
  
 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร กองกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2563-2566 
 

คําขวัญ : อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติตอผูอ่ืน เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง 
ปรัชญา : ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใช เพ่ือประโยชนของมวลมนุษยชาติ 
ปณิธาน : มุงบริการ สงเสริม และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิสัยทัศน : มุงม่ันท่ีจะเปนหนวยงานกิจการนักศึกษาระดับโลก (To Be World Class Student Affairs) 
พันธกิจ : สรางความเปนเลิศในงานกิจการนักศึกษา ดังนี้  

1. การพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหมีลักษณะท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยท่ีมีความรับผิดชอบ 
ตอตนเองและสังคม  

2. การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
อยางเปนสุข  

3. การเสริมสรางความผูกพันระหวางศิษยปจจุบัน ศิษยเกาและสังคม เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
และมหาวิทยาลัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

คานิยม : M-A-H-I-D-O-L 
 

M – Mastery รูแจง รูจริง สมเหตุสมผล   
A – Altruism มุงผลเพ่ือผูอ่ืน 
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง  
I – Integrity ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม 
D – Determination แนวแนทํา กลาตัดสินใจ  
O – Originality สรางสรรคสิ่งใหม 
L – Leadership ใฝใจเปนผูนํา 
 

สมรรถนะหลัก :  มีความเชี่ยวชาญดานกิจการนักศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาท้ังกอนเริ่มศึกษา 
ขณะศึกษา จนสําเร็จการศึกษา (Student’s Journey) เพ่ือใหนักศึกษามีอัตลักษณมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน รวมถึง 
มีบริการสิ่งเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางเปนสุข  ตลอดจน 
การเสริมสรางความผูกพันของศิษยปจจุบันและศิษยเกา 
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ยุทธศาสตร 1  Create a Safe and Inclusive Community with Engagement for Mahidol Students. 

 
เปาประสงค กลยุทธ 
1. มีความเปนเลิศทางดานการจัดการเชิงกลยุทธ 
และการวางโครงสรางเพ่ือสงเสริมการบริการและ 
การพัฒนานักศึกษาอยางเทาเทียมกันในทุกมิติ 
 
2. มาตรการดานความปลอดภัย 
   บานมหิดล (Safe :  Dormitory) 
 
 
3. นิสัยรักษสุขภาพ (Healthcare Behavior) 
 
 
4. มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน (Eco-university) 

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการดําเนินการเพ่ือความเปนเลิศ 
 
 
2. พัฒนากา ร ให บ ริ ก า ร ด า นห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า 
ใหมีมาตรฐานพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  สะดวก 
สะอาด และปลอดภัย ใหแกนักศึกษาผูพักอาศัย 
 
3. ส ง เสริมสนับสนุนการใหบริ การด านสุขภาพ 
ของนักศึกษา และเสริมสรางนิสัยรักษสุขภาพ 
 
4. ดํ า เนิ น งานตาม เกณฑตั วชี้ วั ดมหาวิทย าลั ย 
เชิงนิเวศน ดานวัตถุดิบ พลังงาน น้ํา กากของเสีย 
อาคาร และกาซเรือนกระจก 

 

ผลลัพธ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. (1 .1)  จํ านวนกระบวนงานและระบบเทคโนโล ยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินการเพ่ือความเปนเลิศ  

ระบบ 5 6 7 8 

   (1.2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตางๆ 
ของกองกิจการนักศึกษาในภาพรวม 

ระดับ 4 4 4 4 

2. รอยละของนักศึกษาผูพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มีความ
พึงพอใจดานความปลอดภัย อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

รอยละ 60 65 70 75 

3. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการใหบริการดาน
สุขภาพของนักศึกษา และเสริมสรางนิสัยรักษสุขภาพ 

กิจกรรม 20 25 30 35 

4. รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินตามเกณฑตามตัวช้ีวัด
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน 

รอยละ 75 80 85 90 
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ยุทธศาสตร 2  Cultivate Extra Curriculum Experience for Globally Competent Graduates. 

 
เปาประสงค กลยุทธ 
1. เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยมหิดลใหมี Global Citizen และ Global 
Talents 

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการ 
จัดกิจกรรมนักศึกษาใหตอบสนองตอการ เ กิด 
Global Citizen และ Global Talents 

 

ผลลัพธ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ี
ถูกพัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global 
Talents 

รอยละ 30 60 80 100 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ี
ตอบสนองตอการเปน Global Citizen, Global 
Talents และ Entrepreneurship ของกองกิจการ
นักศึกษา 

ช่ัวโมง 60 80 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“แผนยุทธศาสตร กองกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2563 – 2566”  4 

 

ยุทธศาสตร 3  Strengthen Mahidol University Student Affairs Network. 

 
เปาประสงค กลยุทธ 
1. สราง “ความสามารถดานกิจการนักศึกษา” และ
เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายกิจการนักศึกษา
มหา วิ ท ย าลั ย มหิ ด ล  ( Build up “Student affairs 
competencies” and strengthen Mahidol 
University Student Affairs Network.) 
 
2. สราง “ภาวะผูนํา” และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกนักศึกษา และองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
(Build up “Leadership” and strengthen Mahidol 
University Students and Student Association.) 

1. สงเสริมและพัฒนาเครือขายบุคลากรดานกิจการ
นักศึกษา 
 
 
 
 
2. สงเสริมภาวะผูนําและพัฒนาเครือขายองคกร
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิธีสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสรางกระบวนการการสรางการมีสวน
รวมและการเปนผูนําของนักศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ผลลัพธ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. (1.1) รอยละของสวนงานท่ีเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางเครือขายบุคลากรดานกิจการนักศึกษา 

รอยละ 80 85 90 95 

    (1.2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวม
เสริมสรางเครือขาย 

ระดับ 4 4 4 4 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวม
กระบวนการสงเสริมภาวะผูนําและพัฒนาเครือขาย
องคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับ 4 4 4 4 
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ยุทธศาสตร 4  Mahidol Alumni Engagement. 

 
เปาประสงค กลยุทธ 
1. สรางความผูกพัน (Student/ Alumni Engagement) 
ของนักศึกษาและศิษยเกาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และ
สรางความภาคภูมิใจในความเปนมหิดล 
 
2. บัณฑิตไดงานทําในองคกรระดับชาติและนานาชาติ
จากการสนับสนุนของ Career Support Services 

1. การสงเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือขายศิษย
เ ก า เ พ่ื อ พัฒนานั ก ศึ กษาและมหาวิ ทย าลั ย 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
2. ส ร า ง ร ะ บ บ  Mahidol University Career 
Support Services 

 

ผลลัพธ หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. ร อ ยละของศิ ษย เ ก า ท่ี มี ค ว าม ผู ก พั น ธ ต อ
มหาวิทยาลัยในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

รอยละ 10 15 20 20 

2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําในองคระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ จากการสนับสนุนของ Career 
Support Services  [องค ร ะดับชาติ และระดั บ
นานาชาติ หมายถึง บริษัทหรือองคกรท่ีมีรายช่ืออยู
ใน Fortune Global 500] 

จํานวน - 10 20 30 

 


