แผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559-2563
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสถาบันปฏิรูปการศึกษาชั้นนา บูรณาการสู่การพัฒนาสังคมส่วนภูมิภาค
ปฏิรูปการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1. ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เกิด Transformative Education และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
2. มุ่งเน้นผลลัพธ์/ความสามารถของบัณฑิต
3. ความสามารถของบัณฑิตตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาค
บูรณาการสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค หมายถึง มีความสามารถด้านวิชาการ งานวิจัย และ
บริการวิชาการแบบบูรณาการที่เป็นต้นแบบนาสู่การพัฒนาชุมชน สังคม เป็นที่พึ่งพิงของ
ชุมชนและสังคมในภูมิภาคเหนือล่าง-กลางบน 7 จังหวัดยุทธศาสตร์

ค่านิยม (Values) “มุ่งมั่น ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก”
มุ่งมั่น
-มีเป้าหมาย (สิ่งที่ต้องก้าวไปข้างหน้า) ที่แจ่มชัด หนักแน่น ไม่หยิบโหย่ง เลื่อนลอย
-มีความตั้งใจ ที่จะทาให้สาเร็จให้ได้ (ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น)
ใฝ่รู้ ย่อมาจาก ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์
-ทาอะไร พบสิ่งใด ผู้คนใด ให้มีความใฝ่หรือชอบ มีมุมมอง ที่จะศึกษาหาความรู้ ได้
ความรู้ สติปัญญาเพิ่มเติมอยู่เสมอ
-ใฝ่สร้างสรรค์ ชอบ อยาก(ฉันทะ) ให้ อะไร สิ่งใด (ที่ตนเองเกี่ยวข้องด้วย) ที่ยังไม่ดี ไม่
สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ฯลฯ ให้ดี ให้ถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์ กว่าเดิม
สู้สิ่งยาก
-จิตใจ (ที่ถูกฝึก) ให้ทนหรือทนได้ต่อความยากลาบากทั้งปวง (ทั้งทางกาย วาจา ทางใจ)
-มีทา่ ทีต่อเรื่องยาก ปัญหายาก อะไรๆที่ยากๆ ว่าเป็นสิ่งที่ฉันสู้ได้ ฉันทาได้ เอาชนะได้
จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ลักษณะตรงข้ามกับ รักสบาย ใจเสาะ เปราะบาง

พันธกิจ

(1) ด้านการศึกษา: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และ

(Mission)

เชิงบูรณาการ ที่สามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อสร้าง
คุณประโยชน์ด้านการแพทย์-สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และ
วิทยาศาสตร์การเกษตร-ความมั่นคงด้านอาหาร ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศอย่าง
ยั่งยืน
(2) ด้านการวิจัย: ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณประโยชน์ด้าน
การแพทย์-สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และวิทยาศาสตร์การเกษตรความมั่นคงด้านอาหารในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการมุ่งเน้นสู่การประกอบการ
(3) ด้านการบริการ:
3.1 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ โดยสร้างคุณประโยชน์ด้าน
การแพทย์-สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และวิทยาศาสตร์การเกษตรความมั่นคงด้านอาหาร ที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน
3.2 บริ ก ารสุ ข ภาพทางด้ า นการแพทย์ แ บบผสมผสานทั้ ง การแพทย์ แ ผนปั จจุ บั น และ
การแพทย์ ท างเลื อ กบู ร ณาการองค์ ก ารเข้ า กั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในเขตสุ ข ภาพที่ 3
(ภาคเหนือตอนล่าง-กลางตอนบน) สร้างศูนย์การแพทย์และสถาบันการศึกษาที่ดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวม ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก เพื่อตอบสนองสังคม
ผู้สูงอายุ

การวิเคราะห์ SWOT
S : Strong (จุดแข็ง)

W : Weak (จุดอ่อน)

S1 ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล (SA1)

W1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการและ

S2 ศูนย์การแพทย์มหิดลบารุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ได้การรับรองมาตรฐานในระดับสากล (SC2)

เป็นหน่วยงานที่จะช่วยสร้างรายได้ และขับเคลื่อน

W2 การสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับบุคลากรที่มีต่อ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (SA2)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (SC5)

S3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพื้นที่โดยรอบ

W3 Facility สาหรับการทาวิจัยระดับสูง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์เหมาะกับการเป็น

W4 งบประมาณเงินรายได้ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

แหล่งเรียนรู้ การวิจัย และบริการวิชาการแบบ Area-

นครสวรรค์ยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ยังต้องขอ

Based (SA3)

สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล

S4 ความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศ
S5 คณาจารย์ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขาวิชาเพื่อทาวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
และสังคม (SA4)
S6 อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสาหรับการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
O : Opportunity (โอกาส)

T : Threat (อุปสรรค)

O1 งบประมาณและแหล่งทุนวิจัยและบริการวิชาการของ T1 การสร้างภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนของ
ภาครัฐเน้นทางด้าน Area-Based เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (SC1)
(SC3)

T2 จานวนประชากรในช่วงวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดลง

O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอล (SC4)
O3 การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก (SA5)
O4 Globalization ทาให้เกิดการผลั กดันความเชื่อมโยง
ทางการศึกษาและวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
หมายเหตุ SA - Strategic Advantage, SC - Strategic Challenges

ยุทธศาสตร์
(Strategy)

(1) ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิภาค
(2) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง
(3) พัฒนาศูนย์การแพทย์เป็นรากฐานทางการศึกษาและเป็นแหล่งรายได้ของวิทยาเขตฯ
(4) สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง
(1) ฐานการเรียนรู้และวิจัยบูรณาการหลายศาสตร์อย่างมีดุลยภาพสอดคล้องกับ

เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

บริบทในภูมิภาค
(2) เครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจในทุกระดับที่เหนียวแน่น
(3) ศูนย์การแพทย์เป็นต้นแบบด้านการบริการสุขภาพ การเรียนการสอน และการจัดการ
(4) ศูนย์วิจัยทางการเกษตรสุขภาวะและแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน เครือข่ายในทุกมิติ

