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ศาสตราจารย์์ นาย์แพทย์์บรรจง มไหสวริย์ะ

อธิิการบดีี มหาวิทย์าลััย์มหิดีลั

มหาวิทย์าลััย์มหิดีลัมีความม่�งมั�นจะเป็็นมหาวิทย์าลััย์

ระดัีบโลัก (World Class University) เพ่อทำาหน้าที�ในการ

พัฒนาศักย์ภาพท่นมน่ษย์์ให้กับป็ระเทศด้ีวย์การสร้าง

บัณฑิิตที�เป็็น Global Citizen ตอบสนองความต้องการ

ของตลัาดีแรงงานแลัะสังคม สร้างสรรค์งานวิจัย์

แลัะนวัตกรรมค่ณภาพสูง เพ่อช่�วย์แก้ไขป็ัญหาใน

ระดีับช่ ่มช่น สังคม ป็ระเทศ แลัะนานาช่าติ เป็็นผูู้้นำา

เช่ิงนโย์บาย์ดี้านส่ขภาวะแลัะการให้บริการส่ขภาพแลัะ

บริการวิช่าการที �ไดี้มาตรฐานสากลั สมดีังป็รัช่ญา

ของมหาวิทย์าลััย์มหิดีลั “True success is not in 

the learning but in its application to the benefit 

of mankind” 

มหาวิทย์าลััย์มหิดีลั
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มหาวิิทยาลััยมหิดลั เป็็นสถานศึึกษาระดับอุุดมศึึกษา เป็็นอุงค์์กรใน

กำากับขอุงรัฐท่�ดำาเนินการโดยไม่มุ ่งหวิังกำาไร ม่ต้้นกำาเนิดมาจาก 

“โรงศิึริราชพยาบาลั” ในปี็ พ.ศึ. 2432 ท่�ต้่อุมาขยายเป็็นโรงเร่ยน

แพทย์แห่งแรกขอุงป็ระเทศึไทย แลัะเป็ิดสอุนวิิชาแพทย์ในป็ีถัดมา 

จนกระทั�ง ปี็ พ.ศึ. 2485 ได้รับการสถาป็นาเป็็น “มหาวิิทยาลััยแพทยศึาสต้ร์” 

แลัะในปี็ พ.ศึ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิิเบศึร มหาภููมิพลั

อุดุลัยเดชมหาราชบรมนาถบพิต้ร ทรงพระกรุณาโป็รดเกล้ัาฯ พระราชทาน

นาม “มหิดลั” แทนมหาวิิทยาลััยแพทยศึาสต้ร์ อัุนเป็็นพระนามขอุง

ลัักษณะองค์กร

สมเด็จพระมหิต้ลัาธิิเบศึรอุดุลัยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก แลัะให้พัฒนา

เป็็นมหาวิิทยาลััยท่�สมบูรณ์ต้ามค์วิามหมาย แลัะเพิ�มเติ้มขอุบเขต้ขอุง

วิิชาการให้กว้ิางขวิางอุอุกไป็จากวิิชาแพทยศึาสต้ร์ ม่ค์วิามหลัากหลัาย

ขอุงสาขาวิิชาการทั�งด้านศึาสต้ร์แลัะศิึลัป์็ ในปั็จจุบันมหาวิิทยาลััยมหิดลั

จัดอุยู่ในกลุ่ัมพัฒนาการวิิจัยระดับแนวิหน้าขอุงโลักด้วิยป็ณิธิาน 

“ปั็ญญาขอุงแผ่่นดิน” แลัะยึดมั�นในป็รัชญา ค์วิามสำาเร็จท่�แท้จริงอุยู่ท่�

การนำาค์วิามรู้ไป็ป็ระยุกต้์ใช้เพ่ �อุป็ระโยชน์สุขแก่มวิลัมนุษยชาต้ิ”

มหาวิิทยาลััยม่ค์วิามภูาค์ภููมิใจในการม่ส่วินร่วิมขอุงบุค์ลัากรทุกกลุ่ัม

ขอุงมหาวิิทยาลััย ตั้�งแต้่ผู่ ้บริหารทุกระดับ บุค์ลัากรสายวิิชาการ แลัะ

สายสนับสนุนทุกค์น ท่�ร่วิมแรงร่วิมใจขับเค์ลั่�อุนอุงค์์กรสู่วิิสัยทัศึน์ 

ค์วิามมุ่งมั�นขอุงผู้่บริหารต่้อุระบบคุ์ณภูาพท่�มุ่งเน้นค์วิามเป็็นเลิัศึ บุค์ลัากร

ท่�ป็ฏิิบัติ้งานด้วิยค์วิามเข้าใจในระบบงานท่�ถูกอุอุกแบบโดยค์ำานึงถึง

ค์วิามต้้อุงการขอุงผู้่ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยทุกกลุ่ัม กฎระเบ่ยบข้อุบังคั์บ แนวิโน้ม

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังขอุงสังค์มไทยแลัะสังค์มโลัก กระบวินการติ้ดต้ามผ่ลัลััพธ์ิ

ขอุงการดำาเนินการ แลัะการจัดการค์วิามรู้ แลัะท่�สำาคั์ญท่�สุดค่์อุวัิฒนธิรรม

คุ์ณภูาพท่�ฝัังลึักในการดำาเนินงานทุกพันธิกิจ

สิ�งสำาคัญที�มีผู้ลั

ต�อวิธิีการดีำาเนินงาน
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ผู้่นำาระดับสูงนำาอุงค์์กรอุย่างม่วิิสัยทัศึน์ โดยกำาหนดวิิสัยทัศึน์ “มุ่งมั�น

ท่�จะเป็็นมหาวิิทยาลััยระดับโลัก” ใช้ค์่านิยม “M-A-H-I-D-O-L” 

สนับสนุนแลัะช่�นำาอุงค์์กรให้ดำาเนินการต้ามพันธิกิจแลัะมุ่งสู่วิิสัยทัศึน์ 

โดยใช้แผ่นยุทธิศึาสต้ร์ท่�จัดทำาอุย่างเป็็นระบบผ่่านการวิิเค์ราะห์ปั็จจัย

นำาเข้าท่�สำาค์ัญ อุาทิ สมรรถนะหลัักขอุงอุงค์์กร การเป็ลั่�ยนแป็ลัง

สภูาพแวิดล้ัอุม สารสนเทศึจากการรับฟัังนักศึึกษาแลัะลูักค้์ากลุ่ัมอุ่�น 

จนได้แผ่นยุทธิศึาสต้ร์แลัะนำากลัยุทธ์ิไป็สู่การป็ฏิิบัติ้ผ่่านแผ่นป็ฏิิบัติ้

การท่�สำาคั์ญแลัะ Flagship Projects รวิมถึงการอุอุกแบบผ่ลิัต้ภัูณฑ์์แลัะ

กระบวินการทำางานสำาคั์ญ ท่�สนับสนุนกลัยุทธ์ิขอุงอุงค์์กร ด้วิยแนวิค์ิด 

Backward Design ม่การเต้ร่ยมค์วิามพร้อุมด้านบุค์ลัากรต้ามพันธิกิจ 

ทั�งในเร่�อุงอัุต้รากำาลัังแลัะข่ดค์วิามสามารถ ต้ลัอุดจนกำากับ ติ้ดต้าม 

แลัะวัิดผ่ลัการดำาเนินการขอุงการป็ฏิิบัต้ิการ ต้ั�งแต้่ระดับป็ฏิิบัติ้การ

จนถึงระดับยุทธิศึาสต้ร์ด้วิยระบบ MU-PAIS ส่งผ่ลัให้อุงค์์กรรักษา

ค์วิามเป็็นผู่้นำาขอุงสถาบันอุุดมศึึกษาขอุงป็ระเทศึแลัะเสริมสร้าง

ค์วิามสามารถในการแข่งขันในเวิท่มหาวิิทยาลััยระดับโลักได้

การนำาองค์กร

ความท้าทาย์สำาคัญ

ขององค์กร
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มหาวิิทยาลััยรับฟัังลัูกค์้าแลัะการนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ในการกำาหนด

กลุ่ัมผู้่เร่ยนแลัะลูักค้์าในอุนาค์ต้ นำามาสู่การเปิ็ดหลัักสูต้รใหม่เพ่�อุรับม่อุกับ

การเปิ็ดเสร่ด้านการศึึกษา แลัะต้อุบสนอุงค์วิามต้้อุงการขอุงผู้่เร่ยนในอุนาค์ต้ 

การใช้ข้อุมูลัแลัะสารสนเทศึท่�ได้จากลูักค้์า เพ่�อุป็ระกอุบการตั้ดสินใจใน

การบริหารจัดการในเร่�อุงท่�สำาคั์ญ โดยแบ่งกลุ่ัมลูักค้์าต้ามพันธิกิจหลัักขอุง

มหาวิิทยาลััย ดำาเนินการโดยผู้่รับผิ่ดชอุบในแต่้ลัะพันธิกิจร่วิมกับส่วินงาน 

ด้วิยการนำาสารสนเทศึท่�ได้ในช่อุงทางต่้างๆ ต้ามกระบวินการรับฟัังเส่ยง

ลูักค้์ามาพิจารณาเพ่�อุป็รับป็รุงแลัะอุอุกแบบผ่ลิัต้ภัูณฑ์์ให้ต้อุบสนอุง

ค์วิามต้้อุงการขอุงลูักค้์าแลัะผู้่ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยท่�สำาคั์ญสารสนเทศึท่�ได้

จะนำามาวิิเค์ราะห์อุอุกเป็็น 5 ป็ระเภูท ค่์อุ ค์วิามต้้อุงการแลัะค์วิามค์าดหวัิง 

ค์วิามพึงพอุใจ ค์วิามไม่พึงพอุใจ ค์วิามผู่กพัน แลัะข้อุร้อุงเร่ยนโดยนำา

ค์วิามต้้อุงการแลัะค์วิามค์าดหวัิงไป็ใช้ในการอุอุกแบบแลัะป็รับป็รุงหลัักสูต้ร

วิิจัย แลัะบริการวิิชาการ ค์วิามพึงพอุใจแลัะค์วิามผู่กพันนำามาสร้างค์วิามสัมพันธ์ิ

แลัะกำาหนดกิจกรรมสนับสนุนนักศึึกษา ผู้่ให้ทุนวิิจัย แลัะผู้่ใช้บริการวิิชาการ

กระบวินการรับฟัังเส่ยงขอุงลูักค้์าจะถูกทบทวินโดยหน่วิยงานท่�เก่�ยวิข้อุง 

มหาวิิทยาลััยมหิดลัอุำานวิยค์วิามสะดวิกให้ลูักค้์าทุกกลุ่ัมสามารถส่บค้์น

สารสนเทศึแลัะรับการสนับสนุน ผ่่านช่อุงทางการส่�อุสารท่�หลัากหลัาย

เพ่�อุต้อุบสนอุงค์วิามต้้อุงการขอุงลูักค้์าทุกกลุ่ัม สำาหรับนักศึึกษาม่การให้

บริการผ่่าน Application We Mahidol เช่น ต้ารางสอุน ห้อุงสมุด แลัะ

การใช้ช่วิิต้ในมหาวิิทยาลััย คุ์ณภูาพอุากาศึ แลัะในสถานการณ์ COVID-19 

มหาวิิทยาลััยมหิดลัได้ป็รับกระบวินการสนับสนุนผู้่เร่ยนท่�สอุดค์ล้ัอุงกับ

มาต้รการป้็อุงกัน เช่น การป็ระกันสุขภูาพนักศึึกษา การสนับสนุนการเร่ยน

อุอุนไลัน์ ทุนการศึึกษา เป็็นต้้น

กลัย์่ทธิ์ ลัูกค้า
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มหาวิิทยาลััยมหิดลัม่กระบวินการกำาหนดข้อุกำาหนดหลัักสูต้ร บริการ แลัะ

กระบวินการ จากค์วิามต้้อุงการแลัะค์วิามค์าดหวัิงขอุงลูักค้์าแลัะผู้่ม่ส่วินได้

ส่วินเส่ยในแต่้ลัะกลุ่ัมมากำาหนดเป็็นข้อุกำาหนดขอุงการศึึกษา การวิิจัย แลัะ

การบริการวิิชาการ เช่น ด้านการศึึกษา ได้กำาหนดค์ุณลัักษณะบัณฑิ์ต้ 

ท่�พึงป็ระสงค์์ โดยพิจารณาจาก 21st  Century Skills แลัะบริบทขอุงสังค์ม

โลักท่�เป็ล่ั�ยนแป็ลังไป็ เพ่�อุให้บัณฑิ์ต้ขอุงมหาวิิทยาลััยเป็็นทรัพยากรบุค์ค์ลั

ท่�สำาคั์ญขอุงป็ระเทศึท่�จะทำาให้ป็ระเทศึไทยม่ข่ดค์วิามสามารถในการแข่งขัน

ในโลักยุค์ต่้อุไป็ได้ มหาวิิทยาลััยอุอุกแบบหลัักสูต้รแลัะบริการ แลัะกระบวินการ

ทำางานท่�สำาคั์ญโดยใช้แนวิทาง 5 ขั�นต้อุน 1) ระบุแลัะรวิบรวิมสารสนเทศึ  

2) จัดทำาข้อุกำาหนดผ่ลิัต้ภัูณฑ์์แลัะบริการ 3) กำาหนดกระบวินการสำาคั์ญ

ในการส่งมอุบหลัักสูต้รแลัะบริการ 4) วิิเค์ราะห์เค์ร่อุข่ายอุุป็ทาน เพ่�อุกำาหนด

ผู้่ส่งมอุบแลัะคู่์ค์วิามร่วิมม่อุท่�สำาค์ัญ แลัะ 5) ทำาการรวิบรวิม วิิเค์ราะห์

สรุป็ผ่ลัการดำาเนินการขอุงกระบวินการต่้างๆ  เพ่�อุค์าดการณ์แลัะวิางแผ่น

จัดการค์วิามเส่�ยงระหว่ิางการดำาเนินงานติ้ดต้ามป็ระสิทธิิผ่ลัขอุง

กระบวินการทำางานสำาคั์ญ แลัะใช้เป็็นข้อุมูลัป้็อุนกลัับเพ่�อุการทบทวิน

แลัะป็รับป็รุงกระบวินการท่�เก่�ยวิข้อุงในภูาพรวิม

มหาวิิทยาลััยมหิดลักำาหนดวิิสัยทัศึน์ด้านการจัดการค์วิามรู้ในการเป็็น

อุงค์์กรแห่งการเร่ยนรู้ (Learning Organization) โดยใช้การจัดการ

ค์วิามรู้เป็็นเค์ร่�อุงม่อุในการถ่ายทอุดค์วิามรู้ซึึ่�งกันแลัะกันภูายใน

ระหว่ิางบุค์ลัากร ค์วิบคู่์ไป็กับการรับค์วิามรู้จากภูายนอุก อัุนจะนำาไป็

สู่แนวิป็ฏิิบัติ้ท่�ด่ (Best Practices) เพ่�อุส่งเสริมแลัะค์งค์วิามเข้มแข็ง

ขอุง Core competency ขอุงอุงค์์กร ได้กำาหนดแผ่นยุทธิศึาสต้ร์

การป็ฏิิบัติการ

การวัดี การวิเคราะห์ 

แลัะการจัดีการความรู้

การจัดการค์วิามรู้ ร่วิมกับอุงค์์ป็ระกอุบในการดำาเนินการให้การจัดการ

ค์วิามรู้ป็ระสบค์วิามสำาเร็จ ป็ระกอุบด้วิย ค์วิามมุ่งมั�นขอุงผู้่บริหาร 

การสร้างผู้่ม่ค์วิามเข้าใจด้านการจัดการค์วิามรู้ แลัะ Platform การจัดการ

ค์วิามรู้ขอุงมหาวิิทยาลััยท่�สำาคั์ญ ค่์อุ งานมหกรรมคุ์ณภูาพ กิจกรรม Share & 

Learn Forums แลัะ Digital KM Masterclass สำาหรับการเร่ยนรู้อุอุนไลัน์

ขอุงบุค์ลัากรทั�งอุงค์์กร เพ่�อุส่งเสริมวัิฒนธิรรมแห่งการเร่ยนรู้ให้ทั�งถึงทั�งอุงค์์กร

มหาวิิทยาลััยมหิดลั

999 ถนนพุทธิมณฑ์ลัสาย 4 ต้ำาบลัศึาลัายา 

อุำาเภูอุพุทธิมณฑ์ลั จังหวัิดนค์รป็ฐม 73170

โทรศัึพท์  02-849-6000  โทรสาร 02-800-2909

Website https://mahidol.ac.th


