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 บัณฑิตวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการทำาหน้าที่และประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจร

ตั้งแต่การกำาหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตร การรับเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การขอสำาเร็จการศึกษา การกำากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับ

บัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการและการให้บริการแก่หลักสูตรและนักศึกษา รวมถึง การบริการ

วิชาการด้านภาษาอังกฤษ ผลงานความสำาเร็จและความก้าวหน้าในการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่าน

มาได้ถูกนำามารวบรวมไว้ในเล่มรายงานประจำาปี 2563

 บัณฑิตวิทยาลัยขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความร่วมมือใน

การจัดทำารายงานประจำาปีนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ อีกทั้ง เป็นการ

สื่อสารให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 กันยายน 2564

คำานำา
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 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มีมติรับหลักการ “โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย” ในการ

ประชุมครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 และสภาการศึกษาแห่งชาติได้รับหลักการ 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505

 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ

เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2505

 บัณฑิตวิทยาลัยดำาเนินงานตามรูปแบบสหรัฐอเมริกา คือระบบที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กร

เทียบเท่าคณะ ทำาหน้าที่วางนโยบายและแผนงานด้านบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ดูแลมาตรฐานและประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน

โดยได้แต่งต้ัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นคณบดีท่านแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม

พ.ศ. 2507 และแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองน่าน วิภาตะวณิช เป็นผู้ช่วยคณบดี  ในระยะ

แรก สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ตึกอำานวยการ โรงพยาบาลศิริราช

ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
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 ปัจจุบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบคลุม 6 กลุ่มสาขาวิชาคือ

 -- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 -- กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 -- กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

 -- กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์

 -- กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม และการศึกษา

 -- กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งม่ันให้การสนับสนุน กำากับคุณภาพ และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ดำาเนินการโดยคณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงทำาหน้าที่บริหาร

การศึกษา อาทิ การพิจารณาการขอเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร 

การออกระเบียบข้อบังคับและประสานงานกับหลักสูตรในการเปิดรับนักศึกษา การข้ึนทะเบียนนักศึกษา

การกำาหนดข้ันตอนการทำาวิทยานิพนธ์และมาตรการป้องกันการทุจริตในการทำาวิทยานิพนธ์ การเสนอ

ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา รวมถึง การให้บริการการศึกษาด้านต่างๆ สำาหรับการจัด

การเรียนการสอนและการดำาเนินการทางวิชาการ เป็นหน้าที่ของคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบหลักสูตร

นั้นๆ

 กว่า 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของคณบดี 9 ท่าน

 - ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์   (พ.ศ. 2507 - 2516)

 -  ศาสตราจารย์ นายแพทยณัฐ ภมรประวัติ   (พ.ศ. 2516 - 2523)

 - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มันตรี จุลสมัย  (พ.ศ. 2523 - 2539)

 - ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล  (พ.ศ. 2539 - 2541)

 - ศาสตราจารย์เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์   (พ.ศ. 2541 - 2545)

 - รองศาสตราจารย์รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์  (พ.ศ. 2545 - 2548)

 - ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  (พ.ศ. 2548 - 2550)

 - ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ   (พ.ศ. 2550 - 2558)

 - ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์  (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2563-2566 

ปณิธาน ปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 

 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในปี พ.ศ. 2573

พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม 

 บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ค่านิยมหลัก M   Mastery   รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 

 A   Altruism   มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 

 H   Harmony   กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

 I    Integrity   มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

 D  Determination  แน่วแน่ทำา กล้าตัดสินใจ 

 O  Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 L   Leadership   ใฝ่ใจเป็นผู้นำา 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์   1 Global Research and Innovation

 ยุทธศาสตร์   2 Academic and Entrepreneurial Education

 ยุทธศาสตร์   3  Policy Advocacy and Leaders in Professional /  

   Academic Services 

 ยุทธศาสตร์   4  Management for Self-Sufficiency and 

   Sustainable Organization 
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แผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562-2566 (เริ่มเมื่อ 19 สิงหาคม 2562)

วิสัยทัศน์  To enable academic, professional, as well as career   

 development programs to produce nationally and internationally   

 competence human resources for 21st century 

พันธกิจ 1. กำาหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชา

  ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

 2. กำากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 

 3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย /ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

  และการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ 

  และหน่วยงานภาครัฐ

 4. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้/ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21

 5. บริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย คล่องตัวและมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก G - Global Attitude มีทัศนคติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 R - Responsiveness ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

    ด้วยความรวดเร็ว

 A - Agility  บริหารจัดการมีความคล่องตัว

 D - Digitalization  พัฒนาสู่องค์การดิจิทัล

 S - Service Excellence สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

วัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นบริการ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย

 2  การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบรายวิชาและหลักสูตรที่ตอบสนอง

  ความต้องการของสังคม

 3  การพัฒนาการกำากับมาตรฐานหลักสูตร

 4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

 5  การส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการที่ตอบสนองผู้เรียน

 6  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

 เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษา

 เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
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 บัณฑิตวิทยาลัยดำาเนินงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คณะกรรมการ

ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2531 ซึ่งกำาหนดให้มีคณะกรรมการดังนี้

 1.	 คณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย 

  ประกอบด้วยคณะท่ีปรึกษา มีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เป็นรองประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนงานท่ีดำาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษาเป็นคณะกรรมการ  ทำาหน้าที่ดังนี้

  1.1 เสนอแนะนโยบาย แนวทางขับเคล่ือนการพัฒนาบัณฑิตศึกษา เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย

  1.2 เสนอแนะเก่ียวกับมาตรการและแนวทางในการตัดสินใจเชิงรุก เพื่อให้การขับ

เคล่ือนงานบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และขับเคล่ือนแผนพัฒนาให้เกิดผล

เป็นรูปธรรม

 2.	 คณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย

  ประกอบด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ และมีรองคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย คณาจารย์ พนักงานประจำาของส่วนงานท่ีดำาเนินการบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ โดยมี 

หน้าที่ดังนี้

  2.1 ดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงานตามที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด

  2.2  ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาแก่คณบดี

  2.3 วางระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับงาน บัณฑิตศึกษา 

โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย

  2.4 พิจารณาเสนอขอเปิดหรือปิดโครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตร และรายละเอียด

หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

  2.5 พิจารณาดำาเนินการวัดผลและประเมินผลบัณฑิตศึกษา

การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
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 3.	 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  มหาวิทยาลัยมหิดลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำามหาวิทยาลัยมหิดล และสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำาดับ

 นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน

ทำาหน้าท่ีบริหารสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำาหนดให้มีการ

จัดประชุมทุกเดือน เพื่อร่วมกันวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาระบบงานในการบริหารสำานักงาน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถอำานวยความสะดวกต่อการดำาเนิน

งานบัณฑิตศึกษาของทุกส่วนงาน อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ได้รายงานและนำาเสนอผลการดำาเนินกิจกรรมในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้

เกิดการประสานงานและเชื่อมต่อระบบงานอย่างเป็นเอกภาพ

 บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสำาคัญในการบริการแก่นักศึกษาและหลักสูตร ให้สามารถดำาเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แก่นักศึกษาและหลักสูตรให้ได้รับความสะดวกและ

รวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย

 

 สำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และมีงาน

บริการการศึกษาให้บริการในพื้นที่ พญาไท ราชวิถี บางกอกน้อย ดังนี้

  พื้นที่พญาไท ให้บริการแก่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ  

คณะวิทยาศาสตร์

  พื้นที่ราชวิถี ให้บริการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์

  พื้นที่บางกอกน้อย ให้บริการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล
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 1. ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย   ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา         

 6. อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

 7. รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล

 9. Dr. Aung Win Tun  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

4 9 8 5 2 1 3 7 6 10
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หัวหน้างาน/	หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัยสาขา
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

 1. นางสาววีรยา จยาวรรณ รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา

 2. นายราเมศ ทิพย์เนตรา  รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา 

 3. ดร.สุภาพร  จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

 4. นางสาวฑิฆัมพร เล้าเจริญ  รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา

 5. นางสาวลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

   และภารกิจพิเศษ  

 6. นางสาวธัญวลัย สิริไพโรจน์ รักษาการหัวหน้างานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์

 7. นางสาวทิวาลัย สุจินพรัหม  หัวหน้างานแผนและพัฒนา 

 8. นางจิราภรณ์  ไม่โรยรส หัวหน้างานคลัง

 9. นางนันทวัน สุวงศ์ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ  

 10. นางอมรรัตน์ ภู่นคร รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

 11. นายนฤดล  คงทน รักษาการหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

 12. นายวรัญชัย พนานุรักษา  รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 13. นางขวัญฤทัย  ราชสีห์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

1

5 6 7 98
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อัตรากำาลังของบัณฑิตวิทยาลัย	

  คุณวุฒิการศึกษา

 กลุ่มบุคลากร 

  ต่ำากว่า  ป.ตรี ป.โท ป.เอก
 ป.ตรี 

 ผู้บริหารสังกัดส่วนงานอื่น 

 ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล (7) - - 1 6

 ผู้บริหารสังกัดส่วนงาน (2) - - - 2

 อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์/  

 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (8) - - 7 1

 หัวหน้างาน/รักษาการหัวหน้างาน (13) - 6 6 1

 ผู้ปฏิบัติงาน (119) 19 68 32 
 

 รวม (149) 19 74 46 10

อัตรากำาลังของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วย: คน)
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อาคาร	สถานที่

 สถานที่ ที่ตั้ง พื้นที่ (ตรม.)

 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 5,400
   

 อาคารกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 720
   

 อาคารเก็บเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 200
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 114

 สาขาคณะวิทยาศาสตร์    

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก (PRECLINIC)  60

 สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม  56

 สาขาคณะแพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ศิริราชพยาบาล

 สมาคมศิษย์เก่า ชั้น 4 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย  172

  บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

 องค์การนักศึกษา และ  ชั้น 3 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 172 

 สภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา 
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งบประมาณ

  
งบประมาณ

 
การใช้จ่าย

 ร้อยละการใช้จ่าย 
 ที่มาของงบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
 

งบประมาณ (บาท)
 งบประมาณเทียบกับ

    จำานวนที่ได้รับอนุมัติ

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 42,242,100.00  40,968,002.65 96.98

 เงินรายได้กองทุน  4,740,000.00  3,263,267.43 68.85

 เงินรายได้ส่วนงาน  221,470,000.00 201,210,303.16 90.85

 เงินรายได้มหาวิทยาลัย          5,500,000.00    5,500,000.00 100.00

 รวมทั้งสิ้น  273,952,100.00      250,941,573.24   91.60

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ เงินกองทุน

 เงินรายได้ เงินรายได้
    ส่วนงาน มหาวิทยาลัย

 เงินเดือน  36,423,422.25   -     41,246,876.87   -   

 ค่าจ้างประจำา  968,400.00   -     2,588,939.03   -   

 ค่าจ้างชั่วคราว  1,836,400.00   -     1,327,590.00   -   

 ค่าตอบแทน  338,250.00   146,700.00   59,390,340.73   -   

 ค่าใช้สอย  835,430.40   1,017,981.91   43,967,985.43   -   

 ค่าวัสดุ  -     106,094.55   19,691,300.21   -   

 ค่าสาธารณูปโภค  566,100.00   -     993,330.56   -   

 ค่าครุภัณฑ์  -     -     11,859,438.47   -   

 ค่าที่ดินฯ  -     -     2,495,595.56   -   

 เงินอุดหนุน  -     1,992,490.97   17,648,906.30   5,500,000.00 

 รวมทั้งสิ้น  40,968,002.65   3,263,267.43   201,210,303.16   5,500,000.00

การใช้จ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย จำาแนกตามหมวดรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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เงินงบประมาณแผ่นดิน 15% 

เงินรายได้กองทุน 2% 

เงินรายได้ส่วนงาน 81%

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2%

งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

81% 

15% 2% 

2% 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 17% 

เงินรายได้กองทุน 1%

เงินรายได้ส่วนงาน 80%

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2%

การใช้จ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

80% 

2% 

17% 1% 
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ผลการดำาเนินงาน
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การสร้างความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย
และ	United	Nations	Office	for	South-South	Cooperation

(UNOSSC)	ประจำาประเทศไทย

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสำาคัญกับนโยบายร่วมหาแนวทางบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง United Nations Office for 

South-South Cooperation (UNOSSC) ประจำาประเทศไทยจัดขึ้น ดังนี้

การสัมมนา	หัวข้อ	“Regional	Seminar	on	Development	Partnership	and	South-South	

Cooperation	towards	Achieving	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development” 

 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา

หัวข้อ “Regional Seminar on Development Partnership and South-South Cooperation 

towards Achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development” ณ ศูนย์ประชุม

สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  โดยได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Roles 

of multi-stakeholders - Challenges and Opportunities” ร่วมกับ Mr. Kyung Hoon Sul 

(UNITAR CIFAL, Jeju), Prof. Changing Choi (Korea Development Institute), และ Prof. 

Youngwan Kim (Hankuk University of Foreign Affairs)

ผลงานโดดเด่น
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การแข่งขัน	Student	Speech	Competition	

หัวข้อ	Triangular	Cooperation	for	Sustainable	Development	

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบ

ด้วย Miss	Vega	Fria	Gonzales	Postrano ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย Miss	Karuna	Sathu วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Mr.Pheaktra	Doung	

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการ

แข่งขัน Student Speech Competition หัวข้อ Triangular Cooperation for Sustainable 

Development  ณ United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) ประจำา

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การดูแลและให้คำาปรึกษา จาก Dr.Aung Win Tun 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงมีการสร้างความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย และ United Nations Office for South-

South Cooperation (UNOSSC) ประจำาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป
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การร่วมมือกับ	Coursera	เปิดแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาออนไลน์

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และอาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายจากสถาบัน

การศึกษาชั้นนำาทั่วโลก จึงร่วมกับ Coursera เปิดแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาออนไลน์ ให้นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนคอร์สที่สามารถเทียบเคียงกิจกรรม Soft Skills ของบัณฑิตวิทยาลัยรวม

ทั้งคอร์สอื่นๆ ที่สนใจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษายัง

สามารถนำารายวิชาใน Coursera for Campus มาใช้เป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอนรายวิชาของ

หลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งสามารถนำารายวิชาจาก Coursera มาเป็นส่วนหนึ่งของ

เนื้อหารายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรได้
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การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่	21

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาผ่านวิทยานิพนธ์เชิงนวัตกรรม และพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ในศตวรรษที่ 21

โครงการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำาของประเทศ ร่วมจัดทำาโครงการสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรม

เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้

มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ

ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ อีกทั้งได้ผลงาน

นวัตกรรมที่สามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

 ผลงาน (ประเภทชิ้นงาน) เจ้าของผลงาน รางวัล

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสืบสวนสำาหรับ นายรพีพัค ธราธรพิทักษ์ ชนะเลิศ อันดับ 1

 วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของผู้ต้องหา

 หรือจำาเลยตามหมายจับของศาล

 ระบบเตือนภัยและตรวจสอบความปลอดภัย นายปัณณวัชญ์ ปงคำา ชนะเลิศ อันดับ 2

 ของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android นายณัฐนนท์ วงศ์วิวัฒน์ชัย

  นางสาวนันทิตา ธารัตชน 
 

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ นางสาวเจตนิพิฐ ศรีสิงหสงคราม ชนะเลิศ อันดับ 3

 ในการทำาภาพเชิงซ้อนส่วนกะโหลกศีรษะ 

 มนุษย์เพื่อหาค่าความคล้ายคลึงระหว่าง

 ภาพถ่ายใบหน้าและภาพถ่ายกะโหลกศีรษะ  
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 ผลงาน (ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี) เจ้าของผลงาน รางวัล
 

 การศึกษาการจำาลองใบหน้าด้วยคอมพิวเตอร ์ นายปกรณ์ นาวิก ชนะเลิศ อันดับ 1

 สามมิติจากกะโหลกศีรษะในกลุ่มประชากรไทย  และชนะเลิศประเภท

    Popular Vote

 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับการประมาณอายุจาก นางสาวยานุมาศ มาลาทอง ชนะเลิศ อันดับ 2

 ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกโดยใช้ภาพถ่าย

 ทางรังสีของกระดูกสันหลังส่วนเอว  

 การพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพเชิงพฤติกรรม เรือตรีหญิงรติรส แผ่นทอง ชนะเลิศ อันดับ 3

 ผ่านรูปแบบการใช้งานบนสมาร์ทโฟน
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โครงการอบรมหัวข้อ	บริหารเงินอย่างชาญฉลาด

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหัวข้อ “บริหารเงินอย่างชาญ

ฉลาด” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง K102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท บรรยายโดย คุณราชันย์ ตันติจินดา ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาและการให้

คำาปรึกษาลูกค้าอาวุโสฝ่ายพัฒนาการให้คำาปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อให้

นักศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการเทคนิคการออมเงินและบริหารเงินอย่างชาญฉลาด เป็นการสร้างเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา ในทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Literacy Skills) 

จากการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.67)

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดเพิ่มขึ้นจากที่มีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม

อยู่ในระดับปานกลาง (3.10) เป็นระดับมากที่สุด (4.53) หลังจากเข้ารับการอบรม



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานประจำาปี 2563

28 

โครงการปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ	“How	you	come	up	with	a	good	business	model”

 บัณฑิตวิทยาลัยเห็นถึงความสำาคัญด้านความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสนับสนุน

ให้นักศึกษามีความรู้ในการทำาธุรกิจ จึงจัดโครงการ ปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ “How you come 

up with a good business model” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายโดย นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  ผู้อำานวยการสถาบันคุ้มครอง

เงินฝาก และกรรมการบริษัท โนบิทเทอร์ จำากัด 

 

การจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.37)

และมีความเข้าใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น จากที่มีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม

อยู่ในระดับปานกลาง (3.05) เป็นระดับมากที่สุด (4.61) หลังจากเข้ารับการอบรม
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โครงการการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำาเนินการเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

COVID-19 และรองรับการให้บริการในยุค New Normal ด้วยการสื่อสารผ่านระบบ Online แบบ

 Social Distancing เพื่อให้การบริการและการติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

 1. ปรับลดการให้บริการและการติดต่อแบบ Face to Face ณ ที่ตั้ง เป็นการให้บริการ

และติดต่อสอบถามแบบ Online ที่มีความรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ่านช่องทางต่าง LINE Official ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน

 2. เพิ่มการให้บริการ Face to Face Consultation Online ผ่าน Zoom Application

ทุกวันพุธ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

 3. เพิ่มการให้บริการข้อมูลและติดต่อส่ือสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือในงานรับนักศึกษา 

งานบริการการศึกษา งานศูนย์ภาษา งานแผนและพัฒนา

 ผลการดำาเนินงาน

 1. บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำาเนินการเปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน LINE Official ในทุก

หน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัยครบ ร้อยละ 100 เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดให้บริการ Face to Face Consultation Online ผ่าน Zoom 

App ทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยมีเข้ามาใช้บริการทั้งสิ้น 67 คน

 3. บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการข้อมูลและติดต่อส่ือสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือในงาน    

รับนักศึกษา งานบริการการศึกษา งานศูนย์ภาษา งานแผนและพัฒนา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
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ระบบส่งเอกสารออนไลน์	e-Document

 ช่วงสถานการณ์โควิด 19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับการทำางานเป็น

รูปแบบ Work from Home ด้วยการนำาเทคโนโลยีสารเทศเข้ามาใช้กับระบบงานสารบรรณ เพื่อแก้

ปัญหาการรับ-ส่งเอกสาร การติดตามเอกสาร การจัดเก็บ ค้นหาเอกสาร และรวมไปถึงการลดการ

ใช้กระดาษ โดยได้เริ่มพัฒนาระบบส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ “e-Document” และพัฒนา

ระบบการทำางานให้สามารถลดข้ันตอนในการรับ-ส่งเอกสาร ลดข้อผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลใน

ระบบเอกสาร ทำาให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สืบค้นข้อมูลได้ง่ายสามารถคงไว้ซึ่งระบบงาน

สารบรรณและพิมพ์รายงานได้ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา

 ผลลัพธ์ที่ได้

 1. มีช่องทางส่งเอกสาร สำาหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตร สามารถส่ง

เอกสารมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

 2. ส่งเอกสารได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอรอบการส่งเอกสาร และไม่ต้องมาส่งด้วยตนเองที่

บัณฑิตวิทยาลัย สามารถส่งเอกสารได้ 24 ชั่วโมง ไม่เฉพาะแต่ช่วงเวลาทำาการ

 3. ไม่ใช้กระดาษ และพื้นที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ Hard Copy

 4.  ผู้ส่งสามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ด้วยตนเอง (รอดำาเนินการ ดำาเนินการ

ส่งกลับแก้ไข ระยะเวลาดำาเนินการ และเสร็จสิ้น)

 การขยายผล

 บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนท่ีจะดำาเนินการขยายผลการใช้งานจากระบบส่งเอกสารออนไลน์

(e-Document) จากระยะที่ 1 ใช้กับงานสารบรรณสำาหรับการรับ-ส่งเอกสารจากนักศึกษา อาจารย์

และเจ้าหน้าที่ เป็นระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมการใช้งานได้ทุกหน่วยงานภายใน การรับ-ส่ง การจัดเก็บ

เอกสาร และการติดตามเอกสารภายในต่อไป



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานประจำาปี 2563

31 

การพัฒนาระบบ	Assignment	Tracker
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	Work	from	Home

 จากสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศกำาหนด

วัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานในลักษณะ Flexible Time & Workplace แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล บัณฑิตวิทยาลัยจึงพัฒนาระบบ Assignment Tracker เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งาน Work from Home ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็น New Normal สำาหรับการปฏิบัติงาน

ในสถานที่ใดก็ได้ อีกทั้งเพื่อความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกำาหนดให้บุคลากร

ทุกคนบันทึกเวลาเข้า-ออก ภาระงานและผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันที่ระบบ Assignment Tracker 

ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้

 ระยะที่ 1 ระบบ Assignment Tracker ระยะที่ 2 พัฒนาระบบ Assignment Tracker

 (Google Sheets)  เชื่อมต่อกับระบบสแกนนิ้ว

 ใช้งาน 23-31 มีนาคม 2563 เริ่มใช้งาน 1 เมษายน 2563

 Check in/Check out Check in/Check out

 การบันทึกข้อมูลภาระงานที่ปฏิบัติ  การบันทึกข้อมูลภาระงานที่ปฏิบัติ

 (Assignment Task) (Assignment Task)

 บันทึกเพิ่ม-แก้ไขภาระงานได้ 

 ผลการปฏิบัติงาน (Status of the Task) สถานะของงานที่ปฏิบัติ (Status of the Task)

 - บันทึกแก้ไขได้ 

 Export รายงานข้อมูลได้เป็น excel Add Assignment Task

  Edit Assignment Task

  Suggestion

  Assignment Task Report

  Working Calendar Time

  Supervisor/Deputy Dean
  - View Data - Explanation

  The Dean / Administrators 
  - View / Export Data
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จากการประเมินระบบ Assignment Tracker พบว่า

บุคลากรผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ ระดับ 4.39 (คะแนนเต็ม 5) และมีความเชื่อมั่นต่อระบบ

สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ ระดับ 4.23 (คะแนนเต็ม 5) 

 การขยายผล

 ในอนาคตบัณฑิตวิทยาลัยวางแผนนำาระบบ Assignment Tracker มาใช้ในระบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจะนำาระบบ Assignment Tracker จด

ลิขสิทธิ์ต่อไป
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ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	e-Performance	Agreement	(e-PA)

 การดำาเนินการจัดทำา “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน e-Performance Agreement 

(e-PA)” ได้วางแผนการดำาเนินการจัดทำาระบบการจัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติงาน การประเมินผล

การปฏิบัติงานสำาหรับคณะกรรมการเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความสะดวกคล่องตัวในการจัด

ทำาข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี ที่สำาคัญคือ การดำาเนินการอย่าง

เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดทรัพยากรกระดาษและลดพื้นที่ใน 

การจัดเก็บเอกสาร ประมาณ 2,560 แผ่น/ปี

 ผลลัพธ์

 1. องค์กรมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

 2. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถใช้ระบบได้อย่างสะดวก คล่องตัวในการจัดทำาข้อตกลง 

การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 3. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว

 4. ด้านความคุ้มค่า องค์กรสามารถลดทรัพยากรกระดาษ ประมาณ 2,560 แผ่น/ปี และ

ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร มาจัดเก็บในระบบสารสนเทศ

 การนำาไปใช้

 การนำาข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานจากระบบ e-PA มาใช้ประกอบการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนประจำาปี การพิจารณาให้รางวัลประจำาปี และบุคลากรสามารถนำาข้อมูล PA มาประกอบ

การคิดภาระงานในการเสนอขอความก้าวหน้าทางสายอาชีพได้
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การพิมพ์ผลคะแนนภาษาอังกฤษออนไลน์

 จากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 ทำาให้ผู้เข้าสอบไม่สามารถเดินทางมารับผลคะแนน

ภาษาอังกฤษได้ เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบ จึงมีการปรับปรุงระบบรับสมัครสอบภาษา

อังกฤษให้สามารถพิมพ์ผลคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยประโยชน์ที่ได้รับ

จากการปรับปรุงระบบครั้งนี้  ได้แก่ ลดการพบเจอกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ประหยัด

กระดาษ ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ผลลัพธ์และการนำาไปใช้

 ผู้เข้าสอบสามารถพิมพ์ผลคะแนนผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีที่ทราบผลคะแนน โดยเลือก

เมนู Print Document ซึ่งผลคะแนนที่ปรากฏจะเป็นไฟล์ PDF 

 ผู้สอบสามารถนำาผลคะแนนไปใช้อ้างอิงในการดำาเนินการขอจบการศึกษา การสมัครเข้า

ศึกษาต่อ การสมัครงาน การยื่นขอทุนการศึกษา และการดำาเนินการอื่นๆ ต่อไปได้

การรับรหัส	Internet	Account	ออนไลน์

 จากการระบาดของโควิด 19 ทำาให้ไม่สามารถพบปะหรือรวมตัวกันได้ในจำานวนมาก จึงมี

การปรับปรุงให้้นักศึกษาใหม่รับรหัส Internet Account ในรูปแบบแบบออนไลน์ ทำาให้เกิดความ

สะดวกมากขึ้น ลดการพบเจอกัน ลดการระบาดของโรค ประหยัดกระดาษ ประหยัดเวลา และสามารถ

ลดขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ผลลัพธ์และการนำาไปใช้

 นักศึกษาสามารถรับรหัส Internet Account ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ได้

หลังจากที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 5 วัน

ทำาการ) โดยเข้าระบบการขอรหัส Internet Account ผ่าน URL ตามที่ระบุไว้ในระบบ Student 

Service System  และทำาการ Activate Account ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบของกองเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ปีการศึกษา	2563

ด้านการศึกษา

 ระดับ หลักสูตรไทย
 หลักสูตร 

รวม
   นานาชาติ

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 4 6

 ปริญญาโท 77 92 169

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3  - 3

 ปริญญาเอก 19 74 93

 รวม 101 170 271

 กลุ่มสาขาวิชา หลักสูตรไทย
 หลักสูตร 

รวม
   นานาชาติ

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 64 77

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 52 79 131

 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 36 27 63

 รวม 101 170 271

จำานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำาแนกตามระดับการศึกษา

จำานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
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หลักสูตรใหม่ที่พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2558			

(ปีการศึกษา 2563  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล) 

 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทาง  

  ห้องปฏิบัติการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์  

  (หลักสูตรภาคพิเศษ) 

 6. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุง	ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2558			

(ปีการศึกษา 2563  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล) 

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ-

  ภาคพิเศษ)

 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ- 

  ภาคพิเศษ)

 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพและ

  สารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
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 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

 9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
 

 10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี

 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพและ  

  สารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อ

  สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 15. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

  ภาครัฐ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและ

  ภาคพิเศษ)

 17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 

  (หลักสูตรนานาชาติ)

 19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และ

  การบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 20. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 22. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 23. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม 

  (หลักสูตรนานาชาติ)

 24. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 25. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
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 26. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ)

 27. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 

  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 28. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก 

  (หลักสูตรนานาชาติ)

 29. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 30. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

  ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 31. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

 32. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 33. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ 

  (หลักสูตรนานาชาติ)

 34. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคปกติและ

  ภาคพิเศษ)
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หลักสูตร	Double	degree/	Joint	program		ปีการศึกษา	2563

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ

 Double degree 
  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต International Medical College (IMC), 

 สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)  MIB GmBh, Muenster, Germany

 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  The Graduate School of Global

 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำา  Environmental Studies,

 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University

 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  Toulouse University, Toulouse

 วิทยาลัยการจัดการ School of Management, France

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  Osaka University, Japan

 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  Chiba University, Japan

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) 

 คณะวิทยาศาสตร์

 

 Joint program 
  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  The University of Glasgow, 

 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  United Kingdom

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  Tokyo Medical and Dental

 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  (หลักสูตรนานาชาติ)  University, Japan 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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หลักสูตรไทย 37.27%

หลักสูตรนานาชาต ิ62.73%

หลักสูตรทั้งหมด จำานวน 271 หลักสูตร

แบ่งตามประเภทหลักสูตร

หลักสูตรทั้งหมด จำานวน 271 หลักสูตร

แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา

37.27%

62.73%

28.41%23.25%

48.34%

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  28.41% 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  48.34%

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 23.25%
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หลักสูตรนานาชาติ จำานวน 170 หลักสูตร 

แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา

หลักสูตรไทย จำานวน 101 หลักสูตร 

แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12.87% 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  51.49%

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 35.64%

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  37.65% 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  46.47%

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15.88%

37.65%

15.88%

46.47%

12.87%

35.64%

51.49%
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จำานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ร้อยละนักศึกษาไทยที่รายงานตัวเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (จำานวน 1,914 คน) 

ร้อยละนักศึกษาไทยที่สำาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 (จำานวน 1,619 คน)

ร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่รายงานตัวเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (จำานวน 306 คน)

ร้อยละนักศึกษาต่างชาติที่สำาเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 (จำานวน 218 คน)

ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

11.70%

15.50%

27.61%53.68%

33.66%

16.97%

2.25%

3.21%

1.31%

5.96%

30.88%

0.33%

0.46%

55.17% 64.70%

76.61%
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 ปีการศึกษา 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือ ร่วมกับ สภานักศึกษา

และองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม สำาหรับพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาที่ครอบคลุมทักษะ Soft Skills  ดังนี้

 
โครงการ

 จำานวน

  ชั่วโมง

 ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “Cyber security” 2
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “Professional 3

 communication with PowerPoint & e-mail” 
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “Are you plagiarizing 3

 without knowing it?” and “Turnitin: A plagiarism checker”
 

 ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “Summarzing Skills” 10
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “Intercultural  7 

 Communication” 
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “English 6

 public speaking” 
 

 โครงการอบรม Public Speaking   6
 

 โครงการสอนวัฒนธรรมไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจำาวัน 25
 

 โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย (สำาหรับนักศึกษาต่างชาติ) 6
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โครงการ

 จำานวน

  ชั่วโมง
 

 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 

 โครงการอบรม Vlog จน “เป็นเรื่อง” Walk จน “เป็นราว” 14
 

 โครงการอบรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างมีสไตล์ 3

 ด้วย Design thinking

 โครงการอบรมเรื่อง Infographic Recipe 7
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “Intellectual property, 3

 Patent and Copyright: What Graduate Students Must Know” 

 ทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

 โครงการอบรม Computational thinking for non-computing majors  3

 (บรรยายภาษาอังกฤษ) 
 

 โครงการอบรม Computational thinking for non-computing majors 3

 ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพด ี
 

 โครงการอบรม กินอย่างไร ไร้โรค (บรรยายภาษาอังกฤษ) 3
 

 โครงการอบรม กินอย่างไร ไร้โรค  3
 

 โครงการอบรม ออกแบบการจัดการความเครียดสไตล์ตัวเอง 6
 

 โครงการอบรม ขยับกาย ป้องกันภัย OFFICE SYNDROME 3

 ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 ปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ  3
 

 โครงการอบรม บริหารเงินอย่างชาญฉลาด 3
 

 โครงการอบรม บริหารเงินอย่างไรให้เติบโต 3
 

 โครงการอบรม สร้างธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้ปัง 3
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โครงการ

 จำานวน

  ชั่วโมง
 

 ทักษะด้านการเป็นผู้นำา 
 

 บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ (บรรยายภาษาอังกฤษ) 3
 

 โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2563  6
 

 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019)  96

 ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จ.อุทัยธานี 
 

 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019)  96

 ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จ.น่าน
 

 โครงการอบรม ต่อจิ๊กซอร์สร้างผู้นำาในตัวคุณ 6
 

 โครงการอบรม Conflict Management  6
 

 โครงการอบรม Interview & Conflict Management (บรรยายภาษาอังกฤษ) 3
 

 โครงการอบรม บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ 3
 

 โครงการอบรม First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย 14
 

 โครงการ WELCOMING DAY AND SPORT MANIA 2019 10
 

 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ Skills to survive  2

 in business world 
 

 โครงการอบรมหัวข้อ บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ 3
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การบริหารจัดสรรทุนของบัณฑิตวิทยาลัย	ปี	2563	(ปีที่เริ่มรับทุน)

 
ชื่อทุน

 จำานวนนักศึกษา

  ที่ได้รับทุน

 ทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากผลกระทบ 110

 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 (COVID-19)  
 

 ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ  23

 โครงการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  36

 (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
 

 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก (RA) 10

 ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน 100

 ทุนเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30

 รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4

 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13

 ผู้สำาเร็จการศึกษาที่ได้รางวัลเกียรติยศ “DEAN’ S LIST”   25

 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ 

 โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ  (ไม่มีผู้สมัครขอรับทุน)

 โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 ที่มีความพิการ (ไม่มีผู้สมัครขอรับทุน)

 ทุนเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ (เนื่องจากการระบาดของโควิดจึงระงับการสมัครทุน)
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา	2562

 ความพึงพอใจ ภาพรวม นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ

 ของนักศึกษา ที่มีต่อหลักสูตร ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
 (คะแนนเต็ม 5) ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท

 จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา 288 1,036 251 869 37 167

 จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 217 752 191 637 26 115

 1. ด้านโครงสร้างและ 4.33 4.35 4.34 4.37 4.29 4.26

  เนื้อหาวิชาของหลักสูตร

 2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.31 4.38 4.31 4.39 4.35 4.28

 3. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 4.46 4.48 4.45 4.49 4.56 4.47

  (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์)

 4. ด้านการบริหารจัดการเรียน 4.22 4.30 4.22 4.30 4.25 4.26

  การสอนของหลักสูตร

 5. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา 4.16 4.31 4.15 4.32 4.19 4.25

  นักศึกษา

 6. ด้านระบบสารสนเทศของ 4.24 4.27 4.24 4.28 4.26 4.21

  บัณฑิตวิทยาลัย

 ภาพรวมความพึงพอใจ 4.32 4.37 4.32 4.38 4.34 4.30

 ของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ปีการศึกษา	2561

 คุณลักษณะบัณฑิต  ค่าเฉลี่ย

 (คะแนนเต็ม 5) ปริญญาเอก  ปริญญาโท

 ผู้สำาเร็จการศึกษา 226 1,145

 ผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีงานทำาหรือศึกษาต่อ 194 929

 ผู้ตอบแบบสอบถาม 23 92

  ด้านอัตลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 4.70 4.52

  ด้านความรู้/ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ  4.63 4.37

  ด้านทักษะทางปัญญา 4.56 4.35

  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  4.74 4.67

  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 4.57 4.40

  ความรับผิดชอบ

  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 4.57 4.33

  และการใช้เทคโนโลยี

  T-Shaped breadth & depth 4.59 4.42

  Globally Talented 4.58 4.43

  Socially Contributing 4.59 4.52

  Entrepreneurially Minded 4.68 4.52

  คุณลักษณะ Soft Skills ของบัณฑิต 4.50 4.15

 ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.61 4.41
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ด้านเครือข่ายความร่วมมือ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
		ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	Norvic	Institute	of	Nursing	Education	

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	และมหาวิทยาลัยมหิดล

 มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Norvic 

Institute of Nursing Education สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย

การพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่จะมีในอนาคต โดย Mr.Parash Shakya,

Executive Director, Norvic Education, BL Conglomerate Group และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์

บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหาร

จากส่วนงานร่วมเป็นสักขีพยาน 
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บันทึกข้อตกลง	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล	และ	San	

Sebastian	College	–	Recoletos	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง San 

Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือทาง

วิชาการและความร่วมมือด้านต่างๆ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Rev. Fr. Nemesio D. Tolentin, OAR President of San 

Sebastian College – Recoletos เป็นผู้ลงนามข้อตกลง ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง

พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

 1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเพิ่มจำานวนนักศึกษาต่างชาติ 

  (Active Recruitment 2020) ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active 

Recruitment 2020 ณ ประเทศอินโดนีเซีย นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จาก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

  1.1 On-site Interview and Active Recruitment 2020  ณ Hotel Ciputra 

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 25 มกราคม 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

  1.2 On-site Interview and Active Recruitment 2020 ณ Estparc Hotel 

ยอร์ค จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 27 มกราคม 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
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 2. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเพิ่มจำานวนนักศึกษาต่างชาติ

  (Active Recruitment 2020) ณ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active

Recruitment 2020 ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ประเทศเมียนมา เมื่อวัน

ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

และ บัณฑิตวิทยาลัย  ในงานนี้มีผู้สนใจชาวเมียนมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 คน
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 3. โครงการ MU Grad Webinar 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU Grad Webinar เพื่อให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์จากคณะ/สถาบัน

ที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมพูดคุยแนะนำา และให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้ชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

  3.1 Mahidol University Webinar for post-graduate studies ผ่าน Zoom 

Meeting App วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้สนใจจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม

มากกว่า 100 คน

  3.2 Webinar 20.2: The webinar for new international postgraduate 

students of the academic year 2020 ผ่าน Google Meet เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานตัว การเตรียมตัวลงทะเบียน VISA สวัสดิการ สิ่ง

อำานวยความสะดวกสำาหรับนักศึกษา และการเรียนในรูปแบบออนไลน์ แก่นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติที่

ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกว่า 150 คน
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ด้านบริการวิชาการ

Mahidol	Apprenticeship	Program	Curriculum	(MAP-C)	

 Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C) เป็นรายวิชาที่เปิดสอน

อยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และในหลักสูตรที่ประสงค์เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาของ

หลักสูตร ซ่ึงผู้เรียนสามารถนำารายวิชามาขอโอนหน่วยกิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อใน

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้

จำานวนบุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียน

โครงการ Mahidol Apprenticeship Program

ปีการศึกษา 2562

2,099 

ราย

375
ราย

ลงทะเบียนบทเรียน Online (ระบบ Mux: MOOCs) รายวิชา 

GRID 517 Essential English Grammar for Graduate 

Studies (ตั้งแต่เปิดระบบ-ปีการศึกษา 2562)

บริการสอบภาษาอังกฤษแบบ Computer based

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี 2563

935 

ราย

บริการทดสอบวัดมาตรฐาน

ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP

ประจำาปี 2563

6,094 

ราย
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รายวิชา

GRID 514  Reading and Writing in Academic Context  

 for Graduate Studies

GRID 515 Speaking and Writing in Academic   

 Context for Graduate Studies

GRID 516  Thesis Writing for Graduate Studies

GRID 517  Essential English Grammar for Graduate  

 Studies  

GRID 530  English Academic Writing I

GRID 531  English Academic Writing II

GRID 532  Thesis Writing in Physical Sciences and 

 Biosciences

GRID 533  Thesis Writing in Social Sciences and   

 Humanities

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

987
คน

จำานวนผู้ลงทะเบียน
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การส่งเสริมศักยภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

เข้าอบรมทั้ง 3 หัวข้อ

 280
คน

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการให้ความรู้สำาหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเจ้าหน้าท่ี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน

การบริหารจัดการหลักสูตรและสามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งให้หลักสูตรทราบ

กรณีที่ผู้จะเสนอขอแต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรฯ ต้องเข้าอบรมครบทั้ง 3 หัวข้อ ดังนี้

  ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

  ด้านการจัดทำางบประมาณ/การจ้างบุคลากร
  ของหลักสูตร และด้านพัสดุและการคลัง

  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงระบบ 
  สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

 ในปี 2563 ได้จัดให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบ Onsite 

1 ครั้ง จากนั้นได้เพิ่มช่องทางการให้บริการอำานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรมด้วยการจัดทำาวีดิโอ 2 

หัวข้อคือ ด้านงบประมาณฯ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมได้

ตลอดเวลา ในระบบ MUx (SPOC) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 และได้วางแผนดำาเนินการจัดทำา

คลิปวีดิโอด้านการศึกษาในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป 

1

2

3
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ในปี 2563 

 ระบบส่งเอกสารออนไลน์ (e-Document)

 พัฒนาระบบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ “e-Document” เพิ่มช่องทางการรับ-ส่ง

เอกสาร อำานวยความสะดวก สามารถติดตามสถานะของเอกสารให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรที่ต้องการส่งเอกสารมายังบัณฑิตวิทยาลัย อีกทั้งสามารถลดการใช้

กระดาษ และพื้นที่จัดเก็บเอกสารได้

 ระบบจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ออนไลน์ 

 เพื่อให้บริการนักศึกษาในการจัดทำารูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่ง

คงไว้ตามรูปแบบตามมาตรฐานที่กำาหนด นักศึกษาสามารถ download เอกสารจากโปรแกรมไป

ใช้งาน ในไฟล์เอกสารจะมีรูปแบบมาตรฐานที่กำาหนด ซึ่งถูกสร้างไว้ให้เหมาะสมกับแต่ละบทของเล่ม

วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ ระบบยังแสดงข้อมูลประวัตินักศึกษาที่ปรากฏในฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย 

ให้ด้วย เพื่อนักศึกษาสามารถนำาไปใช้งานได้ทันที

 e-Thesis Submission (สำาหรับนักศึกษา) 

 เป็นระบบส่งวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดพิมพ์ตาม

ข้อกำาหนด ของบัณฑิตวิทยาลัย (.PDF) จำานวน 1 ไฟล์ และต้องตรวจสอบให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูป

เล่มวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง และมีส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ครบถ้วน 

 ระบบ Assignment Tracker เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน Work from Home 

 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในแบบ Work from Home ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

เป็น New Normal สำาหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ใดก็ได้ แต่ยังคงสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้ไม่

ต่างไปจากการปฏิบัติงานในสถานที่ทำางาน
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 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน e-Performance Agreement (e-PA)  

 ได้วางแผนการดำาเนินการจัดทำาระบบการจัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินผล

การปฏิบัติงานสำาหรับคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความสะดวกคล่องตัวในการจัด

ทำาข้อตกลงการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี ที่สำาคัญคือ การดำาเนินการอย่าง

เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดทรัพยากรกระดาษและลดพื้นที่ใน

การจัด  เก็บเอกสาร ประมาณ 2,560 แผ่น/ปี

 การพิมพ์ผลคะแนนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

 การปรับปรุงระบบรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โดยผู้สอบสามารถพิมพ์ผลคะแนน (อย่าง

ไม่เป็นทางการ) ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีที่ทราบผลคะแนน ซึ่งผลคะแนนที่ปรากฏจะเป็นไฟล์ pdf 

เป็นการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการดำาเนินงาน 

 การรับรหัส Internet Account ออนไลน์ 

 นักศึกษาสามารถดำาเนินการรับรหัส Internet Account ของมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเอง

ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน และชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อย

แล้ว ประมาณ 5 วันทำาการหลังจากชำาระเงิน นักศึกษาจะสามารถเข้าระบบการขอรหัส Internet 

Account ผ่าน URL ตามที่ระบุไว้ในระบบ Student Service System 

 Student Service System สำาหรับประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา 

 เพื่อเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับประธาน

หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่บนฐานข้อมูลปัจจุบัน

 IT- SERVICE 

 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์  เป็นบริการ

เกี่ยวกับการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ การขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ การขอใช้

บริการงานระบบสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะ และประเมินความพึงพอใจของ

การให้บริการ 
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ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร

การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการทำาวิจัยเพื่อให้เกิดการ

ค้นคว้าและพัฒนางาน ทั้งสามารถทำางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตผลงานวิจัยเพื่อใช้พัฒนา

งานของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านการศึกษาและสังคมในวงกว้างต่อไป

ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ จำานวน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณ โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การ

ยื่นเสนอขอรับรางวัล เพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนในการดำาเนินการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตำาแหน่ง และทักษะด้าน Soft Skills ซึ่งค่าเฉลี่ยบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพความรู้ความสามารถ 34.87 ชั่วโมง/คน/ปี

               กิจกรรมสำาหรับบุคลากร

 56 ปีบัณฑิตวิทยาลัย ทิศทาง นโยบายการบริหารงาน บัณฑิตวิทยาลัย

 Meet the Dean “New Normal: วิถีชีวิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัย”

 โครงการ “เตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria Ep.2

 โครงการ “เตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria Ep.3

 โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยประจำาปี ศึกษาดูงานบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

 การให้ความรู้ การใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 การให้ความรู้ การใช้งานระบบ e-document สำาหรับบุคลากร

 การให้ความรู้ การใช้งาน ระบบ Assignment Tracker 

 การให้ความรู้ การใช้งานระบบ การจัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติงาน (e-Performance Agreement)  

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย

 โครงการให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit)
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	 บุคลากรเด่น	ปี	2563

 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

 นายนวพล	ศรีวัฒนทรัพย์		นักวิชาการคอมพิวเตอร์

	 ผลการประเมินความผูกพันบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า 

 ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรอยู่ในระดับมาก  4.23 (จาก 5)
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย/ ร่วมกับสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และ

องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ดังนี้

 กิจกรรม วันที่

 โครงการมหิดลอาสาทำาความดี ปีที่ 2 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา 13 พฤศจิกายน 2562 

 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลมหาสวัสดิ์, ถึง 

 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 16 กุมภาพันธ์ 2563
 

 โครงการ “ครูถุงนอน สอนหนังสือ Winter Camp 2019  16-20 ธันวาคม 2562

 ณ โรงเรียนบ้านพุต่อ จ.อุทัยธานี และ จ.น่าน (บัณฑิตวิทยาลัย 

 ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา)
  

 โครงการ “มหิดลร่วมใจ เด็กไทยใฝ่รู้ คู่ชุมชน ณ เทศบาลตำาบล 11 มกราคม 2563

 ศาลายา 
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การดำาเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยน

การทำางานและการให้บริการเป็นระบบออนไลน์ และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยทุกหน่วยงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัยต่างมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน 

ด้านบริการหลักสูตรและนักศึกษา

 พัฒนาระบบการให้บริการหลักสูตรและนักศึกษาให้สามารถดำาเนินการได้โดยไม่ขัดต่อ

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง ประกาศของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค

COVID-19 ทำาให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดำาเนินการตามพันธกิจและภารกิจด้านการกำากับดูแล

มาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาและการให้บริการด้านบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วนและ

ราบรื่น ดังนี้

 - มีแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน การขยายระยะเวลาการศึกษา การรักษา

สภาพนักศึกษา การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/

วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19

 - มีแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานท่ีพักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19

 - การยกเว้นค่าปรับการชำาระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า และค่าปรับส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ล่าช้า สำาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

 - การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564

 - การยกเว้นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
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 - สนับสนุนหลักสูตรในการเตรียมสอนออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ รวบรวม/

ผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อแนะนำาวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในช่อง YouTube  จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ

ต่างๆ ผ่านระบบ Webex และ ZOOM 

 - สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์โดยการประสานงานจัดซื้อโปรแกรม ZOOM 

เพื่อการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรต่างๆ และดำาเนินการบริหารจัดการ ZOOM Accounts โดย

การให้ คำาปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้งาน

 - ให้บริการ ZOOM เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การจัดประชุม ตลอดจนการจัด

กิจกรรมต่างๆ ให้กับหลักสูตร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการจองจากระบบ

 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะ Soft Skills โดยปรับเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้นักศึกษา

สามารถเรียนออนไลน์ผ่านรายวิชาจาก COURSERA

 - เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสาร ผ่านระบบ e-document

 - ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการ การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ออนไลน์ 

ระบบ e-thesis format แทนการให้บริการผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ การตรวจบทคัดย่อออนไลน์ แทนการให้บริการผ่าน

การตรวจจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ออนไลน์ ผ่านระบบ e-thesis 

submission

 - การรับรหัส Internet Account ออนไลน์

 - การพิมพ์ผลคะแนนภาษาอังกฤษออนไลน์

 - เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE Official Account การเพิ่มช่องทางใน

การสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยกิจกรรม Face to Face Consultation Online ผ่าน Zoom 

Application
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 - ปรับเปล่ียนกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เป็น Online Active Recruitment

 - การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และการยื่นคำาร้องขอสละสิทธิ์ออนไลน์

 - การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การให้

ข้อมูลสำาหรับผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน และการสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่าทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติในรูปแบบกิจกรรม Webinar (Online)

ด้านการเงิน	พัสดุ

 - ปรับหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ หรือวิทยากรผู้ที่ทำาหน้าที่

สอนท้ังการเรียนการสอนในช้ันเรียนและการใช้ระบบการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำาหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรที่สังกัดส่วนงานที่นำาเงิน

ไปบริหารจัดการเอง)

 - ปรับหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคคลช่วยปฏิบัติงานในกิจการ

ต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 - ปรับรูปแบบการลงนามขออนุมัติหลักการและอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโดยสามารถลงนาม

แบบออนไลน์

 - แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้สำาหรับการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการ

แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรณีจำาเป็นเร่งด่วน 

 - แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศาลายากับ

บัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 - แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในช่วงสถานการณ์เช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานประจำาปี 2563

65 

ด้านบุคลากร

 - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ืองการกำาหนดวันทำางานและเวลาทำางาน และสถานที่

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

 - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 

ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 - พัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในบัณฑิตวิทยาลัยให้เอื้ออำานวยความสะดวกแก่

บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน 

  ๐  ระบบ Assignment Tracker ในการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน

  ๐  ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน e-Performance Agreement 

 - จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การจัดงานปีใหม่ 

การจัดงานคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น

 - การจัดทำาประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดสวัสดิการเพิ่มเติม ภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564

 - การทำาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำาหรับการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 

COVID-19 สำาหรับบุคลากรประจำาปี 2564 




