
การให้บริการส าหรับนักศึกษา
&

Soft Skills

ผศ ดร นพ ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาดิจิทัล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล



การให้บริการ
ส าหรับนักศึกษา

• ระบบลงทะเบียนและประเมินรายวิชา 
• สวัสดิการ/บริการทั่วไป 
• กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
• ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ 
• ทุนและรางวัลส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=8
สวัสดิการ/บริการทั่วไป



www.grad.mahidol.ac.th/evaluation/employer/th/index.php

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล



สิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยสุขภาพนักศึกษา สถานที่ตั้ง

ศาลายา ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้

(ตรงข้ามโรงอาหาร)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้อง 499 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 โซน G อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  

5



สิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยสุขภาพนักศึกษา สถานที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

คณะเภสัชศาสตร์ สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน

คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีการกีฬา
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สิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยทันตกรรม ให้บริการส าหรับ สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลศิริราช นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศึกษาใน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล              
คณะพยาบาลศาสตร์

แผนกทันตกรรม ชั้น 6 
อาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลรามาธิบดี นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศึกษาใน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานทันตกรรมชั้น 3 
อาคาร 4

โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ศึกษาใน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผนกเวชระเบียน ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โรงพยาบาลทันตกรรม     
มหาจักรีสิรินธร (ศูนย์การ  
แพทย์กาญจนาภิเษก)

นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา      
ที่ศึกษาในคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่ศึกษาตลอด
หลักสูตรที่วิทยาเขตศาลายา

แผนกทันตกรรม ชั้น 2
ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก
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สิทธิการรักษาพยาบาล

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ได้รับอุบัติเหตุ

1. รับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด

2. รับบริการจากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย

3. รับบริการจากโรงพยาบาลอื่น ๆ โดยให้นักศึกษาใช้สิทธิ 
ของแต่ละบุคคล (เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า,   
สิทธิกรมบัญชีกลาง, สิทธิประกันสังคม, สิทธิรัฐวิสาหกิจ)

8



สิทธิการรักษาพยาบาล

อาชีพของนักศึกษา วิธีด าเนินการก่อนเจ็บป่วย                               เมื่อเจ็บป่วย

1. รับราชการ/ 

หน่วยงาน

ราชการ

- น าบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงติด

ตัวไปทุกครั้งที่รับบริการรักษาพยาบาล

[กรณีไม่ได้น าบัตรประจ าตัวประชาชนไป]

- นักศึกษาต้องส ารองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ก่อน แล้วน าใบเสร็จไปเบิกค่า

รักษาพยาบาลคืนกับหน่วยงานต้นสังกัด

ของผู้ปกครอง/สถานที่ท างานของ

นักศึกษาที่รับราชการ

1. เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล

สังกัดมหาวิทยาลัย

2. แสดงบัตรประจ าตัว

นักศึกษาพร้อมบัตร

ประจ าตัวประชาชน ที่จุด

ตรวจสอบสิทธิ ทุกครั้งที่

รับบริการ

3. รับบริการตรวจรักษาตาม

ขั้นตอน
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เงินสงเคราะห์นักศึกษา

กรณี
• สูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่างกาย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้

• เสียชีวิต

จะได้รับเงินสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัย  
100,000 บาท
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www.thebalancecareers.com/thmb/J4W8NmTQYEzXaQ0BUpmDwfTdJY4=/950x0/filters:format(webp)/hard-skills-vs-soft-skills-
2063780_FINAL-5bbd0d3fc9e77c005139f5ad.png





learn.g2.com/hs-fs/hubfs/Importance-of-soft-skills.png?width=500&name=Importance-of-soft-skills.png



www.engagedactiontraining.com/wp-content/uploads/2016/04/soft-skills-are-85-percent.jpg



www.grad.mahidol.ac.th/
softskills/



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ดังนี้
- Communication and language skills 
- Leadership and management skills 
- Creative and Innovative skills
- Digital literacy skills
- Health literacy skills 
- Entrepreneurial literacy skills
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Personal and Professional Skill Development (Soft Skills)

Policy
ส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นอกเหนือไปจากทางด้านวิชาการ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องผ่านโครงการ
อย่างน้อย 1 โครงการ ในทุก skill

โครงการที่นักศึกษาได้เข้าฝึกอบรม จะแสดงใน 
Activity Transcript ของนักศึกษา

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

นักศึกษาสามารถน ากิจกรรมที่ท าในหลักสูตร / ส่วนงานอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมาเทียบเคียงได้

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/











ข้อก ำหนด
ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนยกเลิก ก่อนเตม็หรือ 3 วนัลว่งหน้ำ
กำรปิดสิทธิลงทะเบียน
ต้องท ำก่อนจบกำรศกึษำ

www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/projectlist.php





กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

• นักศึกษาต้องผ่านทั้ง 4 ทักษะ เพื่อส าเร็จการศึกษา
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะจากทางหลักสูตร หรือ

คณะฯ/มหาวิทยาลัยและน ามาเทียบเคียงได้ สูงสุด 2 ทักษะ
• กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมจะถูกบันทึกอยู่ใน 

Activity Transcript 
• บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ตลอดทั้งปี
• บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมออนไลน์ ให้นักศึกษาสามารถ

เข้าร่วมได้
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ทุนและรางวัลส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship



ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ทุนระหว่างศึกษา

ชื่อทุน /รางวัล จ านวน มูลค่า / สิ่งที่ได้รับ

1) ทุนช่วยเหลือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา         
ที่มีความพิการ

เอก 5 ทุน
โท 5 ทุน

ป.เอก ทุนละ 18,000 บาท/ปี
ป.โท ทุนละ 15,000 บาท/ปี

2) ทุนสนับสนุนนักศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีความ
พิการ

เอก 5 ทุน
โท 10 ทุน

ป.เอก  ทุนละ 5,000 บาท/ภาค
การศึกษา
ป.โท ทุนละ 4,000 บาท/ภาค
การศึกษา
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ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนระหว่างศึกษา
ชื่อทุน /รางวัล จ านวน มูลค่า / สิ่งที่ได้รับ

3) เงินยืม
(Graduate Loan) 

30 ทุน ไม่ เกิน 25,000 บาท/ทุน/ 
ภาคการศึกษา

4) ทุนผู้ช่วยวิจัย-
บัณฑิตศึกษา 
(RA: Research 
Assistantships)
เฉพาะนักศึกษา ป.เอก

ไม่จ ากัด 10,000 บาท/เดือน
คนละไม่เกิน 24 เดือน
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graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship

ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์แลว้



ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ทุนเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์แลว้

ชื่อทุน /รางวัล จ านวน มูลค่า / สิ่งที่ได้รับ

5) ทุนอุดหนุนในการพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศ 
(Scholarship to promote 
Master and Doctoral 
Students’ Competency 
for National Academic 
Presentations) 

ไม่จ ากัด
(ปีละ

800,000 
บาท)

- ค่าลงทะเบียน
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
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ชื่อทุน /รางวัล จ านวน มูลค่า / สิ่งที่ได้รับ

6) ทุนอุดหนุนในการพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ 
(Scholarship to promote 
Master and Doctoral 
Students’ Competency 
for International 
Academic Presentations) 

ไม่จ ากัด
(ปีละ

2,000,000 
บาท)

- ค่าลงทะเบียน
- ค่าที่พัก
- ค่าพาหนะ
(ตามเขตทวีป)
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ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ทุนเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์แลว้



ชื่อทุน/รางวัล แหล่งทุน การด าเนินงาน มูลค่า/สิ่งที่ได้รับ

7) ทุนอุดหนุน
การศึกษา ประเภท
ทุนยืมฉุกเฉิน 

สมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหิดล

- ประชาสัมพันธ์ - เงินทุนเพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

8) ทุนประเภท
นักศึกษาผู้ท า
กิจกรรม

5,000 บาท/ทุน

9) ทุนสนับสนุน
วิทยานิพนธ์บางสว่น

15,000 บาท/ทุน

ทุนและรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
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graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?p=scholarship

รางวัลส าหรับนักศึกษา



ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย
รางวัลขณะศึกษา/เมื่อส าเร็จการศึกษา
ชื่อทุน /รางวัล จ านวน มูลค่า / สิ่งที่ได้รับ

1) รางวัลวิทยานิพนธ์
นวัตกรรมดีเด่น (Innovative
Distinguished Thesis 
Award)

- ดีเด่น
1 รางวัล
- ดีมาก 
2 รางวัล
- ดี 
3 รางวัล

- ดีเด่น   200,000 บาท

- ดีมาก 100,000 บาท

- ดี 50,000 บาท
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ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย
รางวัลเมื่อส าเร็จการศึกษา

ชื่อทุน /รางวัล จ านวน มูลค่า / สิ่งที่ได้รับ

1) รางวัลเกียรติยศแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผล
การศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s 
List)

ไม่จ ากัด - โล่
- ใบประกาศเกียรติคุณ
- บันทึก ในใบรายงานผล
การศึกษา

2) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
(Distinguished Thesis 
Award)

- ดีเด่น
8 รางวัล

- ดี 
8 รางวัล

- ป.เอก ดีเด่น 50,000 บาท
ดี      30,000 บาท

- ป.โท  ดีเด่น 25,000 บาท
ดี 15,000 บาท
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Thank You


