
Mahidol Culture 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ ์
รองอธิการบดฝี่ายทรพัยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 



Top 5-Executives Express Strong Concerns  
and Surprising  

Long-Tern Optimism  (2007 & 2009) 

2007 (Agree) % 2009 (Agree) % 
Culture is as important as strategy for business 
success                                                            

91 Culture is as important as strategy for 
business success                                          

80 

Information technology can create significant 
competitive advantages                                   

87 Innovation is more important than cost 
reduction for long-term success                  

76 

Innovation is more important than cost 
reduction for long-term success                     

79 Our company will use this recession to 
improve our competitive position                

75 

Consolidating and sharing back office 
operations improves both cost and quality   

73 Government regulation of business will 
increase over the next five years                 

71 

Environmentally-friendly products and 
practices are an important part of our mission 

66 The current downturn will change  
consumer behavior for at least three 
years                                                                

71 

Management Tools and Trends 2007 & 2009: Bain & Company by Darrell Rigby and Barbara Bilodeau   
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Cultures 
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Cultures 



5 

Kilman, Saxton & Serpa ได้ให้นิยามว่า “วัฒนธรรมองค์การ” หมายถึง
ปรัชญา อุดมการณ์ ค่านิยม คติฐาน ความเชื่อถือ ความคาดหวัง ทศันคติ 
และบรรทัดฐานที่คนในสงัคมมีร่วมกัน และเปน็สิ่งเชื่อมโยงคนกลุ่มนั้นเข้า
ด้วยกันเป็นสงัคม และเป็นสิ่งที่ท าให้  กลุม่คนเหล่านั้นมีท่าทีแบบเดียวกัน
ทั้งความคิดภายใน และการแสดงออกภายนอกในการแก้ปัญหา และ

ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า นี่คือ วิธีการที่เราท างานกันที่นี่    

Organizational Culture 



วัฒนธรรมองค์กร 
 (Organization Culture) 

6 

คู่มือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมระบบคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมำณ 2554 
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ค่านิยม (Core Values) 

คู่มือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมระบบคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปีงบประมำณ 2554 
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วัฒนธรรมทางกายภาพ 

(Artifacts) 
 
 

ค่านิยม  
(Values) 

 
 

ฐานคติพื้นฐาน 
(Assumptions) 

 
Schein, 1990 

ระดับวัฒนธรรมองค์กร 
 (Organization Culture) 

เปลี่ยนแปลงง่าย 

เปลี่ยนแปลงยาก 
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ระยะที่ 1 – Talent Identification  

สร้างการรับรู้ 
(Perception) 

เกิดทัศนคติที่ดี 
(Attitude) 

น าไปปฏิบัติ 
(Practice) 

ระยะที่ 2 

ไม่ปฏิบัต ิ

ประชาสัมพันธ์                                          
โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ เพลง Booklet 

Website 
จัดกิจกรรม แทรกในกิจกรรม โอกาสต่างๆ 

สื่อสาร                                   
ประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างความ

เข้าใจและเห็นความส าคัญ 
เรื่องเล่า/เล่าเรื่องความส าเร็จ 

สร้างระบบผ่านการท า PA ใน
ระดับต่างๆ                               

ส ารวจเพื่อประเมินผลและวางแผนพัฒนา 
เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ 
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ระยะที่ 2 – Talent Management 

เกิดความเชื่อ 
(Belief) 

ระยะที่ 1 

พฤติกรรมและ 
แนวปฏิบัติร่วม 

พฤติกรรมและ 
แนวปฏิบัติร่วม 

ระยะที่ 3 

วางระบบการปฏิบัติงาน                               
การปฏิบัติงานประจ า 

ทีมค่อมสายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
ระบบการให้รางวัล 

เสริมแรงจูงใจ                                          
ตัวอย่างท่ีดี เรื่องราวความส าเร็จ 

การให้รางวัลและค าชมเชย                                
(แรงจูงใจและความส าเร็จเบื้องต้น) 
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ระยะที่ 3 – Talent Values and Culture  

แนวปฏิบัติขององค์กร 
(อุปนิสัยกลุ่ม) 

บรรทัดฐานและ
ความศรัทธา 

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร 

พิธีกรรม 
ความยั่งยืนผ่านปัญหาและความส าเร็จ 

ต านานเล่าขาน 
แบบพฤติกรรม                        

วีรบุรุษ หรือ ต้นแบบขององค์กร 

ระยะที่ 2 
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• SCG 
• ปตท 

• Siriraj 
• MU Science 

           ข้อสังเกตที่น่าสนใจ : องค์กรภายนอก 
   วัฒนธรรมองค์กร 

        Corporate Culture  



13 
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“…..เห็นวา่แต่ลูกเรา ซึง่พิทักษ์รักษาเพียงนี้ ยัง
ได้รับทุกข์เวทนาแสนสาหสั ลูกราษฎรที่อนาถา
ทั้งปวง จะได้รับความล าบาก  ทุกข์เวทนา ยิ่ง

กว่านี้ประการใด  ยิ่งท าให้มีความ ปรารถนาที่จะ
ให้มีโรงพยาบาลยิง่ขึน้” 

พระราชหัตเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถึงคอมมิตตี จัดสร้างโรงพยาบาลศิริราช 25 ธันวาคม 2431 
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ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง  
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง  
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง  
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5_3.jpg
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 127 ปี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เ ก ล้ า โ ป ร ด ก ร ะ ห ม่ อ ม  พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ
นามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ.2512 และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ เ ข้ า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัย 
ขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัย
ที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน 

วันพระราชทานนามมหิดล 
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 Wisdom  
 of the land  

 ปัญญาของแผ่นดิน     
                 

Determination Statement : ปณิธาน 
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ปัญญาของ
แผ่นดิน 

ดี น าพาสุข 

ช่วยแก้วิกฤตประเทศ 

สร้างองค์ความรู้เพ่ือ          
สันติสุขและคุณภาพชีวิต 

สร้างปัญญาชน 

มีปัญญา 
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ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข  
(15 กรกฎาคม 2462 - 6 กรกฎาคม 2514) 
พ.ศ. 2503 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

    ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี 
    - อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    เป็นผู้จัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล (ศาลายา) 
   - พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้น าชุมชน 
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ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันตศิิรนิทร์ 
 -อดีต ผอ. ฝ่ายอาหารและโภชนาการ ของ FAO ส านักงานใหญ่ที่ 
   กรุงโรม         
 -อดีต ผอ. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล     
 - อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
 - อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
 - อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 - ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข  



21 

รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห ์
ผู้จัดตั้ง “โครงการศกึษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม”  
ณ อาคาร 72 ปี ศิริราช เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2516 
เปิดการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต แบบสหสัมพันธ์วิทยาการ เป็นแห่ง
แรกในประเทศไทย  
ณ ปัจจุบันเป็น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Vision : วิสัยทัศน์ 

Creating a Culture of 
Excellence 
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Culture of Excellence 

- Not the Best But Better and Better 
- Differentiation By Innovation  



Vision : วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็น 
มหาวิทยาลัยระดับโลก 

เพื่อให้เป็น 1 ใน 100  
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก 

ชาวมหิดลจะต้องท าอะไร? 
24 



Mahidol Core Values 

25 

Mastery 
Altruism  
Harmony 
Integrity 
Determination 
Originality 
Leadership 

: รู้แจ้งรู้จริง สมเหตุสมผล 
: มุ่งผลเพื่อผู้อื่น  
: กลมกลืนกับสรรพสิง่ 
: มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
: แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ 
: สร้างสรรค์สิ่งใหม่      
: ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
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Mastery :  รู้แจ้งรู้จริง สมเหตุสมผล 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gandhi_studio_1931.jpg


Personal  
Learning 

พัฒนาตนเอง 

System  
Perspective 

มุมมอง 
เป็นระบบ 

Mastery 
รู้แจ้งรู้จริง 

สมเหตุสมผล 

Self Directed 
ชี้น าตนเอง 

Agility 
รวดเร็วและ 
เฉียบคม 

27 



1 

Self Directed 
 

 มีสติ ควบคุมดูแล 
ตนเองได้ สร้างวินัยใน

การด าเนินชีวิต 
ควบคุมจิตใจ และ

อารมณ์ให้ท าในสิ่งที่ถูก
ที่ควร ไม่ต้องให้ใคร

บังคับ 

2 

Personal Learning 
 

รักการเรียนรู ้ 
ขวนขวายศึกษาหา
ความรู้เพื่อพัฒนา

ตนเอง  
ให้รู้แจ้งรู้จริง อย่าง
สม่ าเสมอ และน า
ความรู้ใหม่ๆมา

ประยุกต์ปรับปรุงงาน 

3 

Agility 
 

กระตือรือร้น ว่องไว 
กระฉับกระเฉง  

สนใจวิทยาการ และ 
การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น   
คิดไตร่ตรอง และ

น าเสนอแนวทางใหม่ที่
เฉียบคมเหมาะสม 

4 

System 
Perspective 

 
คิด พูด ท า อย่างเป็น

ระบบ  
มีขั้นตอน 

อธิบายที่มาที่ไป
สมเหตุสมผล 
ตรวจสอบได้ 

Mastery : รู้แจ้งรู้จริง สมเหตุสมผล 
28 



“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นกิจที่สอง  
  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง”   

Altruism : มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 

29 

พระราชด ารัส  
สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวกิรมพระบรมราชนก  



Altruism 
มุ่งผลเพื่อ

ผู้อื่น 

Organization  
First 

ยึดถือส่วนรวมและ 
องค์กรเป็นหลัก 

Societal  
Responsibility 

รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

Customer- 
Focused Driven 
มุ่งผู้รับบริการ 

เป็นส าคัญ 

30 



5 

Organization First 
 

รัก หวงแหน และ 
ปกป้องชื่อเสียงของมหิดล  
เมื่อต้องตัดสินใจ จะยึด

ประโยชน์ของสว่นรวมและ
องค์กรเหนือ 

ประโยชน์ของตนเอง  
พร้อมเสียสละเวลา และ 

ความสุขส่วนตัวเพ่ือ
ส่วนรวม 

6 

Customer Focus Driven  
สนใจ เข้าใจ  

ความต้องการของ 
“ผู้รับบริการ” และ 

หาวิธีตอบสนองด้วยความ
รวดเร็ว ให้เกิดความพึง
พอใจ และ สร้างความ

ประทับใจด้วยบริการ และ
ผลงานที่มีคุณภาพ  
ด้วยความเต็มใจ 

7 

Societal Responsibility 
 

ตระหนักและลงมือ 
ดูแล และรักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และสังคม 

เสมือนของตนเอง 

Altruism : มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 
31 



Harmony  
กลมกลืน 

กับสรรพสิ่ง 

Empathy 
เอาใจเขา 
มาใส่ใจเรา 

Valuing  
Workforce Member 
เคารพเห็นคุณค่า 

ผู้ร่วมงาน 

Synergy 
กลมกลืน 

ประสานพลงั 

Unity 
น้ าหนึ่ง 

ใจเดียวกัน 

32 
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หลักการทรงงานของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช 
 -ผู้ก่อตั้งและประธานส านักงานกองทุน สนับสนุนการ  วิจัย
[1] และก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 
- ปัจจบุัน นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี 
 - พ.ศ.2541 ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย
และนวัตกรรมทางการศึกษา จากคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วย UNESCO 
- ปัจจบุัน คณะกรรมการอ านวยการโครงการปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
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Valuing Workforce 
Member  

 เคารพ ให้เกียรติ
ผู้ร่วมงาน  

โดยเปิดรับฟัง 
ความคิดเห็น สื่อสารให้
มีส่วนรวม และสร้าง

ความผูกพัน  
ไม่อคติ และ รักษา
ศักดิ์ศรี หน้าตาของ

ผู้ร่วมงาน 

9 

Empathy 
 

ใส่ใจความรู้สึก ทุกข์สุข 
ของผู้อื่นรอบตัว  
ร่วมดีใจ หรือ 
ให้ก าลังใจ  

ชมเชย ยกย่อง  
รวมถึงแนะน า 

อย่างสร้างสรรค์จรงิใจ 

10 

Unity 
 

มีน้ าใจ ร่วมมือ  
ร่วมแรงร่วมใจ อาสา

เข้าช่วยเหลือด้วยความ
เต็มใจ ยืดหยุ่น ผ่อน
ปรน ประนปีระนอม  
ท าให้ภารกิจส าเร็จ

ลุล่วงด้วยความสามัคคี 
ปรองดอง 

11 

Synergy 
 

ผนึกพลัง ประสาน    
ความแตกต่าง  

(เพศ วัย ความรู้ ) ให้เกิด
ความกลมกลืน  

น าจุดเด่นของทุกคนสร้าง
ผลงานให้เหนือความ

คาดหมาย 

Harmony : กลมกลืนกับสรรพสิง่ 
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บุคคลใดจะได้ชือ่ว่าเป็นผู้มี “Integrity” บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติ ครบถ้วน 3 ขั้นตอน 
  
1. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
 
2.       ปฏิบัติตนตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง แม้ตนจะล าบาก หรือ เสียประโยชน ์
 
3.       สามารถใช้เหตุผลกับคนอื่นถึงการตัดสินใจของตนเองเพื่อยืนยันความถูกต้อง  

 
 

Integrity : มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
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พระยาพิชัยดาบหัก  พันท้ายนรสิงห ์



Integrity 
มั่นคงยิ่ง 

ในคุณธรรม 

Truthfulness 
รักษาสัจจะ 

Management  
by Fact 

ท างานด้วย 
ข้อเท็จจริง 

Moral&Ethic 
ยึดมั่นในคณุธรรม 

จริยธรรม 
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12 
Truthfulness 

 
ซื่อตรง ตรงไปตรงมา  

 ไม่หลอกลวง 
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูด 
ยึดมั่นรักษาค าพูดอย่าง

มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย 

13 
Moral & Ethic 

  
ตั้งมั่นในความถูกต้อง 
โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระ

ซ่อนเร้น  
ถือมั่นในกรอบของ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
ไม่บิดเบือนเพ่ือประโยชน์

ผู้ใด 

14 
Management 

 by Fact   
รวบรวม วิเคราะห์ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประกอบการคิดพิจารณา

และลงมือด าเนินการ 
ตามข้อเท็จจริง  

โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน 

Integrity : มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
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Determination :  
แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ 

ทุบหม้อข้าวหม้อแกงหมายไปกินอาหารมื้อเช้า
ในเมืองถ้าตีเมืองไมไ่ด้ก็ต้องอดตาย 

การกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา  

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
(พ.ศ. 2277 – พ.ศ. 2325) 
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Determination 
แน่วแน่ท า 

กล้าตัดสินใจ 

Commitment 
&Faith 

ผูกพันและ 
ศรัทธาในงาน 

Achievement  
Oriented &  

Creating Value 
มุ่งผลสัมฤทธิ ์

ในการสร้างคุณค่า 

Perseverance 
พากเพียร 
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15 

Commitment & Faith   
รักและมีศรัทธาในงาน 
มุ่งมั่น ทุ่มเทท างาน 

ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
รับปากด้วยความจริงจัง  

จนเรียบร้อย 
ตามก าหนดทุกครั้ง  

โดยไม่ต้องติดตามทวงถาม 

16 

Perseverance 
 

ตั้งใจ มานะ อดทน 
พากเพียร ด้วยความมั่นคง
ทั้งทางจิตใจ และร่างกาย

โดยไม่ท้อถอย  
เบื่อหน่ายหรือล้มเลิกความ

ตั้งใจ 
ต่ออุปสรรค 

และความยากล าบาก 

17 

Achievement Oriented 
&  

Creating Value 
 

มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จ 
ของงานที่รับผิดชอบ  
โดยถือเอาคุณภาพ 

และมาตรฐานเป็นพื้นฐาน  
ใช้ความหมั่นเพียร  

และละเอียดรอบคอบ 
ในทุกขั้นตอน เพื่อสร้าง

คุณค่าเพิ่มให้แก่งาน 

Determination : แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ 
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Originality : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

Basil 
Hirschowitz 

Fiberoptic Endoscope 
42 



Originality 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

Courageous  
to be the Best 

กล้าคิดสู่ 
ความเป็นเลิศ 

Novelty  
& Innovation 

โดดเด่น 
สร้างนวัตกรรม 

Driving  
for Future 
ขับเคลื่อนสู่ 

อนาคต 

43 



18 

Courageous to be  
the Best 

 
กล้าคิด ริเริ่ม เสนอแนะ 
โดย   มุ่งให้ได้ผลงานอัน

เป็นเลิศ  
เกินมาตรฐานหรือ

เป้าหมาย  
แม้ต้องท างานละเอียดขึ้น  

หนักขึ้นบ้างก็ตาม 

19 

Driving for Future 
 
 

ก าหนดเป้าหมายในอนาคต
ที่ท้าทาย และ ดีกว่าที่ท าได้  
ในปัจจุบัน แก้ไข ปรับปรุง 

พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  
ให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

20 

Novelty & Innovation 
 

คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ 

ปรับปรุง วิธีการใหม่ๆ 

หรือสร้างผลงานวิจัยที่

แตกต่าง  โดดเด่น ช่วยให้
การท างานดีขึ้น หรือชี้น า

สังคม 

Originality : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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“ความส าเร็จที่แท้จริง  
อยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือประโยชน์ สุขแก่มวลมนุษยชาติ” 



Originality : สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
46 

Thailand Philharmonic Orchestra 



Leadership : ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

47 

ศ. คลนิิก นพ. อุดม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  



Leadership 
ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

Calm  
& Certain 

สงบ หนักแน่น  
และมั่นคง 

Visioning 
มีวิสัยทัศน์  
ก าหนดภาพ 

อนาคต 

Influencing 
 People 

โน้มน้าวจูงใจ 

48 



21 

Calm & Certain 
 

จิตใจสงบ หนักแน่น  
และมั่นคง ทั้งในภาวะปกติ  

และวิกฤติยากล าบาก  
ไม่ประหม่า ตื่นเต้น  
หรือเกรี้ยวกราด  

รวมทั้ง ฟัง  รวบรวมข้อมูล 
ไตร่ตรองด้วยความ

รอบคอบ 
ก่อนด าเนินการ 

22 

Influencing People  
 

สามารถใช้เหตุใช้ผล  
ประกอบกับวาทศิลป์  
ในการโน้มน้าว จูงใจ 

สื่อสาร  
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ  

รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ด ี
เพ่ือให้ผู้อื่นเห็นด้วยและ

ปฏิบัติตาม 

23 

Visioning 
 

ประมวลสถานการณ์ และ
ข้อมูลปัจจุบันและอดีต 

น ามาก าหนดภาพอนาคต 
หรือเป้าหมายที่ต้องการได้

อย่างสมเหตุสมผล  
และท้าทาย 

Leadership : ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
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Outcome – based 
Global Learning 

(Breadth & Depth) 

Mahidol 
Core Values Services/Social engagement 

Management 

Research 

Strategic functional framework for Mahidol University 
Research Management and Development Division, Office of President, Mahidol University 

World Class University 

SDG 3,16,17 
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คนมหิดลมีบุญที่สุด 

25 กรกฎาคม 2513, 16.40 น. ทรงดนตรี ณ. สวนอัมพร                                 
ตามค ากราบบังคมทูลเชิญของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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“มหาวิทยาลัยมหิดล และโดยเฉพาะผูท้ี่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนี้ ก็ถือว่าต่างเป็นลูกของท่าน ก็นับว่าเรามี
สิ่งใกล้เคียงกนั เพราะว่าเปน็ลูกของทา่นเหมือนกัน และ

นับได้ด้วยว่ามีพี่น้องจ านวนมากน่าชื่นใจ คนทีเ่ป็นพี่
น้องควรจะช่วยกันเสมอ มีความสามัคคีกนั เพื่อที่จะให้
วงศ์ตระกูลชื่อเสียงของคนดี สร้างสรรค์ใหท้ าประโยชน์

ให้ส่วนรวมมีความเจริญก้าวหน้า”  

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2513 ณ สวนอัมพร  
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