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ตอนท ี16  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เพอืรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                 ของมหาวทิยาลยัมหิดล 2555 

รศ. พญ. เยาวลกัษณ์ สุขธนะ 
 

ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล (9 ธ.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555) 
ดิฉนัและทีมงานประกอบดว้ยผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา หวัหนา้กอง พร้อมดว้ยบุคลากรกอง
บริหารการศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล และรองอธิการบดีทีเกียวขอ้งหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายวิจยั ฝ่ายสารสนเทศ และรอง
อธิการบดีไดร่้วมกนัวางแผนจดัทาํยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา เพือเสนอต่อทีประชุมทีมผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยั ทีประชุมคณบดี และทีสุดไดน้าํเสนอเป็นนโยบายผา่นสภามหาวทิยาลยัมหิดลเมือ
คราวประชุมสภามหาวิทยลยัครังที 461/2555 ในวนัที 20 มิถุนายน 2555 (รูปที 1) โดยมีสาระสาํคญั 
ดงันี 

 

รูปที 1  แผนยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา (ระยะเวลา 1-2 ปี) ทีผา่นมติสภามหาวิทยาลยัมหิดล เมือ
วนัที 20 มิถุนายน 2555 ประกอบดว้ย 6 โครงการ เรียงลาํดบัความสาํคญัตามหมายเลข 

 

ในการทาํแผนยทุธศาสตร์ไดใ้ชก้รอบแนวคิดจาก 1) ยทุธศาสตร์ที 2 มหาวิทยาลยัมหิดล: 
การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) แนวนโยบายในการบริหาร
มหาวิทยาลยัขอ้ที 3 ของอธิการบดี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เรืองการพฒันาการศึกษาเพือใหไ้ด้
บณัฑิตทีพึงประสงค ์และ 3) ขอ้เสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครังที 455 เมือวนัที 
21 ธนัวาคม 2554 (เมือเริมเขา้รับตาํแหน่ง) จากนนัไดน้าํภารกิจต่างๆ มาทาํเป็นยทุธศาสตร์และ

  สังคม 

นักเรียน 

นักศึกษา 

อาจารย์ 

หลกัสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

  Input               Process                               Output/Outcome 

1 

1. การวดัผลบณัฑิตทีพึงประสงค ์

2 

3. การพฒันาอาจารย ์4 

 4. การเตรียมความพร้อมเพอื ASEAN 

5 6 

นักศึกษาใหม่ 

5. Student Information System 
6.ความกา้วหนา้สาย Teaching Professor 

บัณฑิต

2. MUGE/Liberal Arts Education 
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นาํมาจดัเรียงลาํดบัความสาํคญํก่อนหลงัโดยใชต้วัชีวดั 5 ตวั ไดแ้ก่ ผลกระทบทีจะเกิดขึน ระยะเวลา
ทีเร่งด่วนและความเหมาะสม Gap analysis หรือตน้ทุนเดิม/ศกัยภาพทีมีอยู ่และ กฎ  

ระเบียบ ขอ้บงัคบัจ่างๆ ของมหาวิทยาลยั 
ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษาทีจะทาํในระยะ 1-2 ปีประกอบดว้ย 6 ภารกิจ (รูปที 1) คือ  
1) การวดัผลบณัฑิตทีพึงประสงค ์(Learning Outcome) 
2) การศึกษาทวัไป/การศึกษาแบบศิลปศาสตร์ (MUGE-Mahidol University General 

Education/Liberal Arts Education) 
3) การพฒันาอาจารย ์
4) การเตรียมความพร้อมเพือเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
5) สารสนเทศเพือนกัศึกษา (SIS-Student Information System) 
6) ความกา้วหนา้สายการศึกษา (Teaching Professor) 
และนโยบายในระยะ 3-4 ปีมีอีก 4 ภารกิจ คือ 7) การวดัผลบณัฑิตระยะกลางและระยะ

ยาว 8) การคดัเลือกหรือการเตรียมนกัศึกษาใหม่ 9) การจดัการศึกษาสาํหรับนกัศึกษากลุ่มพิเศษ 
และ 10) การคิดหน่วยตน้ทุนอยา่งเป็นระบบ (costing, pricing, charging) 

ในทีนี ขอใหร้ายละเอียดเฉพาะโครงการที 4 การเตรียมความพร้อมเพือเขา้สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึงจะเกิดขึนในปี 2558 (คศ. 2015) ขอกล่าวถึง
แนวนโยบายดา้นการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล และในตอนทา้ยจะขอกล่าวถึงจุดไดเ้ปรียบ 
โอกาสหรือภาวะคุกคามของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นสุขภาพ ซึงน่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วน
งานทีมีธรรมชาติเกียวกบัการเรียนการสอน การบริการดา้นสุขภาพ 

ในปัจจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่การศึกษากคื็อธุรกิจชนิดหนึง เป็นธุรกิจทาง
การศึกษาขา้มแดนทีเจริญงอกงามไปทวัทุกภูมิภาคของโลก เพือเป็นการตอบสนองต่อการเปิด
ประชาคมอาเซียน ธุรกิจการศึกษาสามารถแบ่งได ้4 แบบ (mode) ดงันี  

• Mode 1: ใหบ้ริการการศึกษาทางไกล 
• Mode 2: ใหน้กัศึกษาต่างชาติมาเรียนทีมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 
• Mode 3: ใหม้หาวิทยาลยัต่างชาติเขา้มาเปิดบริการสอนในประเทศไทย หรือเปิด

มหาวิทยาลยัไทยในต่างประเทศ 
• Mode 4: เคลือนยา้ยบุคคลทีใหบ้ริการทางการศึกษาจากประเทศไทยไปใหบ้ริการที

ต่างประเทศและในทางกลบักนั 
เห็นดงันีแลว้มหาวิทยาลยัคงจะอยูเ่ฉยๆ ไม่ไดแ้น่ เพราะมหาวิทยาลยัทงัหลาย ทงัในและ

ต่างประเทศคงจะใหบ้ริการดา้นการศึกษาทงั 4 แบบแน่นอน สาํหรับมหาวิทยาลยัมหิดลนนัวาง
นโยบายทงัเชิงรุกและเชิงรับ 
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นโยบายเชิงรับ มหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้งรักษามาตรฐานคุณภาพดา้นการศึกษาใหดี้อยู่
เสมอ ทนัสมยั และแข่งขนัในตลาดแรงงานได ้ ไม่เช่นนนั บณัฑิตทีจบจากเราไปอาจจะไม่สามารถ
เขา้สู่ในตลาดแรงงานไดแ้มใ้นประเทศไทยเอง เพราะบณัฑิตชาติอืน บณัฑิตไทยทีจบจาก
มหาวิทยาลยัต่างชาติทีมาตงัทีประเทศไทย หรือจากการศึกษาทางไกล หรือศึกษาจากทีประเทศอืน
จะแก่งแยง่งานในประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพทีมีความชาํนาญเฉพาะ 7 สาขาวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์วิศวกร สถาปนิก นกับญัชี และผูท้าํงานในอุตสาหกรรมการท่องเทียว 
ดงันนั ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษาทีมหาวิทยาลยัมหิดลใชใ้นเชิงรับไดแ้ก่  

1) ปัจจยัรับเขา้: คดัเลือกนกัศึกษาใหม่ทีดี  
2) กระบวนการจดัการเรียนรู้: ประกอบดว้ย 

2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัและไดม้าตรฐานคุณภาพเสมอ 
2.2 ส่งเสริมและพฒันาอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ปัจจุบนั 
2.3 จดักระบวนการเรียนรู้ทีตอบสนองต่อทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับศตวรรษที 21 
2.4 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเป็นผูรู้้รอบโดยผา่นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2.5 จดัหาปัจจยัเกือหนุนทางการศึกษาทีพร้อมมูล เช่น หอ้งสมุด ระบบสารสนเทศ 

หอ้งปฏิบติัการ สถานทีฝึกงาน เป็นตน้ 
3) ผลลพัธ์: วดัผลบณัฑิตตามลกัษณะทีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัมหิดล คือ “เป็น

คนดี มีปัญญา นาํพาสุข”  
นโยบายเชิงรุก มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัสมบรูณ์แบบ ทีจดัการศึกษาทงัดา้น

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี ดา้นมนุษยศาสตร์สงัคมศาสตร์ ดงันนั 
มหาวิทยาลยัไดน้าํจุดแขง็ของมหาวิทยาลยัมาทาํยทุธศาสตร์เชิงรุกโดยยดึรูปแบบการศึกษาขา้มแดน 
4 mode ดงันี  

 
การศึกษาข้ามแดน 4 Mode กลยุทธ์ทางการศึกษา 
Mode 1: การศึกษาทางไกล ส่งเสริมใหทุ้กส่วนงานเปิดการศึกษาทางไกล โดยเฉพาะสาขาทีเป็น

จุดแขง็ของมหาวิทยาลยั เช่น 

• แพทยศาสตร์ / เวชศาสตร์เขตร้อน / สาขาทีเกียวขอ้งกบั
วิทยาศาตร์สุขภาพทงัหลาย  

• ไทยศึกษา อาเซียนศึกษา ศาสนศึกษา 

• ภาษาและวฒันธรรมไทยและอาเซียน 

• กลุ่มหลกัสูตรทีเป็นทีตอ้งการของประเทศเพือนบา้นใน
อาเซียน เช่น ICT การบริบาลผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 



  4

 

การศึกษาข้ามแดน 4 Mode กลยุทธ์ทางการศึกษา 
Mode 2: ใหน้กัศึกษา

ต่างชาติมาเรียนที
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ส่งเสริมใหมี้การเคลือนไหวของนกัศึกษาต่างชาติทงัเขา้มาเรียน 
หรือหาประสบการณ์ในมหาวิทยาลยัมหิดล โดยกาํหนดเป้าหมาย
จากกลุ่มประเทศอาเซียน หรือจากภูมิภาคอืน และเลือกสาขาทีเป็น
จุดแขง็ของมหาวิทยาลยั เช่น 

• แพทยศาสตร์ / แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์/ พยาบาลศาสตร์ 

• สตัวแพทยศาสตร์ 

• โภชนศาสตร์ 

• การท่องเทียวและโรงแรม  ฯลฯ 
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชนันาํเพือเปิดหลกัสูตรใน
มหาวิทยาลยัมหิดล เพือใหน้กัศึกษาต่างชาติเขา้มาเรียน 

• ร่วมกบัมหาวทิยาลยัในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น 
University of Malaya, University of Kabangsan, Malaysia 
หรือ National University of Singapore ฯลฯ 

• ร่วมกบัมหาวทิยาลยัจากภูมิภาคอืนๆ เช่น ออสเตรเลีย 
สหราชอาณาจกัร ญีปุ่น ฮ่องกง ไตห้วนั เกาหลี จีน เป็นตน้ 

เปิดหลกัสูตรภาษาไทยและใหทุ้นนกัศึกษาต่างชาติมาเรียน เพือผล
ระยะยาวเชิงบวกกบัประเทศไทย เช่น 

• ภาษาและวฒันธรรมไทยศึกษา 

• สิงแวดลอ้มศึกษา 

• แพทยแ์ผนไทยประยกุต/์ เทคโนโลยทีางการแพทย ์
Mode 3: มหาวิทยาลยัมหิดล

ออกไปเปิดบริการ
สอนในต่างประเทศ 

ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชนันาํของโลกเพือเปิดหลกัสูตรในประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น พม่า เนปาล ภูฏาน หรือตะวนัออกกลาง 

Mode 4: เคลือนยา้ยบุคคลที
ใหบ้ริการทางการ
ศึกษา 

สร้างเครือข่ายกบัมหาวิทยาลยัคู่สญัญา (MOU) เพือใหเ้กิดการ
แลกเปลียนบุคลากรทางการศึกษาซึงกนัและกนั 
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โอกาสและภาวะคุกคามบางอยา่งในกลุ่มประเทศอาเซียน น่าจะก่อใหเ้กิดแนวทางและ
ประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลยัมหิดล อาทิ 1) ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีปัญหาขาดแคลน
บุคลากรดา้นสุขภาพ การไม่สมดุลยข์องการกระจายบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทีมีความเชียวชาญ 
2) กลุ่มประเทศ VLCM (Vietnam, Loa PDR, Cambodia, Myanmar) ผลิตบุคลากรดา้นสุขภาพได้
นอ้ย การจา้งงานจาํกดั งบประมาณดา้นสุขภาพนอ้ย คุณภาพการบริการสุขภาพตาํ แมว้า่การ
เคลือนยา้ยแรงงานดา้นสุขภาพยงัไม่เป็นปัญหาใหญ่ แต่ผูป่้วยทีมีรายไดดี้ถึงปานกลางมกัจะเสาะหา
บริการสุขภาพจากทีอืน 3) ในกลุ่มประเทศรายไดป้านกลางส่วนใหญ่ (ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย) ประสบปัญหาการกระจายของบุคลากรไปยงัพนืทีห่างไกล ประเทศกลุ่มนีมี
การบริการสุขภาพทีขยายออกสู่นานาชาติสูง และบุคลากรดา้นสุขภาพมีการเคลือนยา้ยไปยงันานา
ประเทศมาก แมว้า่การบริการสุขภาพสู่นานาชาติจะไม่ใช่ปัจจยัหลกัทีทาํใหข้าดแคลนบุคลากร
ทางดา้นสุขภาพ แต่กส่็งผลกระทบในการผลิตและการจา้งงานบุคลากรดา้นนีพอสมควร 4)
มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศอินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์เพิมกาํลงัผลิตแพทย ์พยาบาลจาํนวนมาก
เพือส่งออก ทาํใหปั้ญหาการขาดแคลนลดลง แต่การผลิตเหล่านนัขาดการควบคุมคุณภาพ เกิดการ
ลน้งานของบุคลากรกลุ่มนี และ 5) Medical tourism ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียขยายอยา่ง
รวดเร็ว แมว้า่จะกระทบบุคลากรดา้นสุขภาพในประเทศไม่มากนกั อยา่งไรกต็าม ทาํใหเ้กิดสมอง
ไหลของบุคลากรทีมีความเชียวชาญจากภาครัฐไปยงัภาคเอกชน เพือบริการสุขภาพแก่ผูป่้วย
ชาวต่างชาติ 

ดิฉนัเชือวา่หากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยัมหิดลไดใ้ชข้อ้มูลเบืองตน้มาวิเคราะห์ 
พร้อมๆ ไปกบัจุดแขง็ของส่วนงานแลว้ จะสามารถเห็นลู่ทางในการขยายหรือส่งเสริมการ
เตรียมพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียนไดอี้กมากทีเดียว 
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