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	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	 มีควิามมุ่งมั�นในการทำาหน้าที�แลัะประสานงานกับัส่วินงานต่างๆ	 ของ

มหาวิิทยาลััยมหิดลั ในการผลัิตแลัะพุัฒนาศักยภาพุนักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษาอย่างครบัวิงจัร

ตั�งแต่การกำาหนดทิศทางแลัะสนับัสนุนการสร้างหลัักสูตร การรับัเข้าศึกษา การลังทะเบีัยนเรียน

การพัุฒนาศักยภาพุนักศึกษา การขอสำาเร็จัการศึกษา การกำากับัดูแลัมาตรฐานคุณภาพุระดับั

บััณฑิิตศึกษา การบัริหารจััดการแลัะการให้บัริการแก่หลัักสูตรแลัะนักศึกษา รวิมถึง การบัริการ

วิิชาการด้านภาษาอังกฤษ ผลังานควิามสำาเร็จัแลัะควิามก้าวิหน้าในการดำาเนินงานในรอบัปีที�ผ่าน

มาได้ถูกนำามารวิบัรวิมไว้ิในเล่ัมรายงานประจัำาปี	2564

	 บััณฑิิตวิิทยาลััยขอบัคุณบุัคลัากรทุกท่านที�มุ่งมั�นปฏิิบััติหน้าที�แลัะให้ควิามร่วิมมือใน

การจััดทำารายงานประจัำาปีนี� แลัะหวัิงเป็นอย่างยิ�งว่ิาจัะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจั อีกทั�ง เป็นการ

สื�อสารให้ทุกภาคส่วินได้ทราบัถึงผลัการดำาเนินงานของส่วินงาน

	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยมหิดลั

	 กันยายน	2565

คำำานำา
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	 สภามหาวิิทยาลััยแพุทยศาสตร์มีมติรับัหลัักการ	 “โครงการจััดตั�งบััณฑิิตวิิทยาลััย”

ในการประชุม	ครั�งที�	77/2505	เมื�อวัินที�	28	มีนาคม	พุ.ศ.	2505	แลัะสภาการศึกษาแห่งชาติ

ได้รับัหลัักการ	เมื�อวัินที�	12	กันยายน	พุ.ศ.	2505		ต่อมา	เมื�อวัินที�	4	กุมภาพัุนธ์	พุ.ศ.	2507

บััณฑิิตวิิทยาลััยได้รับัการจััดตั�งอย่างเป็นทางการ	 โดยพุระราชกฤษฎีีกาจััดตั�งบััณฑิิตวิิทยาลััย

ตามพุระราชบััญญัติมหาวิิทยาลััยแพุทยศาสตร์	แลัะได้เปิดรับันักศึกษาครั�งแรกในภาคต้น	ปี

การศึกษา	2505

	 บััณฑิิตวิิทยาลััยดำาเนินงานตามรูปแบับัสหรัฐอเมริกา คือระบับัที�บััณฑิิตวิิทยาลััย

เป็นองค์กรเทียบัเท่าคณะ	 ทำาหน้าที�วิางนโยบัายแลัะแผนงานด้านบััณฑิิตศึกษาให้สอดคล้ัอง

กับันโยบัายของมหาวิิทยาลััย	 ดูแลัมาตรฐานการจััดการเรียนการสอน	 แลัะประสานงานกับั

หน่วิยงานที�รับัผิดชอบัด้านการจััดการเรียนการสอนโดยตรง	 โดย	ศาสตราจัารย์	 นายแพุทย์

สวัิสดิ�	สกุลัไทย์	ได้รับัการแต่งตั�งเป็นคณบัดีท่านแรก	เมื�อวัินที�	18	พุฤษภาคม	พุ.ศ.	2507

แลัะมีศาสตราจัารย์	นายแพุทย์ทองน่าน	วิิภาตะวิณิช	เป็นผู้ช่วิยคณบัดี	โดยที�ในระยะแรกนั�น	

สำานักงานบััณฑิิตวิิทยาลััยตั�งอยู่ที�	ชั�น	2	ตึกอำานวิยการ	โรงพุยาบัาลัศิริราช

คำวิามเป็นมาของบััณฑิิตวิิทยาลััย
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	 ปัจัจุับััน	หลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	ครอบัคลุัม	6	กลุ่ัม

สาขาวิิชาคือ

	 	 กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี

	 	 กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์การแพุทย์คลิันิก

	 	 กลุ่ัมสาธารณสุขศาสตร์

	 	 กลุ่ัมสังคมศาสตร์	มนุษยศาสตร์	แลัะศิลัปศาสตร์

	 	 กลุ่ัมภาษาศาสตร์	วัิฒนธรรม	แลัะการศึกษา

	 	 กลุ่ัมทรัพุยากรแลัะสิ�งแวิดล้ัอม

	 บััณฑิิตวิิทยาลััยทำาหน้าที�ประสานงานกับัส่วินงานต่างๆ ของมหาวิิทยาลััยมหิดลั	

ในการผลิัตแลัะพัุฒนานักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	 ครอบัคลุัมระดับัประกาศนียบััตรบััณฑิิต	

ปริญญาโท	ประกาศนียบััตรบััณฑิิตชั�นสูง	แลัะปริญญาเอก	อย่างครบัวิงจัร	ตั�งแต่การกำาหนด

ทิศทางแลัะสนับัสนุนการสร้างหลัักสูตร	 การรับัเข้าศึกษา	 การลังทะเบีัยนเรียน	 การพัุฒนา

ศักยภาพุนักศึกษา	การขอสำาเร็จัการศึกษา	การกำากับัดูแลัมาตรฐานระดับับััณฑิิตศึกษา	การ

บัริหารจััดการแลัะการให้บัริการแก่หลัักสูตรแลัะนักศึกษา	 รวิมทั�ง	 บัริการวิิชาการด้านภาษา

อังกฤษ นอกเหนือจัากการให้บัริการแก่นักศึกษาแลัะหลัักสูตรแล้ัวิ บััณฑิิตวิิทยาลััยได้ทำา

หน้าที�สนับัสนุนการพัุฒนาหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษาของมหาวิิทยาลััยมหิดลั แลัะแต่งตั�ง

คณะกรรมการบัริหารหลัักสูตรเพืุ�อทำาหน้าที�บัริหารจััดการหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษาทุก

หลัักสูตรสาขา

	 ระยะเวิลัากว่ิา	50	 ปี	 บััณฑิิตวิิทยาลััยพัุฒนาอย่างต่อเนื�อง	 ภายใต้การบัริหารงาน

ของคณบัดี	9	ท่าน

	 	 ศาสตราจัารย์	นายแพุทย์สวัิสดิ�	สกุลัไทย์		 	(พุ.ศ.	2507	-	2516)

	 	 ศาสตราจัารย์	นายแพุทยณัฐ	ภมรประวัิติ		 	(พุ.ศ.	2516	-	2523)

	 	 รองศาสตราจัารย์	นายแพุทย์มันตรี	จุัลัสมัย	 	(พุ.ศ.	2523	-	2539)

	 	 ศาสตราจัารย์	นายแพุทย์อดุลัย์	วิิริยเวิชกุลั	 	(พุ.ศ.	2539	-	2541)

	 	 ศาสตราจัารย์เลีัยงชัย	ลิั�มล้ัอมวิงศ์		 	(พุ.ศ.	2541	-	2545)

	 	 รองศาสตราจัารย์รัศมีดารา	หุ่นสวัิสดิ�	 	(พุ.ศ.	2545	-	2548)

	 	 ศาสตราจัารย์	ม.ร.วิ.ชิษณุสรร	สวัิสดิวัิตน์	 	(พุ.ศ.	2548	-	2550)

	 	 ศาสตราจัารย์	นายแพุทย์บัรรจัง	มไหสวิริยะ			(พุ.ศ.	2550	-	2558)

	 	 ศาสตราจัารย์	แพุทย์หญิงพัุชรีย์	เลิัศฤทธิ�	 	(พุ.ศ.	2558	-	ปัจัจุับััน)
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิิทยาลััยมหิดลั 
พ.ศ. 2563-2566 

ปณิิธาน	 ปัญญาของแผ่นดิน

วิิสััยทััศน์ 	 มหาวิิทยาลััยมหิดลัมุ่งมั�นจัะเป็นมหาวิิทยาลััยอยู่ในอันดับั	1	ใน	100	
	 มหาวิิทยาลััยที�ดีที�สุดของโลักในปี	พุ.ศ.	2573

พัันธกิิจ	 สร้างควิามเป็นเลิัศทางด้านสุขภาพุ	ศาสตร์	ศิลัป์	แลัะนวัิตกรรม	
	 บันพืุ�นฐานของคุณธรรมเพืุ�อสังคมไทยแลัะประโยชน์สุขแก่
	 มวิลัมนุษยชาติ

ค่่านิยมหลัักิ	 M			Mastery		 รู้แจ้ัง	รู้จัริง	สมเหตุ	สมผลั	

	 A			Altruism		 มุ่งผลัเพืุ�อผู้อื�น	

	 H			Harmony		 กลัมกลืันกับัสรรพุสิ�ง	

	 I				Integrity		 มั�นคงยิ�งในคุณธรรม	

	 D		Determination		 แน่วิแน่ทำา	กล้ัาตัดสินใจั	

	 O		Originality		 สร้างสรรค์สิ�งใหม่	

	 L			Leadership		 ใฝ่่ใจัเป็นผู้นำา	

ยุทัธศาสัตร์์	 ยุทธศาสตร์			1	 Global	Research	and	Innovation

	 ยุทธศาสตร์			2	 Innovative	Education	and	Authentic	
	 	 Learning

	 ยุทธศาสตร์			3		 Policy	Advocacy	and	Leaders	in	
	 	 Professional	/	Academic	Services	

	 ยุทธศาสตร์			4		 Management	for	Self-Sufficiency	and	
	 	 Sustainable	Organization	
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แผนยุทธศาสตร์ บััณฑิิตวิิทยาลััย 
พ.ศ. 2562-2566

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

พัันธกิิจ	 1	 กำาหนดทิศทางแลัะสนับัสนุนการสร้างหลัักสูตรแลัะรายวิิชา
	 	 ที�ตอบัสนองควิามต้องการของสังคม

	 2	 กำากับัดูแลัมาตรฐานคุณภาพุระดับับััณฑิิตศึกษา	

	 3	 ส่งเสริมการสร้างผลังานวิิจััย	/ผลังานสร้างสรรค์	นวัิตกรรม	
	 	 แลัะการสร้างเครือข่ายร่วิมกับัภาคอุตสาหกรรม	
	 	 ผู้ประกอบัการ	แลัะหน่วิยงานภาครัฐ

	 4	 พัุฒนาศักยภาพุนักศึกษาให้มีควิามรู้/ทักษะที�จัำาเป็น
	 	 ในศตวิรรษที�	21

	 5	 บัริหารจััดการองค์กรให้ทันสมัย	คล่ัองตัวิแลัะมีธรรมาภิบัาลั

ค่่านิยมหลัักิ	 G	-	Global	Attitude	 มีทัศนคติทันต่อการเปลีั�ยนแปลัง	
	 	 	 ของโลัก

	 R	-	Responsiveness	 ตอบัสนองต่อควิามต้องการของ
	 	 	 ผู้รับับัริการด้วิยควิามรวิดเร็วิ

	 A	-	Agility	 บัริหารจััดการมีควิามคล่ัองตัวิ

	 D	-	Digitalization	 พัุฒนาสู่องค์การดิจิัทัลั

	 S	-	Service	Excellence	 สร้างควิามพึุงพุอใจัสูงสุด
	 	 	 แก่ผู้รับับัริการ

วัิฒนธร์ร์มองค์่กิร์	 มุ่งมั�นบัริการ	พุร้อมรับัการเปลีั�ยนแปลัง
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ยุทัธศาสัตร์์	 ยุทธศาสตร์ที�	1	 การส่งเสริมนวัิตกรรมแลัะงานวิิจััย

	 ยุทธศาสตร์ที�	2		 การส่งเสริมแลัะพัุฒนารูปแบับัรายวิิชาแลัะ	
	 	 	 หลัักสูตรที�ตอบัสนองควิามต้องการของสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที�	3		 การพัุฒนาการกำากับัมาตรฐานหลัักสูตร

	 ยุทธศาสตร์ที�	4		 การส่งเสริมแลัะพัุฒนาคุณลัักษณะของบััณฑิิต
	 	 	 ในศตวิรรษที�	21

	 ยุทธศาสตร์ที�	5		 การส่งเสริมแลัะพัุฒนาบัริการวิิชาการ
	 	 	 ที�ตอบัสนองผู้เรียน

	 ยุทธศาสตร์ที�	6		 การบัริหารจััดการองค์กรสู่ควิามยั�งยืน

นโยบายคุ่ณิภาพั	 มุ่งมั�นพัุฒนาคุณภาพุบััณฑิิตศึกษา

	 แลัะพัุฒนาบััณฑิิตวิิทยาลััย	

	 เป็นองค์การบัริหารจััดการคุณภาพุบััณฑิิตศึกษา

	 เพืุ�อควิามพึุงพุอใจัสูงสุดของผู้รับับัริการ
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	 บััณฑิิตวิิทยาลััยดำาเนินงานตามข้อบัังคับัของมหาวิิทยาลััยมหิดลั ว่ิาด้วิย การ

บัริหารงานในส่วินงาน	พุ.ศ.	2552	ดังนี�

 1. ค่ณิะกิร์ร์มกิาร์นโยบายบัณิฑิิตวิิทัยาลััย 

	 	 ประกอบัด้วิยคณะที�ปรึกษา	มีอธิการบัดีเป็นประธานกรรมการ	คณบัดีบััณฑิิต

วิิทยาลััยเป็นรองประธานกรรมการ แลัะหัวิหน้าส่วินงานที�ดำาเนินการจััดการเรียนการสอน

หลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษาเป็นคณะกรรมการนโยบัาย	ทำาหน้าที�ดังนี�

	 	 1)	 เสนอแนะนโยบัาย แลัะกำาหนดทิศทางการดำาเนินการระดับับััณฑิิตศึกษา

ให้สอดคล้ัองกับันโยบัายของมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 แลัะยุทธศาสตร์ชาติ	20	 ปี	 (พุ.ศ.	2561-

2580)	เพืุ�อให้ได้บััณฑิิตที�มีควิามพุร้อมสำาหรับังานในศตวิรรษที�	21

	 	 2)	 เสนอแนะเกี�ยวิกับัมาตรการแลัะแนวิทางในการตัดสินใจัเชิงรุก เพืุ�อให้การ

ขับัเคลืั�อนงานบััณฑิิตศึกษาเป็นไปตามนโยบัายของมหาวิิทยาลััย แลัะขับัเคลืั�อนให้เกิดผลั

เป็นรูปธรรม

 2. ค่ณิะกิร์ร์มกิาร์ปร์ะจำาบัณิฑิิตวิิทัยาลััย

	 	 ประกอบัด้วิย	คณบัดีบััณฑิิตวิิทยาลััยเป็นประธานกรรมการ	แลัะมีรองคณบัดี

บััณฑิิตวิิทยาลััย คณาจัารย์หรือพุนักงานประจัำาของส่วินงานที�ดำาเนินการบััณฑิิตศึกษาเป็น

กรรมการ	มีหน้าที�ดังนี�

	 	 1)	 ดำาเนินงานตามนโยบัายแลัะแผนงานตามที�คณะกรรมการนโยบัายกำาหนด

	 	 2)		ให้คำาปรึกษาแลัะคำาแนะนำาแก่คณบัดี

	 	 3)		วิางระเบีัยบัปฏิิบััติ แลัะออกข้อบัังคับัของบััณฑิิตวิิทยาลััย เกี�ยวิกับังาน

บััณฑิิตศึกษา	โดยไม่ขัดต่อระเบีัยบั	ข้อบัังคับั	แลัะนโยบัายของมหาวิิทยาลััย

	 	 4)	 พิุจัารณาเสนอเปิดหรือปิดโครงการบััณฑิิตศึกษา หลัักสูตรแลัะรายลัะเอียด

เกี�ยวิกับัหลัักสูตรของบััณฑิิตวิิทยาลััยที�จัะเสนอต่อสภามหาวิิทยาลััย

	 	 5)	 พิุจัารณาดำาเนินการวัิดผลัแลัะประเมินผลับััณฑิิตศึกษา

การบัริหารงานของบััณฑิิตวิิทยาลััย
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 3. ค่ณิะกิร์ร์มกิาร์พิัจาร์ณิากิลัั�นกิร์องหลัักิสูัตร์ร์ะดัับบัณิฑิิตศึกิษา

	 	 มหาวิิทยาลััยมหิดลัได้แต่งตั�งคณะกรรมการพิุจัารณากลัั�นกรองหลัักสูตร

ระดับับััณฑิิตศึกษา เพืุ�อให้มีหน้าที�พิุจัารณากลัั�นกรองหลัักสูตร ให้ควิามเห็นชอบัแลัะให้ข้อ

เสนอแนะเกี�ยวิกับัหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษาก่อนเสนอที�ประชุมคณะกรรมการประจัำา

มหาวิิทยาลััยมหิดลั	แลัะสภามหาวิิทยาลััยมหิดลั

 4. ค่ณิะกิร์ร์มกิาร์บริ์หาร์บัณิฑิิตวิิทัยาลััย  

	 	 ประกอบัด้วิยคณบัดีบััณฑิิตวิิทยาลััยเป็นประธานกรรมการ แลัะมีรองคณบัดี

บััณฑิิตวิิทยาลััย	ผู้ช่วิยคณบัดีบััณฑิิตวิิทยาลััย	แลัะหัวิหน้างาน	เป็นกรรมการ	มีหน้าที�ดังนี�

	 	 1)	 รับันโยบัายจัากผู้บัริหารบััณฑิิตวิิทยาลััย แลัะนำาไปวิางแผนปฏิิบััติการให้

สอดคล้ัองกับัเป้าหมาย	พัุนธกิจัของบััณฑิิตวิิทยาลััย

	 	 2)	 จััดทำาแผนงาน	โครงการ	ให้สอดคล้ัองกับันโยบัายแลัะกลัยุทธ์ของบััณฑิิต

วิิทยาลััย

	 	 3)	 รายงานผลัการปฏิิบััติงานตามแผนงาน	หรือโครงการ	พุร้อมรายงานควิาม

ก้าวิหน้า	ปัญหาอุปสรรค	แลัะเสนอแนวิทางแก้ไขการดำาเนินงานตามแผน		เพืุ�อให้การดำาเนิน

งานของบััณฑิิตวิิทยาลััยมีประสิทธิภาพุแลัะประสิทธิผลั	
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ผ้�บัริหารบััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิดลั
(1	ตุลัาคม	2563	–	30	กันยายน	2564)

ศาสตราจัารย์	ดร.	แพุทย์หญิงพัุชรีย์	เลิัศฤทธิ�	
คณบัดีบััณฑิิตวิิทยาลััย				

1

5

3

7

2

6

4

8

1.	 รองศาสตราจัารย์	ดร.	วิราภรณ์	อัครปทุมวิงศ์	 รองคณบัดีฝ่่ายวิิชาการ

2.	 ผู้ช่วิยศาสตราจัารย์ธนดลั	ปริตรานันท์	 รองคณบัดีฝ่่ายแผนแลัะการคลััง

3.	 ผู้ช่วิยศาสตราจัารย์	ดร.	สมชัย	ตระการรุ่ง	 รองคณบัดีฝ่่ายบัริหารจััดการ
	 	 การศึกษา

4.	 อาจัารย์	ดร.	นภดลั	วิณิชวิรนันท์	 รองคณบัดีฝ่่ายบัริหาร
	 	 เทคโนโลัยีดิจิัทัลั							

5.	 รองศาสตราจัารย์	ดร.	บุัณยฤทธิ�	ปัญญาภิญโญผลั	 รองคณบัดีฝ่่ายบัริหารแลัะ
	 	 ภารกิจัพิุเศษ	 	

6.	 ผู้ช่วิยศาสตราจัารย์	ดร.	นายแพุทย์ชูศักดิ�	โอกาศเจัริญ	 รองคณบัดีฝ่่ายการศึกษา
	 	 แบับัดิจิัทัลั

7.	 Dr.	Aung	Win	Tun	 รองคณบัดีฝ่่ายวิิเทศสัมพัุนธ์	

8.	 ผู้ช่วิยศาสตราจัารย์	ดร.	นายแพุทย์วิิชิต	สุธรรมมารักษ์	 ผู้ช่วิยคณบัดีฝ่่ายการตลัาดดิจิัทัลั
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หัวิหน�างาน/ หัวิหน�าบััณฑิิตวิิทยาลััยสาขา
(1	ตุลัาคม	2563	–	30	กันยายน	2564)

1

5 6 7 98
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2
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3
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	 1.	 นางสาวิกรรณิการ์	แสงศรี	 รักษาการหัวิหน้างานรับันักศึกษา

	 2.	 นายราเมศ	ทิพุย์เนตรา		 หัวิหน้างานบัริการการศึกษา	
	 	 	 (ดำารงตำาแหน่งถึง	31	กรกฎีาคม	2564)

	 3.	 ดร.สุภาพุร	จัตุรภัทร	 รักษาการหัวิหน้างานกิจัการนักศึกษา

	 4.	 นางสาวิสปันนา	ศรีเวีิยง		 รักษาการหัวิหน้างานศูนย์ภาษา

	 5.	 นางสาวิลัลิัตา	อดุลัย์กิตติไพุศาลั	 หัวิหน้างานวิิเทศสัมพัุนธ์	สื�อสารองค์กร
	 	 	 แลัะภารกิจัพิุเศษ		

	 6.	 นางสาวิธัญวิลััย	สิริไพุโรจัน์	 หัวิหน้างานบัริการสร้างเสริมศักยภาพุทุนมนุษย์

	 7.	 นางสาวิทิวิาลััย	สุจิันพุรัหม		 รักษาการหัวิหน้างานแผนแลัะพัุฒนา	

	 8.	 นางสาวิเครือวัิลัย์	สุขสมัย	 หัวิหน้างานคลััง

	 9.	 นางนันทวัิน	สุวิงศ์	 รักษาการหัวิหน้างานพัุสดุ		

	10.	 นางอมรรัตน์	ภู่นคร	 หัวิหน้างานทรัพุยากรบุัคคลั

	11.	 นายนฤดลั	คงทน	 หัวิหน้างานพัุฒนาหลัักสูตร

	12.	 นายวิรัญชัย	พุนานุรักษา		 รักษาการหัวิหน้างานเทคโนโลัยีสารสนเทศ

	13.	 นางขวัิญฤทัย	ราชสีห์	 หัวิหน้างานบัริหารทั�วิไป
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อัตรากำาลัังของบััณฑิิตวิิทยาลััย 

              คุ่ณิวุิฒิ (ค่น)  อายุงาน
    กิลุ่ัมบุค่ลัากิร์ 

จำานวิน สััดัส่ัวิน
    ตำ�ากิว่ิา โดัยเฉล่ั�ย

  
(ค่น) (ร้์อยลัะ)

 
ป.เอกิ ป.โทั ป.ตร่์

 ป.ตร่์ (ปี)

	 ผู้บัริหารระดับัสูง	 8	 5.40	 7	 1	 -	 -	 20.38	

	 หัวิหน้างาน	 12	 8.10	 1	 5	 6	 -	 18.92

	 คณาจัารย์	 9	 6.10	 3	 6	 -	 -	 2.56

	 สายสนับัสนุน	 119	 80.40	 -	 27	 75	 17	 15.34

 ร์วิม 148 100.00 11 39 81 17 14.30

อัตรากำาลัังของบััณฑิิตวิิทยาลััย	ปีงบัประมาณ	พุ.ศ.	2564	(หน่วิย	:	คน)
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อาคำาร สถานท่�

 สัถานท่ั� ท่ั�ตั�ง พ้ั�นท่ั� (ตร์ม.)

	 อาคารบััณฑิิตวิิทยาลััย	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	ศาลัายา	 5,400

	 อาคารกิจักรรม	บััณฑิิตวิิทยาลััย	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	ศาลัายา	 720

	 อาคารเก็บัเอกสาร	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	ศาลัายา	 200

	 บััณฑิิตวิิทยาลััย		 ชั�น	2	อาคารพุรีคลิันิก	(PRECLINIC)		 60
	 สาขาคณะทันตแพุทยศาสตร์	 คณะทันตแพุทยศาสตร์	

	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	 ชั�น	3	อาคารรักษ์สิ�งแวิดล้ัอม		 56
	 สาขาคณะแพุทยศาสตร์		 คณะแพุทยศาสตร์ศิริราชพุยาบัาลั	
	 ศิริราชพุยาบัาลั

	 สมาคมศิษย์เก่า	 ชั�น	4	อาคารกิจักรรมบััณฑิิตวิิทยาลััย		 172
	 	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	ศาลัายา

	 องค์การนักศึกษา	แลัะ		 ชั�น	3	อาคารกิจักรรมบััณฑิิตวิิทยาลััย	 172	
	 สภานักศึกษา	บััณฑิิตวิิทยาลััย		 ศาลัายา	 	



รายงานประจำำาปี 2564         
บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิดลั

18 

งบัประมาณ

  
งบปร์ะมาณิ กิาร์ใช้้จ่าย

 ร้์อยลัะกิาร์ใช้้จ่าย 

 ท่ั�มาของงบปร์ะมาณิ
 ท่ั�ได้ัรั์บอนุมัติ (บาทั) งบปร์ะมาณิ (บาทั)

 งบปร์ะมาณิเท่ัยบกัิบ

    จำานวินท่ั�ได้ัรั์บอนุมัติ

	 เงินงบัประมาณแผ่นดิน	 40,067,660.00	 	39,261,069.21	 97.99

	 เงินรายได้กองทุน	 	7,085,000.00	 	1,866,916.76	 26.35

	 เงินรายได้ส่วินงาน	 	248,800,000.00	 185,759,194.94	 74.66

	 เงินรายได้มหาวิิทยาลััย	 									5,500,000.00			 	5,497,450.00	 99.95

 ร์วิมทัั�งสิั�น  301,452,660.00      232,384,630.91   77.09

งบัประมาณของบััณฑิิตวิิทยาลััยที�ได้รับัการอนุมัติแลัะการใช้จ่ัายงบัประมาณ

ประจัำาปีงบัประมาณ	พุ.ศ.	2564
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การใช้จ่ัายงบัประมาณของบััณฑิิตวิิทยาลััย	จัำาแนกตามหมวิดรายจ่ัาย	

ประจัำาปีงบัประมาณ	พุ.ศ.	2564

 หมวิดัร์ายจ่าย เงินงบปร์ะมาณิ เงินกิองทุัน เงินร์ายได้ั เงินร์ายได้ั ร์วิมทัั�งสิั�น
    ส่ัวินงาน มหาวิิทัยาลััย

	 เงินเดือน	 35,151,575.81	 -	 38,335,794.87	 -	 73,487,370.68

	 ค่าจ้ัางประจัำา	 1,027,740.00	 -	 2,400,000.00	 -	 3,427,740.00

	 ค่าจ้ัางชั�วิคราวิ	 1,247,380.00	 -	 1,922,474.48	 -	 3,169,854.48

	 ค่าตอบัแทน	 288,000.00	 5,775.00	 68,646,306.67	 -	 68,940,081.67

	 ค่าใช้สอย	 772,357.50	 818,253.76	 23,030,817.10	 -	 24,621,428.36

	 ค่าวัิสดุ	 -	 39,040.00	 16,467,570.98	 -	 16,506,610.98

	 ค่าสาธารณูปโภค	 536,102.70	 -	 1,209,172.91	 -	 1,745,275.61

	 ค่าครุภัณฑ์ิ	 -	 -	 5,660,639.67	 -	 5,660,639.67

	 ค่าที�ดินฯ	 -	 -	 4,399,000.00	 -	 4,399,000.00

	 เงินอุดหนุน	 237,913.20	 1,003,848.00	 23,687,418.26	 5,497,450.00	 30,426,629.46

 ร์วิมทัั�งสิั�น 39,261,069.21 1,866,916.76 185,759,194.94 5,497,450.00 232,384,630.91
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เงินงบัประมาณแผ่นดิน	13.30%	

เงินรายได้กองทุน	2.35%	

เงินรายได้ส่วินงาน	82.53%

เงินรายได้มหาวิิทยาลััย	1.82%

เงินงบัประมาณแผ่นดิน	16.89%	

เงินรายได้กองทุน	0.80%	

เงินรายได้ส่วินงาน	79.94%

เงินรายได้มหาวิิทยาลััย	2.37%

งบัประมาณของบััณฑิิตวิิทยาลััยที�ได้รับัอนุมัติ	ปีงบัประมาณ	พุ.ศ.	2564

82.53%	

13.30%	 2.35%	

1.82%	

การใช้จ่ัายงบัประมาณของบััณฑิิตวิิทยาลััย	ปีงบัประมาณ	พุ.ศ.	2564

79.94%	

16.89%	 0.80%	

2.37%	
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ผลัการดำาเนินงาน ประจำำาปี 2564
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ผลัการดำาเนินงานท่�โดดเด่น

1.		บััณฑิิตวิิทยาลััยมีนโยบัายส่งเสริมควิามเป็นนานาชาติด้านการศึกษา		

2.		บััณฑิิตวิิทยาลััยตั�งศูนย์ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพุใจัสำาหรับันักศึกษาระดับั

บััณฑิิตศึกษา	(Counselling	Center)

3.		บััณฑิิตวิิทยาลััย	ได้รับัประกาศนียบััตร	Carbon	Neutral	Certificate	

	 จัากองค์การบัริหารจััดการก๊าซเรือนกระจัก	(องค์การมหาชน)		

4.		บััณฑิิตวิิทยาลััยส่งเสริมสนับัสนุนแลัะการสร้างสภาพุแวิดล้ัอมการทำางาน

	 แบับัดิจิัทัลัสำาหรับับุัคลัากรบััณฑิิตวิิทยาลััย
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บััณฑิิตวิิทยาลััยม่นโยบัายส่งเสริมคำวิามเป็นนานาชาติด�านการศึกษา 

 

	 ปัจัจุับััน	 การจััดการศึกษาระดับัอุดมศึกษาได้ขยายตัวิอย่างกว้ิางขวิางไปทั�วิโลัก	

สถาบัันอุดมศึกษาหลัายแห่งทั�งในแลัะต่างประเทศมีนโยบัายส่งเสริมควิามเป็นนานาชาติ	 ซึ�ง

ปัจัจััยหนึ�งคือการเพิุ�มจัำานวินนักศึกษาต่างชาติ	 โดยบััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 มี	

นโยบัายในการส่งเสริมแลัะพัุฒนารูปแบับัรายวิิชาแลัะหลัักสูตรที�ตอบัสนองควิามต้องการ

ของสังคม	 (ยุทธศาสตร์บััณฑิิตวิิทยาลััย	 ข้อ	2)	 มีเป้าประสงค์ที�จัะเพิุ�มจัำานวินนักศึกษาชาวิ

ต่างชาติในระดับับััณฑิิตศึกษา	ภายใต้กิจักรรม	ดังนี�

	 -	 การดำาเนินการเจัรจัาควิามร่วิมมือระหว่ิางหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษาของ

มหาวิิทยาลััยมหิดลักับัมหาวิิทยาลััยในประเทศกลุ่ัมเป้าหมายในภูมิภาคเอเชีย (Business	

Matching)

	 -	 การประชาสัมพัุนธ์หลัักสูตรที�อยู่ในควิามสนใจัของสถาบัันอุดมศึกษาใน

ประเทศกลุ่ัมเป้าหมาย

	 -	 การดำาเนินการศึกษาข้อมูลัด้านการตลัาดเพืุ�อเพิุ�มจัำานวินนักศึกษาต่างชาติ

	 -	 การดำาเนินกิจักรรมเพืุ�อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

	 -	 Active	Recruitment	and	Online	Interview

	 จัากแผนกิจักรรมดังกล่ัาวิ	 บััณฑิิตวิิทยาลััยจึังมีภารกิจัที�จัะต้องสร้างแลัะพัุฒนา

เครือข่ายควิามร่วิมมือกับัสถาบัันอุดมศึกษาในต่างประเทศ	 ไปพุร้อมๆ	 กับัการใช้เครือข่าย

ศิษย์เก่าในการเพิุ�มทุนการศึกษา	 แลัะการทำา	 Active	Recruitment	and	Online	Interview	

โดยเฉพุาะอย่างยิ�งในภูมิภาคเอเชีย ซึ�งเป็นฐานการผลิัตแลัะการพัุฒนาเศรษฐกิจัที�สำาคัญ	

รวิมทั�ง	 ยังเป็นภูมิภาคที�มีสถาบััน/หน่วิยงานต่างๆ	 ที�จัะสามารถสร้างควิามร่วิมมือแลัะพัุฒนา

ร่วิมกันในภาคส่วินอุดมศึกษา โดยภารกิจัในการพุัฒนากรอบัควิามร่วิมมือแลัะเครือข่าย

ทางวิิชาการของบััณฑิิตวิิทยาลััยในภูมิภาคเอเชียตะวัินออกเฉียงใต้นี�จัะยังประโยชน์ให้กับั

หลัักสูตรต่างๆ	ของมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 ทั�งด้านการเรียนการสอน	การวิิจััย	แลัะการบัริการ

วิิชาการ	 เพืุ�อตอบัรับัต่อการเปลีั�ยนแปลัง	 การสร้างเสริมองค์กรแลัะส่วินงานให้มีศักยภาพุ	

ในการแข่งขันกับัสถาบัันอุดมศึกษาอื�นๆ	 อีกทั�ง	 สร้างควิามโดดเด่นด้านบััณฑิิตศึกษาของ

มหาวิิทยาลััยมหิดลัได้ในเวิทีนานาชาติ
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 1.	 มีีการทำำาความีร่วมีมืีอระหว่างหลัักสููตรระดัับบัณฑิิตศึึกษา มีหาวิทำยาลััย		

	 	 มีหิดัลั	กับมีหาวิทำยาลััยในประเทำศึกล่่ัมีเป้าหมีาย

	 มีการจััดทำา	 MOU	 ระหว่ิาง	 Mahidol	University,	 Thailand	 แลัะ	 Chengdu	

University,	People’s	Republic	of	China	เพืุ�อสร้างควิามร่วิมมือในการแลักเปลีั�ยนนักศึกษา

คณาจัารย์	 เจ้ัาหน้าที�แลัะนักวิิจััย	 การแลักเปลีั�ยนทางวิิชาการ	 ศิลัปวัิฒนธรรม	 การทำางาน

วิิจััยร่วิมกัน	รวิมถึงควิามร่วิมมือทางการศึกษาอื�นๆ	

 กิิจกิร์ร์มร์ะหว่ิางกิาร์จัดัทัำา MOU

	 Webinar	 for	 information	 sharing	 with	 Chengdu	 University	 (Master	 of	

Nursing	Science	Program)	เมื�อวัินที�	3	พุฤษภาคม	2564	เพืุ�อนำาเสนอข้อมูลัของหลัักสูตร

พุยาบัาลัศาสตรมหาบััณฑิิต	(หลัักสูตรนานาชาติ)	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	แก่นักศึกษาพุยาบัาลั

ระดับัปริญญาตรี	ของ	Chengdu	University	เพืุ�อประกอบัการตัดสินใจัในการศึกษาต่อระดับั

บััณฑิิตศึกษา	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 โดยมี	 ผู้ช่วิยศาสตราจัารย์	 ดร.สุภาภัค	 เภตราสุวิรรณ	

ประธานหลัักสูตรพุยาบัาลัศาสตรมหาบััณฑิิต	คณะพุยาบัาลัศาสตร์	แลัะ	อาจัารย์	ดร.จิัราพุร

ไลันิงเกอร์ ประธานหลัักสูตรพุยาบัาลัศาสตรมหาบััณฑิิต คณะแพุทยศาสตร์โรงพุยาบัาลั

รามาธิบัดี	 นำาเสนอข้อมูลัของหลัักสูตร	 นอกจัากนี�	 Dr.Aung Win Tun	 รองคณบัดีฝ่่าย

วิิเทศสัมพัุนธ์	บััณฑิิตวิิทยาลััย	แลัะ	Wang	Chenhao	นักศึกษาบััณฑิิตวิิทยาลััย	ร่วิมนำาเสนอ

ข้อมูลัที�เกี�ยวิข้อง	ทั�งนี�	มีนักศึกษาจัาก	Chengdu	University	สนใจัเข้าร่วิมฟััง	45	คน
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	 2.	 มีีการดัำาเนินการด้ัานศิึษย์เก่าเพืื่�อสูร้างเครือข่่ายศิึษย์เก่าในต่างประเทำศึ	

 

  1)  โค่ร์งกิาร์ Webinar ในหัวิข้อ Alumni Talk 1: Fireside chat with   

Pankaj Baral	ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	เมื�อวัินที�	19	ธันวิาคม	2563	ดำาเนินรายการโดย	

Dr.Aung	Win	Tun	รองคณบัดีฝ่่ายวิิเทศสัมพัุนธ์	แลัะ	Asst.	Prof.	Dr.Pankaj	Baral	ศิษย์เก่า

คณะวิิทยาศาสตร์ ได้ร่วิมถ่ายทอดประสบัการณ์ในการใช้ชีวิิตขณะที�กำาลัังศึกษาอยู่ใน

มหาวิิทยาลััย	 แลัะการทำา	 Postdoctoral	Research	Fellow	at	Harvard	Medical	School	

โครงการนี�เปิดโอกาสให้นักศึกษา	ศิษย์เก่ามหาวิิทยาลััยมหิดลั	แลัะบุัคคลัทั�วิไปเข้าร่วิม
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  2)  โค่ร์งกิาร์ MU Grad Webinar อบร์มในหัวิข้อ Conflict Management 

and Organizational Communication ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	 เมื�อวัินที�	20	 แลัะ	27	

กุมภาพัุนธ์	 2564	 โดย	 Dr.Mark	 Stephan	 Felix	 อาจัารย์ประจัำาคณะสังคมศาสตร์แลัะ

มนุษยศาสตร์	 ให้เกียรติเป็นวิิทยากรพิุเศษในการอบัรม	 ทั�งนี�	 มีศิษย์เก่าระดับับััณฑิิตศึกษา	

มหาวิิทยาลััยมหิดลั	เข้าร่วิมกว่ิา	40	ท่าน



บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิดลั
รายงานประจำำาปี 2564

27 

  3) โค่ร์งกิาร์ MU Grad Webinar อบร์มในหัวิข้อ Creative Design 

Thinking	เมื�อวัินที�	27	มีนาคม	แลัะ	วัินที�	3	เมษายน	2564	ผ่านระบับั	Microsoft	Teams	

โดย	ผู้ช่วิยศาสตราจัารย์	ดร.ศรีสุภา	ปาลักะวิงศ์	ณ	อยุธยา	อาจัารย์ประจัำาคณะเทคโนโลัยี

สารสนเทศแลัะการสื�อสาร	 ให้เกียรติเป็นวิิทยากร	 โครงการนี�มีศิษย์เก่าทั�งชาวิไทยแลัะชาวิ

ต่างชาติเข้าร่วิมกว่ิา	40	คน
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  4)  โค่ร์งกิาร์ MU Grad Webinar หัวิข้อ Developing Global Youth 

Leadership from a Sustainable Development Perspective ออนไลัน์ผ่านระบับั	Zoom	

Meeting เมื�อวัินที�	26	มิถุนายน	2564	โดยได้รับัเกียรติจัาก	Prof.Du	Jie,	Ph.D.	ผู้อำานวิยการ	

Office	of	International	Cooperation	and	Exchange	แลัะคณบัดี	Overseas	Education	

College	of	Chengdu	University	(CDU)	เป็นผู้บัรรยายพิุเศษ	แลัะได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วิม

กิจักรรมได้ถามคำาถามแลัะแลักเปลีั�ยนแนวิคิดร่วิมกับัผู้บัรรยาย	ซึ�งกิจักรรมนี�มีศิษย์เก่าแลัะ

นักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษาเข้าร่วิมกว่ิา	70	คน

	 3.	 จััดั	On-site	Active	Recruitment	/	Online	Active	Recruitment	

	 	 ในประเทำศึเป้าหมีาย

  1)  โค่ร์งกิาร์ Online Active Recruitment and Online Interview 2021     

(ค่รั์�งท่ั� 1)	 ผ่านระบับั	 Zoom	Meeting	 ในวัินเสาร์ที�	6	 มีนาคม	2564	 มีหลัักสูตรเข้าร่วิม

กิจักรรม	45	หลัักสูตร	ถือเป็นการจััด	Online	Interview	ในรูปแบับั	new	normal	ที�ปรับัให้

เข้ากับัสถานการณ์	COVID-19	เป็นครั�งแรก	ทั�งนี�	มีผู้สนใจัเข้าศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษาต่าง

ชาติ	เข้าร่วิมกว่ิา	150	คน
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  2)  โค่ร์งกิาร์ Online Active Recruitment and Online Interview 2021    

(ค่รั์�งท่ั� 2)	ในรูปแบับัออนไลัน์ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	โดยจััด	2	รอบั	

	 	 รอบัที�	1	เมื�อวัินเสาร์ที�	29	พุฤษภาคม	2564	มีคณะต่างๆ	เข้าร่วิม	7	คณะ

ได้แก่	คณะวิิศวิกรรมศาสตร์	คณะสิ�งแวิดล้ัอมแลัะทรัพุยากรศาสตร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	

คณะสังคมศาสตร์แลัะมนุษยศาสตร์ สถาบัันพัุฒนาสุขภาพุอาเซียน สถาบัันนวัิตกรรมการ

เรียนรู้	แลัะ	สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	โดยมีชาวิต่างชาติสนใจัเข้าร่วิมกว่ิา	130	คน



รายงานประจำำาปี 2564         
บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิดลั

30 

	 	 รอบัที�	2	วัินเสาร์ที�	5	มิถุนายน	2564	มีคณะเข้าร่วิม	11	คณะ	ได้แก่	คณะ

พุยาบัาลัศาสตร์	 คณะวิิทยาศาสตร์	 คณะเวิชศาสตร์เขตร้อน	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 คณะ

เทคโนโลัยีสารสนเทศแลัะการสื�อสาร	 คณะแพุทยศาสตร์ศิริราชพุยาบัาลั	 คณะแพุทยศาสตร์

โรงพุยาบัาลัรามาธิบัดี	 สถาบัันโภชนาการ	 สถาบัันสิทธิมนุษยชนแลัะสันติศึกษา	 สถาบััน

ชีวิวิิทยาศาสตร์โมเลักุลั	 แลัะ	 วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยีการกีฬา	 โดยมีชาวิต่าง

ชาติสนใจัเข้าร่วิมกิจักรรมกว่ิา	90	คน

	 ทั�งนี�	จัากการดำาเนินกิจักรรมในโครงการดังกล่ัาวิ	ส่งผลัให้ในปีการศึกษา	2564	

มีจัำานวินผู้สมัครชาวิต่างชาติเพิุ�มขึ�น

 ปีกิาร์ศึกิษา จำานวินผูู้้สัมัค่ร์ จำานวินผูู้้ท่ั�ได้ัรั์บกิาร์ตอบรั์บ

	 2563	 804	 434

	 2564	 1,031	 480
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บััณฑิิตวิิทยาลััยตั�งศ้นย์ให�คำำาปรึกษาด�านสุขภาพใจำ
สำาหรับันักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา (Counselling Center)

 

	 จัากสภาวิะแวิดล้ัอมปัจัจุับัันที�มีการเปลีั�ยนแปลังอย่างรวิดเร็วิ	 ส่งผลักระทบัต่อ

การดำาเนินชีวิิตทั�งทางตรงแลัะทางอ้อม โดยเฉพุาะกับันักศึกษาในระดับับััณฑิิตศึกษาที�ต้อง

เคร่งเครียดกับัการเรียนอยู่แล้ัวิ	จันอาจันำามาสู่ภาวิะอาการซึมเศร้า	ซึ�งหากนักศึกษาไม่ได้รับั

การช่วิยในเบืั�องต้นอย่างทันท่วิงทีก็อาจัจัะทำาให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้

	 บััณฑิิตวิิทยาลััยเล็ังเห็นถึงปัญหาที�อาจัเกิดขึ�นกับันักศึกษา	 จึังได้ดำาเนินการจััด

ตั�งศูนย์ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพุใจัสำาหรับันักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	(Counselling	Center)	

โดยกิจักรรมครอบัคลัุมถึง การอบัรมให้ควิามรู้ด้านการคัดกรองอาการของโรคแก่อาจัารย์	

ที�ปรึกษาแลัะเจ้ัาหน้าที�หลัักสูตร	การจััดอบัรมให้แก่เจ้ัาหน้าที�ที�เกี�ยวิข้องกับัการให้คำาปรึกษา	

ในด้านต่างๆ	แก่นักศึกษา	แลัะ	การจััดตั�งศูนย์ให้คำาปรึกษา	ณ	อาคารบััณฑิิตวิิทยาลััย	โดย

มีนักจิัตวิิทยามาให้คำาปรึกษาตามที�ได้นัดหมายไวิ้ ซึ�งเริ�มเปิดให้บัริการตั�งแต่เดือนมีนาคม	

2564 ทั�งนี� นักศึกษาสามารถขอนัดหมายเข้ารับับัริการผ่านระบับัออนไลัน์แลัะเลืัอกขอรับั	

คำาปรึกษาได้ทางช่องทางออนไลัน์หรือด้วิยตนเอง	
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บััณฑิิตวิิทยาลััยได�รับั Carbon Neutral Certificate 
จำากองคำ์การบัริหารจำัดการก๊าซเรือนกระจำก (องคำ์การมหาชน)

 

	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 เห็นถึงควิามสำาคัญแลัะมีควิามรับัผิดชอบั

ต่อสังคมแลัะสิ�งแวิดล้ัอม อีกทั�ง	 ต้องการให้บุัคลัากรทำางานในสภาพุแวิดล้ัอมที�ดี	 จึังดำาเนิน

กิจักรรมต่างๆ	ให้สอดคล้ัองกับันโยบัายการส่งเสริมควิามเป็นมหาวิิทยาลััยเชิงนิเวิศน์	(Eco-	

University)	ของมหาวิิทยาลััยมหิดลัอย่างสมำ�าเสมอ

	 การประเมินคาร์บัอนฟุัตพุริ�นท์ขององค์กร	(Carbon	Footprint	for	Organization:	

CFO)	 เป็นวิิธีการที�แสดงข้อมูลัการปล่ัอยแลัะดูดกลัับัก๊าซเรือนกระจักที�เกิดขึ�นจัากกิจักรรม

การดำาเนินงานขององค์กร	ทั�งการผลิัตแลัะการบัริการขององค์กร	สามารถจัำาแนกสาเหตุของ

การปล่ัอยก๊าซเรือนกระจักที�มีนัยสำาคัญแลัะนำาไปสู่การกำาหนดแนวิทางการบัริหารจััดการ

เพืุ�อลัดการปล่ัอยก๊าซเรือนกระจักได้อย่างมีประสิทธิภาพุ	 อีกทั�ง	 สามารถใช้เป็นเครื�องมือ

ประเมินการปล่ัอยก๊าซเรือนกระจักที�เกิดขึ�นได้

 วัิตถุปร์ะสังค์่

	 1.	 เพืุ�อจััดทำาคาร์บัอนฟุัตพุริ�นท์ขององค์กร	 แลัะบััญชีรายการแสดงสถานภาพุ

การปล่ัอยก๊าซเรือนกระจักที�เกิดจัากกิจักรรมต่างๆ	ภายในบััณฑิิตวิิทยาลััย	ซึ�งสามารถเชื�อม

โยงสู่การบัริหารจััดการการปลั่อยก๊าซเรือนกระจักภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพุใน

อนาคต

	 2.	 เพืุ�อเป็นข้อมูลัสนับัสนุนการทวินสอบับััญชีรายการก๊าซเรือนกระจัก	 รวิมถึง

การขอขึ�นทะเบีัยน	 แลัะให้การรับัรองผลัคาร์บัอนฟุัตพุริ�นท์ขององค์กรในระดับัการรับัแบับั

จัำากัด	(Limited	Assurance)	ที�ระดับัควิามมีสาระสำาคัญเท่ากับั	5%	Materiality	กับัองค์การ

บัริหารจััดการก๊าซเรือนกระจัก	(องค์การมหาชน)

 เป้าหมายแลัะผู้ลักิาร์ดัำาเนินงาน

	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 ได้รับัประกาศนียบััตร	 Carbon	 Neutral	

Certificate	 จัากองค์การบัริหารจััดการก๊าซเรือนกระจัก	 (องค์การมหาชน)	 โดยมีผลัตั�งแต่

วัินที�	27	พุฤษภาคม	2564	โดยผลัการรับัรองมีอายุ	1	ปี
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บััณฑิิตวิิทยาลััยส่งเสริมสนับัสนุนแลัะสร�างสภาพแวิดลั�อม
การทำางานแบับัดิจำิทัลัสำาหรับับัุคำลัากร

 

	 บััณฑิิตวิิทยาลััยส่งเสริมสนับัสนุนแลัะสร้างสภาพุแวิดล้ัอมการทำางานแบับัดิจิัทัลั

สำาหรับับุัคลัากร	แลัะบัริหารควิามเปลีั�ยนแปลังที�เกิดขึ�นในช่วิงสถานการณ์	COVID-19	โดย

การสร้างระบับัสารสนเทศเพืุ�อสนับัสนุนการปฏิิบััติงาน	เพืุ�อให้บุัคลัากรสามารถปฏิิบััติงานได้

อย่างคล่ัองตัวิ	ด้วิยการส่งเสริมพัุฒนาทักษะด้านดิจิัทัลัให้บุัคลัากร	แลัะสร้างบัรรยากาศการ

เรียนรู้ร่วิมกันผ่านกิจักรรม	ดังนี�		

	 1.	 สูร้างระบบสูารสูนเทำศึเพืื่�อสูนับสูน่นการปฏิิบัติงานข่องบ่คลัากร

  • พััฒนาร์ะบบ Assignment Tracker ในกิาร์บันทึักิเวิลัากิาร์ปฏิิบัติงาน

	 	 	 1)	 มีระบับัเพืุ�อรองรับัการปฏิิบััติงานของบุัคลัากรในการ	Work	from		

	 	 	 	 Home

	 	 	 2)	 เพืุ�อให้บุัคลัากรสามารถบัันทึกเวิลัาเข้า-ออกงาน	ผ่านระบับั	

	 	 	 	 Internet	หรือ	Intranet	ได้อย่างคล่ัองตัวิ

	 	 	 3)	 เพืุ�อให้บุัคลัากรสามารถบัันทึกภาระการปฏิิบััติงานอย่างเป็นระบับั

	 	 	 4)	 ผู้บัังคับับััญชาสามารถติดตามงานที�มอบัหมายให้ผู้ใต้บัังคับับััญชา	

	 	 	 	 ได้จัากระบับั

	 	 	 5)	 สามารถสืบัค้นข้อมูลัได้ง่าย	รวิดเร็วิ

  • พััฒนาร์ะบบปร์ะเมินผู้ลักิาร์ปฏิิบัติงาน e-Performance Agreement

	 	 	 1)	 มีระบับัประเมินผลัการปฏิิบััติงาน	e-Performance	Agreement	

	 	 	 	 (e-PA)	อย่างเป็นระบับั

	 	 	 2)	 เพิุ�มควิามสะดวิก	คล่ัองตัวิในการจััดทำาข้อตกลังการปฏิิบััติงานแลัะ	

	 	 	 	 การประเมินผลัการปฏิิบััติงาน			

	 	 	 3)	 การคำานวิณคะแนนการประเมินมีควิามถูกต้องแม่นยำา

	 	 	 4)	 ลัดทรัพุยากรกระดาษได้	2,560	แผ่น/ปี	แลัะลัดพืุ�นที�ในการจััดเก็บั

	 	 	 	 เอกสารมาจััดเก็บัในระบับัสารสนเทศ

	 	 	 5)	 สามารถสืบัค้นข้อมูลัได้ง่าย	รวิดเร็วิ
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 2.	 สูร้างบรรยากาศึเรียนรู้ร่วมีกันผ่่านกิจักรรมี	ทัำ�งรูปแบบ	onsite	แลัะ	online 

	 มีวัิตถุประสงค์เพืุ�อให้ผู้บัริหารแลัะบุัคลัากรได้ร่วิมกิจักรรมแลักเปลีั�ยนเรียนรู้ใน

องค์กร	สนับัสนุนแลัะส่งเสริมวัิฒนธรรมองค์กร		

25-26	กันยายน	2563	จััดประชุมทบัทวินแผนยุทธศาสตร์	บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััย

มหิดลั	ปี	2562-2566	ณ	จัังหวัิดสมุทรสงคราม

26	 ตุลัาคม	 2563	 จััดอบัรมเชิงปฏิิบััติการ	 เรื�อง	 การวิิเคราะห์แลัะเชื�อมโยงกระบัวินการ

ทำางาน	 โดยผู้ช่วิยศาสตราจัารย์	 ดร. ตวิงยศ	 สุภีกิตย์	 คณะวิิศวิกรรมศาสตร์	 มหาวิิทยาลััย

มหิดลั	 ให้เกียรติเป็นวิิทยากร	 นอกจัากนี�	 ทุกวัินพุุธ	 ผู้บัริหารแลัะหัวิหน้างานมีการประชุม	

เสนอแนะการเชื�อมโยงกระบัวินการทำางาน	โดยมีวิิเคราะห์แลัะปรับัปรุง	Work	Flow	แลัะการ

กำาหนดมาตรฐานคุณภาพุงานในขั�นตอนสำาคัญๆ	ทุกระบับั
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27-29	 ตุลัาคม	2563	 จััดโครงการสัมมนาผู้บัริหารแลัะหัวิหน้างาน	ณ	 จัังหวัิดราชบุัรี	 เพืุ�อ				

รับัทราบัแลัะนำาแผนยุทธศาสตร์บััณฑิิตวิิทยาลััยมาดำาเนินการจััดทำาแผนงานแลัะโครงการ			

ให้บัรรลุัวิิสัยทัศน์	พัุนธกิจัอย่างมีประสิทธิภาพุ	

9-12	 พุฤศจิักายน	2563	 จััดโครงการสัมมนาบุัคลัากรบััณฑิิตวิิทยาลััย	 ประจัำาปี	2563	ณ	

จัังหวัิดตรัง	เพืุ�อสื�อสารทิศทาง	นโยบัายบััณฑิิตวิิทยาลััย	กับัการปรับัตัวิในยุค	New	Normal	

แลัะสร้างขวัิญกำาลัังใจัในการปฏิิบััติงานแก่บุัคลัากร
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25-27	พุฤศจิักายน	2563	จััดโครงการสัมมนาผู้บัริหารแลัะหัวิหน้างาน	ครั�งที�	2	ณ	จัังหวัิด

เพุชรบุัรีเพืุ�อพัุฒนาทักษะควิามรู้	 ควิามเข้าใจั	 แลัะเรียนรู้การทำางานร่วิมกัน	 ของหัวิหน้างาน

ให้เชื�อมต่อกันอย่างเป็นระบับัทั�วิทั�งองค์กร	

25	 ธันวิาคม	 2563	 จััดกิจักรรมเนื�องในโอกาสขึ�นปีใหม่	 2564	 ในรูปแบับั	 New	 normal	

ออนไลัน์ผ่าน	 Zoom	 Meeting	 เป็นกิจักรรมปีใหม่แบับั	 New	 Normal	 ที�ปรับัให้เข้ากับั

สภาวิการณ์	 COVID-19	 ด้วิยการเว้ินระยะห่างทางสังคม	 แต่ยังคงไว้ิซึ�งควิามรัก	 สามัคคี	

เป็นนำ�าหนึ�งใจัเดียวิกัน
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วัินที�	3	 กุมภาพัุนธ์	2564	 จััดโครงการอบัรม	 หัวิข้อ	 การสร้าง	 Infographic	 ด้วิยโปรแกรม	

Microsoft	PowerPoint	 เบืั�องต้นสำาหรับับุัคลัากร	 โดย	 คุณณัฐนนท์	 ซ่อนกลิั�น	 งานบัริการ

สร้างเสริมศักยภาพุทุนมนุษย์	เป็นวิิทยากร

4	กุมภาพัุนธ์	2564	จััดงาน	ครบัรอบั	57	ปี	คล้ัายวัินสถาปนาบััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััย

มหิดลั	 ประจัำาปี	2564	 ในรูปแบับัออนไลัน์ผ่าน	 Zoom	Meeting	 ตามมาตรการป้องกันการ

แพุร่ระบัาดของเชื�อไวิรัส	COVID-19	โดยมีการบัรรยายในหัวิข้อ	การปรับัตัวิ	New	Normal	

ทัศนคติพิุชิตควิามเครียด	 โดย	 คุณพิุทยากร	 ลีัลัาภัทร์	 คอลััมนิสต์	 เพุจัธนาคารควิามสุข	

Happiness	Bank	เป็นวิิทยากร
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22	กรกฎีาคม	2564	จััดกิจักรรม	Meet	the	Dean	ในรูปแบับัออนไลัน์ผ่าน	Zoom	Meeting	

ในประเด็นเกี�ยวิกับัการปฏิิบััติตนแลัะการปฏิิบััติงานร่วิมกันในสถานการณ์การแพุร่ระบัาด

ของโรคติดเชื�อ	COVID-19

28	 กรกฎีาคม	2564	 ผู้บัริหารบััณฑิิตวิิทยาลััยพุบัปะพูุดคุยกับับุัคลัากรบััณฑิิตวิิทยาลััยชาวิ

ต่างชาติในกิจักรรม	“Tips	in	COVID-19	Situation	for	FGS	International	Staff”	ในรูปแบับั

ออนไลัน์ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	โดยมีประเด็นพูุดคุยเกี�ยวิกับัแนวิทางการบัริหารจััดการ

สำาหรับับุัคลัากรในสถานการณ์การแพุร่ระบัาดของโรคติดเชื�อ	COVID-19	
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4	 พุฤศจิักายน	 2564	 จััดโครงการปฐมนิเทศบุัคลัากรใหม่	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	 มหาวิิทยาลััย

มหิดลั	ในรูปแบับัออนไลัน์	ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	โดย	คุณอมรรัตน์	ภู่นคร	หัวิหน้างาน

ทรัพุยากรบุัคคลั	เป็นผู้ให้ข้อมูลัเกี�ยวิกับัปณิธาน	วิิสัยทัศน์	พัุนธกิจั	ของมหาวิิทยาลััยมหิดลั

แลัะบััณฑิิตวิิทยาลััย	วัิฒนธรรมองค์การ	วิินัย	จัรรยาบัรรณ	สวัิสดิการ	สิทธิประโยชน์	ควิาม

ก้าวิหน้าทางสายอาชีพุ	แลัะการปฏิิบััติตนในการทำางานในมหาวิิทยาลััยมหิดลั
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 ร์ะดัับ หลัักิสูัตร์ไทัย หลัักิสูัตร์ ร์วิม
   นานาช้าติ

	 ประกาศนียบััตรบััณฑิิต	 2	 4	 6

	 ปริญญาโท	 79	 94	 173

	 ประกาศนียบััตรบััณฑิิตชั�นสูง	 3	 1	 4

	 ปริญญาเอก	 19	 77	 96

 ร์วิมทัั�งสิั�น 103 176 279

ด�านการศึกษา

หลัักส้ตรระดับับััณฑิิตศึกษา

จัำานวินหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา	ปีการศึกษา	2564	จัำาแนกตามระดับัการศึกษา

จัำานวินหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา	ปีการศึกษา	2564	จัำาแนกตามกลุ่ัมสาขาวิิชา

 กิลุ่ัมสัาขาวิิช้า หลัักิสูัตร์ หลัักิสูัตร์ ร์วิม
  ไทัย นานาช้าติ

	 กลุ่ัมสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี	 14	 61	 75

	 กลุ่ัมสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์สุขภาพุ	 52	 88	 140

	 กลุ่ัมสาขาวิิชาสังคมศาสตร์แลัะมนุษยศาสตร์	 37	 27	 64

 ร์วิม 103 176 279

หลัักสูตรใหม่ที�พัุฒนาตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา	พุ.ศ.	2558
(สภามหาวิิทยาลััยมหิดลัอนุมัติ	ในปีการศึกษา	2564)	

1.	หลัักสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิิชาการศึกษาวิิทยาศาสตร์สุขภาพุ	
	 (หลัักสูตรนานาชาติ)

2.	หลัักสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิิชาตจัศัลัยศาสตร์	(หลัักสูตรนานาชาติ)

3.	หลัักสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิิชาฟิัสิกส์เชิงนวัิตกรรม	(หลัักสูตรนานาชาติ)

4.	หลัักสูตรการจััดการมหาบััณฑิิต	(หลัักสูตรนานาชาติ	-	ภาคพิุเศษ)	(หลัักสูตรทางไกลั)
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หลัักสูตร	Double	Degree	/	Joint	Program	ปีการศึกษา	2564

หลัักิสูัตร์ Double Degree มหาวิิทัยาลััยท่ั�ม่ค่วิามร่์วิมม้อ

หลัักสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิิชาทันตกรรม	 International	Medical	College

รากเทียม	(หลัักสูตรนานาชาติ)	คณะทันตแพุทยศาสตร์	 (IMC),	MIB	GmBh,	Muenster,			

	 	 Germany

หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรม	 The	Graduate	School	of

สิ�งแวิดล้ัอมแลัะทรัพุยากรนำ�า	(หลัักสูตรนานาชาติ)		 Global	Environmental	Studies,	

คณะวิิศวิกรรมศาสตร์	 Kyoto	University

หลัักสูตรการจััดการมหาบััณฑิิต	(หลัักสูตรนานาชาติ)		 Toulouse	University,	Toulouse

วิิทยาลััยการจััดการ	 School	of	Management,	France

หลัักสูตรศิลัปศาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิิชาภาษาศาสตร์	 Osaka	University,	Japan

ประยุกต์	(หลัักสูตรนานาชาติ)	(หลัักสูตรภาคปกติแลัะ

ภาคพิุเศษ)	คณะศิลัปศาสตร์

หลัักสูตรปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต	สาขาวิิชาเทคโนโลัยีชีวิภาพุ		 Chiba	University,	Japan		

(หลัักสูตรนานาชาติ)	คณะวิิทยาศาสตร์

 

หลัักิสูัตร์ Joint Program  มหาวิิทัยาลััยท่ั�ม่ค่วิามร่์วิมม้อ  

หลัักสูตรปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต	สาขาวิิชาชีวิเวิชศาสตร์		 The	University	of	Glasgow,	

(หลัักสูตรนานาชาติ)	คณะแพุทยศาสตร์ศิริราชพุยาบัาลั	 United	Kingdom

หลัักสูตรปรัชญาดุษฎีีบััณฑิิต	สาขาวิิทยาศาสตร์การแพุทย์			 Tokyo	Medical	and	Dental

(หลัักสูตรนานาชาติ)	คณะแพุทยศาสตร์ศิริราชพุยาบัาลั	 University,	Japan

หลัักสูตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต	สาขาวิิชาระบัาด	 จุัฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย	แลัะ

วิิทยาคลิันิก	(หลัักสูตรนานาชาติ)	คณะแพุทยศาสตร์	 มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

ศิริราชพุยาบัาลั	
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หลัักสูตรไทย	36.92%

หลัักสูตรนานาชาติ	63.08%

หลัักิสูัตร์ร์ะดัับบัณิฑิิตศึกิษา มหาวิิทัยาลััยมหิดัลั จำานวิน 279 หลัักิสูัตร์

แบ่ังตามประเภทหลัักสูตร

แบ่ังตามกลุ่ัมสาขาวิิชา

36.92%

63.08%

26.88%

50.18%

22.94% กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี	26.88%	

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์สุขภาพุ	50.18%

กลุ่ัมสังคมศาสตร์แลัะมนุษยศาสตร์	22.94%
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หลัักสูตรไทย	จัำานวิน	103	หลัักสูตร

แบ่ังตามกลุ่ัมสาขาวิิชา

หลัักสูตรนานาชาติ	จัำานวิน	176	หลัักสูตร

แบ่ังตามกลุ่ัมสาขาวิิชา

13.59%

34.66%

50.49%

50.00%

35.92%

15.34%

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี	13.59%	

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์สุขภาพุ	50.49%

กลุ่ัมสังคมศาสตร์แลัะมนุษยศาสตร์	35.92%

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี	34.66%	

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์สุขภาพุ	50.00%

กลุ่ัมสังคมศาสตร์แลัะมนุษยศาสตร์	15.34%
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นักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา

นักศึกษาไทย	ปีการศึกษา	2563	จัำานวิน	5,290	คน

แบ่ังตามกลุ่ัมสาขาวิิชา

นักศึกษาต่างชาติ	ปีการศึกษา	2563	จัำานวิน	846	คน

แบ่ังตามกลุ่ัมสาขาวิิชา

29.56%

22.34%

50.21%

39.24%

20.23%

38.42%

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี	29.56%	

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์สุขภาพุ	50.21%

กลุ่ัมสังคมศาสตร์แลัะมนุษยศาสตร์	20.23%

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนโลัยี	22.34%	

กลุ่ัมวิิทยาศาสตร์สุขภาพุ	39.24%

กลุ่ัมสังคมศาสตร์แลัะมนุษยศาสตร์	38.42%

จาํนวนนกัศึกษาไมร่วมวทิยาลยัการจดัการ
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นักศึกษาไทยแบ่ังตามระดับัการศึกษา

(จัำานวิน	5,290	คน)	

นักศึกษาไทยที�สำาเร็จัการศึกษา

แบ่ังตามระดับัการศึกษา

(จัำานวิน	1,284	คน)	

นักศึกษาต่างชาติแบ่ังตามระดับัการศึกษา

(จัำานวิน	846	คน)

นักศึกษาต่างชาติที�สำาเร็จัการศึกษา

แบ่ังตามระดับัการศึกษา

(จัำานวิน	136	คน)

ปริญญาเอก
ประกาศนียบััตร
บััณฑิิตชั�นสูง

ปริญญาโท
ประกาศนียบััตร

บััณฑิิต

27.51%

20.40% 22.80%

37.47%

0.83%

3.12% 5.88%

0.47%

11.21%

10.75%

0.12%

60.45%

65.73% 71.32%

61.94%



บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิดลั
รายงานประจำำาปี 2564

47 

กิจำกรรมพัฒนานักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา

	 ปีการศึกษา	2563	บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	แลัะ	สภานักศึกษาแลัะ

องค์การนักศึกษาบััณฑิิตวิิทยาลััย	ได้จััดโครงการ/กิจักรรม	สำาหรับัพัุฒนาศักยภาพุนักศึกษา

ซึ�งครอบัคลุัม	Soft	Skills	ดังนี�

 โค่ร์งกิาร์ 
วัินท่ั� จำานวิน จำานวิน

  จัดักิิจกิร์ร์ม ชั้�วิโมง ผูู้้เข้าร่์วิม

 ทัักิษะด้ัานกิาร์เป็นผูู้้นำา      

	 ต้นกล้ัา	2564	 19	ก.ย.	2563	 6	 32

	 เขียนอย่างไรให้ได้ทุน	 23	ธ.ค.	2563	 3	 75

	 Webinar	“Conflict	Management	and		 20,	27	ก.พุ.	2564		 6	 40
	 Organizational	Communication”	

	 Webinar	“Developing	Global	Youth		 26	มิ.ย.	2564	 3	 70
	 Leadership	from	a	Sustainable	Development	
	 Perspective”

 ทัักิษะด้ัานกิาร์เป็นผูู้้ปร์ะกิอบกิาร์      

	 Startup	สร้างเกษตรแนวิใหม่สู่ธุรกิจัแห่งอนาคต	 17	ต.ค.	2563	 3	 64

	 Startup	สร้างเกษตรแนวิใหม่สู่เส้นทางระบับั	 29	ม.ค.	2564	 3	 80	
	 เฟัรนไชส์

	 บัันไดขั�นแรกสู่การเป็นผู้ประกอบัการ	 13	พุ.ค.	2564	 3	 51

 ทัักิษะด้ัานกิาร์เสัริ์มสัร้์างสุัขภาพัด่ั      

	 Nutritional	labeling	literacy	“รู้รอบั		 20	ก.พุ.	2564	 3	 153
	 กรอบัโภชนาการ”

		CPR	2021	รู้ไว้ิได้ประโยชน์	online	 1-31	มี.ค.	2564	 3	 5

	 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันจิัตใจั	เพืุ�อชีวิิตวิิถีใหม่		 22	พุ.ค.	2564	 3	 148

 ทัักิษะด้ัานค่วิามเข้าใจแลัะกิาร์ใช้้เทัค่โนโลัย่ดิัจิทััลั/เทัค่โนโลัย่สัาร์สันเทัศ

	 ชีวิิตวิิถีใหม่	กับั	ควิามปลัอดภัยทางไซเบัอร์		 27	มี.ค.	2564	 3	 95
	 (Cybersecurity	in	New	Normal)
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 บััณฑิิตวิิทยาลััยยังได้จััดทำาสื�อเพืุ�อพัุฒนาศักยภาพุนักศึกษาในรูปแบับัออนไลัน์	

ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจัำากัดด้านเวิลัาหรือสถานที�	 แลัะสามารถใช้

เป็นกิจักรรมเพืุ�อผ่านทักษะ	Soft	skills	ได้

 โค่ร์งกิาร์ 
วัินท่ั� จำานวิน จำานวิน

  จัดักิิจกิร์ร์ม ชั้�วิโมง ผูู้้เข้าร่์วิม

 ทัักิษะด้ัานค่วิามคิ่ดัสัร้์างสัร์ร์ค์่แลัะนวัิตกิร์ร์ม      

	 เปลีั�ยนงานวิิจััยสู่ภาคธุรกิจั	 28	พุ.ย.	2563	 3	 54

	 Webinar	ในหัวิข้อ	Creative	Design	Thinking		 27	มี.ค.	2564,		 6	 40
	 	 3	เม.ย.	2564

 ทัักิษะด้ัานภาษาแลัะกิาร์ส้ั�อสัาร์      

	“3	นาที	1	สไลัด์	นำาเสนองานวิิชาการ		 8,15	ส.ค.	2563	 6	 12
	 อย่างมั�นใจั”

 ส้ั�อออนไลัน์เพ้ั�อพััฒนาศักิยภาพันักิศึกิษา
 จำานวิน จำานวิน

  ชั้�วิโมง ผูู้้เข้าเร่์ยน

	 โค้ชสมอง	สู่นวัิตกรรมทางควิามคิด	 3	 170

	 Time	Management	and	Conflict	Management	Training	 3	 285

	 Organisational	Transformation:	Private	Sector	Perspectives	 3	 157

	 ปลุักควิามคิดธุรกิจัในตัวิคุณ	 3	 297

	 Workshop:	Creating	Infographics	for	Academic	Purpose	 3	 221

	 Digital	Literacy	Training	 3	 352

	 Transformative	Learning	skills:	Self	Discovery		 3	 385

	 Effective	Presentation	Technique		 3	 359

	 Intercultural	Communication	and	How	to	Create	Your	Awesome	 3	 266	
	 Presentation	 	

	 Strategies	for	Successfully	Completing	Doctoral	Research	 3	 136

	 เปิดโปงเปเปอร์	(สายสังคมศาสตร์)	 3	 112
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การบัริหารจำัดสรรทุน

การบัริหารจััดสรรทุนของบััณฑิิตวิิทยาลััย	ปี	2564	(ปีที�เริ�มรับัทุน)

หมายเหตุ	 -	 โครงการทุนสนับัสนุนนักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษาที�ทำาหน้าที�เป็นผู้ช่วิยนักศึกษา	
	 	 บััณฑิิตวิิทยาลััยที�มีควิามพิุการ	(ไม่มีผู้สมัครขอรับัทุน)
	 -	 ทุนเสนอผลังานวิิชาการ	ณ	ต่างประเทศ	(เนื�องจัากการระบัาดของโควิิดจึังระงับั	
	 	 การรับัสมัครทุน)

  จำานวิน
 ช้้�อทุัน นักิศึกิษา มูลัค่่า (บาทั)
  ท่ั�ได้ัรั์บทุัน

ทุนช่วิยเหลืัอค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื�องจัากผลั	 142	 937,025
กระทบัอันเนื�องมาจัากการแพุร่ระบัาดของเชื�อไวิรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ปีการศึกษา	2564

ทุนเฉลิัมพุระเกียรติ	60	ปีครองราชสมบััติ	ประจัำาปี	 25	 สนับัสนุนค่า
การศึกษา	2564	 	 	 ธรรมเนียมการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 37	 2,297,150
	(ร่วิมกับัมหาวิิทยาลััย)	ประจัำาปีการศึกษา	2564

ทุนผู้ช่วิยวิิจััยระดับัปริญญาเอก	(RA)	ประจัำาปีการ	 5	 600,000
ศึกษา	2564	

ทุนสนับัสนุนวิิทยานิพุนธ์บัางส่วิน	ปี	2564	 100	 1,500,000

ทุนเสนอผลังานวิิชาการภายในประเทศ	 40	 121,350
ปีงบัประมาณ	พุ.ศ.	2564

ทุนช่วิยเหลืัอนักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษาที�มีควิาม	 1	 36,000
พิุการ	ประจัำาปีการศึกษา	2564	

รางวัิลัวิิทยานิพุนธ์นวัิตกรรมดีเด่น	ปีงบัประมาณ		 1	 50,000
พุ.ศ.	2564

รางวัิลัวิิทยานิพุนธ์ดีเด่น	ปีงบัประมาณ	พุ.ศ.	2564	 24	 245,000

รางวัิลัเกียรติยศ	“DEAN’	S	LIST”	ปีการศึกษา		 8	 -
2563	 	

เงินยืมเพืุ�อชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา		 2	 45,600
ประจัำาปีการศึกษา	2564	
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คำวิามพึงพอใจำของนักศึกษาท่�ม่ต่อหลัักส้ตร

ควิามพึุงพุอใจัของนักศึกษาที�มีต่อหลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา	ปีการศึกษา	2563

 
ความพึึงพึอใจของนัักศึึกษา

	 ภาพึรวม	 นัักศึึกษาไทย	 นัักศึึกษาต่่างชาติ่
  
	 ท่�ม่ต่่อหลัักสููต่ร	(คะแนันัเต็่ม	5)

	 ป.เอก	 ป.โท	 ป.เอก	 ป.โท	 ป.เอก	 ป.โท

	 จัำานวินผู้สำาเร็จัการศึกษา	 297	 937	 256	 736	 41	 201

	 จัำานวินผู้ตอบัแบับัสอบัถาม	 198	 447	 174	 391	 24	 56

	 1.	ด้านโครงสร้างแลัะเนื�อหาวิิชา	 4.30	 4.39	 4.31	 4.41	 4.26	 4.26
	 	 ของหลัักสูตร	

	 2.	ด้านอาจัารย์ผู้สอน	 4.29	 4.44	 4.29	 4.46	 4.28	 4.32

	 3.	ด้านอาจัารย์ที�ปรึกษา	 4.44	 4.58	 4.43	 4.60	 4.48	 4.43
	 	 วิิทยานิพุนธ์/สารนิพุนธ์หลััก	

	 4.	ด้านการบัริหารจััดการเรียน	 4.22	 4.31	 4.21	 4.31	 4.32	 4.30
	 	 การสอนของหลัักสูตร	

	 5.	ด้านการจััดกิจักรรมพัุฒนา	 4.21	 4.26	 4.20	 4.27	 4.27	 4.18
	 	 นักศึกษา	

	 6.	ด้านระบับัสารสนเทศของ	 4.24	 4.26	 4.25	 4.27	 4.17	 4.22
	 	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	

 ภาพึรวมความพึึงพึอใจของ	 4.31	 4.41	 4.31	 4.43	 4.31	 4.30
	 นัักศึึกษาท่�ม่ต่่อหลัักสููต่ร	
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คำวิามพึงพอใจำของผ้�ใช�บััณฑิิต

ควิามพึุงพุอใจัของผู้ใช้บััณฑิิต	ระดับับััณฑิิตศึกษา	ปีการศึกษา	2563

 คุณลัักษณะบััณฑิิต่
	 ค่าเฉล่ั�ย	(คะแนันัเต็่ม	5)

  ปริญญาเอก	 	 ปริญญาโท

	 ผู้สำาเร็จัการศึกษา	 303	 965

	 ผู้สำาเร็จัการศึกษาที�มีงานทำาหรือศึกษาต่อ	 219	 609

	 ผู้ตอบัแบับัสอบัถาม	 49	 108

	 1.	 คุณลัักษณะ	Soft	Skills	ของบััณฑิิต	 4.46	 4.36

	 2.	 ด้านคุณธรรมจัริยธรรม	 4.84	 4.73

	 3.	 ด้านควิามรู้	 4.82	 4.6

	 4.	 ด้านทักษะทางปัญญา	 4.7	 4.44

	 5.	 ด้านทักษะควิามสัมพัุนธ์ระหว่ิางบุัคคลัแลัะ	 4.74	 4.63
	 	 ควิามรับัผิดชอบั

	 6.	 ด้านทักษะการวิิเคราะห์เชิงตัวิเลัข	การสื�อสาร	 4.59	 4.39
	 	 แลัะการใช้เทคโนโลัยี

	 7.	 ด้านอัตลัักษณ์ของบััณฑิิตมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 4.79	 4.56

	 8.	 สรุปภาพุรวิมของบััณฑิิตมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 4.86	 4.72

	 9.	 T-Shaped	breadth	&	depth	 4.57	 4.41

	10.	 Globally	Talented	 4.77	 4.54

	11.	 Socially	Contributing	 4.68	 4.49

	12.	 Entrepreneurially	Minded	 4.69	 4.49

 ค่าเฉล่ั�ยภาพึรวมความพึึงพึอใจของผูู้�ใช�บััณฑิิต่	 4.69	 4.51
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เคำรือข่ายคำวิามร่วิมมือ/กิจำกรรมส่งเสริมคำวิามเป็นนานาชาติ 

 1. ทัำาค่วิามร่์วิมม้อร์ะหว่ิางหลัักิสูัตร์ร์ะดัับบัณิฑิิตศึกิษามหาวิิทัยาลััยมหิดัลั 

  กัิบ มหาวิิทัยาลััยในปร์ะเทัศกิลุ่ัมเป้าหมาย ปี 2564 

	 จััดทำา	MOU	ระหว่ิาง	Mahidol	University,	Thailand	แลัะ	Chengdu	University,	

People’s	Republic	of	China	แลัะเมื�อวัินที�	3	พุฤษภาคม	2564	บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััย

มหิดลั	 ร่วิมกับั	Chengdu	University	สาธารณรัฐประชาชนจีัน	จััดกิจักรรม	“Webinar	for	

information	sharing	with	Chengdu	University	(Master	of	Nursing	Science	Program)”	

ในรูปแบับัออนไลัน์ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	มีนักศึกษาจัาก	Chengdu	University	สนใจั

เข้าร่วิมฟััง	45	คน
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 2. ดัำาเนินกิิจกิร์ร์มเพ้ั�อสัร้์างเค่ร้์อข่ายศิษย์เก่ิา 

 

	 	 วัินที�	19	 ธันวิาคม	2563	จััดโครงการ	Webinar	ในหัวิข้อ	Alumni	Talk	1:		

Fireside	chat	with	Pankaj	Baral	ออนไลัน์ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	โครงการนี�เปิดโอกาส

ให้นักศึกษา	ศิษย์เก่ามหาวิิทยาลััยมหิดลั	แลัะบุัคคลัทั�วิไปเข้าร่วิมรับัฟััง

	 	 วัินที�	20	แลัะ	27	กุมภาพัุนธ์	2564		จััดโครงการ	Webinar	ในหัวิข้อ	Conflict	

Management	and	Organizational	Communication	ออนไลัน์ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	มี

ศิษย์เก่าทั�งชาวิไทยแลัะต่างชาติระดับับััณฑิิตศึกษา	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	เข้าร่วิมกว่ิา	40	คน

	 	 วัินที�	27	 มีนาคม	แลัะ	3	 เมษายน	2564	 จััดโครงการ	Webinar	 ในหัวิข้อ	

Creative	Design	Thinking	ผ่านระบับั	Microsoft	Teams	มีศิษย์เก่าทั�งชาวิไทยแลัะชาวิต่าง

ชาติ	เข้าร่วิมกิจักรรมนี�กว่ิา	40	คน

	 	 วัินที�	26	 มิถุนายน	2564	 จััดกิจักรรม	MU	Grad	Webinar	 “Developing	

Global	Youth	Leadership	from	a	Sustainable	Development	Perspective”	มีศิษย์เก่า

แลัะนักศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษาสนใจัเข้าร่วิมกว่ิา	70	คน
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 3. จัดักิิจกิร์ร์ม Online Active Recruitment 

	 ครั�งที�	 1	 เมื�อวัินที�	 6	 มีนาคม	 ซึ�งเป็นการจััดในรูปแบับั	 Online	 Interview	 มี

หลัักสูตรเข้าร่วิม	 45	 หลัักสูตร	 แลัะมีผู้สนใจัเข้าศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษาชาวิต่างชาติ	 เข้า

ร่วิมกว่ิา	150	คน	

	 ครั�งที�	2	เมื�อวัินที�	29	พุฤษภาคม	2564	มีคณะต่างๆ	เข้าร่วิม	17	คณะ	แลัะมีชาวิ

ต่างชาติสนใจัเข้าร่วิมกิจักรรมกว่ิา	220	คน

 4. กิิจกิร์ร์ม MU Grad Webinar 

	 จััดกิจักรรม	MU	Grad	Webinar	“Post-graduate	study	@Mahidol	University-

Indonesian	Students	Perspective”	ผ่าน	Zoom	Meeting	เมื�อวัินที�	3	เมษายน	2564		เพืุ�อ

นำาเสนอข้อมูลัแก่ผู้สนใจัเข้าศึกษาชาวิอินโดนีเซียใช้ประกอบัการตัดสินใจัศึกษาต่อในระดับั

บััณฑิิตศึกษาที�มหาวิิทยาลััยมหิดลั

 5. กิิจกิร์ร์ม Webinar for New Students Academic year 2021 

	 จััดกิจักรรม	Webinar	for	New	Students	Academic	year	2021	 ในรูปแบับั

ออนไลัน์ผ่านระบับั	Zoom	Meeting	เมื�อวัินที�	3	กรกฎีาคม	2564	เพืุ�อแนะนำาข้อมูลัต่างๆ	ที�

เป็นประโยชน์สำาหรับันักศึกษาต่างชาติที�เข้าศึกษาในปีการศึกษา	 2564	 มีนักศึกษาเข้าร่วิม

กว่ิา	100	คน
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การบัริการวิิชาการ

 กิาร์เร่์ยนกิาร์สัอนแลัะกิาร์ทัดัสัอบค่วิามรู้์ภาษาอังกิฤษ

ลังทะเบีัยนบัทเรียน	Online
รายวิิชา	GRID	517	Essential	English	Grammar	
for	Graduate	Studies	(ระบับั	Mux:	MOOCs)
ปีการศึกษา	2563

บัริการสอบัภาษาอังกฤษแบับั
Computer	Based
บััณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััยมหิดลั
ประจัำาปี	2564

บัริการทดสอบัวัิดมาตรฐาน
ควิามรู้ภาษาอังกฤษ

TOEFL-ITP	ประจัำาปี	2564

2,073 
ราย

557 
ราย

4,602 
ราย

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

การจััดการเรียนการสอนรายวิิชาภาษาอังกฤษของบััณฑิิตวิิทยาลััย	ปีการศึกษา	2563

1,641
ราย

จำานัวนัผูู้�ลังทะเบ่ัยนั
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 Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (MAP-C)	เป็นโครงการที�เปิด

ให้บุัคคลัทั�วิไปมีโอกาสเข้าศึกษารายวิิชาในระดับับััณฑิิตศึกษา	 เพืุ�อต่อยอดควิามรู้	 พัุฒนา

ทักษะที�จัำาเป็น	 แลัะเพิุ�มขีดควิามสามารถในการทำางาน	 โดยสามารถเลืัอกศึกษารายวิิชาได้

ตามควิามสนใจั	 แลัะสามารถสะสมหน่วิยกิตแลัะผลัการศึกษาเพืุ�อนำามาใช้เมื�อเข้าศึกษาใน

หลัักสูตรระดับับััณฑิิตศึกษา	มหาวิิทยาลััยมหิดลั

จำานัวนับุัคคลัทั�วไปลังทะเบ่ัยนัเร่ยนั
โครงการ	Mahidol	Apprenticeship	Program

ปีการศึึกษา	2563

จำานัวนัรายวิชาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา	มหาวิทยาลััยมหิดัลั
ท่�เปิดัให�บุัคคลัทั�วไปลังทะเบ่ัยนัเร่ยนั
โครงการ	Mahidol	Apprenticeship	Program
ปีการศึึกษา	2563

918
ราย

242
รายวิิชา

การส่งเสริมการศึกษาตลัอดช่พ
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ด�านเทคำโนโลัย่สารสนเทศ

 1. ร์ะบบขอสัำาเร็์จกิาร์ศึกิษา (บฑิ 5) 

	 https://graduate.mahidol.ac.th/e-graduate/main/index.php?pagename=profile

	 ระบับันี�จัะช่วิยสนับัสนุนในการตรวิจัสอบั แลัะแสดงข้อมูลัที�สำาคัญสำาหรับัการ

สำาเร็จัการศึกษา	 เช่น	 การศึกษารายวิิชา	 การลังทะเบีัยน	 การชำาระเงิน	 การทำาวิิทยานิพุนธ์

ตลัอดจัน	การส่งเล่ัมวิิทยานิพุนธ์	เป็นต้น	สามารถลัดระยะเวิลัาการตรวิจัสอบัแลัะป้องกันข้อ

ผิดพุลัาดในการดำาเนินงาน	 มีควิามสะดวิกในการบัันทึกผลัแลัะตรวิจัสอบัไฟัล์ัการเผยแพุร่ที�

นักศึกษาเสนอมาเพืุ�อพิุจัารณา	กลุ่ัมผูู้�ใช�งานัคือ	นัักศึึกษา	

 2. ร์ะบบบันทึักิปร์ะวัิติแลัะผู้ลังานทัางวิิช้ากิาร์ 

	 https://10.2.1.115/academic_performance/login.php

	 เป็นช่องทางในการ	 Update	 ประวัิติแลัะผลังานทางวิิชาการของอาจัารย์ประจัำา	

มหาวิิทยาลััยมหิดลั	เพืุ�ออำานวิยควิามสะดวิกในการเสนอ	สมอ. 08	กลุ่ัมผูู้�ใช�งานัคือ	หลัักสููต่ร
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 3.	 ระบบขอหลัักฐานการศึึกษาออนไลัน์ 

 https://graduate.mahidol.ac.th/Academic/Transcript/home.php?lang=en

	 เป็็นระบบท่ี่�พััฒนากระบวนการขอหลัักฐานการศึึกษา	 กลุ่่�มผู้้�ใช้�งานคืือ นักศึึกษา 

แลุ่ะผู้้�ท่ี่�สำำาเร็็จการ็ศึึกษาไปแลุ่�ว

	 4.	 ระบบการแจ้้งสลัะสิทธิิ์�ออนไลัน์

 https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/staff/reject_list.php 

	 เป็็นระบบท่ี่�อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้้้สมัครเข้าศึึกษา	 ช่่วยลัดขั�นตอนแลัะเวลัา

ในการการดำาเนินการ	อ่กทัี่�งสามารถลัดการใช้่กระดาษ	กลุ่่�มผู้้�ใช้�งานคืือ ผู้้�สำมัคืร็เข้�าศึึกษา

	 5.	 งบประมาณออนไลัน์ของบัณฑิิตวิิทยาลััย 

 https://graduate.mahidol.ac.th/eBudget/

	 พััฒนาระบบการจััดที่ำางบป็ระมาณของบัณฑิิตวิที่ยาลััย เป็็นการป็รับป็รุงการ

ที่ำางานให้สอดคล้ัองกับยุที่ธศึาสตร์	พัันธกิจั	แลัะค่านิยมองค์กร	กลุ่่�มผู้้�ใช้�งานคืือ หลัุ่กส้ำตร็ 
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	 6.	 ระบบรายงานการจั้ดการข้อร้องเรียน	

 https://graduate.mahidol.ac.th/complaint-report/login.php

	 เป็็นระบบท่ี่�ใช้่รายงานแลัะจััดการข้อร้องเร่ยนท่ี่�แต่ลัะหน่วยงานได้รับ	 ดำาเนินการ

หาแนวที่างแก้ไข	ตรวจัสอบการดำาเนินงาน	แลัะเสนอรายงานหัวหน้างานแลัะผู้้้บริหารเพ่ั�อรับ

ที่ราบการจััดการข้อร้องเร่ยน	กลุ่่�มผู้้�ใช้�งานคืือ ผู้้�บริ็หาร็แลุ่ะบ่คืลุ่ากร็ภายในบัณฑิิตวิที่ยาลัุ่ย

 7.	 ระบบการจั้ดการควิามเสี�ยงแลัะโอกาส

 https://graduate.mahidol.ac.th/Risk/login.php

	 ใช้่ ในการวิเคราะห์แลัะป็ระเมินความเส่�ยงในองค์กร แลัะจััดที่ำาแผู้นป็ฏิิบัติการ

บริหารความเส่�ยงในกรณ่ท่ี่�ม่ความเส่�ยงส้งหร่อส้งมาก	 เพ่ั�อติดตามการจััดการลัดความเส่�ยง	

แลัะจััดที่ำารายงานส่งมหาวิที่ยาลััยมหิดลั กลุ่่�มผู้้� ใช้�งานคืือ ผู้้�บริ็หาร็แลุ่ะบ่คืลุ่ากร็ภายใน

บัณฑิิตวิที่ยาลัุ่ย



รายงานประจำำาปี 2564         
บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิดลั

60 

	 8.	 ระบบประเมินผลัการปฏิิบัติงานนออนไลัน์	e-PA

 http://10.2.3.7/pa/pa_login.aspx 

	 เป็็นระบบท่ี่�อำานวยความสะดวกในการจััดที่ำาแลัะป็ระเมินผู้ลัการป็ฏิิบัติงาน PA 

ม่ความคล่ัองตัว	จััดเก็บแลัะส่บค้นได้ง่าย	อ่กทัี่�ง	ลัดความผิู้ดพัลัาดในการคำานวนผู้ลั	กลุ่่�มผู้้�

ใช้�งานคืือ ผู้้�บริ็หาร็แลุ่ะบ่คืลุ่ากร็ภายในบัณฑิิตวิที่ยาลัุ่ย
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ด�านบัริหารแลัะพัฒนาบัุคำลัากร

การส่งเสริมคำวิามก�าวิหน�าของบัุคำลัากร ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564

	 บััณฑิิตวิิทยาลััยมีนโยบัายส่งเสริมแลัะสนับัสนุนให้มีการทำาวิิจััยสำาหรับับุัคลัากร	

เพืุ�อให้เกิดการค้นคว้ิาแลัะพัุฒนางาน	สามารถทำางานวิิจััยอย่างมีประสิทธิภาพุ	โดยสนับัสนุน

งบัประมาณในการทำาผลังานด้านต่างๆ	จัำานวิน	100,000	บัาท	ต่อปีงบัประมาณ	นอกจัากนี�	

บััณฑิิตวิิทยาลััยยังให้การสนับัสนุนการพัุฒนาศักยภาพุบุัคลัากรเพืุ�อเพิุ�มทักษะ	 ควิามรู้	 ควิาม	

เชี�ยวิชาญในการปฏิิบััติงานทั�งทักษะควิามเชี�ยวิชาญเฉพุาะตำาแหน่ง	 แลัะทักษะ	 Soft	 Skills	

บุัคลัากรที�ได้รับัการอบัรมพัุฒนาศักยภาพุควิามรู้ควิามสามารถเฉลีั�ย	67.28	ชั�วิโมง/คน/ปี	

	 โครงการ/กิจกรรม	 วันัท่�จัดักิจกรรม	 วัต่ถุุประสูงค์

	 การวิิเคราะห์แลัะเชื�อมโยง	 26	ตุลัาคม	 เพืุ�อให้ได้เรียนรู้การวิิเคราะห์แลัะ

	 กระบัวินการทำางาน		 2563	 เชื�อมโยงกระบัวินการทำางาน	แลัะ	

	 โดย	ผศ.ดร.ตวิงยศ	สุภีกิตย์	 	 สามารถนำามาปรับัใช้ในการปฏิิบััติงาน	

	 	 	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพุ

	 สัมมนาผู้บัริหารแลัะหัวิหน้างาน		 27-29	ตุลัาคม	 เพืุ�อร่วิมวิิเคราะห์	จััดทำาการเชื�อมโยง

	 อ.สวินผึ�ง	จั.ราชบุัรี		 2563	 กระบัวินการทำางานภายในส่วินงาน	

	 	 	 ให้สามารถทำางานเชื�อมต่อกันได้

	 	 	 อย่างมีประสิทธิภาพุ

	 การสื�อสารกระบัวินการทำางาน	 5	พุฤศจิักายน	 เพืุ�อสื�อสารให้บุัคลัากรรับัทราบั	

	 แลัะเชื�อมโยงกระบัวินการทำางาน	 2563	 เข้าใจักระบัวินการทำางานแลัะการ

	 ภายในหน่วิยงานบััณฑิิตวิิทยาลััย	 	 เชื�อมโยงกระบัวินการทำางานภายใน

	 	 	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	แลัะสามารถนำาไป

	 	 	 ปรับัใช้ในการปฏิิบััติงานได้อย่าง	

	 	 	 เป็นระบับัแลัะมีประสิทธิภาพุ
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 ผู้ลักิาร์ปร์ะเมินค่วิามผูู้กิพัันบุค่ลัากิร์บัณิฑิิตวิิทัยาลััย

	 จัากการประเมินควิามผูกพัุนของบุัคลัากรบััณฑิิตวิิทยาลััย	พุบัว่ิา	ควิามผูกพัุน	

ต่อองค์กรของบุัคลัากรบััณฑิิตวิิทยาลััยอยู่ในระดับัมาก	มีค่าเฉลีั�ย	4.32	จัาก	5

	 โครงการ/กิจกรรม	 วันัท่�จัดักิจกรรม	 วัต่ถุุประสูงค์

	 สัมมนาบุัคลัากร	2563	 9-12		 1)	เพืุ�อสื�อสารทิศทาง	นโยบัาย	 

	 	 พุฤศจิักายน	 	 แผนยุทธศาสตร์บััณฑิิตวิิทยาลััย		

	 	 2563	 	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	ประจัำาปี		

	 	 	 	 2562-2566	กับัการปรับัตัวิในยุค		

	 	 	 	 New	Normal	แก่บุัคลัากร

	 	 	 2)	เพืุ�อให้ควิามรู้ควิามเข้าใจับุัคลัากร	

	 	 	 	 ในการบัริหารจััดการแนวิราบั	

	 	 	 	 แลัะการประสานงานโครงการ

	 	 	 	 ตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 	 3)	เพืุ�อส่งเสริมให้ผู้บัริหารแลัะบุัคลัากร	

	 	 	 	 เกิดควิามรัก	ควิามสามัคคี	แลัะ

	 	 	 	 การมีส่วินร่วิมในการพัุฒนาองค์กร

	 	 	 4)	เพืุ�อสร้างขวัิญ	กำาลัังใจัในการ

	 	 	 	 ปฏิิบััติงานแก่บุัคลัากร

	 สัมมนาผู้บัริหาร	หัวิหน้างาน		 25-27	 เพืุ�อร่วิมวิิเคราะห์	จััดทำาการเชื�อมโยง

	 (ครั�งที�	2	จั.เพุชรบุัรี)	 พุฤศจิักายน	 กระบัวินการทำางานภายในส่วินงาน

	 	 2563	 ให้สามารถทำางานเชื�อมต่อกันได้

	 	 	 อย่างมีประสิทธิภาพุ	

	 การจััดอบัรมการใช้งานระบับั	 19	มกราคม		 1)	เพืุ�อให้ผู้บัริหาร	คณะกรรมการ

	 ประเมินผลัการปฏิิบััติงาน	 2564	 	 ประเมินฯ	บุัคลัากร	สามารถใช้ระบับั

	 e-PA	สำาหรับัคณะกรรมการ	 	 	 ประเมินผลั	PA	ได้อย่างสะดวิกแลัะ

	 ประเมินผลัการปฏิิบััติงาน		 	 	 คล่ัองตัวิ

	 ประจัำาปี	2564	 	 2)	ลัดปริมาณกระดาษ	ลัดพืุ�นที�การเก็บั	

	 	 	 	 เอกสาร

 บัรรยายหัวิข้อ	การปรับัตัวิ		 4	กุมภาพัุนธ์	 เพืุ�อให้บุัคลัากรได้รับัควิามรู้แลัะสามารถ	

	 New	Normal	ทัศนคติ	พิุชิต	 2564	 นำาควิามรู้ที�ได้รับัมาปรับัใช้ในการทำางาน

	 ควิามเครียด	 	 แลัะชีวิิตประจัำาวัินเพืุ�อลัดควิามเครียด

	 โดย	คุณพิุทยากร	ลีัลัาภัทร์	 	
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กิจำกรรมด�านคำวิามรับัผิดชอบัต่อสังคำมแลัะสิ�งแวิดลั�อม

	 ปีงบัประมาณ	 พุ.ศ.	 2564	 บััณฑิิตวิิทยาลััยร่วิมกับัสภานักศึกษาแลัะองค์การ

นักศึกษา	 บััณฑิิตวิิทยาลััย	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 ได้ดำาเนินโครงการที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม

แลัะสิ�งแวิดล้ัอม	 ได้แก่	 โครงการสืบัสานประเพุณีไทยสร้างกำาลัังใจัแก่ผู้สูงอายุ	 ณ	 สถาน

สงเคราะห์คนชราเฉลิัมราชกุมารี	 (หลัวิงพุ่อเปิ�นอุปถัมภ์)	 เมื�อวัินที�	 4	 กุมภาพัุนธ์	 2564	

เป็นการจััดกิจักรรมช่วิยเหลืัอเกื�อกูลัสังคม	 แลัะเพืุ�อให้บุัคลัากรแลัะนักศึกษาได้แสดงออก

ถึงควิามกตัญญููที�มีต่อผู้ใหญ่	ผู้สูงอายุ	อีกทั�ง	ได้ร่วิมกันอนุรักษ์สืบัสานวัิฒนธรรมประเพุณี

สงกรานต์อันดีงามของไทย	ซึ�งเป็นกิจักรรมที�จััดต่อเนื�องทุกปี	สำาหรับัปีงบัประมาณ	2564	มี

การปรับัรูปแบับักิจักรรมเป็นการมอบัเงินบัริจัาค		
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