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ศาสตราจารย ์  นายแพทย ์บรรจง  มไหสวริยะ

รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเลือกใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซ่ึงเป็นเกณฑ์

รางวัลระดับโลก มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการทั้งใน

ระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานการได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

เป็นการยืนยันความสำาเร็จท่ีเกิดจากร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกระดับใน

การขับเคลื่อนทุกพันธกิจให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยแห่ง

ความสำาเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลในการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ การมีนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนจาก

ระดับสภามหาวิทยาลัยมาใช้ ในการขับเคล่ือนระบบคุณภาพท้ังในระดับ

มหาวิทยาลัย  และระดับส่วนงาน  ทำาให้เกิดระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย

มหิดล (Mahidol University Quality Development: MUQD) นำามาสู่

การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่สำาคัญคือมี Quality Team ที่เข้าใจ

และใช้เกณฑ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในและพัฒนาองค์กร 

อย่างต่อเนื่อง ทำาให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ฝังเข้าไป

อยู่ในทุกกระบวนการทำางานขององค์กรและมุ่งสู่วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ 

(Culture of Excellence) เพื่อตอบสนองให้เหนือความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก   เพื่อพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้วยการสร้างบัณฑิตที่เป็น Global Citizen 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ผลิตงานวิจัยและ

นวัตกรรมคุณภาพสูงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ  เป็นผู้นำาด้านสุข

ภาวะเชิงนโยบายและให้บริการสุขภาพและบริการวิชาการท่ีได้มาตรฐาน

สากล  สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า  “True success is 

not in the learning but in its application to the benefit of mankind”

มหา วิทยาลัยมหิดล
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M - Mastery (รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุสมผล)  D - Determination (แน่วแน่ท�ำ กล้ำตัดสินใจ)

A - Altruism (มุ่งผลเพื่อผู้อ่ืน)   O - Originality (สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่)  

H - Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิ่ง)   L - Leadership (ใฝ่ใจเป็นผู้น�ำ)

I - Integrity (ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐที่ด�าเนินการโดยไม่มุ่งหวังก�าไร มหาวิทยาลัยมีจุดเริ่มต้นมาจาก

โรงเรยีนแพทยากร ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยในโรงศิริราชพยาบาล พัฒนาการสู่ โรงเรียนราชแพทยาลัย และ

คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จนกระท่ังปี พ.ศ. 2485  ได้รับการสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”  และในปี 

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และให้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ 

เพิ่มเติมขอบเขตของวชิาการให้กว้างขวางออกไปจากวชิาแพทยศาสตร์  มคีวามหลายหลากของสาขาวิชาการทัง้ด้านศาสตร์และศิลป์ ในปัจจบัุน

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับให้เป็นล�าดับหนึ่งของประเทศโดย Times Higher Education โดยมีปณิธานมุ่งมั่นในการเป็น 

“ปัญญาของแผ่นดนิ” และยดึมัน่ในปรชัญามหาวทิยาลยัทีว่่า “ความส�าเร็จทีแ่ท้จริงอยูท่ีก่ารน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนษุยชาต”ิ

วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ: สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และ

ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ โดยการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ค่ำนิยม : M-A-H-I-D-O-L

สมรรถนะหลัก : เป็นผู้น�าด้านการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีบริการสุขภาพเป็นฐานหลัก

ลักษณะองค ์กร
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หน้าทีห่ลกัของมหาวทิยาลยัมหดิลตามยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ทีส่�าคัญคือ การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 

และการสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านกระบวนการผลิตบณัฑติ การวิจยั และการบริการ

วชิาการ โดยมหาวทิยาลยัได้พจิารณาความท้าทายเชงิกลยทุธ์ทีส่�าคัญ ดงันี้

ผูน้�าระดบัสงูของมหาวทิยาลัยให้ความส�าคญัต่อกระบวนการก�าหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ และค่านยิม (VMV) โดยพิจารณาจากข้อมลูน�าเข้าทีส่�าคญั

คอืความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ความสามารถในการแข่งขนั สมรรถนะหลกั ผลการด�าเนนิการ ความเส่ียงระดบั

องค์กร และ Benchmarking  มาวเิคราะห์ร่วมกัน  ได้ก�าหนดวิสัยทศัน์เป็น “มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” และค่านยิม M-A-H-I-D-O-L 

และผ่านความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั มาตัง้แต่ปี 2551 และได้มกีารทบทวน VMV เป็นประจ�าทกุปีตามกระบวนการจดัท�ากลยทุธ์และน�า

กลยทุธ์ไปปฏบิตั ิ (MU-SPP) ซึง่มกีารก�าหนดกลยทุธ์ การมอบหมายรองอธิการบดฝ่ีายต่างๆและผูบ้ริหารส่วนงานรับผดิชอบในการถ่ายทอดวสิยั

ทศัน์ และค่านยิม สูก่ารปฏบิติัผ่าน MU Leadership System (ภาพที ่1) รวมถึงการติดตามผลการด�าเนนิงานและน�ากลับมาทบทวนและพัฒนาใน

ปีต่อไป ทัง้น้ี ค่านยิม M-A-H-I-D-O-L ได้ถกูสะท้อนให้เหน็ในคณุลกัษณะของบณัฑติ การวจัิย และการบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัมหดิล (ภาพที ่2) 

• World Class University & Ranking: การเป็นมหาวิทยาลัยระดบัโลก และการจดัอันดบัมหาวิทยาลัยชัน้น�าระดบัโลก

• Research & Innovation: การสร้างผลงานวิจยัทีม่คุีณภาพสูงและมผีลกระทบในระดบัสากล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

• MU Graduates Leadership: การผลิตบณัฑติทีม่คุีณลักษณะตาม Global Citizen และ Global Talents

• Financial Sustainability: การสร้างความยัง่ยนืทางด้านการเงนิ การคลัง

• Big & Quality data: การมฐีานข้อมลูทีถู่กต้อง เป็นปัจจบุนั สามารถน�ามาใช้ในการตัดสินใจเชงินโยบาย

• International Accreditation: การได้รับการรับรองมาตรฐานระดบัสากล

• Branding: การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นทีย่อมรับในระดบัสากล

ความท ้าทายสำ า คัญขององค ์กร

ระบบการนำ าองค ์กร

ภาพที่ 1 MU Leadership System ภาพที่ 2 ค่านิยม M-A-H-I-D-O-L
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มหาวิทยาลัยเลือกข้อมูลและสารสนเทศในการติดตามการปฏิบัติการประจ�าวัน ผลการด�าเนนิการโดยรวมขององค์กร และการตดิตามความ

ก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ  โดยจดัระดบัของสารสนเทศจากแหล่งที่มาและการน�าไปใช้ประโยชน์

เป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับกลยุทธ์/นโยบาย และแผนปฏิบติัการ รวมทัง้ตัววัดด้านการเงนิทีส่�าคัญ  2) ระดบัการบริหารพันธกจิ/ระบบงาน และ 

3) ระดบัปฏบิตักิาร/กระบวนการ  เพื่อทบทวนผลการด�าเนินงานตามระบบ MU-PAIS (ภาพที่ 4) 

มหาวทิยาลยัได้ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู ้4 ประการ  คือ 1) ก�าหนดระบบการบริหารจดัการสินทรัพย์ทางความรู้ 2) ส่ือสาร

นโยบายและแผนยทุธศาสตร์การจดัการความรู ้ ไปยงัระดบัส่วนงานและบคุลากร 3) จดัเตรยีมส่ิงสนบัสนนุทัง้ด้านการอบรมให้ความรู้ การสร้าง

และพฒันาบคุลากรทีม่คีวามสามารถในการด�าเนินการด้านการจดัการความรู ้  4) สร้างเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางและ

เวทีต่างๆ และจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลยัมหดิลมค่ีานยิม Altruism ‘มุ่งผลเพ่ือผูอ้ืน่ : การมุง่ผูร้บับรกิาร

เป็นส�าคญั’ การใช้ข้อมลูและสารสนเทศทีไ่ด้จากลกูค้า เพือ่ประกอบการ

ตดัสนิใจในการบรหิารจดัการจงึเป็นส่ิงส�าคญั โดยแบ่งกลุม่ลูกค้าตาม

พันธกจิหลกัของมหาวทิยาลยั ด�าเนนิการโดยผูร้บัผิดชอบในแต่ละพันธกจิ

ร่วมกบัส่วนงาน ด้วยการน�าสารสนเทศทีไ่ด้ในช่องทางต่างๆ  มาพจิารณา

ผ่านคณะกรรมการต่างๆ  เพือ่ปรบัปรงุและออกแบบผลติภณัฑ์ให้ตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญั ตามภาพที ่3 

สารสนเทศทีไ่ด้จะน�ามาวเิคราะห์ออกเป็น 5 ประเภท คอืความต้องการและความคาดหวงั ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ ความผกูพัน และข้อร้องเรยีน โดย

น�าความต้องการและความคาดหวงัไปใช้ในการออกแบบและปรับปรงุหลกัสตูร วจิยั และบรกิารวิชาการ  ความพงึพอใจและความผกูพันน�ามาสร้างความ

สมัพันธ์และก�าหนดกจิกรรมสนบัสนนุนกัศึกษา ผูใ้ห้ทนุวจิยั และผูใ้ช้บรกิารวชิาการ กระบวนการรบัฟังเสยีงของลูกค้าจะถูกทบทวนโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

การวัด การวิ เคราะห ์  และการจัดการความรู ้

ลูกค ้ า

ภาพที่ 4 MU-Performance Analysis & Improvement System (MU-PAIS)

ภาพที ่3 กระบวนการรบัฟังเสยีงลกูค้า
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จากวิสัยทัศน์ที่จะเป็น World Class University  มหาวิทยาลัยมหิดลมีกระบวนการก�าหนดข้อก�าหนดหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

จากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่ม มาก�าหนดเป็นข้อก�าหนดของการศึกษา การวิจัย และ

การบริการวิชาการ เช่น ด้านการศึกษา ได้ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    โดยพิจารณาจาก 21st Century Skills และบริบท

ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป คือ T-Shaped breadth & depth, Socially Contributing, Globally Talented และ Entrepreneurially 

Minded เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญของประเทศที่จะท�าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในโลกยุคต่อไปได้ มหาวิทยาลัยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ และกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญโดยใช ้แนวทาง 5 ขั้นตอน  

1) ระบุและรวบรวมสารสนเทศ  2) จดัท�าข้อก�าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ก�าหนดกระบวนการส�าคัญในการส่งมอบหลักสูตรและบริการ 

4) วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อก�าหนดผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่ส�าคัญ และ 5) ท�าการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการด�าเนินการของ

กระบวนการต่างๆ เพื่อคาดการณ์และวางแผนจัดการความเสี่ยงระหว่างการด�าเนินงานติดตามประสิทธิผลของกระบวนการท�างาน

ส�าคัญ และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในภาพรวม

 

 เมื่อน�ากระบวนการไปปฏิบัติแล้ว มหาวิทยาลัยทบทวนตัววัดตามระบบ MU-PAIS โดยจะติดตาม leading และ lagging 

Indicators ของทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะท�าการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

ตามความเหมาะสม โดยการบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ก�าหนดให้ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ  และ

การบริหารจัดการระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN-QA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ระบบปฏิ บัติการ

           ภาพที่ 5 ตัวอย่างกระบวนการหลักด้านการศึกษา

มหำวิทยำลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลศาลายา 

อ�าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-849-6000  โทรสาร  02-800-2909   

https://mahidol.ac.th


