางวัลสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับบัณฑิตวิทยาลัย
สวัสดิการรางวัลสําหรับบุคลากรที่เกษียณอายุงาน
สวัสดิการเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของบุคลากร
สวัสดิการวาดวยการยืมเงินสวัสดิการบัณฑิตวิทยาลัย
สวัสดิการวาดวยการยืมเงินกองทุนสวัสดิการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สวัสดิการวาดวยการรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม หรือ ประกอบพิธีทางศาสนาในพิธีศพของบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย
สวัสดิการทําประกันสําหรับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
สิทธิประโยชนจากการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินชวยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม
เงินสงเคราะหกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม
สวัสดิการการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป

การสงเสริมความกาวหนาบุคลากร
1. บัณฑิตวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัย เพื่อใหเกิดการศึกษาคนควาและพัฒนางานดานตางๆ สามารถ
ทํางานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหมเพื่อนํามาใชพัฒนา
งานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไลการบริหารงานวิจัยและจัดการความรู ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยองคกรและนวัตกรรมการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกําหนด
ทิศทาง สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยองคกรและนวัตกรรมการศึกษาดานบัณฑิตศึกษา และติดตาม
ประเมินผลการวิจัยองคกรและนวัตกรรมการศึกษา
2) จัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยประยุกต และการพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัยของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 100,000 บาทตอปงบประมาณ แบงเปน
- ทุนประเภททั่วไป เสนอตามความถนัดและความสามารถของผูวิจัย ไมเกิน 50,000 บาท ตอโครงการ
- ทุนประเภทมุงเปาหมาย เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ไมเกิน 50,000 บาทตอ
โครงการ
3) กําหนดหลักเกณฑอัตราการจายเงินรางวัลผลงานวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนางาน สงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยใหมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งไดเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป
4) จัดอบรมใหความรู และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน และทักษะการปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ 2561
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยไดรับการอบรม/พัฒนาทักษะการทํางาน รอยละ 100 และมีชั่วโมงเฉลี่ยที่ไดรับการพัฒนา
(ประชุม/อบรม/สัมมนา) เฉลี่ย 96.31 ชั่วโมง/คน/ป
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การจัดกิจกรรม Happy Workplace
การจัดกิจกรรม Happy Workplace ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม

วันที่

โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2560
23-25 พฤศจิกายน 2560
โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
9 มีนาคม 2561
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
โครงการสืบสานประเพณีไทยสรางกําลังใจแกผูสูงอายุ 2561 ณ สถานสงเคราะห
20 เมษายน 2561
คนชราเฉลิมราชกุมารี
โครงการบัณฑิตวิทยาลัย รวมใจสู สปป.ลาว “MU GRAD for Laos MU GRAD 27 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561
for Laos” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
24 กันยายน 2561
โครงการพิธีเปดพระบรมสาทิสลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
พระรูปเขียนของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
งานเกษียณอายุราชการ ประจําป 2561 : ดวยรัก... และขอบคุณ ณ ออเจา
28 กันยายน 2561

โครงการการจัดการความรู Happy Brain
เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน การประชุมอบรม สัมมนาของผู
บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคกร สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกทั้ง เพื่อบรรลุเปาหมายเชิงกล
ยุทธดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตบัณฑิตวิทยาลัย
กิจกรรมการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู

วันที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยทางการศึกษาและวิจัยสถาบัน”

29 พฤศจิกายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดผลการปฏิบัติงานองคกร”

16 กุมภาพันธ 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “เทคนิคการนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ”

15 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “งานประจําสูงานวิจัย

28 มีนาคม 2561

โครงการบรรยายใหความรู “การปลูกจิตสํานึกในการตอตานทุจริตทุกรูปแบบ”

18 เมษายน 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “งานประจําสูงานวิจัย”

25 เมษายน 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “ระเบียบพัสดุใหมทําอยางไรใหถูกตอง รวดเร็ว”
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

10 พฤษภาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจําป 2561_79

กิจกรรมการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู

วันที่

โครงการใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ดานการบริหารความเสี่ยง

22 พฤษภาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “งานประจําสูงานวิจัย”

23 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปองกันและระงับอัคคีภัย”

24 พฤษภาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “สื่อสารสัมพันธ-สํารวจความสุขดวย Happinometer”

18 มิถุนายน 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “งานประจําสูงานวิจัย”

4 กรกฎาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “งานประจําสูงานจดลิขสิทธิ์”

18 กรกฎาคม 2561

โครงการพัฒนานักบริหาร*
- รุนที่ 20
- รุนที่ 21

9 กุมภาพันธ - 21 มีนาคม 2561
16 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561

* โครงการพัฒนานักบริหาร หลักสูตร MU-SUP มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย/ รวมกับสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และ องคการนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้
โครงการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

วันที่

โครงการทูตบัณฑิตมหิดลรวมใจมิตรชิดใกลชุมชนมหาสวัสดิ์
ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

17 ธันวาคม 2560

มหิดลรวมใจ เด็กไทย ใฝใจชุมชน ณ วัดสาลวัล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

13 มกราคม 2561

โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ป สงมอบวันดีดีใหแกผูพิการทางสายตา

17 มกราคม 2561

โครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรูสูนอง ณ โรงเรียนบานชองแคบ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

19-20 มกราคม 2561

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ป คลายวันสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ไดรับโลหิตที่บริจาคจํานวน 175 ถุง)

9 มีนาคม 2561

โครงการ MU Grad Environmental Conservation
ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

25 มีนาคม 2561

โครงการสืบสานประเพณีไทยสรางกําลังใจแกผูสูงอายุ ประจาป 2561
ณ สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดนครปฐม

20 เมษายน 2561

โครงการ “การชวยกูชีพเบื้องตนและการใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ
(CPR & AED)”

20 พฤษภาคม 2561

โครงการคายบัณฑิตอาสาเสริมสรางชุมชน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
สหธนาคารกรุงเทพ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

6-8 กรกฎาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย รวมใจสู สปป.ลาว “MU GRAD for Laos MU GRAD for Laos”

27 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2561

โครงการ GR GREEN

ตลอดป

โครงการรีไซเคิล เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมในองคกรอยางยั่งยืน

ตลอดป

โครงการจัดหาพัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมนอยกวารอยละ 65 ของการจัดหาทั้งหมด

ตลอดป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจําป 2561_81

กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

วันที่

กิจกรรมมุทิตาจิตแดอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รวมกับสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย)

16 มกราคม 2561

โครงการคลายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

2 กุมภาพันธ 2561

กิจกรรมวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

2 มีนาคม 2561

โครงการพิธีรดนํ้าขอพรผูใหญเนื่องในประเพณีวันสงกรานต

10 เมษายน 2561

โครงการทําบุญถวายเทียนพรรษา และผาอาบนํ้าฝน

19 กรกฎาคม 2561

โครงการทําบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

23 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมวันมหิดล

24 กันยายน 2561

โครงการขอบคุณผูเกษียณอายุราชการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

28 กันยายน 2561

ถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการทําบุญเลี้ยงพระตอนรับวันปใหม

16 พฤศจิกายน 2561
22 ธันวาคม 2561

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพบุคลากร
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการตรวจสุขภาพประจําป
กิจกรรมดูแลสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ดวยการวัดความดันและชั่งนํ้าหนัก

วันที่
มีนาคม 2561
2 เมษายน 2561
ตลอดป

82_รายงานประจําป 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คะแนนเฉลี่ย Happiness
มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการสํารวจคาเฉลี่ยความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย ดวยเครื่องมือ Happinometer
(แบบสํารวจความสุขดวยตนเอง) พบวา คาคะแนนความสุขเฉลี่ยภาพรวมของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในป พ.ศ.
2561 มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 67.6 จากเต็ม 100 คะแนน

ผลงานตีพิมพ/ การจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ผลงานตีพิมพ
ผูเสนอผลงาน

ผลงาน

การเผยแพร

สุภาพร จตุรภัทร
ลลิตา อดุลยกิตติไพศาล
สุภาพร นพเกา

คุณลักษณะดาน Soft Skills ของบัณฑิต
ที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานในยุค
ประเทศไทย 4.0

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน ปที่3
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561,
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี, หนา 62

วีรชาติ พนาวิวัฒน
ลลิตา อดุลยกิตติไพศาล
เจษฎาภรณ วิริยะสกุลธรณ
ดร.สุภาพร จตุรภัทร

ความตองการและความคาดหวังของ
นักศึกษาที่มีตอบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 4 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจําป 2561_83

การจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม

โปรแกรมระบบ On-sit Interview and Active Recruitment Registration
ยืน่ จดแจงขอมูลลิขสิทธิเ์ มือ่ วันที่ 10 กันยายน 2561

โปรแกรมระบบสํารวจเปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับนักศึกษาไทย)
ยืน่ จดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 10 กันยายน 2561
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โปรแกรมระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับนักศึกษาไทย)
ยืน่ จดแจงขอมูลลิขสิทธิเ์ มือ่ วันที่ 10 กันยายน 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรเดน / บุคลากรที่ไดรับตําแหนงสูงขึ้น
บุคลกรดีเดน ประจําป 2561
นายชนะ กอนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงประเภททั่วไป
บรรจุเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2531
(รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 29 ป 5 เดือน)
นางสาวสําเภา กรานจํานงค
แมบาน ระดับ บ2
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
ลูกจางประจําเงินรายได
บรรจุเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 22 ป 1 เดือน)
นางออย ไชยมาตย
ผูปฏิบัติงานบริหาร
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
บรรจุเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 ป 1 เดือน
นายวรัญชัย พนานุรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร (ผูชํานาญการพิเศษ)
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป
บรรจุเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546
รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 ป 10 เดือน
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แมดี-บุคลากรเดน บัณฑิตวิทยาลัย ประจําป 2561
นางสาวชลญภัสส แสงเสน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หนวยโสตทัศนศึกษา งานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคการ
บรรจุ : 1 พฤษภาคม 2538 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 23 ป 8 เดือน
บุคลากรที่ไดรับตําแหนงสูงขึ้น (ความกาวหนาทางสายอาชีพ) ประจําป 2561
นายวรัญชัย พนานุรักษา
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ผูชํานาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร
นางสาววิไล ศรีปญญาวุฒิคุณ
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ผูชํานาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร
นายนฤดล คงทน
งานพัฒนาหลักสูตร
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา ผูชํานาญการพิเศษ สาขาการศึกษา
นางสาวปารณีย สําราญสุขทิวาเวทย
งานพัฒนาหลักสูตร
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา ผูชํานาญการพิเศษ สาขาหลักสูตร
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การแขงขันกีฬาบุคลากร
การแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2561 (มหิดลเกมส “มหิดล 4.0”) วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สนาม
ฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานจัดใหมีกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียรแตละสวนงาน
ภายใตแนวคิด “มหิดล 4.0”
บัณฑิตวิทยาลัย สงขบวนพาเหรดเขารวมประกวด ชื่อขบวน “ลํ้าเลิศวิชาการกาวไกล 4.0” โดยนําแนวคิดการสื่อสารใน
ยุคดิจิตอลและการนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา ที่ชวยในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารในยุค 4.0 ไดรวดเร็ว พรอม
กับการรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีดวยการแตงกายชุดผาไทย”
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บัณฑิตวิทยาลัยไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
ประเภทกีฬา

รางวัล

ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย

สนุกเกอรและบิลเลียด ไมจํากัดอายุ
ประเภท สนุกเกอร ชาย 3 คน

เหรียญทอง

นายเลอศักดิ์ ใจเลิศ
นายพิษณุ พรอมมงคล (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
นายสมพงษ กระสินธุ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป)

สนุกเกอรและบิลเลียด ไมจํากัดอายุ
ประเภท บิลเลียด ชายเดี่ยว มือ1

เหรียญเงิน

นายเลอศักดิ์ ใจเลิศ

สนุกเกอรและบิลเลียด รุนอายุ 40-49 ป
ประเภท สนุกเกอรชายเดี่ยว

เหรียญทองแดง นายทวีศักดิ์ แสงสุมโน

สนุกเกอรและบิลเลียด รุนอายุ 50 ปขึ้นไป
ประเภท สนุกเกอรชายเดี่ยว

เหรียญทองแดง นายสายพิรุณ คุยโล

การแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส” เมื่อวันที่ 2-9 มิถุนายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีสขุ ภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรงและสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในกลุม บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งครั้งนี้ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเขารวมแขงขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในกีฬาสนุกเกอรและ
บิลเลียด ฟุตซอล กอลฟ และฟุตบอล
ประเภทกีฬา

ตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย

สนุกเกอรและบิลเลียด
ฟุตซอล

นายเลอศักดิ์ ใจเลิศ
นายอาณัติ ปาลพันธ
นายอภิชาติ ศรีศิลป
นายอภิรุม ชุมสาย ณ อยุธยา
นายกิติพงษ เกียรติอมรเวช

กอลฟ
ฟุตบอล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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หมายเลขโทรศัพท หนวยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท 0-2441-4125
ตําแหนง
อีเมล
เบอรตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
deangr@mahidol.ac.th
500
รองคณบดีฝายวิชาการ
varaporn.akk@mahidol.ac.th
505
รองคณบดีฝายวิจัยองคกรและนวัตกรรมการศึกษา
suthep.wiy@mahidol.ac.th
507
รองคณบดีฝายแผนและการคลัง
thanadol.pri@mahidol.ac.th
503
รองคณบดีฝายพัฒนาภาษาตางประเทศ
somchai.tra@mahidol.edu
506
รองคณบดีฝายบริหาร
sunee.kan@mahidol.ac.th
504
รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
noppadol.wan@mahidol.ac.th
502
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
sorachai.sri@mahidol.ac.th
511
รองคณบดีฝายภารกิจพิเศษ
bunyarit.pan@mahidol.ac.th
510
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
aungwin.tun@mahidol.ac.th
509
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
wichit.sut@mahidol.ac.th
508
เลขานุการผูบริหาร
suwannee.nop@mahidol.ac.th 501
งานกิจการนักศึกษา
supaporn.jat@mahidol.ac.th
600-605
งานคลัง
jiraporn.mai@mahidol.ac.th
210-215
งานแผนและพัฒนา
thiwalai.suj@mahidol.ac.th
221-224
งานบริการการศึกษา
kanokwan.dra@mahidol.ac.th
100-107
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
kwanruthai.rac@mahidol.ac.th 241-241
งานพัฒนาหลักสูตร
sasirunya.jun@mahidol.edu
201-205
งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูล
chana.gon@mahidol.ac.th
300-305
งานพัสดุ
nantawan.suk@mahidol.ac.th
230-235
งานรับนักศึกษา
somchai.tra@mahidol.ac.th
110-115
งานศูนยภาษา
somchai.tra@mahidol.ac.th
150-151
งานวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคการ
wanna.chu@mahidol.ac.th
131-135
งานวิจัยองคกรและนวัตกรรมการศึกษา
suthep.wiy@mahidol.ac.th
141
หนวยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
somchai.tra@mahidol.edu
261
หนวยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
amornrat.pak@mahidol.ac.th
250-252
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา
dusadee.kia@mahidol.ac.th
120-125
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร
tanatron.rod@mahidol.ac.th
02-354-7173
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร
varunee.ass@mahidol.ac.th
02-200-7661
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
suphanid.int@mahidol.ac.th
02-411-2002

