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 หลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee)  

โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2  
Mahidol University Career Advancement Program (MUCAP Batch 2) 

หลักการและเหตุผล 

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการจัดโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทาง
อาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Career Advancement Program: MUCAP) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการ Career Support Services มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา ให้โดดเด่น สามารถท างานในบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 
500, Forbes 2000 หรือองค์กรระดับชาติ 2) นักศึกษามีเป้าหมายในชีวิตและการท างาน มีทักษะและความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ และ 3) สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง มีความเสียสละในการบ่มเพาะพัฒนา
นักศึกษาในปัจจุบัน น าประสบการณ์การประกอบอาชีพ มาร่วมเป็นศิษย์เก่าพ่ีเลี้ยง (Mentor) ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee) นั้น 
 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างความ
ผูกพันระหว่างศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันผ่านระบบศิษย์เก่าพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ แนวคิด 
มุมมอง ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ที่สะสมมาและมีคุณค่าให้แก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee) ซึ่ง
สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างทักษะ มุมมอง แนวคิด เพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดย มี
ก าหนดการจัดโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (Mahidol 
University Career Advancement Program: MUCAP Batch 2) ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งรูปแบบ
กิจกรรมเป็นแบบผสมผสานกิจกรรมออนไลน์และสถานที่จริง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. สร้างและพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา ให้โดดเด่น สามารถท างานในบริษัทในกลุ่ม Fortune 
Global 500, Forbes 2000 หรือองค์กรระดับชาติและนานาชาติ 

2. นักศึกษามีเป้าหมายในชีวิตและการท างาน มีทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง มีความเสียสละในการบ่มเพาะพัฒนานักศึกษาในปัจจุบัน 

 
คุณสมบัตนิักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee) 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
2. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาศักยภาพ ให้

โดดเด่น มีเป้าหมายในการท างานในบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500, Forbes 2000, หรือ
ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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3.1 กิจกรรมทั้งหมดในโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม 1) Orientation 2) 
กิจกรรมพบปะศิษย์เก่าพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 5 ครั้ง (Mentoring 
Session) 3) กิจกรรมโต๊ะกลมอาชีพ (Career Roundtable) และ 4) กิจกรรมปิดโครงการ 
(MUCAP Farewell)  
3.2 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ เกิดขึ้นภายใต้ โครงการ Career Support Services ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย 2 กิจกรรม ในขณะที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทาง
อาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ (Mentee) เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 
ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. เป็นผู้ที่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารการรับสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 

เวลา 23.59 น. ดังนี้ 
2.1 กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการฯ  
2.2 ส่งรายงาน We Space Mahidol Report จากการท าแบบประเมินค้นหาตัวตนครบทั้ง 7 

ภารกิจ (ท าแบบประเมินค้นหาตัวตน ได้ที่: https://wespace.mahidol.ac.th) 
2.3 ส่งประวัติแนะน าตนเอง พร้อมบอกเล่าเป้าหมายด้านอาชีพ ประสบการณ์การมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  
2.4 ส่งภาพถ่ายรูปปัจจุบัน ครึ่งตัว รูปแบบไฟล์คุณภาพสูง .jpg หรือ .png จ านวน 1 รูป หรือ

มากกว่า 
2.5 ส่งเอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) โดยผู้สมัครจะต้องลงนามยินยอมด้วย

ตนเอง ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

3. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการคัดเลือกที่กองกิจการนักศึกษาก าหนด โดยผลการ
พิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามมติคณะกรรมการของกองกิจการนักศึกษา ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 
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ช่องทางการส่งเอกสารการสมัคร 
1. กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการฯ SCAN QR CODE 

 
หรือ https://bit.ly/MUCAPIIMenteeApplicationForm  

2. หากไม่สามารถส่งเอกสารในช่องทางที่ 1. ผู้สมัครสามารถส่งรายงาน  We Space Mahidol 
Report, ส่งประวัติแนะน าตนเอง, เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) และ ภาพถ่าย
มายังช่องทางการส่งเอกสารดังนี้ 
2.1 Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th หรือ 
2.2 ไปรษณีย์: หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การ

เรียนรู้มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
ผู้ประสานงานโครงการ 
1. นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข นักวิชาการศึกษา หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา  

โทร. 02-849-4526, 096-625-6522 
2. นางสาวกัญญาภัค อุมาลี นักวิชาการศึกษา หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา  

โทร. 02-849-4506   

หมายเหตุ   

- ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยกองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://bit.ly/MUCAPIIMenteeApplicationForm
mailto:mahidolcareers@mahidol.ac.th

