
  
 

 

 

 

 
 

 

 

ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มุงความรูคูคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา 
มีมาตรฐานสากล เนนการวิจัย การศึกษา 
บริการวิชาการ และเปนศูนยเครือขายการเรียนรู
เพื่อคุณภาพแหงชีวิตและสังคม 
  
  

  
 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๑

 



 
  

       
       พนัธกิจ 
 
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยในระดับ

สากล เพื่อสรางองคความรูใหมและการประยุกต 

๒. จัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล 

๓. พัฒนาและใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอด-
คลองกับความตองการของสังคม  

๔. ชี้นําสังคมไทย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การมี

สวนรวมของชุมชน และสรางสังคมเรียนรู เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 

๕. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต 
และการดํารงชีวิตในแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

๖. บริหารอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส 

ตรวจสอบได รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม และระบบ

บริหาร 

๗. ทําหนาที่เปนศูนยเครือขายการเรียนรูและเครือขาย

การประยุกตผลงานการวิจัย เพื่อการพัฒนาคนและ

สังคม 
  

  

 
 
 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๒ 



 
  

       วตัถุประสงค 
 
๑. เพื่อสรางผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกตระดับ

สากลที่เปนประโยชนตอสังคม 
๒. เพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพระดับสากล 

๓. เพื่อใหความรู บริการวิชาการที่มีคุณภาพและได

มาตรฐานสากลแกสาธารณชนและชุมชน 
๔. เพื่อชี้นําสังคมใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถ

พึ่งตนเองและเกิดศานติสุขในสังคม โดยคํานึงถึง

พื้นฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
๕. เพื่อสรางการเรียนรู  ที่ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม  ศิลปะ   ใหเปนรากฐานในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคคล ชุมชนและสังคม ทัง้น้ีโดย

คํานึงถึงวิทยาการสากล 

๖. เพื่อปฏิรูประบบบริหารใหมีประสิทธภิาพ โปรงใส 

เปนธรรม และตรวจสอบได 

๗. เพื่อประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร 

การวิจัย   การศึกษา  และการบริการวิชาการ  ที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมยั 

๘. เพื่อสรางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเอก-

ภาพในความหลากหลาย มุงเนนประโยชนสวนรวม 

๙. เพื่อพัฒนาเครือขายหนวยงานในการรวมกันปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ใหม ในระดับตางๆ 
๑๐.เพื่อเสริมสรางเครือขายในการวิจัยและพัฒนาและนํา

ผลงานวิจัย ทั้งที่มีอยูและทีค่ิดคนขึ้นใหมไป

ประยุกตใชใหเปนประโยชนตอสังคม  ทั้งในดาน

การแพทย  สาธารณสุข การเกษตร และการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยนื  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๓



 
  

     เปาหมาย (๕ ป) 
 
๑. มีผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกตที่ตีพมิพ

เผยแพรเฉล่ียทั้งมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๑ เร่ืองตอ
อาจารยและนักวิจัยตอป และตีพิมพเผยแพรใน

ระดับสากลไมต่ํากวารอยละ ๓๐ ของผลงานวิจัย

ทั้งหมด 
๒. มีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบและเอื้อประโยชนตอ   

ชุมชนและสังคมไมต่ํากวารอยละ ๓๐ ของ

ผลงานวิจัยทั้งหมด 
๓. มีการนําผลงานวิจัยไปประยกุตไมต่ํากวารอยละ ๑๐ 

ของผลงานวิจัยทั้งหมด 
๔. มีเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึ้นทุกป  
๕. มีการเสนอขอการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
๖. มีการบูรณาการระหวางศาสตร  และหรือสาขาวิชา

ตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหเกิดเอกภาพใน
ความหลากหลาย  

๗. มีศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศในสาขาวิชาตางๆ  
๘. อาจารยมีคุณวุฒิทางวิชาการเพิ่มขึ้น  มีอาจารย

ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมต่ํากวารอยละ 
๖๐ และอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการเปน

ศาสตราจารย ไมต่ํากวารอยละ ๖ ของอาจารย

ทั้งหมด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชา 

และการจัดบริการการศึกษา 

๙. สรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพ มี

ศักยภาพในการปรับตัว มีวิจารณญาณ คุณธรรม 

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ. ๒๕๔๕–มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๔ 



และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในจํานวนและสาขาที่

ตอบสนองตอความตองการของประเทศทุกระดบั

ปริญญา โดยเปนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประมาณ 

๑๒,๐๐๐ คน และเพิ่มระดับบัณฑิตศึกษาเปนไมต่ํา

กวา ๑๒,๐๐๐ คน    ภายใตระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เปนมาตรฐานสากล 

๑๐. ใหความรูทางวิชาการทั้งดานสุขภาพอนามัยโดยเนน
การเสริมสรางสุขภาพ (Health Promotion) 
การปองกันปญหาสุขภาพและปองกนัการเกิดโรค 
การเลือกใชประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ อยาง

เหมาะสมแกสาธารณชน 

๑๑. ใหบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ โดยไดรับ   
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 

๑๒. ใหความรู บริการวิชาการ บริการวิจัย และที่

ปรึกษาทางวิชาการดานตางๆ  
๑๓. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๑๔. บริหารทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพ และไดผลตอบแทนทีคุ่มคา 
๑๕. มหาวิทยาลัยและบุคลากร มีสวนรวมแกปญหาและ

ใหขอเสนอแนะเชิงวิชาการในการกําหนดนโยบาย

ระดับตางๆ ของประเทศ 
๑๖. มหาวิทยาลัยมีสวนชวยสถาบันและหนวยงานระดับ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
๑๗. มีโครงการหรือกิจกรรม  ซึ่งมีการประยุกตทางวิชา-

การสากล และภูมิปญญาทองถิ่น เพือ่สงเสริมสังคม

เรียนรู ที่ประชาชนมีสวนรวม  ไมต่ํากวา ๒๐๐ ครั้ง   

ตอป 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๕



 
๑๘. สรางกระบวนการทางสังคมเพื่อปลกุจิตสํานึกให

บุคลากร  นักศึกษา ศิษยเกา และประชาคมภายนอก
ใหเกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๙. มีการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอน การวิจัย การบริหารทางดานการเงิน การ
บัญชี งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ฐานขอมูล

งานวิจัย ทะเบียนนักศึกษา เปนระบบเดียวกันทั้ง

มหาวิทยาลัย 
๒๐.เปนแกนนําในการพัฒนาเครือขายรวมกนัในการผลิต

ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และส่ิงอํานวยความสะดวกตอการเรียนรูใน

รูปแบบใหม  

 ๒๑.เปนแกนนําเครือขายในการวิจัยในสาขาที่มหาวิทยาลัย 
มีศักยภาพ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และ 
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)



๑. ดานวิจัย 
 

วัตถุประสงค  : 
๑. เพื่อสรางผลงานวิจัย

พ้ืนฐานและวิจัย
ประยุกตระดับสากลที่
เปนประโยชนตอ
สังคม 

  

   
 

 

      ยุทธศาสตร  
๑.   กําหนดนโยบายแผนแมบทการวิจัยโดยเฉพาะ

โครงการวิจัยมุงเปาและสหวิชาการ เพือ่
กอใหเกิดองคความรู และสามารถนําผลไป
ประยุกตตามความเหมาะสม 

 
มาตรการ 
๑.๑ จัดใหมคีณะกรรมการกําหนดนโยบายและ

ประสานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
๑.๒ แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายใน

และภายนอกประเทศ 
๑.๓ สงเสริมใหมีโครงการวิจัยรวมระหวางสถาบัน 

สนับสนนุโครงการวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน

ในลักษณะรวมทุนสนับสนนุการวิจัย 
(Counterpart Fund) เพ่ือนําผลการวิจัย
ไปประยุกตอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

๑.๔ ใหมีการวิจัยมุงเปา การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยสห-
วทิยาการ และการวิจัยรวมกับสถาบันใน
ตางประเทศ 

๑.๕ สงเสริมการวิจัยที่แกไขปญหาของประเทศ และมี
ผลตอการกาํหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 
๑.๖ สงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูและเผยแผภูม-ิ

ปญญาไทยในดานตางๆ  
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๗



        ยุทธศาสตร  
๒.   พัฒนาศักยภาพความเปนผูนําดานการวิจัย เพื่อ

กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
 
มาตรการ 
๒.๑ พัฒนาเครือขายการวิจัยเพื่อผนึกกําลัง ประสานงาน

อยางจริงจังและตอเนื่อง ในการวิจัยระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ระหวางมหาวิทยาลัย
กับ ชุมชน ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
สถาบันในตางประเทศ 

๒.๒ สงเสริมโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก 
๒.๓ สรางนักวิจัยรุนใหมใหเพ่ิมมากขึ้น 
๒.๔ จัดประชมุวิชาการนานาชาติเพ่ือเปนเวทีในการ

แสดงผลงานทางวิชาการ 
๒.๕ สนับสนนุเงินทุนใหนกัวิจัยเขารวมประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ 
๒.๖ สงเสริมใหมีบรรยากาศวิจัยในทุกหนวยงาน เพ่ือให

บุคลากรทุกระดับมีทศันคตทิี่ดีเก่ียวกับการวิจัย 
 
    ยุทธศาสตร   
๓.  พัฒนาระบบบริหารที่เอ้ือตองานวิจัย 
 
มาตรการ 
๓.๑ จัดใหมคีณะกรรมการนโยบายการวิจัยระดับคณะ/

สถาบัน เพ่ือประสานงานกับมหาวิทยาลัย  
๓.๒ จัดใหมสีายวิชาชีพนักวิจัย 
๓.๓ พัฒนาโครงสรางและกระบวนการบริหาร

โครงการวิจัยขนาดใหญ ที่มีผลกระทบตอสังคม 
 
 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๘ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ. ๒๕๔๕–



๓.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยใหครบถวน 
สมบูรณ และเปนปจจบุัน 

  ๓.๕ สนับสนนุการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผลงานวิจัยทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง 

๓.๖ พัฒนาหนวยงานสนบัสนุนการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
๓.๗ ปรับปรงุระบบงบประมาณดานการวิจัย  เพ่ือ

สนับสนนุการวิจัยอยางตอเนื่องและครบวงจร 
๓.๘ จัดใหมกีลไกในการตดิตามและประเมินผลการวิจยั

อยางมีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙



๒. ดานการจัด
การศึกษา 

 

วัตถุประสงค : 
๑.  เพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณ-

ภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับสากล 

 
 

  

 

 

 

 

      ยุทธศาสตร  

๑.  สงเสริมและดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มคีณุภาพทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสรางสรรค 
และมีมาตรฐานทัดเทียมกบัสถาบันการศึกษา

ช้ันนําระดับสากล 

 

มาตรการ 
๑.๑ สงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนแบบที่ยึดผูเรียน

เปนสําคญั รูวธิีเรียนดวยตนเอง และปลูกฝงการ

เรียนรูตลอดชีวิต 
๑.๒ พัฒนาการศึกษาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ควบคู

กับศิลปศาสตร รวมทั้งวิชาเลือกเสรี (นอก-

มหาวิทยาลัย) เพ่ือใหนักศึกษามีบูรณาการทาง

ความรูและความคิด  

๑.๓ มีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได

มาตรฐานสากล 
๑.๔ ใหมีการพัฒนาและติดตามประเมนิผลเพื่อการ

ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
๑.๕ การพัฒนาอาจารยใหมีทักษะตอการปฏิรูป

การศึกษา 
๑.๖ ปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูและทักษะดานภาษาไทย  

ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอรแกนกัศึกษา

ของมหาวิทยาลัยในทุกระดบั 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๑๐ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๗ พัฒนาระบบคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปดโอกาสใหผูดอยโอกาสมีโอกาสเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัยมากขึ้น 

๑.๘ พัฒนาระบบบริหารการศึกษาระดบัหลังปริญญา 

เพ่ือการฝกอบรมผูเช่ียวชาญวิชาชีพ 

๑.๙ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความชวยเหลือ 
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนานาประเทศ  

 

      ยุทธศาสตร  

๒.   พัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอน

และศักยภาพความเปนผูนําทางวิชาการดาน

ตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ 

 
มาตรการ 

๒.๑ จัดใหมีกลไกในการดึงดูดอาจารยช้ันนํา และนัก-

ศึกษาคุณภาพสูงจากภายในและภายนอกประเทศ 

๒.๒ ขยายการศึกษาและปรบัปรุงปริมาณการรับนัก -
ศึกษาโดยมุงเนนคุณภาพในสาขาที่เปนความ

ตองการของประเทศ และสงเสริมใหมีความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษา  โดยเฉพาะประชากร 

ผูดอยโอกาส  

๒.๓ ขยายจํานวนการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

และปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชา  

๒.๔ จัดใหมีองคกรเพื่อจัดการศึกษาตอเนือ่ง 

โดยเฉพาะในสาขาที่เปนความตองการของ

ประเทศ 

 
  
 

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๑๑



        ยุทธศาสตร  
๓.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมีบูรณา-

การสาขาวิชาตางๆ ลดความซ้ําซอนของ

หลักสูตรและหนวยงาน โดยคํานึงถึงความ

หลากหลายของสาขาวิชา 

 

มาตรการ 
๓.๑ สงเสริมการประสานหลักสูตรในสาขาวิชาที่

เก่ียวของกัน  

๓.๒ สงเสริมการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษารวมกัน 

 

      ยุทธศาสตร  

๔.   พัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยาง

มีความสุข มคีวามเปนผูนํา ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดและมีจิตสาํนึกผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

 
มาตรการ 
๔.๑ สงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษาทํากิจกรรมนอก

หลักสูตรอยางตอเนื่องและท่ัวถึงเพ่ือพัฒนาคุณ-

ลักษณะอันพึงประสงค 

๔.๒ สนับสนนุกิจกรรมดานกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย 

ความสามัคคี และนันทนาการ 

๔.๓ เสริมสรางจิตสํานึกใหนกัศึกษาเขาใจถึงปณิธาน

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๔.๔ เสริมสรางระบบอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือประโยชน

ดานวิชาการ และการปรับตวั  

๔.๕ จัดใหมีการใหบริการใหคําปรึกษาและแนะแนว 

(Counseling Center) 

 

 

 

   

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)
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๓. ดานการ
บริการ 

    วิชาการ 
 
วตัถุประสงค : 
๑. เพื่อใหความรู บริการ

วิชาการที่มีคุณภาพ
และได
มาตรฐานสากลแก
สาธารณชนและ
ชุมชน  

๒. เพื่อชี้นําสังคม ใหมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สามารถพึ่งตนเอง
และเกิดศานติสุขใน
สังคม โดยคํานึงถึง
พ้ืนฐานทางประวัติ-
ศาสตรและวัฒน-
ธรรม 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

    ยุทธศาสตร   
๑.  ใหงานบริการของโรงพยาบาลและหนวยงานอ่ืนๆ 

ในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
มาตรการ 
๑.๑ นําระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบัน

พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(Hospital Accreditation) มาใชใน
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

๑.๒ พัฒนางานบริการทางการแพทยระดับตติยภูม ิ
(Tertiary Care) ใหทันสมัยและมีความเปน
เลิศ 

๑.๓ จัดตั้งระบบประกนัคุณภาพงานบริการวิชาการดาน
อ่ืนๆ 

 
       ยุทธศาสตร 
๒. พัฒนาการบริการดานสุขภาพและการบริการ  

วิชาการดานอื่นๆ ในเชิงรุก โดยเนนการสราง
เสริมสขุภาพ (Health Promotion)การ
ปองกันปญหาสุขภาพและปองกันการเกิดโรค 

 
มาตรการ 
๒.๑ จัดใหมบีริการสุขภาพในรูปแบบโรงพยาบาล/

หนวยงานเครอืขายที่เนนการบริการการแพทย

เบื้องตน (Primary Medical Care) หรือ
การบริการถึงบาน (Outreach Clinics) 
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  ๒.๒ สนับสนนุการจัดบริการสุขภาพที่เนนการดแูล    
สุขภาพตนเอง (Self Care) การบริบาลที่บาน 
(Home Care) และการสรางเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion) 

๒.๓ พัฒนาระบบเฝาระวังปองกันโรค 
(Surveillance)  ที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๔ สนับสนนุการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนใน
งานบริการวิชาการดานอืน่ๆ  

๒.๕ สนับสนนุการบริการวชิาการระหวางคณะ และ 
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อประหยัดทรัพยากร

และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

      ยุทธศาสตร  
๓.  พัฒนาบุคลากรทุกๆ สาขาวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัย ใหสามารถถายทอดความรูแก
ประชาชนอยางเพียงพอ 

 

มาตรการ 
๓.๑ จัดใหมีกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงความรูของบุคลากร  

ใหสามารถถายทอดความรูไดอยางมีประสทิธิภาพ 
๓.๒ พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายการบริการวิชาการ

ดานการฝกอบรมเพื่อความเขมแข็งของ

สถาบันการศกึษาและชุมชน 
๓.๓ จัดตั้งหนวยงานกลางที่มีหนาที่ใหการบริการ ดาน 

การฝกอบรมโดยตรง เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)
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        ยุทธศาสตร  
๔.   พัฒนาเครือขายการใหบริการวิชาการสูสาธารณ-

ชน ทุกระดับของประเทศ ทั้งดานวิทยาศาสตร 
      และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสขุภาพ 

สังคมศาสตร  สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ ผานสื่อ
ตางๆ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรการ 
๔.๑ สนับสนนุงานประชาสมัพันธ เผยแพรสาระความรูที่

เปนประโยชนตอประชาชน โดยใชส่ือมวลชน การ
รณรงค และกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบตางๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๒ จัดตั้งหนวยงานเพื่อผลิต และเผยแพรความรูสู    
สาธารณชน  

๔.๓ มีระบบใหบริการที่ปรึกษา (Consultancy 
Service) แกหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  โดยมคีวามรวมมือกับ
ภาคเอกชนมากขึ้น 

๔.๔ ใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับตางๆ 
เพ่ือฟนฟูความรูของครู อาจารยในสาขาที่
มหาวิทยาลัยมหิดลมีศักยภาพสูง 

 
    ยุทธศาสตร 
๕.   พัฒนาการบริการทางวิชาการแกคนพิการ 
 
มาตรการ 
๕.๑ จัดใหมีระบบและกลไกสนับสนนุการบริการ 

วิชาการแกคนพิการแบบองครวม 
๕.๒ พัฒนาส่ิงเอ้ืออํานวยตางๆ แกคนพกิาร 
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   ยุทธศาสตร  
๖.  พัฒนาการสื่อสารกับสังคม (Social    
      Communication) และสงเสริมการเรียน ู

ดานการจัดการความขัดแยงในสังคม 
 

มาตรการ 
๖.๑ กระตุนเตือนสังคมเมือ่เกิดกรณีความไมถูกตอง 

ทางดานจริยธรรม 
๖.๒ ใหขอคิดเห็นทางวิชาการที่ถูกตองแกสังคมกรณี 

เมื่อเกิดวิกฤตความเห็นที่ขัดแยง 
๖.๓ มีบทบาทชี้นําสังคมในประเดน็ที่มหาวิทยาลัยมี  

ศักยภาพ 
๖.๔ สงเสริมใหมีการเรียนรูในดานการจัดการความ    

ขัดแยงในสังคม 
๖.๕ จัดและสงเสริมกิจกรรม เพ่ือใหสังคมมีความ

ภูมิใจในความเปนไทย  
 
    ยุทธศาสตร  
๗.  สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อพึ่งตนเอง 
 
มาตรการ 
๗.๑ พัฒนาศนูยประยุกตและบริการวิชาการ ใหเปน 

ศูนยกลางการบริการดานตางๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดบัภูมภิาค ที่มี
ประสิทธิภาพ 

๗.๒ สงเสริมใหเกิดนวตกรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑ เพ่ือสนับสนุนความสามารถใน
การพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย 

๗.๓ สรางระบบการตลาดเพื่อการสนับสนุนการ
บริการทางวิชาการ  

๗.๔ จัดใหมกีลไกการบริหารทรัพยสินทางปญญา 
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๔. ดานศิลป-
วัฒนธรรม   

    และการ
พัฒนา         

    คุณภาพชีวิต 
 
วัตถุประสงค : 
๑. เพื่อสรางการเรียนรู ที่

ประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่น วัฒนธรรม 
ศิลปะ ใหเปนรากฐานใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคล ชุมชน และ
สังคม ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
วิทยาการสากล 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

      ยุทธศาสตร  
๑.  สงเสริมโครงการหรือกิจกรรมที่เนนความเปน 

สหวิทยาการแกสังคม และเสริมสรางภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

มาตรการ 

๑.๑ จัดตั้งพิพิธภัณฑทางวฒันธรรมขึ้นใน

มหาวิทยาลัย 

๑.๒ พัฒนาความรูสูสังคม สนับสนนุใหชุมชนเปน
ฐานการเรียนรู และรวมสรางสรรคภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑.๓ สนับสนนุการศึกษาวิจยัและเผยแผวฒันธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
      ยุทธศาสตร  

๒.  สงเสริมกจิกรรมการเรียนรูของนักศึกษาและ

บุคลากรใหมสีํานึกรูทางสงัคม (Social 

Consciousness) ในการทําคุณประโยชนตอ

สังคม ชุมชนทองถิ่น ในดานวิชาการ การกีฬา 

      การดนตรี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

มาตรการ 

๒.๑ สงเสริมกิจกรรมที่นักศึกษาไดสัมผสัชีวิตจริงของ

ชุมชน และกลุมสังคมตางๆ ตลอดจนเรียนรูจาก

ชุมชน และช่ืนชมศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

   

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๑๗



  ๒.๒ สงเสริมกิจกรรมศิษยเกามหาวิทยาลัย  เพ่ือ

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยและชุมชน 
๒.๓ สงเสริมใหมีกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยาง

หลากหลาย  

๒.๔ จัดกิจกรรมสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูคุณคา

และสรางเสริมใหเปนผูมีรสนิยมดานศิลปวฒันธรรม

๒.๕ สนับสนนุใหนักศึกษามีประสบการณเช่ือมโยง
การเรียนรูในหองเรียนสูสังคมและภาคปฏิบัต ิ
เพ่ือประโยชนในการพฒันาที่ย่ังยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๑๘ 



๕. ดานการ
บริหาร 

 
วัตถุประสงค : 
๑. เพื่อปฏิรูประบบบริหาร 

ใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส เปนธรรมและ
ตรวจสอบได 

๒. เพื่อประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในการ
บริหาร การวิจัย 
การศึกษา และการ
บริการวิชาการ ที่มีประ
สิทธิ-ภาพและทันสมัย 

๓. เพื่อสรางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
เอกภาพในความ
หลากหลาย มุงเนน
ประโยชนสวนรวม 

 
 

       
 
 
 
      ยุทธศาสตร  
๑.   พัฒนาระบบการบริหาร เพื่อใหมหาวิทยาลัย

สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายในการดําเนินงาน

ทุกๆ ดาน โดยจัดระบบใหโปรงใส ตรวจสอบ
ได มีประสิทธิภาพ และบคุลากรมีสวนรวม 

 
มาตรการ 
๑.๑ ปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหารที่มีประสิทธิ-

ภาพ เพ่ือความแข็งแกรงทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและความเปนสากล 

๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่
เอ้ืออํานวยตอการรวมมือของหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสัมฤทธิ์
ผลไดดวยความรวดเร็ว 

๑.๓ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนนุการ

สรางและพัฒนาบคุลากรทกุระดับทั้งทางดาน

วิชาการ การวิจัย และงานบริการ 
๑.๔ ปรับปรุงและจัดสรรทรัพยากรตางๆ ดวยวิธีการ

บริหารที่เนนประโยชนการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพึ่งตนเอง

และเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
๑.๕ จัดใหมีกลไกการระดมทุนและสรางรายไดเพ่ือ

การพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
 
 
 

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๑๙



        ยุทธศาสตร  
๒.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัย โดย

ยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” 
 
มาตรการ 
๒.๑ จัดระบบการวางแผนอตัรากําลัง เพ่ือเตรียม

บุคลากรไวรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ ปรับโครงสรางการบริหารบุคคลใหเอ้ือตอ

ความกาวหนาของวิชาชีพ 
๒.๓ จัดใหมีระบบคาตอบแทนที่สัมพันธกับปริมาณ

และคุณภาพของงาน และมีระบบการใหสวสัดิการ
ที่เหมาะสม 

๒.๔ จัดใหมีระบบรบัเรื่องราวรองทุกข ระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนชองทางรับปญหาดาน
บุคลากร 

 
      ยุทธศาสตร  
๓. พัฒนาทรัพยากรการเงินของมหาวิทยาลัย

อยางเปนระบบ 
 
มาตรการ 
๓.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพงาน โดยมีการศึกษา 

วิเคราะหตนทุนคาใชจายที่แทจริง 
๓.๒ พัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและ

บัญช ีเพ่ือการบริหารงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไป เพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

 
 

 

   

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๒๐ 



  ๓.๓ จัดทํางบประมาณเปนแผนงาน/โครงการ 
ลวงหนา ๓ ป และมีการวิเคราะหแผนงาน/
โครงการ ลวงหนา 

๓.๔ จัดใหมีกลไกตรวจสอบภายใน เพ่ือการพัฒนา
โครงการ/แผนงาน 

 
      ยุทธศาสตร  
๔.   พัฒนาระบบติดตามและการประเมินผลทุกๆ 

ดาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ดวยเกณฑ
มาตรฐานที่มีดัชนีช้ีวัด 

 
มาตรการ 
๔.๑ กําหนดเกณฑมาตรฐานการทํางาน 
๔.๒ จัดใหมีกลไกเพ่ือตดิตามและประเมินผลการ

พัฒนาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และคลองตัว 

๔.๓ จัดใหมีกลไกจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change 
Management) อยางมีประสทิธิภาพ 

 
     ยุทธศาสตร  
๕.   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี-

สารสนเทศ ใหมีความสมบูรณและเอื้ออํานวย
ตองานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ 
๕.๑ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลย ี  

สารสนเทศ ใหเพียงพอตอการจัดการเรียน   
      การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

สามารถเชื่อมโยงเครือขายกันทุกหนวยงานทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย  

   

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๒๑



  ๕.๒ พัฒนาดานฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียและอุปกรณตอพวง ใหเพียงพอกับ
คณาจารย เจาหนาที ่และนกัศึกษา ทั้งนี้รวมถึง
พัฒนาโปรแกรมกลางที่สามารถใชสําหรับทุก

หนวยงาน  
๕.๓ พัฒนาหรือจัดหาเนื้อหาบทเรียนมัลตมิีเดียและ

ส่ือการศึกษาอ่ืนๆ 
๕.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนการสอน

ทางไกล  
๕.๕ พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
๕.๖ ปรับปรุงระบบการสงและเผยแพรขอมูลขาวสาร

สูประชาคมชาวมหิดลไดทั่วถึงและรวดเร็ว 
๕.๗ พัฒนาแผนแมบทและจัดฝกอบรมการใช  
      เทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมแกตําแหนง

และภาระงานแกบุคลากรทุกระดับ 
 
     ยุทธศาสตร  

๖.   สรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมองคกร ที่มุง
ประโยชนสวนรวมเพื่อความเปน 
“มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อปวงชน” 

 
มาตรการ 
๖.๑ สรางเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เปน

ที่ยอมรับและกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความ

เปนมหาวิทยาลัยมหิดลของบุคลากรโดยรวม  
๖.๒ สรางจิตสํานึกที่เห็นแกประโยชนสวนรวมเปน

ที่ตั้งตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล  
๖.๓ สรางบุคลากรใหเปนคนที่มีลักษณะใฝรู ใฝทําด ี

สรางสรรค มีวินัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๒๒ 



  ๖.๔ สรางโอกาสและบรรยากาศใหเกิดการพบปะ
แลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นระหวางนัก

วิชา -การที่มาจากสาขาวิชาที่แตกตางกัน 
๖.๕ เพ่ิมพูนศักยภาพการเรียนรูการทํางานเปนทีม 
 
    ยุทธศาสตร  
๗. สงเสริมใหมกีิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษา 

บุคลากร และศิษยเกา เพือ่ใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนชาวมหิดล 

 
มาตรการ 
๗.๑ สงเสริมใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย  มีกิจกรรม

รวมกันทางวิชาการ  การกีฬา  ศิลปะและดนตรี 
เพ่ือกระตุนใหเกิดความสัมพันธที่ดตีอกัน 

๗.๒ สนับสนนุการพัฒนาตน เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม โดยผสมผสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

๗.๓ จัดใหมบีรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ
ทํางาน และการใชชีวิตที่มคีวามสุขใน 
 มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)

๒๓



๖. ดานเครือขาย
 
วัตถุประสงค : 
๑. เพื่อพัฒนาเครือขาย

หนวยงานในการรวมกนั
ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู โดยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และ
เอื้ออํานวยตอการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ใหม ในระดับตางๆ 

๒. เพื่อเสริมสรางเครือขาย
ในการวิจัยและพัฒนา 
และนําผลงานวิจัยทั้งที่มี
อยูและที่คิดคนขึ้นใหม 
ไปประยุกตใชใหเปน
ประโยชนตอสังคม      
ทั้งในดานการแพทย       
สาธารณสุข วิทยาศาสตร 
การเกษตร และการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

 

  

 
      ยุทธศาสตร 
๑. สรางเครือขายของสถาบันการศึกษาและ  

องคกรที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพัฒนาและ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูตั้งแตระดับพื้นฐาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ  
หลังปริญญาเอก 

 
มาตรการ 
๑.๑ มุงเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย

สถาบันการศกึษาและองคกรที่เก่ียวของในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนศนูยกลางการเรียนรูใน
รูปแบบตางๆ อยางสมบูรณแบบ 

๑.๒ ขยายขอบขายความรวมมือกับโรงเรียนมัธยม  
ซึ่งแตเดิมมโีรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และ   
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน ในการที่จะรวมมือ
กันพัฒนากระบวนการเรียนรูระดับมัธยม 

๑.๓ ขยายขอบขายและเสริมสรางความรวมมือกับ
สถาบันราชภฏัในการยกระดับการสรางครู  
วทิยาศาสตร คณิตศาสตร และการวิจัยที่สาน 
ตอภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑.๔ เสริมสรางและขยายขอบขายความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในหลักสูตรปริญญา
เอก เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษา และ
คณิตศาสตร-ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือใหครอบคลมุ
สถาบันอืน่ๆ และสาขาอืน่ๆ เพ่ือเตรียมบุคลากร
ระดับสูง เพ่ือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูทุก
ระดับ 

   

๒๔ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  แผนกลยุทธ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๕๙)



        ยุทธศาสตร  
๒. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู 
 
มาตรการ 
๒.๑ เสริมสรางและขยายหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู 

อาจารย โดยเริ่มจากครูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และสังคมศาสตร ทั้งนี้ รวมถึงการ
ยกระดับและพัฒนาครูที่มีอยูเดิม 

๒.๒ เสริมสรางและขยายหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
บุคลากรระดบัสูง ในการวจิัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 
      ยุทธศาสตร  
๓. เปนแกนนํารวมกับสถาบันตางๆ เพื่อพัฒนา

และผลิตวัสด ุรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพือ่รองรับการ
ดําเนินการในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูทุก

ระดับ 
 
มาตรการ 
๓.๑ ใหมีกลไกในการสรางและพัฒนาหลกัสูตร 

(Curricula) และรูปแบบ (Syllabi) 
กระบวนการเรียนรู ตั้งแตการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเปนตนไป 

๓.๒ สรางกลไกที่เอ้ืออํานวยใหมีการคิดคนและ
พัฒนาวัสดุการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ตั้งแต 
ภาพนิ่ง ชุดลําดับภาพ จนกระทั่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

  ๓.๓ สรางกลไกประสานระหวางหลักสูตรและ
โครงสรางกระบวนการเรียนรูแตละระดบักบัการ 
พัฒนาส่ือตางๆ (ตามขอ ๒) รวมทั้งการ
ออกแบบ การทดสอบภาคปฏิบัติของการใช 
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        ยุทธศาสตร  
๔. สรางเครือขายหนวยงานวิจัยทั้งในและระหวาง

ประเทศ เพื่อรวมกันวิจัย ประดิษฐ คิดคนทาง
วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตรสุขภาพ 
และสังคมศาสตร และประยุกตผลงานวิจัย
ไปสูภาคการผลิต (อุตสาหกรรมและเกษตร-
กรรม) และภาคบริการ 

 

 มาตรการ 
๔.๑ ขยายขอบขายและเสริมสรางความรวมมือระหวาง

สถาบันในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแตเดิมมใีนสาขา
เคมี (ความอุดหนุน : ทบวงมหาวิทยาลัย-
ธนาคารพฒันาเอเชีย) สาขาเทคโนโลยีและการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ความอดุหนนุ : 
ทบวงมหาวิทยาลัย-ธนาคารพัฒนาเอเชีย)   
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ความ 
รวมมือ : มหาวิทยาลัยมหิดล-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) และ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย (ความรวมมือ : 
มหาวิทยาลัยมหิดล-กระทรวงสาธารณสขุ) ให
ครอบคลุมถึงสาขาอ่ืนและเพิ่มเครือขายความ

รวมมือหลากหลายขึ้น 
๔.๒ เสริมสรางกลไกการประสานงานกับภาคการผลติ

และภาคการใหบริการ จากที่มีอยูเดิมกับองค-
การเภสัชกรรม (อุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ) 
บริษัท โกกุกุ  (ผลิตภัณฑยาง) และอุตสาหกรรม
ประกันภัย ใหกวางขวางและหลากหลายยิ่งข้ึน 
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