
   

 

 

ประกาศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม  (Professional and Personal 

Skills Development)  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  รวมทั้งความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕๗  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ า  

บัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 

๑.๑  ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช ๒๕๕๙   

๑.๒  ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒  ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม  (Soft Skills)  ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  ต้องเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม  (Soft Skills)  ตามแนวทางการจัด

กิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็น  (Required Skills)  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ดังนี ้

 ๒.๑  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  และปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ให้เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ  ดังนี ้ 

  (๑)  ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)  

ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านทักษะการสื่อสารทั้งด้านการรับรู้และน าเสนอ  โดยรวมถึงการน าเสนอแนวคิด        

การน าเสนอผลงาน การฟังอย่างตั้งใจ การท าความเข้าใจ และครอบคลุมถึงการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม  แต่ไม่รวมถึง

การพัฒนาทักษะด้านภาษาที่บรรจุในหลักสูตรหรือเพื่อการท าวิทยานิพนธ์  หรือโครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาไทย

ทั้งนี้ภาษาที่ เรียนเพิ่มเติมนั้น ควรเน้นการใช้งานจริง  ได้แก่ การพูด การฟัง หรือการเขียน และพัฒนา

ความสามารถในด้านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการพูด การเขียน หรือการน าเสนอโดยการใช้สื่อแบบต่างๆ  
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(๒) ทักษะด้านการเป็นผู้น าและการจัดการ (Leadership and Management Skills)  

ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าให้แก่นักศึกษา  เช่น  การพัฒนาทางด้านภาวะผู้น าและผู้ตาม การท างาน

ร่วมกันเป็นทีม  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การเจรจาต่อรอง  การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท  การเข้าสังคม  

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ  และพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการด้านต่างๆ  ทั้งในชีวิตส่วนตัว  และการท างาน 

(๓) ทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy Skills)   

ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล  ได้แก่  คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์  แท็บเล็ต  
โปรแกรม  สื่อออนไลน์  ในการประมวลจัดเก็บข้อมูล  สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล  สร้างสื่อ  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท างานร่วมกันแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งนี ้ไม่รวมถึงการอบรมระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ อาทิ Turnitin  EndNote  
SPSS เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่วนงาน  หรือหลักสูตร ต้องด าเนินการให้กับนักศึกษาอยู่แล้ว  
   (๔) ทักษะด้านการวิจัย (Research Skills)  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ  เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุมหรือวารสารระดับนานาชาติ  เช่น  การเขียน
โครงการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสม  การน าสถิติมาใช้ในงานวิจัย  ตลอดจน
การเขียนและเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ    
 ๒.๒  กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  นอกเหนือจากทักษะตาม
ข้อ  ๒.๑ (๑) – (๓)  แล้วให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(Creative and Innovative Skills)  ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  การคิดนอกกรอบที่เปิดกว้าง  
เพื่อเสริมคุณค่าทางความคิด  น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์  หรือสร้างสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม  เช่น  การสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส  การพัฒนาหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์  บริ การ  หรือ
กระบวนการใหม่ที่มีคุณประโยชน์  หรือการพัฒนางานวิจัยสู่สังคม 
 ๒.๓  นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  นอกเหนือจากทักษะ
ตามข้อ  ๒.๑  (๑) – (๓) และข้อ ๒.๒  ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ  ดังนี้ 
   (๑)  ทักษะด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ  (Health Literacy Skills)  ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพดี  เป็นการพัฒนา  เรียนรู้  แสวงหาและส่ือสารข้อมูลด้านสุขภาพ การบูรณาการ
ข้อมูลด้านสุขภาพ  ตลอดจนการน าไปใช้ปฏิบัติจริงเพื่อธ ารงรักษาสุขภาพ  สร้างทักษะการดูแลตนเอง  ลดการ
เจ็บป่วย  ลดความรุนแรง  ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน  และการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  (๒)  ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial Literacy Skills) ซึ่งเป็น
การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ  การเรียนรู้  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  ตลอดจนการ
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ด้านการเงิน  เศรษฐกิจ  และธุรกิจในการด ารงชีวิต  การพิจารณาทางเลือกด้านเศรษฐกิจ  
การวางแผน  การลงทุน  การใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างผลผลิต  ยกระดับ  และเป็นทางเลือกด้าน
อาชีพ 
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ข้อ ๓  ประเภทกิจกรรมเสริมทกัษะ   
  กิจกรรมเสรมิทักษะ  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี ้

๓.๑  กิจกรรมส่วนกลางของบณัฑิตวิทยาลยั เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บัณฑิตวิทยาลยั 

เป็นผู้ด าเนินการ  และก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมได้   โดยสามารถดูรายการ

กิจกรรมต่าง ๆ  และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม online  และตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมใน profile  

ของนักศึกษาได้ภายหลังจากเสร็จกิจกรรม ๕ วันท าการ ได้ที่  www.graduate.mahidol.ac.th/softskills/  

โดยที่นักศึกษาไม่ต้องส่งหลักฐานใด ๆ  เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยจะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา    

โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้  การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของบัณฑิตวิทยาลัย  ๑  กิจกรรม  นักศึกษาจะได้รับทักษะที่

เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม  (Soft Skills)  ได้ไม่เกิน  ๒  ทักษะ   

๓.๒  กิจกรรมของหลักสูตรหรือส่วนงานจัด เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่หลักสูตรหรือ 

ส่วนงานต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ  และสามารถเทียบเคียงทักษะตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ในประกาศนี้  
ข้อ ๔  การเทียบเคียงทักษะ 

  ๔.๑  การเทียบเคียงทักษะจากกิจกรรมของหลักสูตรหรือส่วนงาน  ให้ด าเนินการดังนี้ 

  (๑)  กิจกรรมของหลกัสูตรหรอืสว่นงานจะต้องจดัท าเปน็โครงการเทียบเคียงผ่าน 

ระบบ Soft Skills Online ของบัณฑิตวิทยาลัยเท่าน้ัน  โดยไม่ต้องขออนุมัติโครงการล่วงหน้า ทั้งนี้  หลักสูตร

หรือส่วนงานสามารถน าโครงการเทียบเคียงที่ได้รับอนุมัติแล้วมาใช้เทียบเคียงทักษะได้ไม่เกิน  ๒  ปีการศึกษา 

 (๒)  นักศึกษาจะต้องส่งช้ินงานหรือผลงานของนักศึกษาที่สอดคล้องกับการเข้า

ร่วมกิจกรรม  โดยอาจเป็นการเขียนแบบตรึกตรอง  หรือสะท้อนการเรียนรู้  (Reflection  Writing)  ซึ่งไม่เคยมี 

การใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น  เช่น  เป็นงานส่งส าหรับรายวิชา  หรือท าซ้ ามาก่อน  และส่วนงานหรือหลักสูตรต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง  โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการสุ่มตรวจสอบการจัดกิจกรรมและ

ผลงาน  หากพบว่าผลงานที่ใช้ขอเทียบเคียงทักษะของนักศึกษาเป็นการคัดลอกหรือท าซ้ า  บัณฑิตวิทยาลัยจะมี

การด าเนินการต่อนักศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และส่วนงานหรือหลักสูตร  เช่นเดียวกับการผิดจรรยาบรรณ  

คุณธรรม  และจริยธรรมผลงานทางด้านวิชาการอื่น ๆ  

 (๓)  กิจกรรมของหลักสูตรหรอืส่วนงาน  ๑ กิจกรรม  สามารถเทียบเคียงทักษะ

ที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม  (Soft  Skills)  ได้ไม่เกิน  ๒  ทักษะ 

 ๔.๒  กรณีที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ เคยมีผลการประเมินทักษะ

ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม  (Soft Skills)  มาแล้ว       

ไม่เกิน  ๒ ปี  สามารถน าผลการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทกัษะดังกลา่ว  มาเทียบเคียงทักษะตามประกาศนี้

ได้ไม่เกิน  ๒  ทักษะ  และต้องเข้าร่วมและมีผลการประเมินทักษะผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะที่ยัง        

ไม่ปรากฎใน  Activity  Transcript  เพิ่มเติมอีก  ๒  ทักษะ 
…/๔ 
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 ๔.๓  กรณีที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะอื่นที่นอกเหนือจากกิจกรรม

ส่วนกลางของบัณฑิตวิทยาลัย  หรือกิจกรรมของหลักสูตรหรือส่วนงาน  และต้องการขอเทียบเคียงทักษะ          

ให้เสนอคณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย  เพื่อจะพิจารณาว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นสามารถเทียบเ คียง

ทักษะตามประกาศนี้ได้หรือไม่  เป็นรายกรณี  ทั้งนี้วิธีการเทียบเคียงกิจกรรมเสริมทักษะในกรณีนี้ให้เป็นไปตาม

ความในข้อ  ๔.๑  (๒) – (๓)   

ข้อ ๕  การประเมินทักษะ 

     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม

(Soft Skills)  อยู่ในเกณฑ์  “ผ่าน”  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔  ทักษะ  จึงจะถือว่าผ่านการประเมินทักษะที่จ าเป็น

(Required Skills)  เพื่อเป็นคุณสมบัติประกอบการส าเร็จการศึกษา  โดยจะต้องมีผลการประเมินทักษะผ่านการ

เข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของบัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๒  ทักษะ  เว้นแต่กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี

การศึกษา  ๒๕๕๙  จะต้องมีผลการประเมินทักษะผา่นการเข้าร่วมกิจกรรมสว่นกลางของบัณฑิตวิทยาลัยไม่น้อย

กว่า  ๑  ทักษะ   

ข้อ ๖  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะครบตามจ านวนทักษะที่        

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ  และเมื่อส าเร็จการศึกษาจะ

ได้รับ  Activity  Transcript  ที่แสดงว่าได้ผ่านการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการใช้ชีวิตสังคม  

(Soft Skills)  ตามกิจกรรมที่เข้าร่วม   

ข้อ ๗  กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจ

วินิจฉัยสั่งการ  และถือเป็นที่สุด   

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

     ประกาศ ณ วันที่               มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

 
          (ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์  เลิศฤทธ์ิ) 

                        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

๓๐


