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วิสัยทศัน ์Vision 

วิจยัและการศกึษาบรูณาการมุง่สูวิ่ศวกรรมระดบัโลก 

Interdisciplinary Research and Education towards World Class Engineering 

พนัธกิจ Mission  

 มุง่สรา้งสรรคง์านวิจยั นวตักรรม และวิชาการดา้นวิศวกรรมเชิงบรูณาการระดบัโลก เพ่ือผลิตบณัฑิตใหม้ี

ทกัษะแห่งโลกยคุใหมแ่ละสามารถพฒันางานดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีตอบสนองสงัคมโลก 

 To Create Interdisciplinary World Class Engineering Research, Innovation and Academics to 

Develop Graduates with Capability of the 21st Century Skills and  Advanced Engineering and 

Technology  for Global Communities 

วัฒนธรรมองคก์ร 

M   Mastery   รูแ้จง้ รูจ้ริง สมเหต ุสมผล 
A    Altruism  มุง่ผลเพ่ือผูอ่ื้น 
H   Harmony   กลมกลืนกบัสรรพสิ่ง 
I    Integrity   มั่นคงย่ิงในคณุธรรม 
D   Determination  แน่วแน่ท  า กลา้ตดัสนิใจ 
O   Originality   สรา้งสรรคส์ิ่งใหม ่
L   Leadership   ใฝ่ใจเป็นผูน้  า 
 
 
 
 
 

 

 



ยุทธศาสตร ์(Strategy) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันางานวิจยัและนวตักรรมดา้นวิศวกรรมเชิงบรูณาการเพ่ือตอบสนองสงัคมและ

ประชาคมโลก 

Interdisciplinary Engineering Research and Innovation Development for Global and 

Social Impact 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การศกึษาทางวิศวกรรมศาสตรบ์นพืน้ฐานของผลลพัธ ์เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความพรอ้มในการ

แขง่ขนัระดบัสากล 

Outcome-based Engineering Education for Globally-Competent Graduates 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาความรว่มมือกบัภาคอตุสาหกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรมดว้ยความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคม 

Industrial Collaborations and Engineering Services Development with Social 

Responsibility 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การบริหารจดัการบนพืน้ฐานของวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 

  Administrative Management  based on Sustainable Engineering 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การสรา้งภาพลกัษณแ์ละการสง่เสริมพฒันาทรพัยากรบคุคลเพ่ือการแขง่ขนัระดบัโลก 

Branding and Enhancing Human Resources for World Class Competitiveness 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพ่ือ

ตอบสนองสังคมและประชาคมโลก 

Strategic Challenges 1.สรา้งความเป็น unique เพ่ือการแขง่ขนัดา้นวิจยัและเทคโนโลยีระดบัโลก 
            2.การขบัเคลื่อนประเทศสูอ่ตุสาหกรรมใหม ่
            3.งานวิจยั interdisciplinary ยกระดบัคณุภาพชีวิต 
            4. Disruptive Technology น าสูก่ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ งานวิจยัจึงตอ้งยืดหยุ่นได ้

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
1.เกิดงานวิจยัและผลงาน
นวตักรรมบรูณาการแบบ 
Interdisciplinary เฉพาะ
ทาง มุง่เนน้ 4 clusters 
ดา้น Health Care 
Engineering, Logistics 
and Railway 
Engineering, Digital 
Engineering และ 
Sustainable Engineering 
2.ปรบัปรุงทรพัยากรดา้น
การวิจยัตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล เพ่ือใหไ้ด้
ผลงานเป็นท่ียอมรบัใน
ระดบันานาชาต ิ
3.มุง่ด  าเนินการโครงการ
ขนาดใหญ่สอดคลอ้ง
นโยบายรฐั โดยยึดโยงการ
พฒันาวิชาการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขง่ขนัระดบันานาชาต ิ
 
 

กลยทุธ ์1.1  สรา้งกลไก พฒันาและ
สง่เสริมการวิจยัเชิงบรูณาการแบบ 
Interdisciplinary เพ่ือความเป็นเลศิ 
มุง่เนน้ 4 clusters ดา้น Health Care 
Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering โดยมุง่เนน้โจทยปั์ญหา
ความทา้ทายระดบัโลก (Global 
Challenges) 

1.1.1 จ  านวนผลงานวิจยัท่ีเป็น 
Interdisciplinary ของ 4 clusters ดา้น 
Health Care Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering 
1.1.2 จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัท่ีเป็น 
Interdisciplinary ของ 4 clusters ดา้น 
Health Care Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering 

กลยทุธ ์1.2  สรา้งเครือขา่ยความ
รว่มมือกบัสถาบนั การศกึษา และ
หน่วยงานภาครฐั อตุสาหกรรมชัน้น  า
ระดบัสากล เพ่ือการขบัเคลื่อนอย่าง
กา้วกระโดด 

1.2.1 จ  านวนผลงานวิจยัตีพิมพท่ี์ยอมรบัใน
ระดบันานาชาต ิ

1.2.2 จ านวน Citation ในฐานขอ้มลู 
Scopus 

กลยทุธ ์1.3 จดัตัง้กรรมการขบัเคลื่อน
งานวิจยั โดยเชิญท่ีปรกึษาจาก
ผูท้รงคณุวฒุิภายนอกทัง้ระดบั
ภาคอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ภายในประเทศ และนกัวิจยั 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูไ้ดร้บัรางวลั 
โดดเดน่ระดบันานาชาต ิ

1.3.1 จ านวนทนุวิจยัท่ีไดร้บัจากนานาชาติ 
1.3.2 จ านวนความรว่มมือกบัหน่วยงาน
ภาครฐั 
1.3.3 จ านวนความรว่มมือกบัองคก์าร
ระหวา่งประเทศ 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
 กลยทุธ ์1.4  สรรหาและพฒันา

บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือ
สรา้งผลงานเป็นท่ียอมรบัในระดบั
นานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนบคุลากรท่ีไดร้บัการพฒันาให้
มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

 กลยทุธ ์1.5  สรา้งฐานขอ้มลูความ
เช่ียวชาญบคุลากรและฐานขอ้มลู
ผลงานวิจยั เพ่ือสรา้งโอกาสในการ
จบัคู ่(Matching) ในการผลกัดนัการ
น าผลงานไปใชจ้ริง และสรา้งงานวจิยั
รว่มกบัภาคอตุสาหกรรมตอบโจทย์
วิจยัจากภาคอตุสาหกรรม 

1.5.1 มีฐานขอ้มลู และระบบสารสนเทศ ท่ี
สนบัสนนุในการมีขอ้มลูความเช่ียวชาญของ
บคุลากรท่ีเป็นปัจจบุนั เพ่ือสนบัสนนุการท า 
Matching ทัง้สว่นงานวิจยั และงานบรกิาร
วิชาการ 

 1.5.2 มีฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศ
บริหารงานวิจยัและเผยแพรผ่ลงานวิจยัท่ีมี
ความเป็นปัจจบุนั 

 กลยทุธ ์1.6  สรา้ง Joint Lab รว่มกบั
องคก์รชัน้น  าระดบัสากล 

1.6.1 ความรว่มมือ Joint Lab รว่มกบั
องคก์รชัน้น  าระดบัสากล 

 กลยทุธ ์1.7  ผลกัดนัการสรา้ง 
อตัลกัษณข์องแตล่ะภาควิชา/กลุม่
สาขาวิชา เพ่ือใหเ้กิดผลงานวิจยั 
โดดเดน่ 

1.7.1 ภาควิชา/กลุม่สาขาวิชาท่ีสรา้ง
ผลงานวิจยัโดดเดน่ตามอตัลกัษณข์อง
ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตรบ์นพืน้ฐานของผลลัพธเ์พ่ือผลิต

บัณฑิตท่ีมีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล  

Strategic Challenges 1.อตัราการเกิดของประชากรลดลง 
   2.การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รียน 
   3.เทคโนโลยีมีบทบาทในการจดัการศกึษามากขึน้ 
   4.คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละทกัษะของบณัฑิตในอนาคตมีการเปลีย่นแปลง 
   5.ความรว่มมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
   6.อตัราประชากรผูส้งูวยัเพ่ิมขึน้ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
1. มีหลกัสตูรตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูเ้รียน
และภาคอตุสาหกรรมให้
สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขง่ขนัโดยมุง่เนน้ 
Outcome-Based 
Engineering และมุง่สู่
ความเป็นนานาชาติ โดย
ไดร้บัการรบัรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล ABET ใน
ระดบับริญญาตรี และ 
AUNQA ในระดบัปรญิญา
โท-เอก รวมถงึการพฒันาสู ่
Digital Education 
2. เพ่ือสรา้งบณัฑิตใหเ้ป็น 
World Class Engineer 
และ Global Citizen โดยมี
ขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาตท่ีิมีทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 

กลยทุธ ์2.1  ขบัเคลื่อนหลกัสตูรท่ี
สอดคลอ้ง 4 clusters ดา้น Health 
Care Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering 

2.1.1 จ านวนหลกัสตูรท่ีผลิตบณัฑิตใหม้ี
สมรรถนะท่ีสอดคลอ้ง 4 clusters ดา้น 
Health Care Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering 

กลยทุธ ์2.2  หาโจทยแ์ละสรา้ง
ฐานขอ้มลูความตอ้งการของผูเ้รียน 
เพ่ือสรา้งหลกัสตูรในรูปแบบ Degree  
และ Non-Degree เพ่ือตอบโจทยก์าร
เรียนรูต้ลอดชีวิต และการเขา้สูส่งัคม
ผูส้งุอาย ุรวมถึงการพฒันาสู ่Digital 
Education 

2.2.1 จ านวนหลกัสตูรท่ีเกิดขึน้ใหมใ่น
รูปแบบ Degree  และ Non-Degree 

กลยทุธ ์2.3  ปรบัปรุงและพฒันา
หลกัสตูรเพ่ือผลกัดนัใหไ้ดร้บัการ
รบัรองตามเกณฑม์าตรฐานระดบั
สากล (ABET/AUNQA) และมุง่เนน้
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดย
เนน้ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของคณะ  

2.3.1 จ  านวนหลกัสตูรท่ีไดร้บัการตรวจ
ประเมิน/รบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน
ระดบัสากล (ABET/AUNQA) 
2.3.2 รอ้ยละของทกุหลกัสตูรท่ีไดร้บัการ
ตรวจประเมนิภายในโดยผูท้รงคณุวฒุิ/
มหาวิทยาลยั 
2.3.3 รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีไดร้บัการตรวจ
ประเมินภายในสว่นงาน 
 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
3. มีการน าผลงานวิจยัและ
นวตักรรมมาพฒันาการ
เรียนรูใ้หก้บันกัศกึษา 
4. นกัศกึษาและศิษยเ์ก่า
เกิดความผกูพนัและ
ภาคภมูิใจในความเป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

กลยทุธ ์2.4  ใชเ้ครือขา่ยผูเ้ช่ียวชาญ
จากตา่งประเทศ   ดา้น ABET และ 
AUNQA มาเป็นพ่ีเลีย้งเพ่ือเตรียม
ความพรอ้มและขบัเคลื่อนใหน้  าไปสู่
มาตรฐาน ABET และ AUNQA  

2.4.1 จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญจากตา่งประเทศ
และจ านวนครัง้ท่ีมาเป็นพ่ีเลีย้งและตรวจ
ประเมิน 

กลยทุธ ์2.5  ผลกัดนัใหม้ีหลกัสตูร
บรูณาการความรูข้า้มศาสตรท์ัง้
ภายในและภายนอกคณะในรูปแบบ
ตา่งๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือ
ตอบสนองสงัคม และตอบโจทย์
เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ 

2.5.1 จ  านวนหลกัสตูรบรูณาการท่ีเปิดสอน 
 
 

กลยทุธ ์2.6  ผลกัดนัใหเ้ป็นหลกัสตูร
นานาชาตหิรือจดัการเรียนการสอน
ดว้ยภาษาองักฤษ 

2.6.1 จ  านวนหลกัสตูรนานาชาติท่ีเปิดสอน
เป็นภาษาองักฤษอย่างเตม็รูปแบบ 

กลยทุธ ์2.7  รว่มมือกบัสถาบนั 
การศกึษาชัน้น  าตา่งประเทศใหม้ีการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Joint 
Degree / Cotutelle / 3+1 เพ่ือ
ยกระดบั และสง่เสริมการถ่ายทอด
ความรูอ้ย่างทั่วถึง  

2.7.1 จ  านวนหลกัสตูรท่ีมกีารเรียนการสอน
ในรูปแบบ Joint Degree / Cotutelle / 3+1 

 กลยทุธ ์2.8  ปลกูฝังเตรียมพรอ้ม
สรา้งทศันคตใินความเป็นวิศวกร
ส  าหรบัอนาคตและสรา้งความผกูพนั
ความภาคภมูิใจในการเป็นวิศวะ 
มหิดล 

2.8.1 จ  านวนกิจกรรมท่ีสรา้งทศันคติใน
ความเป็นวิศวกรส  าหรบัอนาคตและสรา้ง
ความผกูพนัความภาคภมูิใจในการเป็น 
วิศวะมหิดล 

กลยทุธ ์2.9  สง่เสริมการแลกเปลี่ยน
บคุลากรและนกัศกึษากบัสถาบนั 
ชัน้น  าตา่งประเทศ  

2.9.1 จ านวนนกัศกึษา Inbound / 
Outbound  กบัสถาบนัชัน้น  าตา่งประเทศ 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
 กลยทุธ ์2.10  สง่เสริมและจดั

กิจกรรมส าหรบันกัศกึษาให้
สอดคลอ้งกบั 21st Century Skills / 
Design Thinking Skills / 
Entrepreneurial  

2.10.1 จ  านวนกิจกรรมนกัศกึษาท่ี
สอดคลอ้งกบั 21st Century Skills / 
Design Thinking Skills / Entrepreneurial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี์ 3   การพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการ

ทางวิศวกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

Strategic Challenges 1.ขอ้จ  ากดัของการเกือ้กลูพึ่งพาระหวา่งสถาบนัการศกึษา สงัคม และภาคอตุสาหกรรม 
 2.ผลิตภณัฑจ์ากการพฒันาเทคโนโลยีภายในประเทศ ขาดการยอมรบัตามมาตรฐาน 

สากล เพ่ือน าไปสูก่ารแขง่ขนัในระดบันานาชาติ 
3.Social Engagement 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
1.  มีความรว่มมือและ
บริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการ
ภาคอตุสาหกรรมและ
สงัคมทัง้ในและ
ตา่งประเทศ และสรา้ง
ผลตอบแทนและความ
เช่ือถือใหแ้ก่คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
2.  มีการจดัตัง้ศนูยบ์ริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีมี
มาตรฐานสากลดา้นการ
ทดสอบมาตรฐานและการ
อบรมทางอตุสาหกรรม 
เพ่ือสรา้งโอกาสทางการ
แขง่ขนั 
3.  มีนวตักรรมเชิง 
บรูณาการและบริการ
วิชาการ เพ่ือความ
รบัผิดชอบและสรา้ง
มลูคา่เพ่ิมตอ่สงัคม 

กลยทุธ ์3.1  สรา้งเครือขา่ยและ
ผลกัดนัใหเ้กิดผลงาน/งานบริการ
วิชาการจากความรว่มมือกบั
ภาคอตุสาหกรรม ท่ีสง่ผลกระทบตอ่
สงัคมและวิชาชีพทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

3.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/
ผลงานจากความรว่มมือกบัภาค 
อตุสาหกรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและ
วิชาชีพทัง้ในและตา่งประเทศ 

กลยทุธ ์3.2  เช่ือมโยงและก่อใหเ้กิด
การบริการวิชาการรว่มกบัหน่วยงาน
ก าหนดและควบคมุมาตรฐานและ
ภาคอตุสาหกรรม เพ่ือสรา้งการ
บริการวิชาการและรบัจา้งวิจยัท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของ
ประเทศ 

3.2.1 จ านวนบริการวิชาการและรบัจา้งวิจยั
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของประเทศ 
3.2.2 จ านวนหลกัสตูรท่ีใหก้ารอบรมกบั
บคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายหลกัของประเทศ 
3.2.3 จ านวนหลกัสตูรท่ีใหก้ารอบรมกบั
บคุลากรของหน่วยงานภาคอตุสาหกรรม
และเอกชน 
3.2.4 จ านวนศนูยท์ดสอบท่ีไดม้าตรฐาน 
สากล 

กลยทุธ ์3.3  สง่เสริมการบรูณาการ
ทางวิศวกรรมเพ่ือความรบัผดิชอบ 
ตอ่สงัคม 

3.3.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วย
แกไ้ขปัญหา / สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
และสงัคม 
3.3.2 จ านวนชมุชนท่ีไดร้บัการพฒันาใหม้ี
ความเขม้แขง็ 

 
 



ยุทธศาสตรท่ี์ 4  การบริหารจัดการบนพืน้ฐานของวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
 

Strategic Challenges 1.เทคโนโลยีมีบทบาทสงูในการบริหารจดัการองคก์ร 
   2.สถาบนัการศกึษาขยายตวัสูก่ารแขง่ขนัระดบัภมูิภาคและระดบัโลกมากขึน้  
   3.สถาบนัการศกึษามุง่เชิงพาณิชยม์ากขึน้ 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
1.ยกระดบัการบริหารบน 
IT-Based อย่างเตม็
รูปแบบ สอดคลอ้งกบัการ
ประกนัคณุภาพ EdPEx 
อย่างมีธรรมาภิบาล 
2.  มีการจดัการฐานขอ้มลู
หน่วยงานตา่งๆ 
3. มีการประยกุตศ์าสตร์
ดา้นวิศวกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืน (Sustainable 
Engineering) ในการ
บริหารจดัการและมุง่สูก่าร
เป็น Green Organization 
เพ่ือเป็นคณะตน้แบบและ
ไดร้บัรางวลัระดบัชาต ิ

กลยทุธ ์4.1  สง่เสริมการบริหารและ
ด  าเนินการบนพืน้ฐานธรรมาภิบาล
และการประกนัคณุภาพโดยใช ้
EdPEx 

4.1.1 คะแนนตรวจประเมนิ EdPEx อยู่ท่ี
ระดบั 300  ขึน้ไป 

4.1.2 รอ้ยละของการน าขอ้มลูท่ีเปิดเผยได้
เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์ตามเกณฑก์ารประเมนิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด  าเนินงานของสว่นงานภาครฐั (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)   

กลยทุธ ์4.2 การวิเคราะหต์น้ทนุของ
การด  าเนินงานและการวางแผนทาง
การเงินท่ีดี โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เพ่ือ
ความยั่งยืน 

4.2.1 ผลประกอบการของคณะมีรายรบั
มากกวา่รายจ่าย 
 

กลยทุธ ์4.3 การบริหารจดัการ 
กลยทุธแ์ละการด  าเนินงานเพ่ือความ
ยั่งยืนขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
ความเปลี่ยนแปลงระดบัสากล  
โดยใชเ้ครื่องมือทางธรุกิจ/Digital 
(Business Intelligence) ใหเ้กิด
คณุภาพและยั่งยืน 

4.3.1 รอ้ยละของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีด  าเนินงานตามแผนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

กลยทุธ ์4.4 พฒันาระบบ IT-Based 
Management เพ่ือการบริหารและ
ด  าเนินงานใหม้ีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างโดดเดน่ 

4.4.1 รอ้ยละของกระบวนงานท่ีไดท้  า 
Digital Transformation 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
 กลยทุธ ์4.5 ปรบัปรุงและพฒันา

ทรพัยากรทางกายภาพเพ่ือรองรบั
การจดัการเรียนการสอน การวิจยั 
และบริการวิชาการใหส้อดคลอ้งกบั
การบริหารจดัการสมยัใหมแ่ละ
ทดัเทียมนานาชาต ิ

4.5.1 จ  านวนทรพัยากรทางกายภาพท่ีไดร้บั
การปรบัปรุง  

 กลยทุธ ์4.6  ประยกุตใ์ชศ้าสตร์
วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Engineering) ในการ
บริหารจดัการและมุง่สูก่ารเป็น 
Green Organization 

4.6.1 จ  านวนผลงานท่ีน ามาเป็นโครงการ
ตน้แบบ     

 4.6.2 จ  านวนผลงานท่ีไดร้บัรางวลัระดบัชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี์ 5  การสร้างภาพลักษณแ์ละการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
การแข่งขันระดับโลก   
Strategic Challenges 1.การใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการช่วยแกปั้ญหา 
   2.ความหลากหลายของรูปแบบการสื่อสาร 
   3.การเตรียมความพรอ้มทรพัยากรบคุคลใหร้บัมือกระแสโลกาภิวตัน ์   

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
1.  คณะมีอตัลกัษณแ์ละ
ภาพลกัษณท่ี์โดดเดน่ใน
การสรา้งบณัฑิต 
ผลงานวิจยั และวิชาการ
ดา้นวิศวกรรมศาสตรใ์ห้
เป็นท่ียอมรบัในระดบั
สากล 
2.  บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุมี
สมรรถนะท่ีสงูขึน้และ
ศกัยภาพพรอ้มรบัการ
เปลี่ยนแปลง 
3.  บคุลากรมีคณุภาพชีวิต 
ความผกูพนัตอ่องคก์ร 
และความสมดลุของการ
ท างาน 
 
 

กลยทุธ ์5.1 สรา้งภาพลกัษณอ์งคก์ร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล ใหโ้ดดเดน่และ
ชดัเจน 

5.1.1 จ  านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตค์ณะ 
 
 

กลยทุธ ์5.2  สรา้งกลไกและ
ประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกเพ่ือเผยแพร่
ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีทัง้ใน
และตา่งประเทศ น าไปสูก่ารสรา้ง
ความรว่มมือทางดา้น Health Care 
Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering อย่างมีระบบและยั่งยืน 

5.2.1 จ  านวนผูเ้ขา้ชมใน EG Chanel 

5.2.2 จ  านวน Like/Share/Comment ท่ีเป็น
เชิงสรา้งสรรค ์บนสื่อ Facebook ท่ีเป็น
ทางการของคณะ 
5.2.3 จ  านวนหนงัสัน้ท่ีเผยแพรใ่นสื่อ 
Youtube และจ านวนผูเ้ขา้ชม 
 

กลยทุธ ์5.3 สรา้งระบบและกลไก 
การสื่อสารองคก์รแบบบรูณาการและ
สง่เสริมใหท้กุหน่วยงานด  าเนินการ
ตามระบบเพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั   

5.3.1 รอ้ยละของบคุลากรท่ีรบัรูข้า่วสารการ
ด  าเนินงานคณะ 

กลยทุธ ์5.4 น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ความรูอ้ย่างยั่งยืน ใหเ้ป็นแหลง่
เขา้ถึง แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู ้
และพฒันาปรบัปรุงขอ้มลูความรู้
อย่างตอ่เน่ือง ทัง้ดา้น KM/R2R/CQI 
ใหเ้ป็นมืออาชีพและมีขีดความ 
สามารถในการแขง่ขนัระดบัโลก 

5.4.1 มีแหลง่เขา้ถึงองคค์วามรูอ้ยู่บนสื่อ
สารสนเทศ 



เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
 
 
 

กลยทุธ ์5.5 สรา้งและด  าเนินการตาม
แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล 
(Individual Development Plan)   

5.5.1 รอ้ยละของบคุลากรท่ีมีต  าแหน่งสงูขึน้ 
(จ  าแนกตามสายงาน) 

กลยทุธ ์5.6 สรา้งความสมดลุของ
การท างาน คณุภาพชีวิต ความผกูพนั 
ขวญัก าลงัใจในการท างาน และ
วฒันธรรมองคก์รท่ีดีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

5.6.1 จ  านวนบคุลากรท่ีไดร้บัรางวลั / ไดร้บั
การยกย่องชมเชย 

 


