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ตุลาคม 2558 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

แผนยุทธศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 

(ร่าง) 
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ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 

1. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ก าหนดการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 ในวนัท่ี 12-14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมระดม

สมองประกอบดว้ย คณบดี รองคณบดี หวัหนา้ภาควชิา หวัหนา้ศูนย ์ผูช่้วยคณบดี ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

จดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ในคราวเดียวกันด้วย รวมทั้ง หัวหน้างาน ทีมงานยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ และวทิยากรรับเชิญ โดยมีกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.1 

การด าเนินงาน    ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.1  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

นโยบาย/วิสยัทศัน์/พนัธกิจ  

จดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์

(ร่าง 1 )  

พิจารณา(ร่าง 1) โดยผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการ 

เผยแพร่ (ร่าง 2) ผา่นเวปไซดเ์พื่อรับความ

คิดเห็นจากประชาคม 

น าเสนอคณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

(ร่าง 3) 

น าเสนอกรรมการประจ าส่วนงานเพื่อ

พิจารณา 

 

แผนยทุธศาสตร์คณะ

วิศวกรรมศาสตร์พ.ศ. 2559-2562 

ผูบ้ริหารคณะ 

คณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผูบ้ริหารคณะ คณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ฯ 

งานเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือสารองคก์ร งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ 

กรรมการประจ าส่วนงาน 

จดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์

(ร่าง 3 )  

งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ 

จดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์

(ร่าง 2 )  

ผูบ้ริหารคณะ งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ 

ผูบ้ริหารคณะ งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ 



 3 

ตารางที ่1.1 รายละเอยีดก าหนดการและกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 

ล าดบั วนัท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ 
1 8 ต.ค.58 เสนอคณบดีทราบก าหนดการ

จดัท าแผนยทุธศาสตร์ พ.ศ.
2559-2562 

เสนอก าหนดการจดัประชุม 
เชิงปฏิบติัการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 
ต่อคณบดี 

งานยทุธศาสตร์
และงบประมาณ 

2 12-14ต.ค.58 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์ 

ระดมสมองจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์/พิจารณา/เห็นชอบ
สรุปผลการพิจารณา 

คณะกรรมการ
จดัท าแผน

ยทุธศาสตร์คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

3 15-16 ต.ค.58 ยกร่าง 1 แผนยทุธศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2559-2562 

ยกร่าง 1 แผนยทุธศาสตร์ พ.ศ.
2559-2562 เน้ือหา ยทุธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั 
โครงการ 

ผูบ้ริหาร/งาน
ยทุธศาสตร์และ
งบประมาณ 

4 21 ต.ค.58 ประชุมคณะกรรมการจดัท า
ยทุธศาสตร์ฯ พิจารณาร่าง 1 
แผนยทุธศาสตร์คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-
2562 

พิจารณาร่าง 1 แผนยทุธศาสตร์ 
เน้ือหา ค่าเป้าประสงค ์กลยทุธ์ 
ตวัช้ีวดั เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/
แกไ้ข/เพิ่มเติม 

งานยทุธศาสตร์
และงบประมาณ 

5 22-28 ต.ค.58 จดัท าร่าง 2 แผนยทุธศาสตร์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2559-2562 ส่งเสนอประชาคม
ผา่นทางเวปไซด์ 

-จดัท าร่าง 2 แผนยทุธศาสตร์ 
โดยน าผลสรุปจากการประชุม
คณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ฯ มาปรับปรุง/
เพิ่มเติม/แกไ้ข 
-น าร่าง 2 ข้ึนเวปไซดเ์สนอ
ประชาคม 

ผูบ้ริหาร/งาน
ยทุธศาสตร์และ
งบประมาณ 

6 30 ต.ค.58 
 

คณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ฯ พบประชาคม 

คณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ฯ แถลงแผน
ยทุธศาสตร์ และสร้างความ
เขา้ใจในยทุธศาสตร์ร่าง 2 

คณะกรรมการ
จดัท าแผน

ยทุธศาสตร์คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

7 30 ต.ค.58-3
พ.ย.58 

เปิดรับความคิดเห็นจาก
ประชาคม 

รวบรวมความคิดเห็นและ
น ามาสรุปเพื่อจดัท าร่าง 3 แผน
ยทุธศาสตร์ 

งานยทุธศาสตร์
และงบประมาณ/
งานเทคโนโลยี
การศึกษาและ
ส่ือสารองคก์ร 
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ล าดบั วนัท่ี กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ 
8 3 พ.ย.58 

(บ่าย) 
จดัท าร่าง 3 แผนยทุธศาสตร์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2559-2562  

จดัท าร่าง 3 แผนยทุธศาสตร์ 
โดยน าผลสรุปจากการ
สอบถามความคิดเห็น
ประชาคมมาปรับปรุง/เพิ่มเติม/
แกไ้ข 

ผูบ้ริหาร/งาน
ยทุธศาสตร์และ
งบประมาณ 

9 4-5 พ.ย.58 คณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ฯ พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบแผนยทุธศาสตร์ฯ 

เวยีนใหค้ณะกรรมการ
ยทุธศาสตร์พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

งานยทุธศาสตร์
และงบประมาณ 

10 6 พ.ย.58 เตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน 

เตรียมเอกสาร ร่าง 3 แผน
ยทุธศาสตร์ และเอกสาร
สนบัสนุนเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

งานยทุธศาสตร์
และงบประมาณ 

11 11 พ.ย.58 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผน
ยทุธศาสตร์ฯ 

น าเสนอร่าง 3 แผนยทุธศาสตร์ 
เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

คณบดี 

12 12-13 พ.ย.58 ประกาศใชแ้ละเผยแพร่ 
แผนยทุธศาสตร์คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-
2562 ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 

จดัท าเอกสารแผนยทุธศาสตร์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2559-2562 ส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
และเผยแพร่บนเวปไซดค์ณะ 

งานยทุธศาสตร์
และงบประมาณ/
งานเทคโนโลยี
การศึกษาและ
ส่ือสารองคก์ร 
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2. แนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 จดัท าข้ึนโดย พิจารณาให้มีความสอดคลอ้งกบัแผน

ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง ต่างๆ อาทิเช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 11  พ.ศ.2555-2559 นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

พ.ศ.2555-2559 แผนยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2559 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.2559-

2562 เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.1  ความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ 

ทั้ งน้ีได้รวมการพิจารณาแนวนโยบายผูบ้ริหาร เป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ กลวธีิ ทิศทาง และเป้าหมายในการขบัเคล่ือนคณะ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.2 โดยในเอกสารน้ี ได้

แนบ ผลการวเิคราะห์ SWOT และผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix จากการวิเคราะห์ในการร่างแนวนโยบายผูบ้ริหาร 

ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 และ 2.2 ตามล าดบั เพื่อความสมบูรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 

แผนยทุธศาสตร์   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

พ.ศ. 2559-2562 

แผนพฒันา

เศรษฐกิจฯ        

ฉบบัท่ี 11 

แผนยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 

2555-2559 

 

นโยบายเศรษฐกิจ 

และทิศทาง

ประเทศไทย  

2558-2559 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงวิทยาศาส

ตร์และเทคโนโลยี 

2555-2559 

 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษา-       

ธิการ 2555-2559 

 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2559-2564 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง ICT 

2559-2562 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง

สาธารณสุข    

2557-2560 

แผนยทุธศาสตร์การ

วจิยัของชาติฉบบัท่ี 8 

2555-2559 

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559-2562 
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ตารางที ่2.1 ผลการวเิคราะห์ SWOT จากการวเิคราะห์ในการร่างแนวนโยบายผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

Strengths (S) 
1) มีคณาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอกจ านวนมากและหลากหลาย
ความเช่ียวชาญ 
2) มีงานวิจยัและผลงานนวตักรรมโดดเด่นทางดา้นวศิวกรรม      
ชีวการแพทย ์วศิวกรรมเคมี วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และ Logistics 
3) มีหลกัสูตรทางดา้น ICT ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่  EA, ITM, 
Computer Engineering และหลกัสูตรไฟฟ้าส่ือสาร  
4) มีความเขม้แขง็ในดา้นความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

Opportunities (O) 
1) ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมทางดา้น Digital Economy, Medical Hub, 
พลงังาน, Logistics และส่ิงแวดลอ้ม 
2) ภาคอุตสาหกรรมใหค้วามสนใจในการร่วมมือวิจยั พฒันาบุคลากร 
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3) มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นมหาวทิยาลยัทางการแพทยท่ี์เขม้แขง็และ
คณะต่างๆ สนใจจะสร้างความร่วมมือกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
4) ประเทศไทยเป็นสมาชิก AEC และจะส่งผลใหมี้การถ่ายเทของ
บุคลากรระดบันานาชาติ 
5) ภาคเอกชนก าลงัมองหาผลงานวิจยัเพ่ือการต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมแนวใหม่ โดยใชน้วตักรรมตาม Innovation Economy 
6) ประเทศขาดศูนยท์ดสอบมาตรฐานที่ไดรั้บมาตรฐานระดบัชาติและ
สากล 
 

Weaknesses (W) 
1) คณะมีจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวชิาการระดบัสูงนอ้ย 
2) บุคลากรยงัขาดทกัษะทางดา้นภาษาและ ICT ท่ีพร้อมรองรับการ
เปิด AEC 
3) อาคาร หอ้งปฏิบติัการและเคร่ืองมือมีอายมุาก และ ขาดการใช ้
ICT ในการบริหารจดัการ 
4) คณะมีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย ท าใหเ้งินสะสมลดลงอยา่งต่อเน่ือง
หลายปี 
5) ไม่มีความชดัเจนในอตัลกัษณ์ของคณะ ส่งผลใหบ้ณัฑิตและ
บุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย 
6) คณะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากการส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์ไม่เขม้แขง็ 
7) กฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ จากภายในท่ีไม่เอ้ือต่อการบริหาร
จดัการให้มีประสิทธิภาพ 

Threats (T) 
1) หลกัสูตรวศิวกรรมพ้ืนฐานมีการเปิดสอนแข่งขนัจ านวนมาก 
2) จ านวนนกัศึกษาท่ีสนใจเรียนทางดา้นวศิวกรรมหลกัสูตรปริญญาตรี
ลดลง 
3) ความตอ้งการของตลาดแรงงานใหค้วามส าคญักบับณัฑิตท่ีมี
ภาษาองักฤษดีและมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
4) ภายนอกไม่เห็นภาพลกัษณ์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ีชดัเจน 
5) การพฒันาเทคโนโลยดีา้น ICT มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ท าให้
ติดตามไดย้าก 
6) กฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ (ภายนอก) ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
พฒันา 
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ตารางที ่2.2 ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix จากการวเิคราะห์ในการร่างแนวนโยบายผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
                                                      ปัจจยัภายใน 
 
 
 
     
                 ปัจจยัภายนอก 

Strengths (S) 
1) มีคณาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอกจ านวนมากและ
หลากหลายความเช่ียวชาญ 
2) มีงานวจิยัและผลงานนวตักรรมโดดเด่นทางดา้น
วิศวกรรมชีวการแพทย ์วิศวกรรมเคมี วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม และ Logistics 
3) มีหลกัสูตรทางดา้น ICT ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ EA, 
ITM, Computer Engineering และหลกัสูตรไฟฟ้า
ส่ือสาร  
4) มีความเขม้แขง็ในดา้นความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ 
 

Weaknesses (W) 
1) คณะมีจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดบัสูงนอ้ย 
2) บุคลากรยงัขาดทกัษะทางดา้นภาษาและ ICT ท่ีพร้อม
รองรับการเปิด AEC 
3) อาคาร หอ้งปฏิบติัการและเคร่ืองมือมีอายุมาก และ 
ขาดการใช ้ICT ในการบริหารจดัการ 
4) คณะมีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย ท าใหเ้งินสะสมลดลง
อยา่งต่อเน่ืองหลายปี 
5) ไม่มีความชดัเจนในอตัลกัษณ์ของคณะ ส่งผลให้
บณัฑิตและบุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย 
6) คณะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากการ
ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ไม่เขม้แขง็ 
7) กฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ จากภายในท่ีไม่เอ้ือต่อ
การบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

Opportunities (O) 
1) ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมทางดา้น Digital Economy, 
Medical Hub, พลงังาน, Logistics และส่ิงแวดลอ้ม 
2) ภาคอุตสาหกรรมใหค้วามสนใจในการร่วมมือวิจยั 
พฒันาบุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3) มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นมหาวิทยาลยัทางการแพทยท่ี์
เขม้แขง็และคณะต่างๆ สนใจจะสร้างความร่วมมือกบั
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
4) ประเทศไทยเป็นสมาชิก AEC และจะส่งผลใหมี้การ
ถ่ายเทของบุคลากรระดบันานาชาติ 
5) ภาคเอกชนก าลงัมองหาผลงานวิจยัเพื่อการต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมแนวใหม่ โดยใชน้วตักรรมตาม Innovation 
Economy 
6) ประเทศขาดศูนยท์ดสอบมาตรฐานท่ีไดรั้บมาตรฐาน
ระดบัชาติและสากล 

Attacking Strategy 
 ผลกัดนัและส่งเสริมงานวิจยั นวตักรรม และบริการ
วิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายภาครัฐ 
 ส่งเสริมการขอทุนวิจยัเชิงรุกจากภาครัฐและ
อุตสาหกรรม 
 ผลกัดนัการใชผ้ลงานวิจยั นวตักรรมและบริการ
วิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 สรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและเสริมสร้าง
เครือข่ายการวิจยัและบริการวิชาการทั้งภายในประเทศ
และระดบัสากล 
 เสริมสร้างความร่วมมืองานวิจยัทางดา้นบูรณาการ
กบัภาคอุตสาหกรรม 
 ใชค้วามเขม้แขง็และโดดเด่นทางดา้นวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มในการบริหารจดัการใหเ้ป็นองคก์รสีเขียว 

Build Strengths for Attacking Strategy 
 ปรับปรุงและจดัหาทรัพยากรการวิจยัใหไ้ดม้าตรฐาน
ระดบัสากลและส่งเสริมใหมี้การใชร่้วมกนั 
 ผลกัดนัหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนใหไ้ด้
มาตรฐานระดบัสากล 
 ส่งเสริมใหมี้การระดมทุนเพื่อพฒันาการศึกษา 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนเครือข่ายศิษยเ์ก่า 
 ปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้หน่วยงานเชิงรุกท่ีสามารถ
หารายไดใ้หก้บัคณะ 
 ส่งเสริมงานการบริการวิชาการเพื่อก าหนดมาตรฐาน
การทดสอบและผลกัดนัหน่วยงานใหไ้ดรั้บการรับรอง
มาตรฐานระดบัชาติและสากล 

Threats (T) 
1) หลกัสูตรวิศวกรรมพื้นฐานมีการเปิดสอนแข่งขนั
จ านวนมาก 
2) จ านวนนกัศึกษาท่ีสนใจเรียนทางดา้นวศิวกรรม
หลกัสูตรปริญญาตรีลดลง 
3) ความตอ้งการของตลาดแรงงานใหค้วามส าคญักบั
บณัฑิตท่ีมีภาษาองักฤษดีและมีวุฒิการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี 
4) ภายนอกไม่เห็นภาพลกัษณข์องคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ท่ีชดัเจน 
5) การพฒันาเทคโนโลยีดา้น ICT มีการเติบโตอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหติ้ดตามไดย้าก 
6) กฏระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ (ภายนอก) ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันา 

Defensive Strategy 
 ส่งเสริมการปรับปรุงและผลกัดนัการพฒันา
หลกัสูตรแบบบูรณาการ ตลอดจนกิจกรรมนกัศึกษา 
ร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตบณัฑิตใหต้รง
ตามความตอ้งการของสงัคม 
 พฒันาและส่งเสริมศกัยภาพขีดความสามารถของ
บณัฑิต เพื่อมีแนวคิดเชิงธุรกิจและ Soft Skill  
 เร่งรัดและผลกัดนัใหเ้กิดการบูรณาการทาง
วิศวกรรม เพื่อความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศในดา้นบณัฑิตศึกษา เช่น Dual Degree 

Build Strengths for Defensive Strategy 
 ผลกัดนัและส่งเสริมการสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
วฒันธรรมองคก์ร และประชาสมัพนัธ์เชิงรุกใหโ้ดดเด่น 
 พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ตลอดจน
ทรัพยากรทางกายภาพ เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัการบริหารจดัการสมยัใหม ่
 ปรับปรุงระบบกลไกการส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ของนกัศึกษา 
 ส่งเสริมการบริหารและการจดัการกลยุทธ์บนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาลและการประกนัคุณภาพระดบัสากล 
 ส่งเสริมการจดัการทางการเงินท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
 พฒันาระบบ ICT เพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 สร้างระบบและกลไกการส่ือสารองคก์ร เพื่อใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 วางแผนพฒันาบุคลากรและสร้างบุคลากรท่ีดีของ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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รูปที ่2.2 กลวธีิ ทิศทาง และเป้าหมายในการขับเคลือ่นคณะคณะวศิวกรรมศาสตร์ตามแนวนโยบายผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

รูปที ่2.3 โครงสร้างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 

 

 

 

 

Restore 
&Rise 

Breakthrough 

Direction 

Branding 

EGMU 

1) ปรับระบบบริหารจดัการ  
2) เพ่ิมคุณภาพของชีวิตของทรัพยากรบุคคล 
3) ปรับปรุงการส่ือสารภายใน  
4) ปรับปรุงซ่อมแซมดา้นกายภาพ  

1) Health Care Engineering 
2) Logistics and Railway Engineering 
3) Digital Engineering 
4) Sustainable Engineering 

1) การสร้างแบรนดภ์ายในองคก์ร 
2) การสร้างแบรนดก์บัองคก์รภายนอก 
3) การสร้างแบรนดร์ะดบันานาชาติ 

EGMU 

ความสอดคลอ้งกบัแผน

ยทุธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ 

วสัิยทศัน์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.2559-2562 

ก าหนดยทุธศาสตร์ 

ก าหนดเป้าประสงค ์

พนัธกิจคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

แผนงาน/โครงการ                            

ปี 2559-2562 

แผนยทุธศาสตร์คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 

ก าหนดกลยทุธ์ 
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3. วสัิยทัศน์พนัธกจิและยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“วิจยับูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดบัโลก” 
Interdisciplinary Research towards World Class Engineering วสิัยทศัน์ 

มุ่งสร้างสรรคน์วตักรรม วิจยั และวิชาการทางดา้นวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดบั

โลก เพ่ือการพฒันาบณัฑิตใหมี้กระบวนการคิด จิตอาสา และความพร้อมในการ

พฒันาทางดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึนในสังคมไทย และ

ประชาคมโลก 

To Generate Interdisciplinary World Class Engineering Innovation, Research and 

Academics to Develop Graduates with Systematic Thinking, Altruism and 

Readiness in Advancing Engineering and Technology for Better Living of Thai 

and Global Communities  

ยทุธศาสตร์1   วิจยัและนวตักรรมดา้นวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพ่ือตอบสนอง
สงัคมและประชาคมโลก 
Interdisciplinary Engineering Research and Innovation for Global 
and Social Impact 

 

ยทุธศาสตร์ 2  การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์บนพ้ืนฐานของผลลพัธ์ เพ่ือผลิต
บณัฑิตท่ีมีความพร้อมในการแข่งขนัระดบัสากล 
Outcome-based Engineering Education for Globally-Competent 
Graduates 

 

ยทุธศาสตร์ 3  ความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการทาง
วิศวกรรมดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม 
Industrial Collaborations and Engineering Services with Social 
Responsibility 

 

ยทุธศาสตร์ 4     การบริหารจดัการบนพ้ืนฐานของวิศวกรรมเพ่ือความยัง่ยืน 
Administrative Management based on Sustainable Engineering 

 

ยทุธศาสตร์ 5  การสร้างภาพลกัษณ์และการส่งเสริมพฒันาทรัพยากรบุคคลและ
กายภาพเพ่ือการแข่งขนัระดบัโลก 
Branding and Enhancing Human Resources and Facilities for 
World Class Competitiveness 

พนัธกิจ 

ยทุธศาสตร์ 
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รูปที ่3.1  ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกบัแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

Excellence in research with global 

and social impact 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

Excellence in outcome-based 

education for globally-competent 

graduates 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

Excellence in professional service and 

social engagement 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

Excellence in management for sustainable 

organization 
- Financial          - Talent Workforce 

- Environment    -Administration & Governance 

- Branding          - IT Infrastructure 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

วจิยัและนวตักรรมดา้นวศิวกรรมเชิงบูรณา

การเพื่อตอบสนองสังคมและประชาคมโลก 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

การศึกษาทางวศิวกรรมศาสตร์บนพื้นฐาน

ของผลลพัธ์ เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อม

ในการแข่งขนัระดบัสากล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมและ

บริการวชิาการทางวศิวกรรมดว้ยความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

การบริหารจดัการบนพื้นฐานของวศิวกรรม

เพื่อความย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 

การสร้างภาพลกัษณ์และการส่งเสริมพฒันา

ทรัพยากรบุคคลและกายภาพเพื่อการแข่งขนั

ระดบัโลก 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์คณะวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 

ยุทธศาสตร์ 1 วจัิยและนวตักรรมด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพือ่ตอบสนองสังคมและประชาคมโลก 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 

1. เพื่อสร้างผลผลิต
งานวจิยัท่ีโดดเด่นและมี
ผลงานนวตักรรมดา้น
วศิวกรรมศาสตร์ระดบั
สากล  
2. เพื่อใชแ้ละขยาย
ผลงานวจิยัและนวตักรรม
ใหเ้กิดประโยชน์แก่
ภาคอุตสาหกรรมและ
สังคม 
3.เพื่อสร้างบุคลากรและ
สร้างเครือข่ายดา้นการ
วจิยัเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในระดบัชาติและ
สากล 

กลยทุธ์ 1.1 
สร้างกลไกและส่งเสริมการวจิยัเชิง
บูรณาการแบบ Interdisciplinary เพื่อ
ความเป็นเลิศ มุ่งเนน้ดา้น Health Care 
Engineering, Logistics and Railway 
Engineering, Digital Engineering และ 
Sustainable Engineering 
 

 โครงการแม่บท “มุ่งเป้าระดบั
สากลเพื่อการวจิยัและพฒันา
ผลิตภณัฑว์ศิวกรรม”  

 โครงการแม่บท “สร้างความ
เขม้แขง็เพื่อการแข่งขนัระดบั
บณัฑิตศึกษาและวจิยัวชิาการ
ในระดบัสากล” 

 โครงการแม่บท “เสริมสร้าง
ความร่วมมือเชิงบูรณาการ
ทางดา้นหลกัสูตร การวจิยัและ
วชิาการ” 

กลยทุธ์ 1.2 
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาและใช้
ทรัพยากรการวิจยัใหไ้ดม้าตรฐานระดบั
สากลร่วมกนัของหน่วยงานจากภายใน
และองคก์รภายนอก 

 กลยทุธ์ 1.3 
สรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เสริมสร้างเครือข่ายการวจิยัทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานในระดบัชาติ
และสากล 

 

 กลยทุธ1์.4 
จดัหาทุนวิจยัเชิงรุกและระบบบริหาร
จดัการทุนวจิยัร่วมกบัภาครัฐและ
เอกชน 

 

 กลยทุธ์ 1.5 
ผลกัดนัการใชผ้ลงานวจิยัและ
นวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขนั
และเช่ือมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และประชาคมโลก 
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ยุทธศาสตร์ 1 วจัิยและนวตักรรมด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพือ่ตอบสนองสังคมและประชาคมโลก (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 

 กลยทุธ์ 1.6 
เสริมสร้างโอกาสในการจบัคู่
(Matching) การสร้างงานวจิยั
ร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม โดยการ
บริหารจดัการขอ้มูลความเช่ียวชาญ
และผลงานของนกัวจิยั และโจทย์
วจิยัจากภาคอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 2 การศึกษาทางวศิวกรรมศาสตร์บนพืน้ฐานของผลลพัธ์ เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่ีความพร้อมในการ
แข่งขันระดับสากล 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 
1.  เพื่อใหค้ณะ
วศิวกรรมศาสตร์มีหลกัสูตร
ชั้นน าท่ีไดรั้บการรับรองตาม
มาตรฐานสากลและมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 
2.  เพื่อสร้างบณัฑิตให้
สามารถพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
คุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลกัษณะเพื่อเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงท่ีก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและ
สังคม 
3.  เพื่อสร้างความผกูพนัของ
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าเพื่อ
พฒันาคณะวศิวกรรมศาสตร์
และสร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคณะ
วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

กลยทุธ์ 2.1 
ผลกัดนัใหห้ลกัสูตรไดรั้บการ
รับรองตามเกณฑม์าตรฐานระดบั
สากล และมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาโดยเนน้ให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางงานวจิยัมุ่งเป้า
ของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการแม่บท “สร้างความ
เขม้แขง็เพื่อการแข่งขนัระดบั
บณัฑิตศึกษาและวจิยัวชิาการ
ในระดบัสากล” 

 โครงการแม่บท “ส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงและ
ขยายขอบเขตการศึกษาทาง
วศิวกรรมระดบันานาชาติใน
กลุ่มประเทศอาเซียน” 

 โครงการแม่บท “เสริมสร้าง
เครือข่ายบุคลากร นกัศึกษาและ
ศิษยเ์ก่า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อสังคม” 
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ยุทธศาสตร์ 2 การศึกษาทางวศิวกรรมศาสตร์บนพืน้ฐานของผลลพัธ์ เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่ีความพร้อมในการ
แข่งขันระดับสากล (ต่อ) 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 
 กลยทุธ์ 2.2 

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรบูรณาการ
และกิจกรรมนกัศึกษาร่วมกบั
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตบณัฑิต
ใหต้รงตามความตอ้งการของสังคม 

 

 
 

กลยทุธ์ 2.3 
พฒันาระบบและกลไกท่ีส่งเสริมและ
พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้
แนวคิดสมรรถนะทางการจดัการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ของนกัศึกษา (Innovative System for 
Teaching and Learning Development) 

 

 กลยทุธ์ 2.4 
สร้างระบบการจดัการ การเรียนการ
สอน บุคลากร และทรัพยากรทาง
กายภาพ เพื่อรองรับความร่วมมือการ
แลกเปล่ียนและการศึกษาระดบัสากล 

 

 กลยทุธ์ 2.5 
เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของ
บณัฑิตทางดา้นวศิวกรรมเชิงธุรกิจ และ 
Soft Skill บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 

 

 กลยทุธ์ 2.6 
ผลกัดนัและส่งเสริมการระดมทุน เพื่อ
สนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษา 

 

 กลยทุธ์ 2.7 
ส่งเสริมเชิงรุกและสนบัสนุนเครือข่าย
ศิษยเ์ก่าเพื่อพฒันานกัศึกษาและคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ในระดบัชาติและ
นานาชาติ  
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ยุทธศาสตร์ 3 ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวชิาการทางวิศวกรรมด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 

1.  เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและบริการ
วชิาการท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการภาคอุตสาหกรรม
และสร้างผลตอบแทน
ใหแ้ก่คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 
2.  เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานบริการวชิาการ
และวชิาชีพ ยกระดบัให้
ไดม้าตรฐานสากล เพื่อ
สร้างโอกาสทางการ
แข่งขนั 
3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
นวตักรรมเชิงบูรณาการ
อยา่งครบวงจร แก่การ
ใหบ้ริการวชิาการและ
วชิาชีพ เพื่อความ
รับผดิชอบและสร้าง
คุณค่าต่อสังคม  

กลยทุธ์ 3.1 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการ
วชิาการและวชิาชีพของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์กบัภาคอุตสาหกรรม 
ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
วชิาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 โครงการแม่บท “ส่งเสริมการ
พฒันา ทดสอบ รับรองและ
อบรมมาตรฐานทางวศิวกรรม
เพื่อภาครัฐและอุตสาหกรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ” 

 โครงการแม่บท “ส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อ
เผยแพร่องคค์วามรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีสังคมไทยและ
ประชาคมโลก” 

 โครงการแม่บท “เสริมสร้าง
เครือข่ายบุคลากร นกัศึกษาและ
ศิษยเ์ก่า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อสังคม” 
 

 
 

กลยทุธ์ 3.2 
ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมเชิงบูรณาการ
อยา่งครบวงจรและบริการวชิาการและ
วชิาชีพท่ีสามารถขบัเคล่ือนและ
ตอบสนองต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ
ตามความตอ้งการของสังคม 
 
กลยทุธ์ 3.3 
ส่งเสริมการปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้
หน่วยงานเชิงรุกในการจดัการอบรม
บริการวชิาการขนาดใหญ่ให้กบัภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

 กลยทุธ์ 3.4 
บูรณาการการวจิยัและการบริการ
วชิาการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพ
และขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ไทย ใหมี้ความโดดเด่นและเสริมสร้าง
โอกาสการแข่งขนัในระดบัสากล 
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ยุทธศาสตร์ 3 ความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมและบริการวชิาการทางวิศวกรรมด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม 
(ต่อ) 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 
 กลยทุธ์ 3.5 

ส่งเสริมการบริการวชิาการดา้นการ
ก าหนดมาตรฐานการทดสอบ และ
ผลกัดนัใหห้น่วยงานไดรั้บการรับรอง
ตามมาตรฐานระดบัชาติและสากล  
 

 

 กลยทุธ์ 3.6 
ส่งเสริมการบูรณาการทางวศิวกรรม
เพื่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการบนพืน้ฐานของวิศวกรรมเพือ่ความยัง่ยนื 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 

1. เพื่อมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีคุณภาพและมี
ธรรมภิบาล  
2.  เพื่อการจดัการ
ฐานขอ้มูลหน่วยงานต่างๆ
ของคณะเพื่อความย ัง่ยนื 

กลยทุธ์ 4.1 
ส่งเสริมการบริหารและด าเนินการบน
พื้นฐานธรรมาภิบาลและการประกนั
คุณภาพระดบัสากล 

 โครงการแม่บท “พฒันาการ
บริหารและจดัการองคก์รดว้ย
วศิวกรรมดิจิตอล” 

 โครงการแม่บท “วศิวกรรมเพื่อ
ความย ัง่ยนื” 

กลยทุธ์ 4.2 
การวเิคราะห์ตน้ทุนของการด าเนินการ
และการวางแผนทางการเงินท่ีดี 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อความย ัง่ยนื 
 

 โครงการแม่บท “วศิวฯ มหิดล 
สร้างสรรคส์ังคม” 

 

 กลยทุธ์ 4.3 
การบริหารจดัการกลยทุธ์และการ
ด าเนินการเพื่อความย ัง่ยนืขององคก์ร 
ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง
ระดบัสากล 
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ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการบนพืน้ฐานของวิศวกรรมเพือ่ความยัง่ยนื (ต่อ) 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 

 กลยทุธ์ 4.4 
พฒันาระบบ Smart ICT เพื่อการบริหาร
และด าเนินงานใหมี้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยา่งโดดเด่น 

 

 
 

กลยทุธ์ 4.5 
สร้างระบบและกลไกการส่ือสาร
องคก์รแบบบูรณาการและส่งเสริมให้
ทุกหน่วยงานด าเนินการตามระบบ 
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

 

 กลยทุธ์ 4.6 
ประยกุตใ์ชศ้าสตร์วศิวกรรมเพื่อความ
ย ัง่ยนื (Sustainable Engineering) ใน
การบริหารจดัการและมุ่งสู่การเป็น 
Green Organization 

 
 

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างภาพลกัษณ์และการส่งเสริมพฒันาทรัพยากรบุคคลและกายภาพเพือ่การแข่งขันระดับโลก 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 

1.  เพื่อเป็นคณะท่ีเขม้เขง็
ทางดา้นวจิยัและวชิาการ
และใหมี้ความเป็นสากล 
2.  เพื่อใหค้ณะมี
ภาพลกัษณ์โดดเด่น ใน
การสร้างบณัฑิต 
ผลงานวจิยั และวชิาการ
ดา้นวศิวกรรมศาสตร์ ให้
เป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 

 

กลยทุธ์ 5.1 
สร้างภาพลกัษณ์องคก์รของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ใหโ้ดดเด่นและชดัเจน  
 
 
 
 
 
 

 โครงการแม่บท “ส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อ
เผยแพร่องคค์วามรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีสังคมไทยและ
ประชาคมโลก” 

 โครงการแม่บท “เสริมสร้าง
เครือข่ายบุคลากร นกัศึกษาและ
ศิษยเ์ก่า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อสังคม” 

 โครงการแม่บท “วศิวฯ มหิดล 
สร้างสรรคส์ังคม” 
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ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างภาพลกัษณ์และการส่งเสริมพฒันาทรัพยากรบุคคลและกายภาพเพือ่การแข่งขันระดับโลก  
(ต่อ) 

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์ โครงการแม่บท 
 กลยทุธ์ 5.2 

สร้างกลไกและประชาสัมพนัธ์เชิงรุก
เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอด
เทคโนโลยทีั้งในและต่างประเทศ 
น าไปสู่การสร้างความร่วมมือทางดา้น 
Health Care Engineering, Logistics 
and Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering อยา่งมีระบบและย ัง่ยนื 

 
 

 กลยทุธ์ 5.3 
วางแผนและพฒันาบุคลากร สร้างความ
เป็นมืออาชีพ ความผกูพนั ขวญัก าลงัใจ
ในการท างานและวฒันธรรมองคก์รท่ีดี
ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก 

 

 กลยทุธ์ 5.4 
ปรับปรุงและพฒันาทรัพยากรทาง
กายภาพเพื่อรองรับการจดัการเรียน  
การสอน การวจิยั และบริการวชิาการ
ใหท้นัสมยัและทดัเทียมนานาชาติ 

 

 กลยทุธ์ 5.5 
ส่งเสริมการพฒันาสภาพแวดลอ้มและ
กระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบั
การบริหารจดัการสมยัใหม่ 

 

 

 

 

 


