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วิสัยทัศน์ Vision
วิจยั และการศึกษาบูรณาการมุง่ สูว่ ิศวกรรมระดับโลก
Interdisciplinary Research and Education towards World Class Engineering

พันธกิจ Mission
มุง่ สร้ างสรรค์งานวิจยั นวัตกรรม และวิชาการด้ านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มี
ทักษะแห่งโลกยุคใหม่และสามารถพัฒนางานด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งที่ตอบสนองสังคมโลก
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

วัฒนธรรมองค์ กร
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Mastery
Altruism
Harmony
Integrity
Determination
Originality
Leadership

รู้แจ้ ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
มุง่ ผลเพื่อผู้อื่น
กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
มัน่ คงยิ่งในคุณธรรม
แน่วแน่ทา กล้ าตัดสินใจ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่
ใฝ่ ใจเป็ นผู้นา

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1

การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้ านวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองสังคมและ
ประชาคมโลก
Interdisciplinary Engineering Research and Innovation Development for Global and
Social Impact

ยุทธศาสตร์ ที่ 2

การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ บนพื ้นฐานของผลลัพธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้ อมในการ
แข่งขันระดับสากล
Outcome-based Engineering Education for Globally-Competent Graduates

ยุทธศาสตร์ ที่ 3

การพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรมด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม
Industrial Collaborations and Engineering Services Development with Social
Responsibility

ยุทธศาสตร์ ที่ 4

การบริ หารจัดการบนพื ้นฐานของวิศวกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
Administrative Management based on Sustainable Engineering

ยุทธศาสตร์ ที่ 5

การสร้ างภาพลักษณ์และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการแข่งขันระดับโลก
Branding and Enhancing Human Resources for World Class Competitiveness

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้ านวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพื่อ
ตอบสนองสังคมและประชาคมโลก
Strategic Challenges 1.สร้ างความเป็ น unique เพื่อการแข่งขันด้ านวิจยั และเทคโนโลยีระดับโลก
2.การขับเคลื่อนประเทศสูอ่ ตุ สาหกรรมใหม่
3.งานวิจยั interdisciplinary ยกระดับคุณภาพชีวิต
4. Disruptive Technology นาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิจยั จึงต้ องยืดหยุ่นได้
เป้ าประสงค์
1.เกิดงานวิจยั และผลงาน
นวัตกรรมบูรณาการแบบ
Interdisciplinary เฉพาะ
ทาง มุง่ เน้ น 4 clusters
ด้ าน Health Care
Engineering, Logistics
and Railway
Engineering, Digital
Engineering และ
Sustainable Engineering
2.ปรับปรุงทรัพยากรด้ าน
การวิจยั ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล เพื่อให้ ได้
ผลงานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
3.มุง่ ดาเนินการโครงการ
ขนาดใหญ่สอดคล้ อง
นโยบายรัฐ โดยยึดโยงการ
พัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1 สร้ างกลไก พัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจยั เชิงบูรณาการแบบ
Interdisciplinary เพื่อความเป็ นเลิศ
มุง่ เน้ น 4 clusters ด้ าน Health Care
Engineering, Logistics and
Railway Engineering, Digital
Engineering และ Sustainable
Engineering โดยมุง่ เน้ นโจทย์ปัญหา
ความท้ าทายระดับโลก (Global
Challenges)

กลยุทธ์ 1.2 สร้ างเครื อข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมชันน
้ า
ระดับสากล เพื่อการขับเคลื่อนอย่าง
ก้ าวกระโดด
กลยุทธ์ 1.3 จัดตังกรรมการขั
้
บเคลื่อน
งานวิจยั โดยเชิญที่ปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทังระดั
้ บ
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายในประเทศ และนักวิจยั
ผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ได้ รับรางวัล
โดดเด่นระดับนานาชาติ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1.1.1 จานวนผลงานวิจยั ที่เป็ น
Interdisciplinary ของ 4 clusters ด้ าน
Health Care Engineering, Logistics and
Railway Engineering, Digital
Engineering และ Sustainable
Engineering
1.1.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ที่เป็ น
Interdisciplinary ของ 4 clusters ด้ าน
Health Care Engineering, Logistics and
Railway Engineering, Digital
Engineering และ Sustainable
Engineering
1.2.1 จานวนผลงานวิจยั ตีพิมพ์ที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
1.2.2 จานวน Citation ในฐานข้ อมูล
Scopus
1.3.1 จานวนทุนวิจยั ที่ได้ รับจากนานาชาติ
1.3.2 จานวนความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ
1.3.3 จานวนความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.4 ยกระดับมาตรฐาน
สถานปฎิบตั วิ ิจยั ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล และบริหารจัดการ
ทรัพยากรวิจยั เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลาง
วิจยั ที่ดงึ ดูดนักวิจยั จากภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรมให้ เกิดเครื อข่าย
ร่วมวิจยั
กลยุทธ์ 1.5 สรรหาและพัฒนา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อ
สร้ างผลงานเป็ นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1.4.1 จานวนสถานปฎิบตั วิ ิจยั ที่ได้ รับรอง
มาตรฐานสากล

1.5.1 จานวนบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนาให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

กลยุทธ์ 1.6 สร้ างฐานข้ อมูลความ
เชี่ยวชาญบุคลากรและฐานข้ อมูล
ผลงานวิจยั เพื่อสร้ างโอกาสในการ
จับคู่ (Matching) ในการผลักดันการ
นาผลงานไปใช้ จริง และสร้ างงานวิจยั
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์
วิจยั จากภาคอุตสาหกรรม

1.6.1 มีฐานข้ อมูล และระบบสารสนเทศ ที่
สนับสนุนในการมีข้อมูลความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่เป็ นปัจจุบนั เพื่อสนับสนุนการทา
Matching ทังส่
้ วนงานวิจยั และงานบริการ
วิชาการ
1.6.2 มีฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศ
บริหารงานวิจยั และเผยแพร่ผลงานวิจยั ที่มี
ความเป็ นปัจจุบนั
กลยุทธ์ 1.7 สร้ าง Joint Lab ร่วมกับ 1.7.1 ร้ อยละความร่วมมือ Joint Lab
องค์กรชันน
้ าระดับสากล
ร่วมกับองค์กรชันน
้ าระดับสากล
กลยุทธ์ 1.8 ผลักดันการสร้ าง
อัตลักษณ์ของแต่ละภาควิชา/กลุม่
สาขาวิชา เพื่อให้ เกิดผลงานวิจยั
โดดเด่น

1.8.1 ร้ อยละของภาควิชา/กลุม่ สาขาวิชาที่
สร้ างผลงานวิจยั โดดเด่นตามอัตลักษณ์ของ
ตนเอง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ บนพืน้ ฐานของผลลัพธ์ เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความพร้ อมในการแข่ งขันระดับสากล
Strategic Challenges 1.อัตราการเกิดของประชากรลดลง
2.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยน
3.เทคโนโลยีมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ ้น
4.คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และทักษะของบัณฑิตในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง
5.ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
6.อัตราประชากรผู้สงู วัยเพิ่มขึ ้น
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1. มีหลักสูตรตอบโจทย์
กลยุทธ์ 2.1 ขับเคลื่อนหลักสูตรที่
2.1.1 จานวนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้ มี
ความต้ องการของผู้เรี ยน สอดคล้ อง 4 clusters ด้ าน Health สมรรถนะที่สอดคล้ อง 4 clusters ด้ าน
และภาคอุตสาหกรรมให้ Care Engineering, Logistics and Health Care Engineering, Logistics and
สามารถเพิ่มขีด
Railway Engineering, Digital
Railway Engineering, Digital
ความสามารถในการ
Engineering และ Sustainable
Engineering และ Sustainable
แข่งขันโดยมุง่ เน้ น
Engineering
Engineering
Outcome-Based
กลยุทธ์ 2.2 หาโจทย์และสร้ าง
2.2.1 จานวนหลักสูตรที่เกิดขึ ้นใหม่ใน
Engineering และมุง่ สู่
ฐานข้ อมูลความต้ องการของผู้เรี ยน รูปแบบ Degree และ Non-Degree
ความเป็ นนานาชาติ โดย เพื่อสร้ างหลักสูตรในรูปแบบ Degree
ได้ รับการรับรองตามเกณฑ์ และ Non-Degree เพื่อตอบโจทย์การ
มาตรฐานสากล ABET ใน เรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการเข้ าสูส่ งั คม
ระดับบริญญาตรี และ
ผู้สงุ อายุ รวมถึงการพัฒนาสู่ Digital
AUNQA ในระดับปริญญา Education
โท-เอก รวมถึงการพัฒนาสู่ กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงและพัฒนา
2.3.1 จานวนหลักสูตรที่ได้ รับการตรวจ
Digital Education
หลักสูตรเพื่อผลักดันให้ ได้ รับการ
ประเมิน/รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้ างบัณฑิตให้ เป็ น รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ระดับสากล (ABET/AUNQA)
World Class Engineer
สากล (ABET/AUNQA) และมุง่ เน้ น 2.3.2 ร้ อยละของทุกหลักสูตรที่ได้ รับการ
และ Global Citizen โดยมี ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน โดย ตรวจประเมินภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/
ขีดความสามารถในการ
เน้ นให้ สอดคล้ องกับทิศทางของคณะ มหาวิทยาลัย
แข่งขันทังในระดั
้
บชาติและ
2.3.3 ร้ อยละของหลักสูตรที่ได้ รับการตรวจ
นานาชาติที่มีทกั ษะ
ประเมินภายในส่วนงาน
ศตวรรษที่ 21

เป้ าประสงค์
3. มีการนาผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมมาพัฒนาการ
เรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษา
4. นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกิดความผูกพันและ
ภาคภูมิใจในความเป็ น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.4 ใช้ เครื อข่ายผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ ด้ าน ABET และ
AUNQA มาเป็ นพี่เลี ้ยงเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมและขับเคลื่อนให้ นาไปสู่
มาตรฐาน ABET และ AUNQA
กลยุทธ์ 2.5 ผลักดันให้ มีหลักสูตร
บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ทงั ้
ภายในและภายนอกคณะในรูปแบบ
ต่างๆ ทังระยะสั
้
นและระยะยาวเพื
้
่อ
ตอบสนองสังคม และตอบโจทย์
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
กลยุทธ์ 2.6 ผลักดันให้ เป็ นหลักสูตร
นานาชาติหรื อจัดการเรี ยนการสอน
ด้ วยภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ 2.7 ร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาชันน
้ าต่างประเทศให้ มีการ
เรี ยนการสอนในรูปแบบ Joint
Degree / Cotutelle / 3+1 เพื่อ
ยกระดับ และส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้อย่างทัว่ ถึง
กลยุทธ์ 2.8 ปลูกฝังเตรี ยมพร้ อม
สร้ างทัศนคติในความเป็ นวิศวกร
สาหรับอนาคตและสร้ างความผูกพัน
ความภาคภูมิใจในการเป็ นวิศวะ
มหิดล

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
2.4.1 จานวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
และจานวนครัง้ ที่มาเป็ นพี่เลี ้ยงและตรวจ
ประเมิน

2.5.1 จานวนหลักสูตรบูรณาการที่เปิ ดสอน

2.6.1 จานวนหลักสูตรนานาชาติที่เปิ ดสอน
เป็ นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ
2.7.1 จานวนหลักสูตรที่มีการเรี ยนการสอน
ในรูปแบบ Joint Degree / Cotutelle / 3+1

2.8.1 จานวนกิจกรรมที่สร้ างทัศนคติใน
ความเป็ นวิศวกรสาหรับอนาคตและสร้ าง
ความผูกพันความภาคภูมิใจในการเป็ น
วิศวะมหิดล
2.8.2 ผลลัพท์การเรี ยนรู้ตามข้ อ 2.8.1 และ
ผลการประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของ
บัณฑิต (Student Outcome)

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.9 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษากับสถาบัน
ชันน
้ าต่างประเทศ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
2.9.1 จานวนนักศึกษา Inbound /
Outbound กับสถาบันชันน
้ าต่างประเทศ

กลยุทธ์ 2.10 สร้ าง International
One Stop Service Center เพื่อเป็ น
ศูนย์รวมและจัดกิจกรรม

2.10.1 มี International One Stop Service
Center ภายในคณะ

กลยุทธ์ 2.11 ส่งเสริมและจัด
กิจกรรมสาหรับนักศึกษาให้
สอดคล้ องกับ 21st Century Skills /
Design Thinking Skills /
Entrepreneurial

2.11.1 จานวนกิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคล้ องกับ 21st Century Skills /
Design Thinking Skills / Entrepreneurial

กลยุทธ์ 2.12 นาผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมมาสอดแทรกและปรับใช้ ใน
เนื ้อหารายวิชาเพื่อการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ 2.13 ส่งเสริมนักศึกษา
ปริญญาตรี ร่วมทางานวิจยั ในระดับ
สากล

2.12.1 จานวนรายวิชาที่นาผลงานวิจยั มา
ใช้ ในการเรี ยนการสอน

2.11.2 ผลลัพท์การเรี ยนรู้ตามข้ อ 2.11.1
และผลการประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของ
บัณฑิต (Student Outcome)
2.11.3 ระดับการพัฒนานักศึกษาให้ เป็ น
Global Citizen

2.13.1 จานวนนักศึกษาปริ ญญาตรี ร่วม
ทางานวิจยั ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการ
ทางวิศวกรรมด้ วยความรั บผิดชอบต่ อสังคม
Strategic Challenges 1.ข้ อจากัดของการเกื ้อกูลพึง่ พาระหว่างสถาบันการศึกษา สังคม และภาคอุตสาหกรรม
2.ผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ ขาดการยอมรับตามมาตรฐาน
สากล เพื่อนาไปสูก่ ารแข่งขันในระดับนานาชาติ
3.Social Engagement
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1. มีความร่วมมือและ
กลยุทธ์ 3.1 สร้ างเครื อข่ายและ
3.1.1 จานวนโครงการบริการวิชาการ/
บริการวิชาการที่ตอบสนอง ผลักดันให้ เกิดผลงาน/งานบริการ
ผลงานจากความร่วมมือกับภาค
ความต้ องการ
วิชาการจากความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมที่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและ
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม ที่สง่ ผลกระทบต่อ วิชาชีพทังในและต่
้
างประเทศ
สังคมทังในและ
้
สังคมและวิชาชีพทังในและ
้
ต่างประเทศ และสร้ าง
ต่างประเทศ
ผลตอบแทนและความ
กลยุทธ์ 3.2 เชื่อมโยงและก่อให้ เกิด 3.2.1 จานวนบริการวิชาการและรับจ้ างวิจยั
เชื่อถือให้ แก่คณะ
การบริ การวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ที่สอดคล้ องกับนโยบายหลักของประเทศ
วิศวกรรมศาสตร์
กาหนดและควบคุมมาตรฐานและ
3.2.2 จานวนหลักสูตรที่ให้ การอบรมกับ
2. มีการจัดตังศู
้ นย์บริการ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้ างการ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาการและวิชาชีพที่มี
บริการวิชาการและรับจ้ างวิจยั ที่
นโยบายหลักของประเทศ
มาตรฐานสากลด้ านการ สอดคล้ องกับนโยบายหลักของ
3.2.3 จานวนหลักสูตรที่ให้ การอบรมกับ
ทดสอบมาตรฐานและการ ประเทศ
บุคลากรของหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
อบรมทางอุตสาหกรรม
และเอกชน
เพื่อสร้ างโอกาสทางการ
3.2.4 จานวนศูนย์ทดสอบที่ได้ มาตรฐาน
แข่งขัน
สากล
3. มีนวัตกรรมเชิง
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมการบูรณาการ 3.3.1 จานวนโครงการหรื อกิจกรรมที่ชว่ ย
บูรณาการและบริ การ
ทางวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบ
แก้ ไขปัญหา / สร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
วิชาการ เพื่อความ
ต่อสังคม
และสังคม
รับผิดชอบและสร้ าง
3.3.2 จานวนชุมชนที่ได้ รับการพัฒนาให้ มี
มูลค่าเพิ่มต่อสังคม
ความเข้ มแข็ง

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การบริหารจัดการบนพืน้ ฐานของวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
Strategic Challenges 1.เทคโนโลยีมีบทบาทสูงในการบริหารจัดการองค์กร
2.สถาบันการศึกษาขยายตัวสูก่ ารแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ ้น
3.สถาบันการศึกษามุง่ เชิงพาณิชย์มากขึ ้น
เป้ าประสงค์
1.ยกระดับการบริหารบน
IT-Based อย่างเต็ม
รูปแบบ สอดคล้ องกับการ
ประกันคุณภาพ EdPEx
อย่างมีธรรมาภิบาล
2. มีการจัดการฐานข้ อมูล
หน่วยงานต่างๆ
3. มีการประยุกต์ศาสตร์
ด้ านวิศวกรรมเพื่อความ
ยัง่ ยืน (Sustainable
Engineering) ในการ
บริหารจัดการและมุง่ สูก่ าร
เป็ น Green Organization
เพื่อเป็ นคณะต้ นแบบและ
ได้ รับรางวัลระดับชาติ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการบริ หารและ
ดาเนินการบนพื ้นฐานธรรมาภิบาล
และการประกันคุณภาพโดยใช้
EdPEx

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
4.1.1 คะแนนตรวจประเมิน EdPEx อยูท่ ี่
ระดับ 300 ขึ ้นไป

กลยุทธ์ 4.2 การวิเคราะห์ต้นทุนของ
การดาเนินงานและการวางแผนทาง
การเงินที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อ
ความยัง่ ยืน
กลยุทธ์ 4.3 การบริหารจัดการ
กลยุทธ์และการดาเนินงานเพื่อความ
ยัง่ ยืนขององค์กรให้ สอดคล้ องกับ
ความเปลี่ยนแปลงระดับสากล
โดยใช้ เครื่ องมือทางธุรกิจ/Digital
(Business Intelligence) ให้ เกิด
คุณภาพและยัง่ ยืน
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาระบบ IT-Based
Management เพื่อการบริหารและ
ดาเนินงานให้ มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างโดดเด่น

4.2.1 ผลประกอบการของคณะมีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย

4.1.2 ร้ อยละของการนาข้ อมูลที่เปิ ดเผยได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

4.3.1 ร้ อยละของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินงานตามแผนและ
ระยะเวลาที่กาหนด

4.4.1 ร้ อยละของกระบวนงานที่ได้ ทา
Digital Transformation

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 4.5 ปรับปรุงและพัฒนา
ทรัพยากรทางกายภาพเพื่อรองรับ
การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั
และบริการวิชาการให้ สอดคล้ องกับ
การบริ หารจัดการสมัยใหม่และ
ทัดเทียมนานาชาติ
กลยุทธ์ 4.6 ประยุกต์ใช้ ศาสตร์
วิศวกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Engineering) ในการ
บริหารจัดการและมุง่ สูก่ ารเป็ น
Green Organization

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
4.5.1 ร้ อยละของทรัพยากรทางกายภาพที่
ได้ รับการปรับปรุง

4.6.1 จานวนผลงานที่นามาเป็ นโครงการ
ต้ นแบบ
4.6.2 จานวนผลงานที่ได้ รับรางวัลระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การสร้ างภาพลักษณ์ และการส่ งเสริมพัฒนาทรั พยากรบุคคลเพื่อ
การแข่ งขันระดับโลก
Strategic Challenges 1.การใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการช่วยแก้ ปัญหา
2.ความหลากหลายของรูปแบบการสื่อสาร
3.การเตรี ยมความพร้ อมทรัพยากรบุคคลให้ รับมือกระแสโลกาภิวตั น์
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
1. คณะมีอตั ลักษณ์และ กลยุทธ์ 5.1 สร้ างภาพลักษณ์องค์กร 5.1.1 จานวนผู้เข้ าชมเว็บไซต์คณะ
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นใน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
การสร้ างบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ โดดเด่นและ
ผลงานวิจยั และวิชาการ ชัดเจน
ด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ให้
กลยุทธ์ 5.2 สร้ างกลไกและ
5.2.1 จานวนผู้เข้ าชมใน EG Chanel
เป็ นที่ยอมรับในระดับ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่
สากล
ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีทงใน
ั้
5.2.2 จานวน Like/Share/Comment ที่เป็ น
2. บุคลากรสายวิชาการ และต่างประเทศ นาไปสูก่ ารสร้ าง
เชิงสร้ างสรรค์ บนสื่อ Facebook ที่เป็ น
และสายสนับสนุนมี
ความร่วมมือทางด้ าน Health Care ทางการของคณะ
สมรรถนะที่สงู ขึ ้นและ
Engineering, Logistics and
5.2.3 จานวนหนังสันที
้ ่เผยแพร่ในสื่อ
ศักยภาพพร้ อมรับการ
Railway Engineering, Digital
Youtube และจานวนผู้เข้ าชม
เปลี่ยนแปลง
Engineering และ Sustainable
3. บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิต Engineering อย่างมีระบบและยัง่ ยืน
ความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ 5.3 สร้ างระบบและกลไก
5.3.1 ร้ อยละของบุคลากรที่รับรู้ขา่ วสารการ
และความสมดุลของการ การสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการและ ดาเนินงานคณะ
ทางาน
ส่งเสริมให้ ทกุ หน่วยงานดาเนินการ 5.3.2 ร้ อยละของบุคลากรที่เข้ าใจทิศทาง
ตามระบบเพื่อให้ การบริหารจัดการ ของคณะ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กลยุทธ์ 5.4 นาระบบเทคโนโลยี
5.4.1 มีแหล่งเข้ าถึงองค์ความรู้อยูบ่ นสื่อ
สารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการ สารสนเทศ
ความรู้อย่างยัง่ ยืน ให้ เป็ นแหล่ง
5.4.2 ร้ อยละของบุคลากรที่เข้ าถึงและ
เข้ าถึง แบ่งปั น แลกเปลี่ยนความรู้
พัฒนาข้ อมูลองค์ความรู้บนสื่อสารสนเทศ
และพัฒนาปรับปรุงข้ อมูลความรู้
อย่างต่อเนื่อง ทังด้
้ านKM/R2R/CQI
ให้ เป็ นมืออาชีพและมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันระดับโลก

เป้ าประสงค์

กลยุทธ์
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
กลยุทธ์ 5.5 สร้ างและดาเนินการตาม 5.5.1 ร้ อยละของบุคลากรที่มีตาแหน่งสูงขึ ้น
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(จาแนกตามสายงาน)
(Individual Development Plan)
5.5.2 ร้ อยละของบุคลากรที่มีการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
5.5.3 ร้ อยละของบุคลากรที่ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
กลยุทธ์ 5.6 สร้ างความสมดุลของ
5.6.1 จานวนบุคลากรที่ได้ รับรางวัล / ได้ รับ
การทางาน คุณภาพชีวิต ความผูกพัน การยกย่องชมเชย
ขวัญกาลังใจในการทางาน และ
5.6.2 ร้ อยละความผูกพันของบุคลากร
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของคณะ
5.6.3 อัตราการลาออก การโอนย้ าย การ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขาดงานของบุคลากรลดลง
กลยุทธ์ 5.7 ส่งเสริมการสร้ างทัศนคติ 5.7.1 ร้ อยละของบุคลากรที่มีทศั นคติในการ
ที่ดีในการทางาน การวิจยั การเรี ยน ทางานที่ดีขึ ้น
การสอน และบริ การวิชาการของ
บุคลากรคณะในทุกระดับ

