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 บัณฑิตวิทยาลัย มีความมุ�งม่ันทําหน�าท่ีประสานงานกับส�วนงานต�างๆ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อย�าง
ครบวงจรต้ังแต�การกําหนดทิศทางและสนับสนุนการสร�างหลักสูตร การรับเข�า
ศึกษา การลงทะเบียนเรียน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การขอสําเร็จการศึกษา 
การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการและการ
ให�บริการแก�หลักสูตรและนักศึกษา รวมถึง การบริการวิชาการด�านภาษาอังกฤษ
ผลงานความสําเร็จและความก�าวหน�าในการดําเนินงานในรอบป�ที่ผ�านมาได�ถูก
นํามารวบรวมไว�ในเล�มรายงานประจําป� 2562 

 บัณฑิตวิทยาลัยขอบคุณบุคลากรทุกท�านท่ีมุ�งม่ันปฏิบัติหน�าท่ีและให�
ความร�วมมือในการจัดทํารายงานประจําป�นี้ และหวังเป�นอย�างย่ิงว�าจะเป�นประโยชน�
ต�อผู�สนใจ อีกท้ัง เป�นการส่ือสารให�ทุกภาคส�วนได�ทราบถึงผลการดําเนินงานของ 
ส�วนงาน

คํานํา
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 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร� มีมติรับหลักการ “โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย” 
ในการประชุมคร้ังท่ี 77/2505 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 และสภาการศึกษาแห�งชาติได�
รับหลักการ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2505
 
 ต�อมาเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2507 บัณฑิตวิทยาลัยได�รับการจัดตั้งอย�าง 
เป�นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร� และเป�ดรับนักศึกษาคร้ังแรกในภาคต�น ป�การศึกษา 2505

 บัณฑิตวิทยาลัยได�ดําเนินงานตามรูปแบบสหรัฐอเมริกา คือระบบท่ี บัณฑิตวิทยาลัย 
เป�นองค�กรเทียบเท�าคณะ ทําหน�าท่ีวางนโยบายและแผนงานด�านบัณฑิตศึกษาให�สอดคล�อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแลมาตรฐานและประสานงานกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด�าน
การจัดการเรียนการสอน โดยได�แต�งต้ัง ศาสตราจารย� นายแพทย�สวัสดิ์ สกุลไทย� เป�นคณบดี
ท�านแรก เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และแต�งต้ัง ศาสตราจารย� นายแพทย�ทองน�าน 
วิภาตะวณิช เป�นผู�ช�วยคณบดี โดยในระยะแรก สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยต้ังอยู�ที่ช้ัน 2 ตึก
อํานวยการ โรงพยาบาลศิริราช
 ป�จจุบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวน 261 หลักสูตร 
ครอบคลุม 6 กลุ�มสาขาวิชา

  กลุ�มวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
  กลุ�มวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก
  กลุ�มสาธารณสุขศาสตร�
  กลุ�มสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และศิลปศาสตร�
  กลุ�มภาษาศาสตร� วัฒนธรรม และการศึกษา
  กลุ�มทรัพยากรและส่ิงแวดล�อม

ความเป�นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
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 บัณฑิตวิทยาลัยมุ�งม่ันให�การสนับสนุน กํากับคุณภาพและรักษามาตรฐานการจัดการ
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดําเนินการโดยภาควิชา คณะ สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล
รวมถึงทําหน�าท่ีบริหารการศึกษา อาทิ การพิจารณาขอเป�ดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร การออกระเบียบข�อบังคับและประสานงานกับหลักสูตรในการเป�ด
รับสมัครนักศึกษา การข้ึนทะเบียนนักศึกษา การกําหนดข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ�และ
มาตรการป�องกันการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ� การเสนอขออนุมัติปริญญาให�แก�ผู�สําเร็จ
การศึกษา รวมถึงการให�บริการทางการศึกษาในด�านต�างๆ ส�วนการดําเนินการทางวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอน เป�นหน�าท่ีของภาควิชา คณะ สถาบันท่ีรับผิดชอบหลักสูตรน้ันๆ

 กว�า 50 ป�ที่ผ�านมา บัณฑิตวิทยาลัยได�พัฒนาอย�างต�อเน่ืองภายใต�การบริหารงาน
ของคณบดี 9 ท�าน
 ศาสตราจารย� นายแพทย�สวัสดิ์ สกุลไทย�   (พ.ศ. 2507 - 2516)
 ศาสตราจารย� นายแพทยณัฐ ภมรประวัติ   (พ.ศ. 2516 - 2523)
 รองศาสตราจารย� นายแพทย�มันตรี จุลสมัย  (พ.ศ. 2523 - 2539)
 ศาสตราจารย� นายแพทย�อดุลย� วิริยเวชกุล  (พ.ศ. 2539 - 2541)
 ศาสตราจารย�เลียงชัย ล้ิมล�อมวงศ�   (พ.ศ. 2541 - 2545)
 รองศาสตราจารย�รัศมีดารา หุ�นสวสัดิ์  (พ.ศ. 2545 - 2548)
 ศาสตราจารย� ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน�  (พ.ศ. 2548 - 2550)
 ศาสตราจารย� นายแพทย�บรรจง มไหสวริยะ   (พ.ศ. 2550 - 2558)
 ศาสตราจารย� แพทย�หญิงพัชรีย� เลิศฤทธิ์  (พ.ศ. 2558 - ป�จจุบัน)
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ปณิธาน ป�ญญาของแผ�นดิน

วิสัยทัศน�  มหาวิทยาลัยมหิดลมุ�งม่ันท่ีจะเป�นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ สร�างความเป�นเลิศทางด�านสุขภาพ ศาสตร� ศิลป� 
 และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทย  
 และประโยชน�สุขแก�มวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค�กร M  Mastery  รู�แจ�ง รู�จริง สมเหตุ สมผล 
 A Altruism   มุ�งผลเพ่ือผู�อื่น 
 H Harmony   กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
 I Integrity   มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
 D Determination  แน�วแน�ทํา กล�าตัดสินใจ 
 O Originality   สร�างสรรค�ส่ิงใหม� 
 L Leadership  ใฝ�ใจเป�นผู�นํา 

ยุทธศาสตร� 1 Excellence in research with global and 
  social impact 
 2 Excellence in outcome-based education 
  for globally-competent graduates 
 3 Excellence in professional services and    
  social engagement 
 4 Excellence in management for sustainable   
  organization 

แผนยุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2559 - 2562 
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วิสัยทัศน�  นําพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล
 สู�คุณภาพระดับโลก

พันธกิจ 1. กําหนดทิศทางและสนับสนุนการสร�างหลักสูตรและ   
  รายวิชาท่ีตอบสนองความต�องการของสังคมโลก 
 2. กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตอบสนองต�อพลวัตโลก 
 4. พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป�นองค�กรบริหารจัดการ   
  บัณฑิตศึกษาอย�างมืออาชีพ 

วัฒนธรรมองค�กร G Generosity   เอ้ือเฟื้อ   
 R Respect   ให�เกียรติ
 A Activeness   กระตือรือร�น  
 D Dedication   ทุ�มเท
 S Service satisfaction  บริการให�เกิดความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร� 1 สร�างงานวิจัยองค�กรด�านบัณฑิตศึกษา
 2 สร�างและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาท่ีตอบสนอง
  ความต�องการของสังคม
 3 สร�างและพัฒนาระบบสนับสนุนหลักสูตรเพ่ือขับเคล่ือน
  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษาสู�ระดับโลก
 4 พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตอบสนองต�อพลวัตโลก
 5 สร�างมาตรฐานบริการวิชาการท่ีเป�นเลิศ
 6 พัฒนาองค�กรสู�ความย่ังยืน

นโยบายคุณภาพ มุ�งม่ันพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
 เป�นองค�การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา 
 เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู�รับบริการ

แผนยุทธศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559-2562
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แผนยุทธศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2562-2566 (เร่ิมเม่ือ 19 สิงหาคม 2562) 

วิสัยทัศน� To enable academic, professional, as well as career  
 development programs to produce nationally and   
 internationally competence human resources for 
 21st century 

พันธกิจ 1. กําหนดทิศทางและสนับสนุนการสร�างหลักสูตรและรายวิชา  
  ที่ตอบสนองความต�องการของสังคม
 2. กํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ส�งเสริมการสร�างผลงานวิจัย/ผลงานสร�างสรรค�นวัตกรรม 
  และการสร�างเครือข�ายร�วมกับภาคอุตสาหกรรม 
  ผู�ประกอบการ และหน�วยงานภาครัฐ
 4. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให�มีความรู�/ทักษะท่ีจําเป�น
  ในศตวรรษท่ี 21
 5. บริหารจัดการองค�กรให�ทันสมัย คล�องตัว 
  และมีธรรมาภิบาล

ค�านิยมหลัก G Global Attitude มีทัศนคติทันต�อการเปล่ียนแปลง  
   ของโลก
 R Responsiveness ตอบสนองต�อความต�องการของ  
   ผู�รับบริการด�วยความรวดเร็ว
 A Agility บริหารจัดการมีความคล�องตัว
 D Digitalization พัฒนาสู�องค�การดิจิทัล
 S Service Excellence สร�างความพึงพอใจสูงสุด
   แก�ผู�รับบริการ
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ยุทธศาสตร� 1 การส�งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย
 2 การส�งเสริมและพัฒนารูปแบบรายวิชาและหลักสูตร
  ที่ตอบสนองความต�องการของสังคม
 3 การพัฒนาการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
 4 การส�งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
  ในศตวรรษท่ี 21
 5 การส�งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการท่ีตอบสนองผู�เรียน
 6 การบริหารจัดการองค�กรสู�ความย่ังยืน

นโยบายคุณภาพ มุ�งม่ันพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
 เป�นองค�การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา 
 เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู�รับบริการ

มุ�งม่ันพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
เป�นองค�การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา 
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู�รับบริการ

1 การส�งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย
2 การส�งเสริมและพัฒนารูปแบบรายวิชาและหลักสูตร
 ที่ตอบสนองความต�องการของสังคม
3 การพัฒนาการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
4 การส�งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
 ในศตวรรษท่ี 21
5 การส�งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการท่ีตอบสนองผู�เรียน
6 การบริหารจัดการองค�กรสู�ความย่ังยืน
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 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว�าด�วย 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2531 ซ่ึงกําหนดให�มีคณะกรรมการดังน้ี

 1. คณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย 
  ประกอบด�วยคณะท่ีปรึกษา มีอธิการบดีเป�นประธานกรรมการ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป�นรองประธานกรรมการ และมีหัวหน�าส�วนงานที่ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป�นคณะกรรมการ  ทําหน�าท่ีดังน้ี
  1.1 เสนอแนะนโยบาย แนวทางขับเคล่ือนการพัฒนาบัณฑิตศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป�น
แนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ของบัณฑิตวิทยาลัย
  1.2 เสนอแนะเก่ียวกับมาตรการและแนวทางในการตัดสินใจเชิงรุก 
เพื่อให�การขับเคล่ือนงานบัณฑิตศึกษาเป�นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และขับเคล่ือน
แผนพัฒนาให�เกิดผลเป�นรูปธรรม

 2. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบด�วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป�นประธานกรรมการ และมีรอง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย� หรือพนักงานประจําของส�วนงานท่ีดําเนินการ
บัณฑิตศึกษาเป�นกรรมการ มีหน�าท่ีดังน้ี
  2.1 ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานตามท่ีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
  2.2  ให�คําปรึกษาและคําแนะนําแก�คณบดี
  2.3 วางระเบียบปฏิบัติและข�อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยเก่ียวกับงาน 
บัณฑิตศึกษา โดยไม�ขัดต�อระเบียบข�อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2.4 พิจารณาเสนอเป�ดหรือป�ดโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตร และ
รายละเอียดหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีจะเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย
  2.5 พิจารณาดําเนินการวัดผลและประเมินผลบัณฑิตศึกษา

การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
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 3. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหิดลแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหมีหน�าท่ีพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร ให�ความเห็นชอบและ
ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก�อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลําดับ

 นอกจากน้ียังมี คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด�วยผู�
บริหาร หัวหน�างาน หัวหน�าบัณฑิตวิทยาลัยสาขา ทําหน�าท่ีบริหารสํานักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยให�เป�นไปด�วยความเรียบร�อย โดยกําหนดให�มีการจัดประชุมทุกเดือน 
เพื่อร�วมกันวางแผน พัฒนา และแก�ไขป�ญหาระบบงานในการบริหารสํานักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถอํานวยความสะดวกต�อ
การดําเนินงานบัณฑิตศึกษาของทุกส�วนงาน อีกท้ัง เป�นการเป�ดโอกาสให�ทุกหน�วยงาน
ภายในบัณฑิตวิทยาลัยได�รายงานและนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมในหน�าท่ีความ  
รับผิดชอบให�ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือให�เกิดการประสานงานและเช่ือมต�อระบบงานอย�าง
เป�นเอกภาพ

 บัณฑิตวิทยาลัยให�ความสําคัญในการบริการแก�นักศึกษาและหลักสูตร ให�
สามารถดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ และสามารถให�บริการครอบคลุมในพ้ืนท่ีต�างๆ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได�จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสาขา เพ่ือให�บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) แก�นักศึกษาและหลักสูตรให�ได�รับความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดต�อประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย
 
 สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังอยู�ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
และมีบัณฑิตวิทยาลัยสาขา 4 สาขา คือ
 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา
 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร�
 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร�
 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล
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ผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

1. ศาสตราจารย� ดร.แพทย�หญิงพัชรีย�  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
2. รองศาสตราจารย� ดร.วราภรณ�  อัครปทุมวงศ� รองคณบดีฝ�ายวิชาการ
3. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ�ายนวัตกรรมการศึกษา
4. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ธนดล ปริตรานันท� รองคณบดีฝ�ายแผนและการคลัง
5. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สมชัย   ตระการรุ�ง รองคณบดีฝ�ายบริหารจัดการการศึกษา         
6. อาจารย� ดร. นภดล วณิชวรนันท� รองคณบดีฝ�ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
7. รองศาสตราจารย� ดร.บุณยฤทธ์ิ ป�ญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ�ายบริหารและภารกิจพิเศษ
8. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ�ายการศึกษาแบบดิจิทัล
      (ดํารงตําแหน�งวันท่ี 19 มีนาคม 2562)
9. Dr. Aung Win Tun  ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวิเทศสัมพันธ� 
10. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�วิชิต สุธรรมมารักษ� ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายการตลาดดิจิทัล 

4 9 8 5 2 1 3 7 6 10
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หัวหน�างาน/ หัวหน�าบัณฑิตวิทยาลัยสาขา
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

 1. นางจิราภรณ�  ไม�โรยรส หัวหน�างานคลัง
 2. นางสาวทิวาลัย สุจินพรัหม  หัวหน�างานแผนและพัฒนา 
 3. นางกนกวรรณ ด�านมะลิ หัวหน�างานบริการการศึกษา 
 4. นางสาวศศิรันญาศ� จุลโพธิ์ รักษาการหัวหน�างานพัฒนาหลักสูตร 
 5. ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน�างานกิจการนักศึกษา
 6. นางขวัญฤทัย ราชสีห� หัวหน�างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
 7. นางนันทวัน สุวงศ� รักษาการหัวหน�างานพัสดุ  
 8. นายชนะ ก�อนทอง หัวหน�างานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข�อมูล
 9. นางสาววรรณา ช�วยรักษา หัวหน�างานวิเทศสัมพันธ�และส่ือสารองค�การ  
 10. นางสาวธัญวลัย สิริไพโรจน� รักษาการหัวหน�างานรับนักศึกษา
11.  นางสาวดุษฎี เขียวมีศรี หัวหน�าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา
 12. นางสาวธนธรณ� รอดพ�น หัวหน�าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร�
 13. นางสาววารุณี อัศวธัญญาสกุล หัวหน�าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร� 
 14. นางศุภานิช นุ�มดี หัวหน�าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล
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อัตรากําลังของบัณฑิตวิทยาลัย 

อัตรากําลังของบัณฑิตวิทยาลัย ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
(หน�วย:คน)

  คุณวุฒิการศึกษา ช�วงอายุ Generation (ป�) 

             กลุ�มบุคลากร ต่ํากว�า ป.ตรี ป.โท ป.เอก <22 23-39 40-54 >55 
  ป.ตรี    (GenZ) (GenY) (GenX) (BB)

 ผู�บริหาร - - 1 9 0 1 6 3

 หัวหน�างาน/รักษาการ - 9 4 1 0 4 8 2

 ผู�ปฏิบัติงานด�านการสอน - - 7 1 0 4 4 0
 (ผู�ช�วยศาสตราจารย�/
 อาจารย�/ผู�ช�วยอาจารย�/
 ผู�เช่ียวชาญชาวต�างชาติ)

 ผู�ปฏิบัติงาน 21 76 36 - 1 53 71 8

                 
รวม

 21 85 48 11 1 62 89 13

  165 165
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อาคาร สถานท่ี

  สถานท่ี  ที่ต้ัง  พื้นท่ี

 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 5,400 ตารางเมตร

 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 720 ตารางเมตร

 อาคารเก็บเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 200 ตารางเมตร

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 1 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร�             114 ตารางเมตร
 สาขาคณะ วิทยาศาสตร�    

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2 อาคารพรีคลินิก (PRECLINIC)  60 ตารางเมตร
 สาขาคณะทันตแพทยศาสตร� คณะทันตแพทยศาสตร�  

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 3 อาคารรักษ�ส่ิงแวดล�อม  56 ตารางเมตร
 สาขาคณะแพทยศาสตร�  คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 
 ศิริราชพยาบาล

 สมาคมศิษย�เก�าบัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 4 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 172 ตารางเมตร

 องค�การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 3 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 172 ตารางเมตร
 และ สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย   
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งบประมาณ

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได�รับการอนุมัติและการใช�จ�ายงบประมาณ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562

 
ที่มาของงบประมาณ งบประมาณ การใช�จ�าย การใช�จ�ายงบประมาณ  

    เทียบเปอร�เซนต�กับ
  ที่ได�รับอนุมัติ (บาท) งบประมาณ (บาท) จํานวนท่ีได�รับอนุมัติ

 เงินงบประมาณแผ�นดิน  41,397,700.00   39,544,245.48  95.52 %

 เงินรายได�กองทุน  19,785,000.00   4,042,096.27  20.43 %

 เงินรายได�ส�วนงาน  251,000,000.00   244,724,360.59  97.50 %

 เงินรายได�มหาวิทยาลัย  5,025,000.00   5,024,970.75  99.99 %

 รวม  317,207,700.00   293,335,673.09  92.47 %



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานประจําป� 2562

22 

การใช�จ�ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย จําแนกตามหมวดรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

 หมวดรายจ�าย เงินงบประมาณ เงินกองทุน เงินรายได� เงินรายได�
    ส�วนงาน มหาวิทยาลัย

 เงินเดือน  35,001,295.27  -     40,934,183.59   -   

 ค�าจ�างประจํา  1,181,700.00  -     2,780,580.00   -   

 ค�าจ�างช่ัวคราว  1,384,570.00  -     1,049,285.64   -   

 ค�าตอบแทน  343,590.00  121,125.00   75,116,008.21   -   

 ค�าใช�สอย  820,287.00  881,538.79   62,261,504.30   -   

 ค�าวัสดุ  -  132,666.27   23,291,345.32   -   

 ค�าสาธารณูปโภค  562,529.21 -     1,606,154.59   -   

 ค�าครุภัณฑ�  -  -     9,119,709.99   -   

 ค�าท่ีดินฯ  - -     1,698,999.40   -   

 เงินอุดหนุน  10,000.00 2,906,766.21   26,866,589.55   5,024,970.75 

 งบกลาง ไม�มีงบ  240,274.00  -     -     -   

 รวมท้ังส้ิน  39,544,245.48 4,042,096.27   244,724,360.59   5,024,970.75 
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เงินงบประมาณแผ�นดิน 13.05% 

เงินรายได�กองทุน 6.24% 

เงินรายได�ส�วนงาน 79.13%

เงินรายได�มหาวิทยาลัย 1.58%

เงินงบประมาณแผ�นดิน 13.48% 

เงินรายได�กองทุน 1.38%

เงินรายได�ส�วนงาน 83.43%

เงินรายได�มหาวิทยาลัย 1.71%

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยทีได�รับอนุมัติ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

การใช�จ�ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

79.13% 

13.05% 6.24% 

1.58% 

83.43% 

1.71% 

13.48% 
1.38% 
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ผลการดําเนินงาน
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การพัฒนาระบบใหม�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ป� 2562

 ระบบสารสนเทศ MU GRAD Plus (MU GRAD Test + Speaking) เป�น
ความร�วมมือระหว�างงานศูนย�ภาษา กับงานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข�อมูล มีวัตถุ 
ประสงค�เพ่ือพัฒนาการสอบภาษาอังกฤษในด�านการพูด (Speaking) ให�สามารถวัดระดับ
ความรู�ภาษาอังกฤษได�ครบท้ัง 4 ด�านคือ ฟัง อ�าน เขียน พูด โดยได�เร่ิมทําการรวบรวมข�อมูล
เพื่อพิจารณาดําเนินการพัฒนาการสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Plus (+Speaking) และ
ออกข�อสอบในส�วนของ Speaking โดยผู�เช่ียวชาญด�านภาษาต�างประเทศ จากน้ันจึงได�ทําการ
พัฒนาโปรแกรมการสอบในส�วนของ Speaking เพิ่มข้ึนมา

ผลงานโดดเด�น
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โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

 โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) เป�นการจัดการศึกษา
แบบระบบ Non-degree ถูกพัฒนามาจากโครงการรับบุคคลท่ัวไปเข�าศึกษารายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยปรับเพ่ิมรูปแบบการจัดการศึกษาระบบ Non Degree ให�มีความหลากหลาย
มากข้ึน MAP เป�นการศึกษาท่ีเป�ดโอกาสให�ผู�สนใจท่ัวไปเข�าศึกษา โดยไม�จํากัดอายุ เพศ อาชีพ 
และพ้ืนฐานการศึกษา เพื่อปรับ เพิ่ม พัฒนาความรู�และทักษะท่ีจําเป�นในการปฏิบัติงาน สามารถ
นําความรู�และประสบการณ�ที่ได�จากการศึกษาไปพัฒนาต�อยอด และประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติ
งานท้ังด�านวิชาการและวิชาชีพ แบ�งเป�น 3 รูปแบบ 

 1) Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C) รายวิชาท่ี
เป�ดสอนอยู�ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประสงค�เป�ดรับบุคคลท่ัวไปเข�าศึกษา
รายวิชาของหลักสูตร ซ่ึงผู�เรียนสามารถนํารายวิชามาขอโอนหน�วยกิต เพื่อเป�นส�วนหนึ่งของ
การศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล ได�    
 ป�จจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากส�วนงานต�างๆ แจ�งความประสงค�ขอเป�ด
รายวิชาท่ีเป�ดสอน ภายใต� MAP-C ต้ังแต�ภาคต�นป�การศึกษา 2559 ถึงภาคปลายป�การศึกษา 
2562 จํานวน 500 รายวิชา และมีผู�สนใจสมัครเข�าร�วมฯ จํานวน 610 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 20 
ธันวาคม 2562)
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 2) Mahidol Apprenticeship Program Extra (MAP-Ex) การจัดอบรม Short 
Course Training ในกลุ�มเน้ือหาวิชาท่ีจัดการอบรมโดยส�วนงานต�างๆ ของมหาวิทยาลัมหิดล
มีการดําเนินงานและการบริหารจัดการต�างๆ เบ็ดเสร็จโดยส�วนงาน ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาท
ในการส�งเสริม สนับสนุน และช�วยเหลือด�านการประชาสัมพันธ�และเผยแพร�การจัดอบรม Short 
Course Training ที่จัดขึ้นผ�านทาง website ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต�
เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2562 โดยจัดเป�น 5 กลุ�มคือ กลุ�มวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก
กลุ�มวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กลุ�มสาธารณสุขศาสตร� กลุ�มสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� 
และศิลปศาสตร� และ กลุ�มภาษาศาสตร� วัฒนธรรม และการศึกษา มีหัวข�อที่ประชาสัมพันธ�ผ�าน
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 79 หัวข�อ/การอบรม และมีผู�สนใจเข�าร�วมอบรม จํานวน 2,504 คน 
(ข�อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2562)

 3) MAP-O (MAP Online) คือ MAP-C กับ MAP-Ex ในรูปแบบออนไลน� ที่
สามารถเรียนได�ทุกวิชา ที่ผ�านมาพบว�ามีบางหลักสูตร/ส�วนงาน ได�จัดทํา MAP-C และ MAP-Ex 
ในรูปแบบ Online และบัณฑิตวิทยาลัยคาดว�าจะมีการจัดทํา MAP Online ภายในป� 2563   

 บัณฑิตวิทยาลัยเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาผ�านช�องทาง MAP เพื่อรองรับลูกค�ากลุ�ม Non-degree จึงยินดีสนับสนุน แนะนํา
ให�ความรู�แก�หลักสูตร/ส�วนงานท่ีต�องการจัดการศึกษารูปแบบผ�านช�องทาง MAP และมีโอกาส 
ให�ข�อมูล ความรู� แนวคิด เก่ียวกับการจัดการศึกษารายวิชาในหลักสูตรท่ีเป�ดการเรียนการสอน
สําหรับบุคคลท่ัวไป แก�คณะกรรมการเฉพาะกิจ สภาคณาจารย� ผู�บริหาร อาจารย� ประธานและ
เจ�าหน�าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข�อ Mahidol Apprenticeship 
Program (MAP) โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. นายแพทย�วิชิต สุธรรมารักษ� ผู�ช�วยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยฝ�ายการตลาดดิจิทัล ทําให�มีจํานวนการตอบรับของหลักสูตรเข�าร�วมโครงการ 
MAP มากข้ึน มีแนวทางในการจัด/ปรับรายวิชาในหลักสูตรปกติให�สอดคล�องกับความต�องการ
ของบุคคลท่ัวไป เพื่อให�เกิดการเรียนรู�ในลักษณะ Reskill Upskill Addskill โดยหลักสูตร
สามารถนํารายวิชาท่ีเป�ดมาใช�เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได�ในอนาคต หรือ
อาจจัดหลักสูตรการอบรมเฉพาะท่ีทันสมัยทันต�อเหตุการณ� อีกท้ังหลักสูตรได�เพ่ิมช�องทางการ
ประชาสัมพันธ� Short Course Training แก�บุคคลท่ัวไปอย�างท่ัวถึง
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Surveillance Visit คร้ังท่ี 2 
ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

 บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดนโยบายคุณภาพ “มุ�งม่ันพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป�นองค�การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจ
สูงสุดของผูรับบริการ” จึงได�นําระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาใช�เป�น
เคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการองค�กร และผ�านการตรวจประเมินระบบ
จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ได�รับการรับรองการบริหารจัดการ
องค�กรตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระยะเวลา 3 ป� (16 ตุลาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2563) 
โดยทุกป�บริษัทท่ีให�การรับรองจะมาติดตามตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (Surveillance 
Visit) และได�มีการ Surveillance Visit คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงบัณฑิต
วิทยาลัยผ�านการตรวจประเมินทุกหน�วยงานยังคงรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค�กร 
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงมีแผนงานท่ีจะขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015    
ต�อเน่ืองเป�นรอบท่ีสองต�อไป



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานประจําป� 2562

30 

ด�านการศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา

 
ระดับ

 การศึกษาภาคพิเศษ การศึกษาภาคปกติ 
รวม

 
  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 
  ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ 

จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชา

 
กลุ�มสาขาวิชา

 การศึกษาภาคพิเศษ การศึกษาภาคปกติ 
รวม

 
  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 
  ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ 

ปริญญาเอก  4  0  14  71  89
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 0  0  2  0  2
ปริญญาโท  10  6  65  83  164
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0  0  2  4  6
รวม   14  6  83  158  261

กลุ�มวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 3 9 56 72
กลุ�มวิทยาศาสตร�สุขภาพ 3 0 49 81 133
กลุ�มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 7 3 25 21 56
รวม   14 6 83 158 261
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การศึกษาภาคพิเศษ  7.7%

การศึกษาภาคปกติ 92.3%

หลักสูตรไทย 37.2%

หลักสูตรนานาชาติ 62.8%

92.3% 

7.7% 

สัดส�วนการศึกษาภาคพิเศษ กับ การศึกษาภาคปกติ
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2561

สัดส�วนหลักสูตรไทย กับ หลักสูตรนานาชาติ
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2561

37.2%

62.8%
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กลุ�มวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  13.4% 

กลุ�มวิทยาศาสตร�สุขภาพ  53.6%

กลุ�มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 33%

กลุ�มวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  36% 

กลุ�มวิทยาศาสตร�สุขภาพ  49.4%

กลุ�มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 14.6%

53.6% 

49.4% 

13.4% 

36% 

33% 

14.6% 

หลักสูตรไทย จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชา

หลักสูตรนานาชาติ จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชา
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จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จําแนกตามคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ป�การศึกษา 2561

   จํานวนหลักสูตรสาขาวิชา/สาขาวิชาเอก*  
 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน
 การศึกษาภาคพิเศษ การศึกษาภาคปกติ 

รวม
 

  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 
  ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ 

หลักสูตรภายใต�การประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย
 1.  คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 3  0  9  15   27 
 2.  คณะวิทยาศาสตร� 0  0  0  33  33 
 3.  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู� 0  0 0  2  2 
 4.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0  3 0  1  4 
 5.  คณะแพทยศาสตร� รพ.รามาธิบดี 0  0  9  11  20 
 6.  คณะสาธารณสุขศาสตร� 0  0  11  7  18 
 7.  คณะส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� 0  0  3  2  5 
 8.  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 4  0  13  5  22 
 9.  คณะเภสัชศาสตร� 0  0  0  16  16 
 10.  คณะพยาบาลศาสตร� 0  0  7  1  8 
 11.  คณะทันตแพทยศาสตร� 0  0  4  7  11 
 12. คณะเทคนิคการแพทย� 0  0  0  3  3 
 13. คณะวิศวกรรมศาสตร� 4  0  4  11  19 
 14. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 0  0  4  1  5 
 15. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 0  0  2  3  5 
 16. สถาบันชีววิทยาศาสตร�โมเลกุล 0  0  0  5  5 
 17. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 0  0  1  1  2 
 18. สถาบันโภชนาการ 0  0  1  2  3 
 19. วิทยาลัยราชสุดา 2  0  1  0  3 
 20. วิทยาลัยดุริยางคศิลป� 1  0  2  2  5 
 21. วิทยาลัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการกีฬา 0  0  1  1  2 
 22. วิทยาลัยศาสนศึกษา 0  0  0  2  2 
 23. สถาบันแห�งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 0  0  1  0  1 
 24. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 0  0  1  3  4 
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   จํานวนหลักสูตรสาขาวิชา/สาขาวิชาเอก*  
 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน
 การศึกษาภาคพิเศษ การศึกษาภาคปกติ 

รวม
 

  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 
  ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ 

 25. โครงการร�วมคณะแพทยศาสตร� รพ.รามาธิบดี/ 0  0  0  1  1
  คณะพยาบาลศาสตร�  
 26. โครงการร�วมคณะวิทยาศาสตร�/ คณะเภสัชศาสตร� 0  0  0  1  1 
 27. โครงการร�วมคณะแพทยศาสตร� รพ.รามาธิบดี/  0  0  2  0  2
  สถาบันโภชนาการ  
 28. คณะเวชศาสตร�เขตร�อน 0  0  0  9  9 
 29. คณะศิลปศาสตร� 0  0  0  2  2 
 30. คณะกายภาพบําบัด 0  0  2  2  4 
 31. ศูนย�จิตตป�ญญาศึกษา 0  0  1  0  1 
 32. วิทยาลัยแพทยศาสตร�พระมงกุฏเกล�า  0  0  1  0  1 
  (สถาบันสมทบ)  
33. โครงการร�วม คณะแพทยศาสตร� รพ.รามาธิบดี/ 0  0  1  0  1
  คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล/
  สถาบันแห�งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
 34. คณะสัตวแพทยศาสตร� 0  0  0  3  3 
 35. โครงการร�วม คณะเภสัชศาสตร� /  0 0 0 2 2
  แพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล / 
  คณะสาธารณสุขศาสตร�คณะสังคมศาสตร�และ
  มนุษยศาสตร� / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม /
  บัณฑิตวิทยาลัย
 36. วิทยาลัยนานาชาติ 0  2  0  0  2 
 37. โครงการร�วม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน / 0  0  0  1  1 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / 
  คณะสัตวแพทยศาสตร� / คณะสาธารณสุขศาสตร� / 
  คณะเวชศาสตร�เขตร�อน /
  คณะส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร�  
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   จํานวนหลักสูตรสาขาวิชา/สาขาวิชาเอก*  
 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน
 การศึกษาภาคพิเศษ การศึกษาภาคปกติ 

รวม
 

  หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร 
  ไทย นานาชาติ ไทย นานาชาติ 

38. โครงการร�วม บัณฑิตวิทยาลัย / 0  1  0  0  1
  คณะส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� /
  คณะสังคมศาสตร� และมนุษยศาสตร� /
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / 
  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา/
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
 39. วิทยาเขตกาญจนบุรี 0  0  1  0  1 
  รวม 14 6 82 155 257
หลักสูตรท่ีไม�ได�อยู�ภายใต�การประสานงานของ
 บัณฑิตวิทยาลัย
 1.  วิทยาลัยการจัดการ 0  0  1  3  4
  รวม 0  0  1  3  4
  รวมท้ังส้ิน 14  6  83  158  261

 * จํานวนหลักสูตรท่ีได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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หลักสูตรความร�วมมือกับต�างประเทศ ป�การศึกษา 2561 

 หลักสูตร / สาขาวิชา มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ

 Double Degree

 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science in
  สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)  Implantology and Dental Surgery
  Master of Science Program in Implant  International Medical College
  Dentistry (International Program) หลักสูตร (IMC), MIB GmBh, Muenster,  
  ปรับปรุง ป�การศึกษา 2562 คณะทันตแพทยศาสตร� Germany

 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  Master of Global Environmental
  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรนํ้า  Studies
  (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Engineering The Graduate School of Global 
  Program in Environmental and Water Environmental Studies,    
  Resources Engineering (International  Kyoto University
  Program) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะวิศวกรรมศาสตร� 

 3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน Ateneco de Manila, Philippines
  และการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) Gadjha Mada, Indonesia
  Master of Arts Program in Human Rights and Purbanchal, Nepal 
  Democratisation (International Program) Colombo, Sri lanka
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

 4 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Master in International Management
  Master of Management (International Program)  Toulouse University, 
  หลักสูตรปรับปรุง ป�การศึกษา 2562  Toulouse School of Management,
  วิทยาลัยการจัดการ France
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 หลักสูตร / สาขาวิชา มหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ

 5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  Osaka University, Japan
  สาขาวิชาภาษาศาสตร�ประยุกต� (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
  Master of Arts Program in Applied Linguistics 
  (International Program) (Regular and Special 
  Program) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะศิลปศาสตร�
 
 6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  Chiba University, Japan
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  Doctor of Philosophy Program in 
  Biotechnology (International Program) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร�
 
 7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Faculty of Engineering Science
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  University College London (UCL)
  (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)  United Kingdom 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  คณะวิศวกรรมศาสตร� 

 Joint Degree
  
 8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยา Miami University
  เชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)  United States
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
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 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการประสานงานรับสมัครนักศึกษา ทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต�างชาติกับส�วนงานต�างๆ ที่เป�ดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป�นการกํากับดูแล
มาตรฐานการรับนักศึกษาของแต�ละหลักสูตรอย�างเป�นระบบ ยุติธรรม โปร�งใสและตรวจสอบได� 
ซ่ึงเป�นป�จจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะส�งผลต�อเนื่องไปยังกระบวนการผลิตบัณฑิต และทําให�ได�
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาอย�างมีคุณภาพ โดยได�ดําเนินการประชาสัมพันธ�การรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเป�นส�วนงานกลางในการรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2562 มีหลักสูตรท่ีเป�ดรับสมัครนักศึกษา จํานวน 259 หลักสูตร (นับ
หลักสูตรแบบแยกภาคปกติกับภาคพิเศษ) และมีกิจกรรมหลัก

 1. บัณฑิตวิทยาลัย ร�วมกับ คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ
รับสมัครนักศึกษาจากสหพันธ�สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข�าศึกษาในหลักสูตร Master of 
Nursing Science เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Annapurna, Kathmandu สหพันธ�
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อประชาสัมพันธ�และสัมภาษณ�ผู�สมัครเข�าศึกษา

 2. บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment - 
2019 จํานวน 5 คร้ัง (4 ประเทศ) มีผู�เข�าร�วมโครงการรวม 1,076 คน มีผู�บริหารและคณาจารย�
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร�
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร� คณะสาธารณสุขศาสตร� คณะเภสัชศาสตร� คณะ
พยาบาลศาสตร� คณะวิศวกรรมศาสตร� สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันโภชนาการ 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� คณะส่ิงแวดล�อมและ
ทรัพยากรศาสตร� วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยศาสนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู� และ 
สถาบันชีววิทยาศาสตร�โมเลกุล ร�วมโครงการ
 

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ป�การศึกษา 2562
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 26 มกราคม  2562 ณ Juliana Hotel Phnom Penh 
  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 2 กุมภาพันธ� 2562 ณ จากาตาร� สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 4 กุมภาพันธ� 2562  ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 2 มีนาคม 2562   ณ กาฐมาณฑุ สหพันธ�สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
 
 9 มีนาคม 2562   ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon    
  สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา 
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นักศึกษาไทย

จํานวนการสมัครและการรายงานตัวเข�าศึกษาของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติ

นักศึกษาต�างชาติ

การรับสมัคร

การรายงานตัว
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จํานวนนักศึกษา ป�การศึกษา 2561

ร�อยละของจํานวน
นักศึกษาเข�าใหม� 

ปริญญาเอก

2.80% 5.17%

22.19%

72.64%

16.69%

24.80%
55.71%

3.36%

12.00% 14.16%

34.52%30.06%

62.61%

6.28%

63.60%

24.81%
59.83% 78.54%

7.30%

1.88%1.05%

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

นักศึกษาไทย 1,750 ราย นักศึกษาต�างชาติ 329 ราย

นักศึกษาไทย 1,608 ราย นักศึกษาต�างชาติ 233 ราย

นักศึกษาไทย 6,972 ราย

*ไม�ได�รวมจํานวนนักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ

นักศึกษาต�างชาติ 1,063 ราย

ร�อยละของจํานวน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา

ร�อยละของจํานวน
นักศึกษาท้ังหมด
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กิจกรรมนักศึกษา

 ป�งบประมาณ 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร�วมกับ สภานักศึกษาและ
องค�การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดโครงการ/กิจกรรม สําหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด�าน Soft Skills  ครอบคลุม 8 ทักษะ มีนักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม  4,212 ราย

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Soft skills จํานวน 71 กิจกรรม

71
กิจกรรม

11
26
13
2
6
6
5
2

Communication and Language Skills

Leaderships and management skills

Creative and Innovation Skills

Digital Literacy Skills

Health Literacy Skills

Entrepreneurial Literacy Skills

Information and  Technology Skills

Research Skills
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การขอเทียบกิจกรรม พัฒนาทักษะ Soft skills จํานวน 49 กิจกรรม

49
กิจกรรม

15
20
6
1
1
6

Communication and Language Skills

Leaderships and management skills

Creative and Innovation Skills

Digital Literacy Skills

Health Literacy Skills

Information and  Technology Skills
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การบริหารจัดสรรทุนของบัณฑิตวิทยาลัย ป� 2562 
(ทุกแหล�งเงิน / กองทุน / แหล�งทุนภายนอก)

 
การจัดสรรทุน

 จํานวนเงิน
  ที่จัดสรร (บาท)

 1. ทุนผู�ช�วยวิจัยบัณฑิตศึกษา ในรอบป�การศึกษา 2562 480,000
  จํานวน 4 ทุน 
 
 2. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงาน 1,359,600
  ทางวิชาการ ณ ต�างประเทศ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ปริญญาโท จํานวน 55 ทุน / ปริญญาเอก จํานวน 24 ทุน
 
 3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงาน 459,600
  ทางวิชาการภายในประเทศ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ปริญญาโท จํานวน 109 ทุน / ปริญญาเอก จํานวน  23 ทุน
 
 4. รางวัลวิทยานิพนธ�นวัตกรรมดีเด�น ประจําป�งบประมาณ  350,000
  พ.ศ. 2562  ระดับดีมาก 2 รางวัล ระดับดี 3 รางวัล
 
 5. เงินรางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�น ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  395,000
  ปริญญาโท จํานวน  10 รางวัล / ปริญญาเอก จํานวน 6 รางวัล
 
 6. เงินยืม ป�การศึกษา 2561 
  ปริญญาโท จํานวน 6 ทุน / ปริญญาเอก จํานวน 4 ทุน 244,800

 7. ทุนอุดหนุนพัฒนาคณาจารย�บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงาน  1,158,300
  วิชาการ ณ ต�างประเทศ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
  จํานวน 55 ทุน

 8. ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�รางวัลเกียรติยศ “DEAN’ S LIST”                           *
  ป�การศึกษา 2561 
  ปริญญาโท จํานวน 17 ทุน / ปริญญาเอก จํานวน 8 ทุน
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การจัดสรรทุน

 จํานวนเงิน
  ที่จัดสรร (บาท)

 9. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป�ครองราชสมบัติ ป�การศึกษา 2562  793,260
  ปริญญาเอก จํานวน 9 ทุน / ปริญญาโท จํานวน 21 ทุน
 
 10. การให�ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ�บางส�วนสําหรับ 300,000
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป� 2561 จํานวน 20 ทุน 

 11. โครงการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 7,800,434
  (ร�วมกับมหาวิทยาลัย) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 12. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําหน�าท่ีเป�นผู�ช�วย 60,000
  นักศึกษาพิการของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบป�การศึกษา 2561
  ป�การศึกษา 2561  จํานวน 4 ทุน (48,000)
  ป�การศึกษา 2562 จํานวน 1 ทุน (12,000)
 
 13. ทุนช�วยเหลือนักศึกษาพิการระดับบัณฑิตศึกษา  150,000
  ป�การศึกษา 2561  จํานวน 4 ทุน (120,000)
  ป�การศึกษา 2562 จํานวน 1 ทุน (30,000)
 
 14. ทุนบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 2,964,800
  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ปริญญาโท จํานวน 22 ทุน / ปริญญาเอก จํานวน 14 ทุน
 
 15. ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีไทย (TGIST) 1,608,000 
  ป�การศึกษา 2562  
  ปริญญาโท จํานวน 4 ทุน / ปริญญาเอก จํานวน 1 ทุน
 

* มอบเป�นโล�เกียรติยศ
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ระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา ป�การศึกษา 2561

 ระดับปริญญา
  ค�าเฉล่ียระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา

  นักศึกษาท้ังหมด นักศึกษาไทย นักศึกษาต�างชาติ

ปริญญาเอก 5.27 ป� 5.53 ป� 3.76 ป�

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 0.81 ป� 0.81 ป�     -

ปริญญาโท 3.17 ป� 3.42 ป� 1.83 ป�

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0.86 ป� 0.98 ป� 0.47 ป�
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ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต�อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ป�การศึกษา 2561

 
ความพึงพอใจของนักศึกษา

 ภาพรวม นักศึกษาไทย นักศึกษาต�างชาติ

 ที่มีต�อหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
    ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท  

 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 226 1,145 193 962 33 183

 จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 191 1,086 164 914 27 172

 1.  ด�านโครงสร�างและเน้ือหาวิชา 4.17 4.35 4.18 4.37 4.11 4.26
  ของหลักสูตร

 2.  ด�านอาจารย�ผู�สอน 4.19 4.38 4.18 4.39 4.24 4.32

 3.  ด�านอาจารย�ที่ปรึกษา 4.32 4.47 4.31 4.49 4.39 4.36
  วิทยานิพนธ�/สารนิพนธ�หลัก

 4. ด�านการบริหารจัดการเรียน 4.07 4.28 4.06 4.29 4.12 4.27
  การสอนของหลักสูตร

 5.  ด�านการจัดกิจกรรมพัฒนา 4.12 4.31 4.11 4.31 4.21 4.31
  นักศึกษา

 6. ด�านระบบสารสนเทศของ 4.15 4.29 4.13 4.31 4.32 4.20
  บัณฑิตวิทยาลัย

 ภาพรวมความพึงพอใจ 4.19 4.37 4.19 4.38 4.22 4.30
 ของนักศึกษาท่ีมีต�อหลักสูตร
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ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ป�การศึกษา 2560

 คุณลักษณะบัณฑิต  ค�าเฉล่ีย
 (คะแนนเต็ม 5) ปริญญาเอก  ปริญญาโท

 ผู�สําเร็จการศึกษา 210 1,139

 ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําหรือศึกษาต�อ 174 913

 ผู�ตอบแบบสอบถาม 40 162

 - ด�านอัตลักษณ� นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 4.41 4.48  

 - ด�านความรู�/ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ  4.33 4.30

 - ด�านทักษะทางป�ญญา 4.26 4.25

 - ด�านคุณธรรมจริยธรรม  4.51 4.46

 - ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและ 4.33 4.36
  ความรับผิดชอบ

 - ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร 4.32 4.24
  และการใช�เทคโนโลยี

 T-Shaped breadth & depth 4.45 4.32

 Globally Talented 4.41 4.33

 Socially Contributing 4.41 4.36

 Entrepreneurially Minded 4.44 4.35

 คุณลักษณะ Soft Skills ของบัณฑิต 4.16 4.03

 ค�าเฉล่ียภาพรวมความพึงพอใจของ 4.37 4.31
 ผู�บังคับบัญชา/นายจ�าง 
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การส�งเสริมศักยภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 บัณฑิตวิทยาลัยได�จัดโครงการให�ความรู�สําหรับประธานและเจ�าหน�าท่ีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ป� พ.ศ. 2562 เพื่อแลกเปล่ียนข�อมูลและข�อคิดเห็นในประเด็นต�างๆ ที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน ในด�านบริหารจัดการการศึกษา ด�านงบประมาณ ด�านพัสดุและการคลัง 
ด�านการเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึง กรณีศึกษาข�อควรระวังใน
การปฏิบัติงานท่ีควรทราบ และการทํางานร�วมกันระหว�างบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 11 คร้ัง

จํานวนประธานและเจ�าหน�าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ท่ีเข�าร�วมการส�งเสริมศักยภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ด�านบริหารจัดการการศึกษา 225 คน

ด�านงบประมาณ ด�านพัสดุและการคลัง 334 คน

ด�านการเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 181 คน
ของบัณฑิตวิทยาลัย

ด�านบริหารจัดการการศึกษาและ 112 คน
การเข�าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เครือข�ายความร�วมมือต�างประเทศ

 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 25 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร� ร�วมลงนามความ
ร�วมมือเป�ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร�
มหาวิทยาลัยมหิดล สอนโดยอาจารย�จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงจะจัดการเรียนการสอนท่ี 
International University ราชอาณาจักรกัมพูชา

 25 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร�วมกับผู�แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผู�ประกอบการธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา ได�ร�วมหารือแนวทางและความเป�นไปได�ใน
การระดมทุนการศึกษา (Dinner Talk for Capacity Building Project in Cambodia) 
ณ Hua Nam Restaurant กรุงพนมเปญ เพื่อสนับสนุนให�นักเรียนชาวกัมพูชาได�เข�ามา
ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล เป�นการร�วมสร�าง Capacity 
Building ให�กับชาวกัมพูชา อีกท้ังยังสร�างเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว�างประเทศไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

 สาธารณรัฐฟิลิปป�นส�  

 29 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได�ต�อนรับอาคันตุกะจาก Philippine 
Association for Graduate Education National Capital Region, Philippines ณ ห�อง
ประชุม 408 ช้ัน 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ในการเย่ียมชมการดําเนินงาน การจัดการ
ศึกษา หลักสูตร และทุนการศึกษา รวมถึงหารือแนวทางการสร�างความร�วมมือทางการศึกษา 
และความร�วมมือในรูปแบบอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด�านเครือข�ายความร�วมมือและบริการวิชาการ
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 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 25-26 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาจาก ต�าง
ประเทศ - Inbound เพื่อส�งเสริม พัฒนาความร�วมมือระหว�างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล และ Universitas Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีการบรรยายให�ความ
รู�ในหัวข�อ Creative Design Thinking และจัด Workshop and Discussion-Creative 
Design Thinking สําหรับนักศึกษาอาสาสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ
นักศึกษาจาก Universitas Airlangga นอกจากน้ี ได�จัดกิจกรรม Cultural Exchange 
การแลกเปล่ียนเรียนรู�ทางวัฒนธรรมผ�านการทําอาหารไทยและอาหารอินโดนีเซีย ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และกิจกรรม Culture Trip เพื่อเรียนรู�วิถีชีวิต และประเพณีไทย ณ 
พิพิธภัณฑ�หุ�นข้ีผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

 26 มิถุนายน 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร�วมเป�นวิทยากรพิเศษ โครงการ 
“Tribute to Professor Sangkot Marzuki: Science Knows No Boundaries” ณ 
Universitas Hasanuddin สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และร�วมลงนามความร�วมมือ MoA 
ระหว�างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บัณฑิตวิทยาลัย Universitas Hasanuddin 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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 ประเทศญ่ีปุ�น

 7 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร�วมเป�นสักขีพยานพิธีบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ
ระหว�าง Tokyo Medical and Dental University ประเทศญ่ีปุ�น กับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอสมุดศิริราช 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดทําหลักสูตร Joint Degree Doctoral Program
in Medical Science และบันทึกข�อตกลงในการส�งนักศึกษาแลกเปล่ียนไปยัง Tokyo Medical and Dental 
University ประเทศญ่ีปุ�น  

 อื่นๆ

 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร�วมเจรจาจัดตั้งศนูย� Regional Technical Facility  
ร�วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล กับทีมบริหารของ International Labour Organization (ILO) ในการจัดตั้งศูนย� 
Regional Technical Facility และการสนับสนุนนักศึกษา เพ่ือเข�าศึกษาในหลักสูตร การจัดการสาธารณสุข
มูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล
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เครือข�ายความร�วมมือในประเทศ

 การกีฬาแห�งประเทศไทย
 
 27 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได�ประชุมหารือกับผู�ว�าการการกีฬาแห�ง
ประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห�งประเทศไทย ใน
การหาแนวทางการสร�างความร�วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพ่ือยกระดับความรู�ด�านการ
จัดการกีฬา เสริมสร�างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให�เป�นไปอย�างมืออาชีพ อีกทั้ง 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู�การเป�นศูนย�กลางข�อมูล และศูนย�กลางส่ิงอํานวย
ความสะดวกด�านกีฬาท่ีเป�นมิตรต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม โดยมีส�วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ได�แก� คณะวิศวกรรมศาสตร� คณะสังคมศาสตร�และมนุษย�ศาสตร� คณะสาธารณสุขศาสตร� 
คณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการกีฬา และสถาบันวิทยาศาสตร�
การวิเคราะห�และตรวจสารในการกีฬา เข�าร�วมประชุม

 24 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร�วมพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ
ทางด�านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว�าง การกีฬาแห�งประเทศไทย กับ มหา-
วิทยาลัยมหิดล ณ ห�องประชุมช้ัน 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
การกีฬาแห�งประเทศไทย เพ่ือร�วมกันสนับสนุนด�านวิชาการ ศาสตร� และองค�ความรู�ต�างๆ
ในด�านการกีฬา ซึ่งจะเป�นวิทยาการและเคร่ืองมือที่สําคัญในการสร�างเสริมคุณภาพและการ
ดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
ในด�านการพัฒนาบุคลากรร�วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการฐานข�อมูลด�านการกีฬา การ
พัฒนาสนามกีฬาที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม และการพัฒนา National Training Center โดย
มีคณะผู�บริหาร คณาจารย� จากคณะวิศวกรรมศาสตร� คณะสาธารณสุขศาสตร� คณะ
กายภาพบําบัด คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� วิทยาลัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
การกีฬา สถาบันโภชนาการ และ สถาบันวิทยาศาสตร�การวิเคราะห�และตรวจสารในการกีฬา 
ร�วมเป�นสักขีพยาน 
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 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 30 เมษายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร�วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สร�างเสริมภาพลักษณ�กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภาย
ใต�กิจกรรม Campus Tour Season คร้ังท่ี 3 ณ ห�องประชุม 411 อาคารศูนย�การเรียนรู�
มหิดล มีการบรรยายในหัวข�อ “การป�องกันอาชญากรรมไซเบอร�” โดย พันตํารวจโทพัฒนะ 
ศุกรสุต ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านคดีพิเศษ นอกจากน้ีมีการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม และ
เกมต�างๆ โดยเจ�าหน�าท่ีกรมบังคับคดี ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได�ร�วมแสดงนิทรรศการและ
แนะนําการศึกษาต�อ แหล�งทุนการศึกษา และคอร�สเรียนภาษาอังกฤษ 

 ส�วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

 22 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร�วมลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือจัด
ทําหลักสูตร Master’s Double Degree Program (International Program) ระหว�างคณะ
วิศวกรรมศาสตร� และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป�ดหลักสูตรแบบ 2 ปริญญา ได�แก� หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร� และหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 งาน CARE EXPO Thailand 2019

 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย และ
ส�วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ร�วมงาน CARE EXPO Thailand 2019: “งานแฟร�เพื่อคนท่ี
คุณแคร�” ณ อาคาร EH103 ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยส�วนงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดลได�ร�วมออกบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรม พร�อมตอบข�อซักถามด�าน
การศึกษา และให�ความรู�ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัยแก�ผู�เข�า
ร�วมงาน 
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หน�วยงานภายในประเทศและต�างประเทศ
เย่ียมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

 8 ตุลาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจาก Student Exchange Organization 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เย่ียมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย ด�านการสมัครเข�าศึกษาต�อในระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 10 ตุลาคม 2561 คณะผู�บริหารบัณฑิตวิทยาลัย Hasanuddin University 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เย่ียมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย และการเจรจาความร�วมมือใน
อนาคต ด�านการแลกเปล่ียนนักศึกษา Co-Degree Program, Soft Skills Exchange

 8 พฤศจิกายน 2561 ผู�บริหารวิทยาลัยเซนต�หลุยส� เย่ียมชมศึกษาดูงานบัณฑิต
วิทยาลัย ด�านบริหารจัดการงานด�านบัณฑิตศึกษา ระบบการบริหารจัดการด�าน MIS ระบบ
การกํากับตรวจสอบงานวิจัย การลงทะเบียน ระยะเวลาการศึกษา การอนุมัติสําเร็จการศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับข�อมูลการบริการและส่ือสารกับนักศึกษา ป�ญหาและอุปสรรค
ที่พบบ�อยในการบริหารจัดการงานด�านบัณฑิตศึกษา
  

 20 พฤศจิกายน 2561  ผู�แทนจาก Universitas Hamzanwadi สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย Dr. Muhammad Halqi, M.Pd และ Mr. Irwan Rahad เข�าพบผู�บริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ณ สํานักคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา
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 27 พฤศจิกายน 2561 คณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม� เย่ียมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย เก่ียวกับโครงการเรียนล�วงหน�าระดับบัณฑิต
ศึกษา และโครงการรับสมัครบุคคลท่ัวไปเข�าศึกษาในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล

 22 กุมภาพันธ� 2562 คณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เย่ียมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย เก่ียวกับโครงสร�างการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และด�านระบบการบริหารการศึกษา One Stop Service ระบบงาน
วิทยานิพนธ� การศึกษาค�นคว�าอิสระ การตีพิมพ� การป�องกันการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ� 
และระบบงานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
 

 11 มีนาคม 2562  คณะศึกษาดูงาน Universitas Bina Darma สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย ด�านระบบบัณฑิตศึกษา หลักสูตรท่ีเป�ดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
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99
รายวิชา

การบริการวิชาการ

 Mahidol Apprenticeship Program

 1. Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C) เป�นรายวิชา
ที่เป�ดสอนอยู�แล�วในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรมีความประสงค�เป�ดรับบุคคล
ทั่วไปเข�าศึกษารายวิชาของหลักสูตร ซ่ึงผู�เรียนสามารถนํารายวิชามาขอโอนหน�วยกิต เพื่อ
เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได�

 2. Mahidol Apprenticeship Program Extra (MAP-Ex) เป�นการจัดอบรม 
Short Course Training ที่จัดการอบรมโดยส�วนงานต�างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
การดําเนินงานและบริหารจัดการต�างๆ เบ็ดเสร็จโดยส�วนงาน

155 
ราย

เข�าร�วมโครงการรับบุคคลท่ัวไป
เข�าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    
ป�การศึกษา 2561
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 บริการวิชาการด�านภาษาอังกฤษ

6,883 
ราย

2,190 
ราย

92
ราย

บริการทดสอบวัดมาตรฐาน
ความรู�ภาษาอังกฤษ MU GRAD Test

ป� 2562

บริการทดสอบวัดมาตรฐาน
ความรู�ภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP
ป� 2562 

บริการอบรม
ภาษาต�างประเทศ
หลักสูตระยะส้ัน
ป�งบประมาณ 2562

ลงทะเบียนบทเรียน Online รายวิชา
GRID 517Essential English
Grammar for Graduate Studies
ป�การศึกษา 2561

710 
ราย

128 
ราย

จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของบัณฑิตวิทยาลัย (GRID Courses)                         

ป�การศึกษา 2561
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ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

QR payment ในระบบรับสมัครบุคคลท่ัวไป

ระบบการขอเปล่ียนแปลงหัวข�อวิทยานิพนธ�/สารนิพนธ�

ระบบตรวจสอบเอกสารพัสดุ

ระบบบริการจองห�องและบริการโสตทัศนศึกษา

ระบบ Grad Running

4.35 (คะแนนเต็ม 5)
ความพึงพอใจของผู�งานระบบ online จํานวน 29 ระบบ

ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีได�พัฒนาข้ึนใหมในป� 2562
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ด�านบริหารและพัฒนาบุคลากร

การส�งเสริมความก�าวหน�าของบุคลากร

 แต�งต้ังคณะกรรมการวิจัยองค�กรและนวัตกรรมการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกําหนดทิศทาง ส�งเสริม สนับสนุนการทําวิจัองค�กร
 และนวัตกรรมการศึกษาด�านบัณฑิตศึกษา และติดตามประเมินผลการวิจัย  
 องค�กรและนวัตกรรมการศึกษา

 จัดสรรงบประมาณเงินรายได�เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประยุกต� และการพัฒนา
 งานประจําให�เป�นงานวิจัยของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 100,000 บาท 
 ต�อป�งบประมาณ

 กําหนดหลักเกณฑ�อัตราการจ�ายเงินรางวัลผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ  
 พัฒนางาน ส�งเสริมและสนับสนุนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให�มีผลงานวิจัย
 ที่มีคุณภาพ ซ่ึงได�เร่ิมใช�ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป�นต�นไป

 จัดอบรมให�ความรู� และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� เพ่ือส�งเสริมและพัฒนา  
 ศักยภาพบุคลากร

 การฝ�กอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน และ  
 ทักษะการปฏิบัติงาน 

1

2

3

4
5
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บุคลากรได�รับการอบรม 138.89 ช่ัวโมง/คน/ป�งบประมาณ

บุคลากรท่ีได�พัฒนาศักยภาพผ�านกิจกรรม ณ ต�างประเทศ 30 ราย

ผลงานวิจัยท่ีได�ตีพิมพ�ในวารสารท่ียอมรับ 3 ฉบับ

จดทะเบียนลิขสิทธิ์ 3 ช้ิน

ผลงานวิจัยท่ีได�ตีพิมพ�ในวารสารท่ียอมรับ

 Characterization of G6PD genotypes in G6PD deficiency patients 
 from Suratthani Hospital, Thailand (Journal of Associated Medical 
 Sciences,2018; 51(2): 66-71)
 (Suwannee Jitueakul, Hansuk Buncherd, Pongsakorn Thawornpan,   
 Aung Win Tung, Supinya Thanapongpichat)

 Fly-ash as a low-cost material for isolation  of phosphoproteins 
 (ระดับนานาชาติ) (Chemosphere, Volume 213, December 2018)   
 (Thawornpan P1, Thanapongpichat S2, Tun Win Aung3, Phongdara A4, 
 de Jong L5, Buncherd H6.)

 คุณลักษณะด�าน Soft Skills ของบัณฑิตท่ีเป�นท่ีต�องการของตลาดแรงงาน
 ในยุคประเทศไทย 4.0 (วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน�  ป�ที่3 ฉบับท่ี 1 มกราคม-  
 เมษายน 2561, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี, หน�า 62) 
 (สุภาพร จตุรภัทร*, ลลิตา อดุลย�กิตติไพศาล, สุภาพร นพเก�า)
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บุคลากรท่ีได�รับตําแหน�งสูงข้ึน

 บุคลากรท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง สายวิชาการ ประจําป� 2560
 ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สมชัย ตระการรุ�ง

 บุคลากรท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ชํานาญการพิเศษ ประจําป� 2561
 คุณปาณิสรา ร�อยชิน  ผู�ชํานาญการพิเศษ สาขาประชาสัมพันธ�
 (ได�รับการแต�งต้ังเม่ือ 6 พฤศจิกายน 2561)

 

 
 

การจดทะเบียนลิขสิทธิ์

 โปรแกรมคอมพิวเตอร�: ระบบ QR Code Transcript Verification System

 โปรแกรมคอมพิวเตอร�: ระบบจองรถออนไลน�

 โปรแกรมคอมพิวเตอร�:ระบบการลาออนไลน�
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บุคลากรเด�น

 กลุ�มข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน�งประเภทท่ัวไป 
  นางอรนันท� ดีพรม 
  นักวิชาการศึกษา

 กลุ�มลูกจ�างประจําเงินรายได� 
  นางจําลอง ดําแดง 
  แม�บ�าน ระดับ บ2  

 กลุ�มพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตําแหน�งประเภทวิชาการท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต�อกันไม�เกิน 10
  ผู�ช�วยศาสตราจรย� ดร. สมชัย ตระการรุ�ง 
  รองคณบดีฝ�ายบริหารจัดการการศึกษา

  ตําแหน�งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานท่ัวไปท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
  ติดต�อกันไม�เกิน 10 ป� 
  นายณัฐวัฒน� อัครโภคิณศิริ 
  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน

  ตําแหน�งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานท่ัวไปท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
  ติดต�อกันเกิน 10 ป� 
  นางนันทวัน  สุวงศ� 
  นักวิชาการพัสดุ  

 แม�ดี-บุคลากรเด�น บัณฑิตวิทยาลัย ประจําป� 2562
  คุณอรกัญญา สมบุญโต  
  นักวิชาการเงินและบัญชี 
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กิจกรรมด�านความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม

 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร�วมกับ สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
และ องค�การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการท่ีเป�นประโยชน� 
ต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ดังน้ี

 กิจกรรม วันท่ี

Sing for Indonesia, Pray for Indonesia   12 ตุลาคม 2561 
ณ ตลาดนัดวันศุกร� คณะส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� 
มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา เพื่อร�วมรับบริจาคเงินสมทบทุน
ช�วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
“งานเดิน-วิ่ง มหิดลคนรักสุขภาพ”  เน่ืองในโอกาสครบรอบ  22 ธันวาคม 2561
50 ป� วันพระราชทานนาม 131 ป� มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
55 ป� บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงถ�วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา  

วันเด็กแห�งชาติ ประจําป� 2562  ณ เทศบาลตําบลศาลายา  12 มกราคม 2562

โครงการ “มหิดลอาสาทําความดี ครบรอบ 50 ป�  6,13, 20 และ 27
วันพระราชทานนาม 131 ป� มหาวิทยาลัยมหิดล”   กุมภาพันธ� 2562
องค�การนักศึกษาและสภานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร�วมกับพันธกิจสัมพันธ� 
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา  
ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม 
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 กิจกรรม วันท่ี

โครงการ “MU Grad ASEAN Buddy 2019” ณ มัณฑะเลย� 8-20 กุมภาพันธ� 
และพุกาม ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร� เพื่อร�วม 2562
ให�โอกาสแก�เด็กกําพร�ายากจน คนชรา รวมถึงการให�ความรู�
ด�านภาษาอังกฤษ และความรู�ด�านสาธารณสุข ตามโรงเรียนใน
พื้นท่ี และเพ่ือศึกษาเข�าใจวัฒธรรมของคนในพ้ืนท่ี รวมถึงสร�าง
เครือข�ายและความสัมพันธ�อันดีระหว�างนักศึกษาไทย นักศึกษา
เมียนมาร� และชาวบ�านในท�องถิ่น
 
MU Grad อนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม ฟื้นฟรูะบบนิเวศชายฝ��งทะเล   23 มีนาคม 2562
ตามรอยพ�อคร้ังท่ี 3 ณ ป�าชายเลนคลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการบริจาคโลหิต เน่ืองในโอกาสครบรอบ 55 ป� คล�ายวัน 29 มีนาคม 2562
สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป� 2562 

โครงการ “สืบสานประเพณีไทยสร�างกําลังใจแก�ผู�สูงอายุ  10 เมษายน 2562
ประจําป� 2562 “ณ สถานสงเคราะห�คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ” 

โครงการค�ายบัณฑิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชม  14 - 16 มิถุนายน
ณ อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 2562
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คะแนนเฉล่ีย Happiness

มหาวิทยาลัยมหิดลได�ดําเนินการสํารวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัย ด�วย
เครื่องมือ Happinometer (แบบสํารวจความสุขด�วยตนเอง) พบว�า ค�าคะแนนความสุขเฉลี่ย
ภาพรวมของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในป� พ.ศ. 2562 มีค�าคะแนนเฉล่ียอยู�ที่ 67.6 จากเต็ม 
100 คะแนน

67.6 (คะแนนเต็ม 100)
คะแนนเฉล่ีย Happiness ของบุคลากร

8.12 (คะแนนเต็ม 10)
ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต�ององค�กร

4.65 (คะแนนเต็ม 5)
ระดับการรับรู�/ความเข�าใจในภาพลักษณ�ของมหาวิทยาลัย
ของบุคลากร






