


เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศ โดยเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเนน้
การผลติกําลงัคนทีม่คีณุภาพสงู ผลตินวตักรรมและองคค์วามรู ้โดย
ใชส้ถาบนัอดุมศกึษาเป็นหวัรถจักรขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศ

มุง่นําพาประเทศไปสูป่ระเทศทีพ่ัฒนาแลว้ โดยมรีายได ้
ประชาชาติ (GDP-per capita) 12,000 เหรยีญสหรัฐตอ่ปี(ภายใน
ปี 2030) ซึง่จะทําใหป้ระเทศไทยหลดุพน้จากกบัดกักลุม่ประเทศ
รายไดป้านกลาง (Middle-Income Trap) สามารถพึง่ตนเองได ้มี
นวตักรรมของประเทศเราเอง ไมต่อ้งบรโิภคนวตักรรมของตา่งชาติ

ตอบโจทยข์องประเทศ

Mahidol University  
is determined to be a 

World Class University (WCU)



โจทยใ์หมข่องอดุมศกึษาไทย
• การพัฒนาคนทัง้ประเทศ ลงทนุหา้แสนลา้นตอ่ปีกบัเด็ก11ลา้นคน หนึง่แสน

ลา้นตอ่ปีกบัอดุมศกึษา2ลา้นคน แตล่งทนุไมก่ีห่มืน่ลา้นกบัแรงงาน 35-40ลา้นคน      
     ไมล่งทนุเลยกบัคนสงูวยัทีย่ังทํางานได ้

• เนน้เป้าหมายใหมค่อืคนวยัทํางานและผูส้งูวยั
• สรา้งความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม (STEM Education, Talent Mobility)

• ความรว่มมอืกบัภาคเอกชนและภาคอตุสาหกรรม เป็นสว่น
หนึง่ของมหาวทิยาลยัวจิัยแหง่ชาติ

• ความรว่มมอืกบัภาคสงัคมในการพัฒนาเศรษฐกจิของแตล่ะ
พืน้ที ่(area-based approach) เป็นทีพ่ ึง่ทางวชิาการ 
ระบบขอ้มลู สารสนเทศ กลไกการจัดการ การเตรยีมความ
พรอ้มในระดบัพืน้ทีห่รอืทอ้งถิน่



เป้าหมายอดุมศกึษาไทยในอนาคต
• การพัฒนาศกัยภาพบณัฑติ/การผลติกําลงัคนทีม่คีณุภาพ

-ผา่นหลกัสตูรทีย่ดืหยุน่ หลากหลาย
-เป้าหมายทีร่ะดมความคดิรว่มกบัผูใ้ช ้
-กลุม่เป้าหมายทีเ่ปิดกวา้ง

• การวจิัยและการบรกิารวชิาการเพือ่การทํางานและพัฒนา
ทีม่องการใชป้ระโยชน(์UBI)/ผูใ้ชป้ระโยชนช์ดัเจน(SMEs) 
ตัง้แตแ่รกเริม่รว่มกบัภาคสว่นตา่งๆของสงัคม

• การคน้หา/สรา้งความเป็นเลศิเฉพาะตวั เพือ่เป็นพืน้ฐาน
การเตบิโตระยะยาวอยา่งยัง่ยนื

• เนน้จัดการเรยีนรูข้อ้เท็จจรงิ สถานทีจ่รงิ ทํางานไดจ้รงิ 
(Work Integrated Learning)

• ยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในทกุหลกัสตูร



UNDP / WORLD BANK

Research Management and Development Division, Office of President, Mahidol University



Ensure healthy lives and promote well-being 
for all at all ages

Promote peaceful and inclusive societies for
sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable
and inclusive institutions at all levels

Strengthen the means of implementation and
revitalize the global partnership for
sustainable development

MAHIDOL UNIVERSITY

Research Management and Development Division, Office of President, Mahidol University



ชาวมหิดล ร่วมใจ ก้าวไกล ไประดับโลก



Outcome – based
Global Learning

(Breadth & Depth)

Mahidol
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Strategic functional framework for Mahidol University
Research Management and Development Division, Office of President, Mahidol University
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ยทุธศาสตร๒์ Excellence in outcome-based 
education for globally- competent graduates
• Outcome-based education สรา้งหลกัสตูรชัน้แนวหนา้
ระดบัมาตรฐานสากล เพือ่ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูข้องนักศกึษา

• Transformative leader หลอ่หลอมบณัฑติใหม้ศีกัยภาพ
ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ ประสบการณจ์รงิ คณุธรรม จรยิธรรม 
และคณุลกัษณะการเป็นผูน้ําการเปลีย่นแปลง เพือ่กอ่ใหเ้กดิ
ประโยชนต์อ่สงัคมและประเทศชาติ

• Student/Alumni engagement สรา้งความผกูพันและ
ความภาคภมูใิจในความเป็นมหดิล ระหวา่งนักศกึษา ศษิยเ์กา่ 
และมหาวทิยาลยั พรอ้มรว่มกนัพัฒนามหาวทิยาลยัตอ่ไป



Guidelines for Alumni Engagement

หลักการเสริมสร้างความผูกพนัของศษิย์เก่า
ให้เกียรติ แจ้งข่าวสาร การมีส่วนร่วม

•ศิษย์เก่าเป็น ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีที่

สาํคญั
•เป็นผู้คอยให้ความชว่ยเหลอืศิษย์
เก่าในสิง่ที่เขาสนใจ

•ให้ข้อมลูทางการเงินแก่ศิษย์เก่า
•ดําเนินการเรื่องสว่นบคุคลของ
ศิษย์เก่าอยา่งมืออาชีพ
•เชิดชเูกียรติศิษย์เก่าสาํหรับสิง่ที่
เขาเหลา่นัน้ ให้ความชว่ยเหลอื

•ให้ศิษย์เก่ารับทราบถงึวิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ และเป้าหมายของ

มหาวิทยาลยัและสมาคมศิษย์เก่า
•ทําให้แน่ใจวา่โครงการ/กิจกรรมที่
ศิษย์เก่าจดัสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 

พนัธกิจและเป้าหมาย ดงักลา่ว

•กระตุ้นให้ศิษย์เก่ามีสว่นร่วมใน
กิจกรรมของสว่นงานและ

มหาวิทยาลยั
•กระตุ้นให้ศิษย์เก่าได้ประยกุต์ใช้
ภาวะผู้ นําในการทําโครงการ/

กิจกรรม
•รับฟังความคิดเห็นของศิษย์เก่า
ในทกุๆการวางแผนโครงการ/

กิจกรรม
•กระตุ้นให้ศิษย์เก่าเป็น “ทตู” ทาง

การศกึษา



KPIs
หน่วย

นับ

เป้าหมาย

ปี 

2559
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

2.1 รอ้ยละของหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน

ระดบัสากล

2.2 ผลการประเมนิคุณภาพบณัฑติตามผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

     (Expected Learning Outcomes) ของหลกัสตูร/ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิ

2.3 อตัราการไดง้านทาํตรงสายวชิาชพี/ประกอบอาชพีอสิระ/ศกึษา

ต่อของบณัฑติ 

     ภายใน 1 ปี (จาํแนกตามสาขาวชิา)

2.4 อตัราผลงานของนกัศกึษาและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบั

บณัฑติศกึษา

     ทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่(ตามเกณฑค์ุณภาพ สกอ.)

2.5 รอ้ยละของศษิยเ์ก่าทีร่ว่มพฒันามหาวทิยาลยั 

     (Alumni Engagement Index)

รอ้ยละ 10 15 20 20

2.6 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

     (ภายหลงัการทาํงาน 1 ปี)



Social Engagement: University
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and 

Scholarship



เกณฑก์ารประเมินตามตวัชี้วดัการเป็นมหาวิทยาลยัเชิงนเิวศน์

• ตัวชี้วัดจาํนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ วัตถุดิบ พลังงาน นํา้ กากของเสยี อาคาร 

และกา๊ซเรือนกระจก

• เป็นระบบ checklist ตามระดับคะแนนที่กาํหนดตั้งแต่ 1-3

• ต้องได้รับผลคะแนนการประเมินรวมทั้ง 6 ตัวชี้วัดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60

  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการประเมิน

• ส่วนงานมีการเกบ็รวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากร กากของเสยี และกา๊ซเรือน

กระจก ที่สามารถนาํสู่การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้

• ส่วนงานมีการกาํหนดเป้าหมายการเพิ่มประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากรการลด

ปริมาณกากของเสยี และกา๊ซเรือนกระจก และดาํเนินงานให้ได้ตามเป้าที่

กาํหนด 



รปูแสดงสินทรพัยส์ทุธิ์, %รายได้สงู (ตํา่) กว่าค่าใช้จ่าย และ รายได้รวม ปี 2554-2557

ปี 2557

ปี 2554 ปี 2555

ปี 2556

ขอ้มลู 35 สว่นงาน



รปูแสดงสินทรพัยส์ทุธิ์, %รายได้สงู (ตํา่) กว่าค่าใช้จ่าย และ รายได้รวม ปี 2557
(ไม่รวมคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล)

ปี 2557ปี 2556

Bubble size = Rev Bubble size = Rev

Bubble size = RevBubble size = Rev

ปี 2555ปี 2554

ขอ้มลู 33 สว่นงาน: ม ี1 สว่นงาน ขาดทุน 40-50% ในปี 2555, ม ี1 สว่นงานขาดทุนประมาณ 70-80+% ในชว่งปี 2555-2557



ความคาดหวงัของมหาวทิยาลยัต่อส่วนงาน

• มีความรู้ความเขา้ใจในตน้ทุนการดาํเนินงาน และการหา
รายไดเ้พื่อสามารถสนบัสนุนการดาํเนินงานของส่วนงานได้
อยา่งย ัง่ยนื

• ควรมีการวางแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและปานกลาง
เพื่อใหม้ีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ




