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ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาว�ทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 531
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วันที่ 18

บทนำ�
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือ่ ให้เกิดเป็นพลังผลักดันการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 5 มิถุนายน
2561 มีมติรับทราบและเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติให้ความเห็นชอบร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับดังกล่าว ซึง่ ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนีม้ คี วามส�ำคัญยิง่ ต่อการขับเคลือ่ น
และพัฒนาประเทศ และนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพในหลายสาขาวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงตามแนวทางและนโยบาย
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ของผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้ทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความชัดเจน
สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยจึงจัด
ท�ำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ขึ้น โดยเริ่ม
ด�ำเนินการตั้งแต่สมัยอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ซึ่งได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
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สภาวการณ์และบริบท
ที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ทธศาสตร์
ดล ระยะ
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐
ทธศาสตร์
มหาวิมทหาวิ
ยาลัทยยาลั
มหิยดมหิ
ล ระยะ
๒๐ ๒๐
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐
2 2แผนยุแผนยุ

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในประเทศและโลกเป็นไปอย่าง
รวดเร็วในทุกมิติ ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับมิติของการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศในวงกว้าง รวมถึงศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก จากผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ท�ำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวและหาทางรับมือกับสิ่งที่คาดการณ์ว่าจะ
เกิดขึน้ มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงในทุกมิติ โดยเฉพาะมิตทิ จี่ ะส่งผลต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถก�ำหนด
นโยบายและวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศ
และโลก มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ออกเป็น
3 ประเด็นหลัก คือ

1. สถานการณ์และความท้าทายส�ำคัญ
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)
3. การก�ำหนดแผนและนโยบายระดับประเทศ
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1 . สถานการณ์และความท้าทายสำ�คัญ
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
Disruptive Technologies เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จะมีเทคโนโลยีที่มี
บทบาทส�ำคัญในอนาคต แบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ เทคโนโลยี
ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และเทคโนโลยี
ชีวภาพ และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน
Artificial Intelligence and Automatic Systems ระบบอัตโนมัติ
และปัญญาประดิษฐ์ ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet of
Things) จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการด�ำเนินชีวิต            
The Forth Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
เป็นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้แทนที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและ
ระบบเศรษฐกิจ

2. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
• โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการเพิ่มมากขึ้น (ขณะนี้ สัดส่วน
ภาคบริการอยู่ที่ 53%)
• มีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน
มากขึ้น
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอลง มีความผันผวนมากขึ้นและมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
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ภาพแสดงการหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)

3. การเปลี่ยนแปลง
และความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
• การเข้าสูส่ งั คมสูงวัยของประเทศและโลก (ประเทศไทย
จะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเต็มตัวใน พ.ศ. 2564 คาดการณ์
โดยกระทรวงสาธารณสุข)
• การขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะสูงและมีความสามารถ
เฉพาะทางมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
• การขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสังคมและ
การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
• การกระจายรายได้ยังไม่ทั่วถึง เกิดช่องว่างระหว่างผู้มี
รายได้สูงและรายได้ต�่ำ

4. การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ
• การก�ำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้าน
สิ่งแวดล้อม
• ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
• การเปลีย่ นแปลงด้านภูมอิ ากาศจะทวีความรุนแรงและ
ขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น
• ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากภัยธรรมชาติกอ่ ให้เกิดความเสีย
หายในทุกมิติมากขึ้น

MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037

5

5. ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
• การเผชิญกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพและความมั่นคงภายใน
ประเทศ และภัยคุกคามจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นหลายรูปแบบ
• เกิดการโจมตีฐานข้อมูลและอาชญากรรมไซเบอร์
• การขยายตัวของลัทธิก่อการร้าย
• วิกฤตการณ์การอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยและชนกลุ่มน้อยของ   
ประเทศต่างๆ
•  การเพิม่ ขึน้ ของแรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานใน
การก่ออาชญากรรม

6. การบริหารจัดการ
• การบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบธรรมาภิบาลยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย
• การออกกฎหมาย/กฎระเบียบไม่ทนั ต่อการพัฒนาทีเ่ ปลีย่ นแปลง  
อย่างรวดเร็ว
• มีการน�ำระบบมาตรฐานสากลมาใช้ในการประเมิน/การเทียบเคียง
ศักยภาพระดับประเทศ

7. ด้านการศึกษา
• การเปิดเสรีด้านการศึกษา
• รูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่ ตอบสนองต่อผูเ้ รียนมีการเปลีย่ นแปลง
จากเดิม
• การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวัยแรงงาน
• รูปแบบการศึกษาเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life-Long Learning)

6
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
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2 . เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals)
ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations
General Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ลงมติ
รับรองเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development
Goals ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปี
ข้างหน้า (2016-2030) โดยมี 17 เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาว่า จะสามารถสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ใน 3 จาก 17 ประเด็นเป้าหมาย คือ

เป้าหมายที่ 3

การมีสุขภาวะในการด�ำรงชีวิต และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ   

เป้าหมายที่ 16

ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่ง
แยก เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีการเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบัน
อันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และ
ครอบคลุมทุกระดับ                                                                                                           

เป้าหมายที่ 17

เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติ
ให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน                                                                                                      
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

3 . การกำ�หนดแผนและนโยบายระดับประเทศ
การก�ำหนดแผนและนโยบายการพัฒนาประเทศจากภาค
รัฐบาล ท�ำให้เป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศมีทิศทาง
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และเป็นแผนแม่บท
ของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ในการวางแผนพัฒนาให้มีทิศทางที่
สอดคล้องกัน
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นการก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว เป็นกรอบหลักในการจัด
ท�ำแผนเพือ่ การพัฒนาในมิตแิ ละระดับต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องและ
บูรณาการร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

มั่นคง
คือ มีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม
ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

มั่งคั่ง
คือ มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล�้ำของการพัฒนาลดลง
ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มี
ประชาชนทีอ่ ยูใ่ ต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
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ยั่งยืน
คือ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนให้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ :

กรอบการพั ฒ นาระยะยาว

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

3.

การพัฒนา
และการเสร�มสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

1.

ความมัน่ คง

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

6.

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบร�หารจัดการ
ภาครัฐ

“ ม ่ั น ค ง ”

10 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

5.

การสรางการเติมโต
บนคุณภาพชีว�ต
ที่เปนมิตรตอ
สิ�งแวดลอม

“ ย่ัง ย ื น ”

2.

“ ม ่ัง ค ่ั ง ”

น�ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโชน์แห่งชาติ
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาค และเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

4.

การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
ทางสังคม

นอกจากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยยังค�ำนึงถึงนโยบายและแผนต่างๆ ที่มีความส�ำคัญ
และเกี่ยวเนื่องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและน�ำมาเป็นกรอบในการก�ำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี
โดยมีแผนและนโยบายระดับประเทศ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายรั ฐ บาลพล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา 11 ข้ อ
นโยบาย Thailand 4.0
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)

มั่นคง
มั่งคั่ง
ยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ

Thailand
4.0

แผนการศึกษา
แห่งชาติ

แผนพัฒนา
อุดมศึกษา

11

Thailand 4.0
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2

ความท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ

แผนยุ
ทธศาสตร์
ดล ระยะ
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐
แผนยุ
ทธศาสตร์
มหาวิมทหาวิ
ยาลัทยยาลั
มหิยดมหิ
ล ระยะ
๒๐ ๒๐
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐
1212

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก่อก�ำเนิดมามากกว่า 130 ปี
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์เป็นสาขาแรก ต่อมา
มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการเรียนการสอนครอบคลุมครบทุกสาขาวิชา
ทัง้ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากการเริม่ ต้น
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นโรงเรียนแพทย์ ที่มีโรง
พยาบาลขนาดมากกว่า 1,000 เตียง อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยถึง 2 โรงพยาบาล ซึ่งนับว่าเป็น
จุดแข็งทีส่ ำ� คัญยิง่ ของมหาวิทยาลัย เพราะไม่เพียงแค่การผลิตแพทย์ออกสูส่ งั คมแล้ว ยังให้การรักษา
พยาบาลผู้ป่วยต่อปีเป็นจ�ำนวนมาก (ผู้รับบริการ เฉลี่ยประมาณ 6 ล้านคนต่อปี) รวมถึงมีการคิดค้น
และพัฒนากระบวนการรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด  
นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยยังผลิตผลงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อน�ำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประชาคมโลก รวมถึงการเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับ
เคลื่อนและพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก แต่ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงประเมินบริบทที่เกี่ยวข้องและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และวางแนวทางการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
การประเมินโอกาสเพือ่ การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และการประเมินสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
WCU & Ranking
การเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

Big & Quality data
for Strategic Propose
การมีฐานขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
สามารถนำมาใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

Research & Innovation
การสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
และมีผลกระทบในระดับสากล
และการสรางสรรคนวัตกรรม

Sufficiency Economy
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการบริหารจัดการ

MU Graduates Leadership
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
Global Citizen และ Global Talents

Financial Sustainability
การสรางความยั่งยืน
ทางดานการเงิน การคลัง

Branding
การสรางภาพลักษณใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

14 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

Competition
การแขงขันระดับสากล

International Accreditation
การเขาสูมาตรฐานสากล
/การไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

WCU

University Visibility
การเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
และมีความเขมแข็งทางวิชาการ
ระดับประเทศมายาวนาน
Academic Staff
มีคณาจารยที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มีความหลากหลายทางวิชาการ
และเปนที่ยอมรับ

Facilities & Hospitals
มีโรงพยาบาลขนาดใหญหลายแหง
ทำใหมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงาน
ตามพันธกิจหลักไดอยางตอเนื่อง
Collaboration
มีความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ
ที่เปนที่ยอมรับ

การประเมินโอกาสเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

Thailand
4.0

Thailand 4.0
นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนมุงสู
‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม’
(Value–Based Economy)

Funding
แหลงทุนทุกประเภทเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Aging Society
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ

Environment Sustainability
การพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

Mega Project
โครงการขับเคลื่อนระดับประเทศขนาดใหญ

ที่มาของข้อมูล :
1. การสำ�รวจสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย (ประเมินสถานการณ์ โดยหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560)
2. รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2559
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การประเมินสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลมีจุดเด่นและจุดแข็งทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพมาอย่างยาวนาน และมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ ดังเห็นได้ชดั จากผลการจัดอันดับของ
QS World University Rankings by Subject ปี 2017 ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• สาขา Medicine อยู่ในล�ำดับที่ 101 - 150
• สาขา Pharmacy & Pharmacology อยู่ในล�ำดับที่ 101 - 150
• สาขา Biological Sciences อยู่ในล�ำดับที่ 201 – 250

Health Sciences

Medicine
(101-150)

Pharmacy &
Pharmacology
(101-150)

Biological Sciences
(201-250)

By Subject ปี 2017
ที่มาของข้อมูล :
1. การประชุมคณะกรรมการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี
2. รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปี 2559

16 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
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3

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยมหิ
มหิดดลลระยะ
ระยะ๒๐
๒๐ปีปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐
๒๕๖๑-๒๕๘๐
18
18 แผนยุ

ค�ำขวัญ
อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง
Do unto others as you would have others do unto you.

ปรัชญา
ความส�ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ
โลกในปี พ.ศ. 2573
To be 1 in 100 World Class University

Vision Statement
ภายในปี 2580 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลก ที่ช่วยผลิตและ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของทุนมนุษย์ รวมทั้งยกระดับการศึกษาและผลงานวิจัยให้กับ
ประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสามารถใน
การแข่งขันของชาติ รวมทั้งค�ำนึงถึงการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางสังคม
By the year 2037, Mahidol University will be recognized as one of the World’s leading
university in cultivating competence human capital and advancing education and
research for the country by strengthening administrative system, quality of life,
environment, national competitiveness, and equal opportunity of the society.

MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037
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ปณิธาน

พันธกิจ

ปัญญาของแผ่นดิน
Wisdom of the Land

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
To excel in health, sciences, arts and innovation
with integrity for the betterment of Thai society
and the benefit of mankind.

ค่านิยมหลัก (Core Values)
Altruism

Determination

มุงผลเพื่อผูอื่น

แนวแนทำ กลาตัดสินใจ

A

D

I

M

Mastery

L

Leadership

Integrity

รูแจง รูจริง
สมเหตุ สมผล

ใฝใจเปนผูนำ

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

H

Harmony

กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

O

Originality

สรางสรรคสิ่งใหม

ค่านิยมร่วม (Shared Values)
Innovative
Culture
Commit to
World Class
Standards

Sense of
Ownership
Knowledge
Sharing

20 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

Well - Rounded

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

Adapt to
“CHANGE”
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4

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ เป้าหมาย

แผนยุ
ทธศาสตร์
มหาวิมทหาวิ
ยาลัทยยาลั
มหิยดมหิ
ล ระยะ
๒๐ ๒๐
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐
2222
แผนยุ
ทธศาสตร์
ดล ระยะ
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐

ประเด็นยุทธศาสตร์

4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรที่ 1
Global Research and Innovation

ยุทธศาสตรที่ 2
Academic and Entrepreneurial Education

เปาประสงคหลัก

เปาประสงคหลัก

World Class Research & Creative Innovation

Graduates with Desired Characteristics of
Mahidol University and the World Class Talents

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

Policy Advocacy and Leaders in Professional
/ Academic Services

Management for Self-Sufficiency
and Sustainable Organization

เปาประสงคหลัก

เปาประสงคหลัก

Excellence/Trendsetter in Professional and
Academic Services for Better Quality of Life

Management for Sustainability

MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037
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ยุทธศาสตร์ที่

1

Global Research and Innovation
เป้าประสงค์หลัก (Goal)
World Class Research & Creative Innovation

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น World Class University
2. เพื่อให้มีงานวิจัยคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลกระทบระดับสากล
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

24 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs)

หนวยนับ

ลำดับที่
1.1 THE World ranking University
1.2 Global & Social Impact
เรื่อง
1.2.1 ผลงานวิจยั ถูกอางอิงโดย International Organization
1.2.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใชเปนนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ เรื่อง
1.2.3 ผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชนในสังคม/เชิงพาณิชย
เรื่อง
ครั้ง/เรื่อง
1.3 Citation per publication (5 year)
ครัง้ /เรื่อง
1.4 International Publication per faculty (5 year)

5 ป

คาเปาหมาย (Targets)
10 ป
15 ป

20 ป

Top 400

Top 200

Top 100

20 (4/ป)
20 (4/ป)
40 (10/ป)
8.0
5.6
(double)

20 (4/ป)
20 (4/ป)
50 (10/ป)
8.5
5.6
(triple)

20 (4/ป) 20 (4/ป)
20 (4/ป) 20 (4/ป)
100 (10/ป) 100 (10/ป)
9.0
9.5
8.4
8.4
(triple)
(triple)

ตัวชี้วัด (KPIs)
1.5 ร้อยละความส�ำเร็จของการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยตามที่ก�ำหนด
1.6 ร้อยละความส�ำเร็จของกระบวนการสร้างผลผลิตวิจัยตามที่ก�ำหนด

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
and social impact สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในสังคม
1. สร้างกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขา (Multi-generation
และเชิงพาณิชย์
Researcher and Multidisciplinary) ที่น�ำโดย
อาจารย์/นักวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพทางการวิจยั สูงและมีความ
ผูกพันกับองค์กรสูง ด้วยการปรับการบริหารจัดการ 4. สร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม ที่ท�ำให้เกิด
ทรัพยากรบุคคลและการตั้งกองทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิง
พาณิชย์แบบครบวงจร ด้วยการสนับสนุนทั้งบุคลากร
2. สนับสนุน Global Connectivity ด้วยการสร้างความ
ที่มีศักยภาพ ครุภัณฑ์ และสถานที่ โดยจัดหาพื้นที่
ร่วมมือวิจัยกับสถาบัน/โครงการวิจัยระดับนานาชาติ
รวม Research & Innovation Complex ที่ประกอบ
แบบสหสถาบันที่มี Global Impact โดยใช้ศักยภาพ
ด้วย Open (multidisciplinary) lab, Technology
บุคลากรและ resources จากภายในและภายนอก
Transfer Office, Co-working Space, Business,
มหาวิทยาลัย
Co-Product Design, Design Thinking เพื่อเป็นที่
พบปะแลกเปลี่ยนความรู้สร้างโครงการวิจัยนวัตกรรม
3. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นน�้ำ
อบรม ถ่ายทอดความรู้ ให้ค�ำปรึกษา จัดกิจกรรมสร้าง
ถึงปลายน�้ำ  (Research Value Chain) ด้วยการวิจัย
บรรยากาศการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
แบบ demand-driven ที่ได้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำจาก
ผู้เชี่ยวชาญ/ภาคเอกชน/ผู้ใช้ผลงานวิจัยจากชุมชน 5. เพิ่มจ�ำนวนนักวิจัยส�ำเร็จรูปอย่างรวดเร็ว
ที่มีชื่อเสียงและประสบความส�ำเร็จจากต่างประเทศ
และในประเทศ ทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน และ
ผลักดันให้เกิดการวิจยั ทีใ่ ห้ผลลัพธ์ทงี่ านวิจยั ทีม่ ี global
MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037
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ยุทธศาสตร์ที่

2

Academic and Entrepreneurial Education
เป้าประสงค์หลัก (Goal)
Graduates with Desired Characteristics of
Mahidol University and the World Class Talents

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน และเป็น University of Choice ใน
ระดับภูมิภาค
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talents

26 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

คาเปาหมาย (Targets)
10 ป
15 ป

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs)

หนวยนับ

2.1 รอยละของอาจารยที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารย(ตามเกณฑ สกอ.)
2.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล
2.3 รอยละของหลักสูตรนานาชาติที่เปน Program of Choice
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปน Mahidol Smart University
2.5 Global employability (% of graduates)
2.6 Social/Organizational Leaders (% of programs)
2.7 ความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต
(รอยละที่ตอบในระดับ มาก-มากที่สุด)
2.8 ระดับการพัฒนานักศึกษาใหเปน Global Citizen
และ Global Talents

รอยละ

10

20

50

100

รอยละ

100

100

100

100

รอยละ
ระดับ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

10

20

30

50

10
10
>80

20
15
>80

30
20
>80

50
25
>80

ระดับ

4.4

5 ป

ดำเนินการตามแผน
Digital Convergence University

20 ป

ตัวชี้วัด (KPIs)
2.9   ร้อยละ/จ�ำนวนอาจารย์ที่ได้รับต�ำแหน่งทางวิชาการ 2.15 ร้อยละของส่วนงานทีจ่ ดั กระบวนการพัฒนานักศึกษา
  โดยใช้ผลงานวิจัยด้านการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global
2.10 ร้อยละ/จ�ำนวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษา
Talents และ Entrepreneurship
และกิจการนักศึกษาที่ได้รับต�ำแหน่งสูงขึ้น 2.16 ระดับความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับ
(ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการ)
มหาวิทยาลัย
2.11 ร้อยละของหลักสูตรที่มีลักษณะแบบบูรณาการ
(Integrated Curriculum)
2.12 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ
(Percent of Flexi programs) (แยกรายงาน
ป.ตรี-โท-เอก)
• หลักสูตรปกติ
• หลักสูตรส�ำหรับบุคคลทั่วไป
2.13  ร้อยละของส่วนงานทีเ่ ปิดหลักสูตรนอกระบบร่วมกับ
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
2.14 ร้อยละของส่วนงานที่ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ (นักศึกษาและอาจารย์)
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กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการ 4. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี
ศึกษาและกิจการนักศึกษา โดยมีทักษะด้าน 21st
ที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ให้เป็น
Century Skills, Entrepreneur, Internationalization,
Mahidol Smart University ที่ประกอบด้วย ICT
and Management of Educational and Student
based, Co-working Space, Intelligent Library,
Affairs
Inter Campus Communication, International
Center, Educational Management Information
2.  ผลักดันให้หลักสูตรได้รบั การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
System
ระดับสากล และพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลาย ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความ 5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรม
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทัง้ ในและ
นักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen
ต่างประเทศในทุกกลุ่มสาขาวิชา รวมถึงส่งเสริมการ
และ Global Talents รวมถึงเป็นศิษย์เก่าที่สามารถ
ศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนมีคุณภาพ
3. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 6. ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ส�ำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทํางานหรือ
กลุ่มผู้สูงอายุ

28 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี
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ยุทธศาสตร์ที่

3

Policy Advocacy and Leaders in Professional
/ Academic Services
เป้าประสงค์หลัก (Goal)
Excellence / Trendsetter in Professional and
Academic Services for Better Quality of Life

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
1. เพื่อเป็นผู้น�ำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่
    สามารถชี้น�ำสังคมได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาค ในด้าน
• ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub)
• ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub)
• ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
• ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical
        Product and Device Hub)
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คาเปาหมาย (Targets)
10 ป
15 ป

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs)

หนวยนับ

3.1 จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติ
และนานาชาติ
3.2 รอยละของหนวยบริการที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ
3.3 รอยละของผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา
และ/หรือการถายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

นโยบาย

5

5

5

5

รอยละ

100

100

100

100

รอยละ

10/ป

10/ป

10/ป

10/ป

5 ป

20 ป

ตัวชี้วัด (KPIs)
3.4 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย
3.5 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการกลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ (*รายได้ คือ รายรับ – ค่าใช้จ่าย)
3.6 จ�ำนวนชิ้นงานที่น�ำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ (Creative Economy)
3.7 ระดับของกระบวนการสร้างมาตรฐานคุณภาพของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุน Policy Advocacy  
2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการทุกประเภท
3. สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ
4. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ
5. ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ วิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของสังคม
ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. พัฒนากระบวนการที่น�ำวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)
7. ส่งเสริมความเป็นผู้น�ำในการสร้างมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (Accreditation/Certified Body)
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ยุทธศาสตร์ที่

4

Management for Self-Sufficiency
and Sustainable Organization
เป้าประสงค์หลัก (Goal)
Management for Sustainability

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจหลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงินและน�ำไปสู่ SelfSufficiency Organization
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University
6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University
7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล
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ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs)

หนวยนับ

5 ป

คาเปาหมาย (Targets)
10 ป
15 ป

20 ป

Administration & Governance
4.1 การจัดลำดับดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
4.2 รอยละของสวนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล
4.3 รอยละความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย

ลำดับที่

1 - 10

1-5

1-3

1-3

รอยละ
รอยละ

80
80

90
85

100
85

100
85

HR
4.4 รอยละของบุคลากรที่มี Global Competency (แยกตามกลุม)

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

รอยละ

Finance
4.5 EBITDA (จำนวนสวนงานที่มีคา EBITDA เปนบวก)

รอยละ

85

90

100

100

ไมเกินลำดับ
50 ของโลก

ไมเกินลำดับ
50 ของโลก

ไมเกินลำดับ
50 ของโลก

IT Infrastructure
4.6 มีฐานขอมูล Business Intelligence สำหรับใชในการติดตาม
และการตัดสินใจ

มีภายในป
2564

Environment
4.7 Green University Ranking

ลำดับที่

ไมเกินลำดับ
50 ของโลก

Branding
4.8 มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล
4.8.1 TQC
4.8.2 TQA
4.8.3 การรับรอง AUNQA ระดับสถาบัน

ป 2564

ป 2569
ป 2568

ตัวชี้วัด (KPIs)
4.9 ร้อยละของส่วนงานที่มีแผนยุทธศาสตร์และโครงการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4.10 ระดับความส�ำเร็จในการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
4.11 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการท�ำงานตาม Central Operating System และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
4.12 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.13 Net Profit
4.14 Total Assets
4.15 Income
4.16 ระดับความส�ำเร็จของการเป็น Digital Convergence University
4.17 ร้อยละของห้องปฏิบัติการเคมีที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL
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4.18 จ�ำนวนอุบัติการณ์และอันตรายที่เกิดจากกระบวนการท�ำงานและห้องปฏิบัติการ
4.19 ร้อยละของจ�ำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันชัน้ น�ำของต่างประเทศทีม่ าเป็น Strategic Partner ทีก่ อ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของพันธกิจหลัก
4.20 ร้อยละของส่วนงานที่ด�ำเนินงานส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์
4.21 ร้อยละของระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL
4.22 จ�ำนวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social Engagement)

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)
1. วางระบบ สื่อสาร และผลักดันให้มีการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
2. สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามกระบวนการแผนยุทธศาสตร์
3. ปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยและ/หรือส่วนงาน โดยใช้แนวคิดทางธุรกิจ (business-oriented) ทีส่ ามารถพึง่ พาตนเองได้
4. พัฒนาระบบ Central Operating System และถ่ายทอดสูท่ กุ ส่วนงาน เพือ่ ให้เกิดกระบวนการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
5. พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาเขตต่างๆ อย่างมียุทธศาสตร์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. จัดท�ำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปยังทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย และสร้างระบบการ    
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
8. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และการบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
9. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดจิ ติ อลเพือ่ สนับสนุนพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนอืน่ ๆ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูล
Business Intelligence เพื่อการตัดสินใจ
10. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลด carbon footprint และส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. ใช้ระบบคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
12. สร้างคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับโลก (Strategic Partner)
13. ประชาสัมพันธ์ Brand MAHIDOL อย่างมียุทธศาสตร์
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ภาคผนวก

แผนยุแผนยุ
ทธศาสตร์
มหาวิมทหาวิ
ยาลัทยยาลั
มหิดยลมหิระยะ
๒๐ ปี๒๐พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐
ทธศาสตร์
ดล ระยะ
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐
3434

ความเชื
ทธศาสตร
ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรชาติ
20 ่อปมโยงของยุ
กับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ป

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ป

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป กับ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ป

ความมั่นคง

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

Global Research
and Innovation

Global Research
and Innovation

Global Research
and Innovation

Global Research
and Innovation

Global Research
and Innovation

Policy advocacy and
Leaders in Professional
/Academic Services

Management
for Self-Sufficiency
and Sustainable
Organization

Academic and
Entrepreneurial
Education

Academic and
Entrepreneurial
Education

Academic and
Entrepreneurial
Education

Academic and
Entrepreneurial
Education

Management
for Self-Sufficiency
and Sustainable
Organization

Policy advocacy and
Policy advocacy and
Policy advocacy and
Policy advocacy and
Leaders in Professional Leaders in Professional Leaders in Professional Leaders in Professional
/Academic Services
/Academic Services
/Academic Services
/Academic Services

Management
for Self-Sufficiency
and Sustainable
Organization

การไดรับงบประมาณสนับสนุความเชื
นตามภารกิ
จของกระทรวงศึกษาธิการ
่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ 20 ป กับ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ป
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ป
Strategy 1 :
Global Research
and
Innovation

Strategy 2 :
Academic
and
Entrepreneurial
Education

Strategy 3 :
Strategy 4 :
Policy advocacy
Management for
and Leaders
Self-Sufficiency and
in Professional/
Sustainable
Academic Services
Organization

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 : การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น World
Class University
2. เพื่อให้มีงานวิจัยคุณภาพสูงที่เพิ่มขึน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบ
ระดับสากล
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

Global Research and Innovation
Goal: “World Class Research & Creative Innovation”
กลยุทธ์
1. สร้างกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขา (Multi-generation Researcher and
Multidisciplinary) ที่ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในระดับภูมิภาค
2. สนับสนุน Global Connectivity
3. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นนาถึงปลายนา (Research
Value Chain)
4. สร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม ที่ทาให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร
5. เพิ่มจานวนนักวิจัยสาเร็จรูปอย่างรวดเร็ว
KPIs

1.1 THE World Ranking University
1.2 Global & Social Impact
•ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization
•ผลงานวิจัยที่นาไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ / นานาชาติ
•ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในสังคม / เชิงพาณิชย์
1.3 Citation per publication (5 years)
1.4 International Publication per faculty staff (5 years)
1.5 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัย
ตามที่กาหนด
1.6 ร้อยละความสาเร็จของกระบวนการสร้างผลผลิตวิจัยตามที่
กาหนด

หมายเหตุ: ตัวชีวัด 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 เป็น Corporate KPIs

ค่าเป้าหมาย
5 ปี (2565)
Top400
20 (4/ปี)
20 (4/ปี)
40 (10/ปี)
8.0
5.6 (double)
80%
50%

Strategy 2

MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและหลักสูตรที่มี
ความหลากหลายตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน
และเป็น University of
Choice ในระดับภูมิภาค
2.เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น
Global Citizen และ
Global Talents

Academic and Entrepreneurial Education
Goal: “Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents”
กลยุทธ์
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษา
และกิจการนักศึกษา โดยมีทักษะด้าน 21st Century
Skills, Entrepreneur, Internationalization and
Management of Education and Student Affairs
2. ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดั บ สากล และพั ฒ นาหลั ก สู ต รบู ร ณาการที่ มี ค วาม
ยืดหยุ่น หลากหลาย ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทังในและ
ต่ า งประเทศในทุ ก กลุ่ ม สาขาวิ ช า รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพทรัพยากรมนุษ ย์สาหรับ
บุ ค คลทั่ ว ไป โดยเฉพาะในกลุ่ ม วั ย ท างานหรื อ กลุ่ ม
ผู้สูงอายุ
4. สร้างระบบนิเวศที่เอือต่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ให้เป็น
Mahidol Smart University ที่ประกอบด้วย ICT based,
Co-working Space, Intelligent Library, Inter
Campus Communication, International Center,
Educational Management Information System
5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen และ
Global Talents รวมถึงเป็นศิษย์เก่าที่สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างคนมีคุณภาพ
6. ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วม
พัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
5 ปี (2565)
10%

KPIs
2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (ตามเกณฑ์ สกอ.)
2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ ได้ รับการรับรองคุ ณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล
2.3 ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติที่เป็น Program of Choice
2.4 ระดับความสาเร็จของการเป็น Mahidol Smart University
2.5 Global employability (% of graduates)
2.6 Social/Organizational Leaders (% of programs)
2.7ความพึงพอใจของนายจ้างต่ อคุ ณภาพบัณฑิต (ร้อยละที่ ตอบใน
ระดับ มาก-มากที่สุด)
2.8ระดับการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents
2.9 ร้ อยละ/จ านวนอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บต าแหน่ งทางวิ ชาการโดยใช้
ผลงานวิจัยด้านการศึกษา
2.10 ร้อยละ/จานวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจการ
นักศึกษาที่ได้รับตาแหน่งสูงขึน (ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชานาญการ)
2.11 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ ีลกั ษณะแบบบูรณาการ (Integrated
Curriculum)
2.12 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ ีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ (Percent of Flexi
programs) (แยกรายงาน ป.ตรี-โท-เอก)
• หลักสูตรปกติ
• หลักสูตรสาหรับบุคคลทัว่ ไป
2.13 ร้อยละของส่วนงานที่เปิดหลักสูตรนอกระบบร่วมกับองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน
2.14 ร้อยละของส่วนงานที่ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ (นักศึกษาและอาจารย์)
2.15 ร้อยละของส่วนงานที่จัดกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่
ตอบสนองต่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ
Entrepreneurship
2.16 ระดับความผูกพันของศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบันกับมหาวิทยาลัย
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หมายเหตุ: ตัวชีวัด 2.1-2.8 เป็น Corporate KPIs

100%
10%
10%
10%
>80%
4.4

10%

95%
4.4

4

38 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

Strategy 3

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อเป็นผู้นาด้านสุขภาวะเชิง
นโยบายระดับชาติและนานาชาติที่
สามารถชีนาสังคมได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับ
ภูมิภาค ในด้าน
• ศูนย์บริการวิชาการ (Academic
Services Hub)
• ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical
Services Hub)
• ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub)
• ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเครื่องมือแพทย์ (Medical
Product and Device Hub)

Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services
Goal: “Excellence/Trendsetter in Professional and Academic Services for Better Quality of life”
กลยุทธ์
1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุน Policy
Advocacy
2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบ
บริการทุกประเภท
3. สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
ด้านการบริการวิชาการ
4. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ
5. ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนา
บริการ วิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่
ตามความต้องการของสังคมที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. พัฒนากระบวนการที่นาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
7. ส่งเสริมความเป็นผู้นาในการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล (Accreditation/ Certified
Body)

KPIs
3.1 จานวนนโยบายชีนาสังคมของ
มหาวิทยาลัยที่สาคัญระดับชาติและ
นานาชาติ
3.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ
3.3 ร้อยละของผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึน
3.4 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
ที่สร้างรายได้ให้กับส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย
3.5 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึนจากการ
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายระดับ
นานาชาติ (*รายได้ คือ รายรับ –
ค่าใช้จ่าย)
3.6 จานวนชินงานที่นาไปขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม
ระดับประเทศ (Creative Economy)
3.7 ระดับของกระบวนการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
5 ปี (2565)
5 เรื่อง/ปี
100%
10% ต่อปี
80%

หมายเหตุ: ตัวชีวัด 3.1- 3.3 เป็น Corporate KPIs

Strategy 4
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและ
ระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
หลัก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง
ทางการเงิน และนาไปสู่ SelfSufficiency Organization
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital
University
6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco
University
7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ใน
ระดับสากล

Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
Goal: “Management for Sustainability”
กลยุทธ์
1. วางระบบ สื่อสาร และผลักดันให้มีการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึงทังมหาวิทยาลัย
2. สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม
กระบวนการแผนยุทธศาสตร์
3. ปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยและ/หรือส่วนงาน โดยใช้แนวคิด
ทางธุรกิจ (business-oriented) ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
4. พัฒนาระบบ Central Operating System และถ่ายทอดสู่ทกุ
ส่วนงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพสูง
5. พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาเขตต่างๆ อย่างมี
ยุทธศาสตร์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. จัดทาและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลไปยังทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย และสร้างระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเอือต่อ
การผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของ
ทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
8. เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และ
การบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
9. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
หลักและพันธกิจสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูล
กลาง (Big Data) เพื่อการตัดสินใจ
10. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบ
สาธารณูปโภคที่ลด carbon footprint และส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. ใช้ระบบคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน
12. สร้างคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ระดับโลก (Strategic Partner)
13. ประชาสัมพันธ์ Brand MAHIDOL อย่างมียุทธศาสตร์

หมายเหตุ: ตัวชีวัด 4.1- 4.8 เป็น Corporate KPIs

KPIs

ค่าเป้าหมาย
5 ปี (2565)

Administration & Governance
4.1 การจัดลาดับด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
4.2 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล
4.3 ร้อยละความสาเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
HR
4.4 ร้อยละของบุคลากรที่มี Global Competency (แยกตามกลุ่ม)
Finance
4.5 EBITDA จานวนส่วนงานที่มีค่า EBITDA เป็นบวก
IT Infrastructure
4.6 มีฐานข้อมูลกลาง (Business Intelligence) สาหรับใช้ในการติดตามและการ
ตัดสินใจ
Environment
4.7 Green University Ranking
Branding
4.8 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล
4.8.1 TQC
4.8.2 TQA
4.8.3 การรับรอง AUN-QA ระดับสถาบัน

อันดับ 1-10
80%
80%

85%
มีภายในปี 2564

ไม่เกิน 50 ของโลก

ปี 2564
ปี 2569
ปี 2568

39

KPIs
100%
4.9 ร้อยละของส่วนงานที่มีแผนยุทธศาสตร์และโครงการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4.10 ระดับความสาเร็จในการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์
70%
4.11 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบการทางานตาม Central Operating System และ
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
4.12 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.13 Net Profit
4.14 Total Assets
4.15 Income
4.16 ระดับความสาเร็จของการเป็น Digital Convergence University
4.17 ร้อยละของห้องปฏิบัติการเคมีที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL
100% ใน 5 ปี
4.18 จานวนอุบัติการณ์และอันตรายที่เกิดจากกระบวนการทางานและห้องปฏิบัติการ
0
4.19 ร้อยละของจานวนมหาวิทยาลัย/สถาบันชันนาของต่างประเทศที่มาเป็น Strategic
Partner ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจหลัก
4.20 ร้อยละของส่วนงานที่ดาเนินงานส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทาง
ยุทธศาสตร์
4.21 ร้อยละของระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ Brand MAHIDOL
6
4.22 จานวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social Engagement)

40 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

ภาพแสดงการสนับสนุนพันธกิจหลักของยุทธศาสตร์ที่ 4

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

Strategy 1
Global Research and Innovation
กลยุทธ์
1. สร้างกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขา (Multigeneration Researcher and Multidisciplinary) ที่
ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในระดับภูมิภาค
2. สนับสนุน Global Connectivity
3. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยทีค่ รบวงจรจากต้นนา
ถึงปลายนา (Research Value Chain)
4. สร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม ที่ทาให้เกิด
การสร้างผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิง
พาณิชย์แบบครบวงจร
5. เพิ่มจานวนนักวิจัยสาเร็จรูปอย่างรวดเร็ว
Strategy 3
Policy Advocacy and Leaders in Professional/
Academic Services
กลยุทธ์
1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุน Policy
Advocacy
2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการทุก
ประเภท
3. สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการ
บริการวิชาการ
4. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพออก
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ
5. ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ
วิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความ
ต้องการของสังคมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. พัฒนากระบวนการที่นาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี มาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)
7. ส่งเสริมบทบาทนาในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
(Accreditation/Certified Body)

Strategy 4
Management for Self-Sufficiency and Sustainable
Organization
1. วางระบบ สื่อสาร และผลักดันให้มีการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลอย่างทั่วถึงทังมหาวิทยาลัย
2. สร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามกระบวนการ
แผนยุทธศาสตร์
3. ปรั บ โครงสร้ า งมหาวิ ท ยาลั ย และ/หรื อ ส่ ว นงาน โดยใช้
แนวคิ ด ทางธุ ร กิ จ (business-oriented) ที่ ส ามารถพึ่ ง พา
ตนเองได้
4. พั ฒ นาระบบ Central Operating System และถ่ า ยทอดสู่
ทุ ก ส่ ว นงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการทางานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
5. พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาเขตต่างๆ อย่างมียุทธศาสตร์และ
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. จัดทาและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปยัง
ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย และสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเอือต่อการผลักดันยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของทุกส่วน
งานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน (สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์)
8. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและสร้ า งโอกาสในการสร้ า งรายได้
และการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ คุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
9. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักและ
พันธกิจสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลกลาง (Big Data)
เพื่อการตัดสินใจ (สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์)
10. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลด
carbon footprint และส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
11. ใช้ระบบคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน
12. สร้างคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับ
โลก (Strategic Partner)
13. ประชาสั ม พั น ธ์ Brand MAHIDOL อย่ า งมี ยุ ท ธศาสตร์

Strategy 2
Academic and Entrepreneurial Education
กลยุทธ์
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน
การศึกษาและกิจการนักศึกษา โดยมีทักษะที่สูงขึน
ในด้าน 21st Century Skills, Entrepreneur
Education, Internationalization, and
Management of Educational and Student
Affairs
2. ผลั ก ดั น ให้ ห ลั ก สู ต รได้ รั บ การรั บ รองตามเกณฑ์
มาตรฐานระดั บสากล และพัฒนาหลักสูตรบู รณา
การที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น หลากหลาย ระหว่ า ง
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ทั งในและต่ างประเทศในทุ ก
กลุ่มสาขาวิ ช า รวมถึ งส่งเสริ มการศึ กษาเพื่ อ การ
เป็นผู้ประกอบการ
3. พั ฒ นาหลัก สูต รที่ ต อบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพทรัพยากร
มนุ ษ ย์ สาหรั บ บุ คคลทั่ วไป โดยเฉพาะในกลุ่มวั ย
ทางานหรือกลุ่มผู้สูงอายุ
4. สร้างระบบนิเวศที่เอือต่อการเรียนรู้ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ ให้เป็น Mahidol Smart University ที่
ประกอบด้วย ICT based, Co-working Space,
Intelligent Library, Inter Campus
Communication, International Center,
Educational Management Information System
5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการเป็น Global
Citizen และ Global Talents รวมถึงเป็นศิษย์เก่า
ที่สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนมีคุณภาพ
6. ส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อ
ร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: กลยุทธ์ที่ 1,2,3,4,7,8,9,10,13 เป็นกลยุทธ์สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์

Strategy Map
Vision: มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ. 2573
(to be 1 in 100 World Class University)
Mission: สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
Goals

World Class Research & Creative
Innovation

Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and
the World Class Talents

กลยุทธ์

I: Global Research and Innovation
การบริหารจัดการ
ด้านการวิจยั

การพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย

WCU

II: Academic and Entrepreneurial Education
Global Citizen

University of Choice

III: Policy Advocacy and Leaders in Professional/
Academic Services
เป็นผู้นาสุขภาวะเชิงนโยบาย
ระดับชาติ/ นานาชาติ

ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค (Hub)

MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037

สร้างกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขา

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ขับเคลื่อนและสนับสนุน Policy Advocacy

สนับสนุน Global Connectivity

ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

การรับรองมาตรฐานสากล

Research Value Chain

พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัมิ
พยากรมนุษย์สาหรับบุคคลทั่วไป

สร้างระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ

สร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม

ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการสู่กลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ

สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพิ่มจานวนนักวิจัยสาเร็จรูป

Share Values

Core Values

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

Management for Sustainability

มิติการเรียนรู้และพัฒนา (มุ่งสู่สากล)

มิติกระบวนการภายใน

Strategy

Excellence/Trendsetter in Professional and
Academic Services for Better Quality of life

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ร่วมกับพันธมิตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ วิจัย
นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่
Creative Economy
Accreditation/Certified Body

IV: Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
มิติการบริหารจัดการ

HR

Partner

Good Governance , Structure , Central Operating System , Quality and Branding , Big Data , Eco University

มิติด้านงบประมาณ : Finance

1
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VIsion

Mission
To excel in health, sciences, arts and innovation
with integrity for the betterment of Thai society
and the benefit of mankind.

To be 1 in 100 World Class University

Shared Values

Core Values
Altruism

Determination

A

D

M

Innovative
Culture

I

Mastery

Commit to
World Class
Standards

L

Integrity

Leadership

H

O

Harmony

Originality

Well - Rounded
Sense of
Ownership
Adapt to
“CHANGE”

Knowledge
Sharing

Strategy
Global Research
and Innovation

Academic and
Entrepreneurial
Education

Strategy : 1 Global Research and Innovation
Goal : “World Class Research & Creative Innovation”
Corporate KPIs
THE World ranking University
Global & Social Impact
International Publication per Faculty Staff

Policy Advocacy and
Leaders in Professional
/Academic Services

Management for
Self - Sufficiency and
Sustainable Organization

Strategy : 3 Policy Advocacy and Leaders
in Professional /Academic Services
Goal : “Excellence/Trendsetter in Professional
and Academic Services for Better Quality of life”
Corporate KPIs
Number of National and International Policy Advocacy
National and International Certified Standards Service Unit

Strategy : 2 Academic and Entrepreneurial Education
Goal : “Graduates with Desired Characteristics
of Mahidol University and the World Class Talents”
Corporate KPIs
International Quality Assurance Certified Standard Programs
International Program of Choice
To be Mahidol Digital Convergence University
Levels of Global Citizen and Global Talents Students

Strategy : 4 Management for Self-Sufficiency
and Sustainable Organization
Goal : “Management for Sustainability”
Corporate KPIs
Integrity and Transparency Assessment Ranking
Global Competency Staffs
UI Green University Ranking
TQC, TQA and AUN-QA at University Level
Division of Planning

42 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี
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48 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

การดำ�เนินงานการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี
สัมมนาการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2560 - 2579

• ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
• ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2560
• ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มิถุนายน 2560
• ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
• ครั้งที่ 5 วันที่ 5 เมษายน 2561

ประชุมคณะกรรมการประจ�ำ
มหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

• ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 เสนอ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

• ครั้งที่ 522
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เสนอ กรอบ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
• ครั้งที่ 531
วันที่ 18 เมษายน 2561เสนอ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

MAHIDOL UNIVERSITY STRATEGIC PLAN 2018 - 2037

49

รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ดร.โชค บูลกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายมีชัย วีระไวทยะ
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายมนูญ สรรค์คุณากร
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
(ลาออก 31 กรกฎาคม 2560)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
(เริ่ม 1 สิงหาคม 2560)
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล
พลต�ำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
ระดับคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ�ำ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่
คณาจารย์ประจ�ำ

ดร.สถาพร สาธุการ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 31 กรกฎาคม 2560)
อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ�ำนาจเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์
อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
อาจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร อนุตริยะ
นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
อาจารย์ ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี
อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภรรณ เรืองผกา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

52 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
(เริ่ม 1 สิงหาคม 2560)

รักษาการแทนอธิการบดี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยสิง่ แวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและ
วิทยาเขตกาญจนบุรี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
นายแพทย์สุรพร ลอยหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
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รายนามผู้บริหารส่วนงาน
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชยาบาล
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
คณบดี คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดี คณะกายภาพบ�ำบัด
คณบดี คณะศิลปศาสตร์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดี วิทยาลัยราชสุดา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
(ครบวาระ 30 กันยายน 2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2560)
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม
(ครบวาระ 30 กันยายน 2560)
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
(เริ่ม 1 มิถุนายน 2561)
อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล�่ำซ�ำ

คณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา
คณบดี วิทยาลัยการจัดการ
อาจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
(ครบวาระ 19 กันยายน 2560)
อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
(เริ่ม 21 กันยายน 2560)
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คณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
(รักษาการแทน ถึง 21 กรกฎาคม 2560)
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
(รักษาการแทน เริ่ม 1 สิงหาคม 2560)
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ผู้อ�ำนวยการ สถาบันโภชนาการ
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
เอเชีย
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ
(ด�ำรงต�ำแหน่ง ถึง 31 พฤษภาคม 2560)
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
(รักษาการแทน เริ่ม 1 มิถุนายน 2560)
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
เด็กและครอบครัว
(ครบวาระ 8 เมษายน 2561)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
(เริ่ม 9 เมษายน 2561)
ผู้อ�ำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
(เริ่ม 2 พฤษภาคม 2561)
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี ดร.ธนิต ซังถาวร
และนวัตกรรม
(ลาออก 1 สิงหาคม 2560)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน
(เริ่ม 21 ธันวาคม 2560)
ผู้อ�ำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล
ในนักกีฬา
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ
(รักษาการแทน ถึง 31 กรกฎาคม 2560)
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์
(รักษาการแทน เริ่ม 1 สิงหาคม 2560)
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รายนามผู้อำ�นวยการในสำ�นักงานอธิการบดี
กองบริหารงานทั่วไป
กองคลัง
กองทรัพยากรบุคคล
กองกิจการนักศึกษา
กองบริหารการศึกษา
กองแผนงาน
กองบริหารงานวิจัย
กองวิเทศสัมพันธ์
กองกฎหมาย
กองพัฒนาคุณภาพ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา

56 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี

นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี
นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล
นางจริยา ปัญญา
นางกีรติ สอนคุ้ม
ดร.สมชาติ พนาเกษม
นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ
นางรัตนา เพ็ชรอุไร (ครบวาระ 30 กันยายน 2560)
นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก (เริ่ม 1 ตุลาคม 2560)
นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ (ครบวาระ 25 มิถุนายน 2560)   
นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง (เริ่ม 26 มิถุนายน 2560)
นางหฤทัย เที่ยงธรรม
นายมาโนชญ์ เหล็กด�ำรง
นายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
นายธรรญา สุขสมัย
นายปัญญา ธ�ำรงธีระกุล
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

จัดท�ำโดย
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
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