
 

  
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2559 – 2562  

ค าขวัญ: อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง  

ปรัชญา: ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ 

ปณิธาน: มุ่งบริการ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสุข 

วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานกิจการนักศึกษาระดับโลก 

พันธกิจ:  
1. บริหารจัดการอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. บริการนักศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข 

วัฒนธรรมองค์กร: M-A-H-I-D-O-L 
M Mastery             รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล   
A Altruism             มุ่งผลเพื่อผู้อ่ืน 
H Harmony            กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I Integrity              มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D Determination แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ 
O Originality         สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L Leadership         ใฝ่ใจเป็นผู้นํา 

สมรรถนะหลัก 
1. ความยึดมั่นในคุณธรรม 
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. ความรับผิดชอบในงาน 
4. การทํางานเป็นทีม 
5. การวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ 1 Create a safe and inclusive community with engagement for Mahidol students. 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ความผูกพันของนักศึกษา  (Student 
Engagement๗ 

1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่
สอดคล้องกับ Core Values คุณลักษณะ
ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นคนดี มีปัญญา 
นําพาสุข) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 4 
ด้าน ด้วย Transformative Learning, 
ศาสนา ,  ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเ พียง , 
Volunteer  

2. ความปลอดภัย : บ้านมหิดล (Safe: 

Dormitory) 

2. พัฒนาการให้บริการด้านหอพักนักศึกษา
มาตรฐานพ้ืนฐานที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้ 
สะดวก สะอาด และปลอดภัย ให้แก่
นักศึกษาผู้พักอาศัย 

3. นิสัยรักษ์สุขภาพ  (Healthcare 

Behavior) 

3. ส่ ง เสริ มสนับสนุนการให้บริ การด้ าน
สุขภาพของนักศึกษา และเสริมสร้างนิสัย
รักษ์สุขภาพ 

4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นเลิศ: ด้าน
เทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ความ
เท่าเทียมในการบริการ (Excellent 
Strategic Management and 
Infrastructures: IT, MLC, Universal 
Design)  

4. พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินการและ
บริหารจัดการระดับนานาชาติ  

5. ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชิ ง นิ เ ว ศ น์  ( Eco-
university) 

5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ
เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางาน และ
จัดกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา 

6. กา ร ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ าแ ล ะก า ร ไ ด้ ง า น 
(Counseling and Employability) 

6. พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิภาพ
ด้านการให้คําปรึกษา แนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 
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ผลลัพธ์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม

กิจกรรมที่สอดคล้อง และเสริมสร้างความเป็นคนดี มี
ปัญญา นําพาสุข 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 

2. (2.1) ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข้าพัก ณ บ้าน
มหิดลเต็มจํานวน 

ร้อยละ 90 92 95 98 

2.2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าพัก ณ 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 

3. (3.1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดบริการสุขภาพนักศึกษา 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 

(3.2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เสริมสร้างพฤติกรรม “รักษ์สุขภาพ (Healthcare 
Behavior)” 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 

4. (4.1) จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการ
พัฒนาให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

ระบบ 3 4 5 5 

(4.2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 

5. (5.1) จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  

กิจกรรม 2 3 4 5 

(5.2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 

6. (6.1) จํานวนระบบการให้บริการ และสวัสดิภาพด้าน

การให้คําปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

ระบบ 1 1 1 2 

(6.2) ระดับความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการ และ

สวัสดิภาพด้านการให้คําปรึกษา แนะแนวการศึกษา

และอาชีพ 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 
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ยุทธศาสตร์ 2 Cultivate Extra Curriculum Experience for Globally Competent Graduates. 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะเพ่ือเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใน
วงกว้าง (Transformative Leader) 

 

1. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษานํา
ศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

ผลลัพธ์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ภายหลังการ

ทํางาน 1 ปี) 

ระดับ 
 

4.20 4.30 4.40 4.50 
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ยุทธศาสตร์ 3 Strengthen Mahidol University Student Affairs Network. 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. สร้าง “ความสามารถด้านกิจการนักศึกษา”
และเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Build up 
“Student affairs competencies” and 
strengthen Mahidol University 
Student Affairs Network.) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้าน
กิจการนักศึกษา 

2. สร้าง “ภาวะผู้นํา” และเสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  (Build up 
“Leadership” and strengthen Mahidol 
University Student Association.) 

2. ส่ ง เสริมและสนับสนุนกิจกรรมเ พ่ือสร้ า ง
กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมและการ
เป็นผู้นําของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

ผลลัพธ์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
1. (1 .1 ) ร้อยละของส่วนงานที่ เข้ าร่วมกิจกรรรม

เสริมสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 

ร้อยละ 
 

90 
 

92 
 

95 
 

95 
 

(1.2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ เข้าร่วม

เสริมสร้างเครือข่าย 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

ระดับ 4.00 4.25 4.25 4.50 
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ยุทธศาสตร์ 4 Mahidol Alumni Engagement 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. สร้างความผูกพัน (Student/ Alumni 
Engagement) ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมหิดล 

1. การส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์
เก่าเพ่ือพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สร้างระบบบริหารจัดการ และ Infrastructure 
 

ผลลัพธ์ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 
1. ร้อยละของศิษย์ เก่ าที่ ร่ วม พัฒนามหาวิทยาลั ย 

(Alumni Engagement Index)  
ร้อยละ 10 15 20 20 

2. ระบบบริหารจัดการบุคลากร และ Infrastructure 
ระดับนานาชาติ 

ระบบ 1 1 1 1 

3. ร้อยละของศิษย์เก่าท่ีสามารถติดต่อได ้ ร้อยละ 10 15 20 20 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


