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 หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) 

 โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2  

Mahidol University Career Advancement Program (MUCAP Batch 2) 

 

หลักการและเหตผุล 

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการจัดโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Career Advancement Program: MUCAP) ประจ าปีการศึกษา 
2564 ภายใต้โครงการ Career Support Services มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนา
ศักยภาพแก่นักศึกษา ให้โดดเด่น สามารถท างานในบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500, Forbes 2000 หรือองค์กร
ระดับชาติ 2) นักศึกษามีเป้าหมายในชีวิตและการท างาน มีทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพ และ 3) สร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง มีความเสียสละในการบ่มเพาะพัฒนานักศึกษาในปัจจุบัน น าประสบการณ์การประกอบ
อาชีพ มาร่วมเป็นศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee)  
 กองกิจการนักศึกษา เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า และ
นักศึกษาปัจจุบันผ่านระบบศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิด มุมมอง ทักษะ ตลอดจน
ประสบการณ์ที่สะสมมาและมีคุณค่าให้แก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee) ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างทักษะ มุมมอง แนวคิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
เห็นควรให้มีการด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนดการจัดโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทาง
อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (Mahidol University Career Advancement Program: MUCAP 
Batch 2) ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานกิจกรรมออนไลน์และสถานที่จริง ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน 2566 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

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

2. เพื่อให้นักศึกษามีเป้าหมายในชวีิตและการท างาน มีทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชพี 
3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และมีความเสียสละในการบ่มเพาะพัฒนานักศึกษาในปัจจุบนั 

 
คุณสมบัติศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานอยู่ในระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหนา้ที่ ประกอบวชิาชีพด้วยความซื่อสตัย์สุจริต 
4. มีความพร้อมในการเสียสละ อทุิศตนในการให้ค าปรึกษา แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แนวคดิ มุมมอง 

ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ทีส่ะสมมาและมีคุณคา่ให้แก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee) โดยมี
อัตราส่วนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (Mentee) จ านวน 2 คน ต่อศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) 1 คน 
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5. มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา
เข้ากลุ่ม 2) กิจกรรม Orientation 3) กิจกรรมพบปะพี่เลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 5 ครั้ง 
(Mentoring Session) 4) กิจกรรมโต๊ะกลมอาชีพ (Career Roundtable) และ5) กิจกรรมปิดโครงการ 
(MUCAP Farewell) 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 

กองกิจการนักศึกษา มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) เข้าร่วมโครงการบ่ม
เพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดคุณสมบัติศิษย์เก่าพี่เลี้ยง 

2. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการคัดเลือกที่กองกิจการนักศึกษาก าหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 เป็นศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) ที่เข้าร่วมโครงการ MUCAP ในรุ่นที่ 1 

2.2 เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้มีสิทธิ์พิจารณาและเสนอชื่อผู้เข้าร่วมเป็นศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) 
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. คณะกรรมการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
3. คณะกรรมการด าเนินงานของผู้ใช้บัณฑิต 

 

การส่งเอกสารการเสนอชื่อ 
1. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเสนอรายชื่อศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) โครงการบ่มเพาะความ

เป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 โดยต้องกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ภาพถ่ายของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นรูปปัจจุบัน ครึ่งตัว รูปแบบไฟล์คุณภาพสูง .jpg หรือ .png 

จ านวน 1 รูปหรือมากกว่า 
3. เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องลงนามยินยอมด้วยตนเอง 

ตามมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ช่องทางการส่งเอกสาร 
1. Email: preeyanuch.mar@mahidol.edu 
2. ไปรษณีย์: หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
3. Scan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม 

 
           หรือ https://bit.ly/mentorsforms 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข นักวิชาการศึกษา หน่วยศิษยส์ัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา                
โทร. 02-849-4526, 096-625-6522  

หมายเหตุ   

- ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสนิคัดเลอืกบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสดุโดยกองกิจการนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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