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วิสัยทศัน์ Vision 

วิจยัและการศกึษาบรูณาการมุง่สูว่ิศวกรรมระดบัโลก 

Interdisciplinary Research and Education towards World Class Engineering 

พันธกจิ Mission  

 มุง่สร้างสรรค์งานวิจยั นวตักรรม และวิชาการด้านวิศวกรรมเชิงบรูณาการระดบัโลก เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มี

ทกัษะแหง่โลกยคุใหมแ่ละสามารถพฒันางานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีตอบสนองสงัคมโลก 

 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 

วัฒนธรรมองค์กร 

M   Mastery   รู้แจ้ง รู้จริง สมเหต ุสมผล 
A    Altruism  มุง่ผลเพื่อผู้ อ่ืน 
H   Harmony   กลมกลืนกบัสรรพสิ่ง 
I    Integrity   มัน่คงยิ่งในคณุธรรม 
D   Determination  แนว่แนท่ า กล้าตดัสินใจ 
O   Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L   Leadership   ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
 
 
 
 
 

 

 



ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันางานวิจยัและนวตักรรมด้านวิศวกรรมเชิงบรูณาการเพ่ือตอบสนองสงัคมและ

ประชาคมโลก 

Interdisciplinary Engineering Research and Innovation Development for Global and 

Social Impact 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การศกึษาทางวิศวกรรมศาสตร์บนพืน้ฐานของผลลพัธ์ เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมในการ

แขง่ขนัระดบัสากล 

Outcome-based Engineering Education for Globally-Competent Graduates 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรมด้วยความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

Industrial Collaborations and Engineering Services Development with Social 

Responsibility 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจดัการบนพืน้ฐานของวิศวกรรมเพ่ือความยัง่ยืน 

  Administrative Management  based on Sustainable Engineering 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างภาพลกัษณ์และการสง่เสริมพฒันาทรัพยากรบคุคลเพื่อการแขง่ขนัระดบัโลก 

Branding and Enhancing Human Resources for World Class Competitiveness 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนางานวจิยัและนวัตกรรมด้านวศิวกรรมเชงิบูรณาการเพื่อ

ตอบสนองสังคมและประชาคมโลก 

Strategic Challenges 1.สร้างความเป็น unique เพ่ือการแขง่ขนัด้านวิจยัและเทคโนโลยีระดบัโลก 
            2.การขบัเคล่ือนประเทศสูอ่ตุสาหกรรมใหม่ 
            3.งานวิจยั interdisciplinary ยกระดบัคณุภาพชีวิต 
            4. Disruptive Technology น าสูก่ารเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว งานวิจยัจงึต้องยืดหยุ่นได้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
1.เกิดงานวิจยัและผลงาน
นวตักรรมบรูณาการแบบ 
Interdisciplinary เฉพาะ
ทาง มุง่เน้น 4 clusters 
ด้าน Health Care 
Engineering, Logistics 
and Railway 
Engineering, Digital 
Engineering และ 
Sustainable Engineering 
2.ปรับปรุงทรัพยากรด้าน
การวิจยัตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้
ผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบันานาชาติ 
3.มุง่ด าเนินการโครงการ
ขนาดใหญ่สอดคล้อง
นโยบายรัฐ โดยยึดโยงการ
พฒันาวิชาการเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขง่ขนัระดบันานาชาติ 
 
 

กลยทุธ์ 1.1  สร้างกลไก พฒันาและ
สง่เสริมการวิจยัเชิงบรูณาการแบบ 
Interdisciplinary เพ่ือความเป็นเลิศ 
มุง่เน้น 4 clusters ด้าน Health Care 
Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering โดยมุง่เน้นโจทย์ปัญหา
ความท้าทายระดบัโลก (Global 
Challenges) 

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

กลยทุธ์ 1.2  สร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือกบัสถาบนั การศกึษา และ
หนว่ยงานภาครัฐ อตุสาหกรรมชัน้น า
ระดบัสากล เพ่ือการขบัเคล่ือนอยา่ง
ก้าวกระโดด 

1.2.1 จ านวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ท่ียอมรับใน
ระดบันานาชาติ 

1.2.2 จ านวน Citation ในฐานข้อมลู 
Scopus 

กลยทุธ์ 1.3 จดัตัง้กรรมการขบัเคล่ือน
งานวิจยั โดยเชิญท่ีปรึกษาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทัง้ระดบั
ภาคอตุสาหกรรมเปา้หมาย
ภายในประเทศ และนกัวิจยั 
ผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ได้รับรางวลั 
โดดเดน่ระดบันานาชาติ 

1.3.1 จ านวนทนุวิจยัท่ีได้รับจากนานาชาติ 
1.3.2 จ านวนความร่วมมือกบัหนว่ยงาน
ภาครัฐ 
1.3.3 จ านวนความร่วมมือกบัองค์การ
ระหวา่งประเทศ 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
 กลยทุธ์ 1.4  ยกระดบัมาตรฐาน

สถานปฎิบตัวิิจยัตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล และบริหารจดัการ
ทรัพยากรวิจยั เพ่ือให้เป็นศนูย์กลาง
วิจยัท่ีดงึดดูนกัวิจยัจากภาคเอกชน
และภาคอตุสาหกรรมให้เกิดเครือข่าย
ร่วมวิจยั 

1.4.1 จ านวนสถานปฎิบตัวิิจยัท่ีได้รับรอง
มาตรฐานสากล 

 กลยทุธ์ 1.5  สรรหาและพฒันา
บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือ
สร้างผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบั
นานาชาติ 

1.5.1 จ านวนบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาให้
มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

 กลยทุธ์ 1.6  สร้างฐานข้อมลูความ
เช่ียวชาญบคุลากรและฐานข้อมลู
ผลงานวิจยั เพ่ือสร้างโอกาสในการ
จบัคู ่(Matching) ในการผลกัดนัการ
น าผลงานไปใช้จริง และสร้างงานวิจยั
ร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมตอบโจทย์
วิจยัจากภาคอตุสาหกรรม 

1.6.1 มีฐานข้อมลู และระบบสารสนเทศ ท่ี
สนบัสนนุในการมีข้อมลูความเช่ียวชาญของ
บคุลากรท่ีเป็นปัจจบุนั เพ่ือสนบัสนนุการท า 
Matching ทัง้สว่นงานวิจยั และงานบริการ
วิชาการ 

 1.6.2 มีฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ
บริหารงานวิจยัและเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีมี
ความเป็นปัจจบุนั 

 กลยทุธ์ 1.7  สร้าง Joint Lab ร่วมกบั
องค์กรชัน้น าระดบัสากล 

1.7.1 ร้อยละความร่วมมือ Joint Lab 
ร่วมกบัองค์กรชัน้น าระดบัสากล 

 กลยทุธ์ 1.8  ผลกัดนัการสร้าง 
อตัลกัษณ์ของแตล่ะภาควิชา/กลุม่
สาขาวิชา เพ่ือให้เกิดผลงานวิจยั 
โดดเดน่ 

1.8.1 ร้อยละของภาควิชา/กลุม่สาขาวิชาท่ี
สร้างผลงานวิจยัโดดเดน่ตามอตัลกัษณ์ของ
ตนเอง 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การศึกษาทางวศิวกรรมศาสตร์บนพืน้ฐานของผลลัพธ์เพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีความพร้อมในการแข่งขันระดบัสากล  

Strategic Challenges 1.อตัราการเกิดของประชากรลดลง 
   2.การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
   3.เทคโนโลยีมีบทบาทในการจดัการศกึษามากขึน้ 
   4.คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์และทกัษะของบณัฑิตในอนาคตมีการเปล่ียนแปลง 
   5.ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาและผู้ใช้บณัฑิต 
   6.อตัราประชากรผู้สงูวยัเพิ่มขึน้ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
1. มีหลกัสตูรตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ เรียน
และภาคอตุสาหกรรมให้
สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขง่ขนัโดยมุง่เน้น 
Outcome-Based 
Engineering และมุง่สู่
ความเป็นนานาชาติ โดย
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล ABET ใน
ระดบับริญญาตรี และ 
AUNQA ในระดบัปริญญา
โท-เอก รวมถึงการพฒันาสู ่
Digital Education 
2. เพ่ือสร้างบณัฑิตให้เป็น 
World Class Engineer 
และ Global Citizen โดยมี
ขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาตท่ีิมีทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 

กลยทุธ์ 2.1  ขบัเคล่ือนหลกัสตูรท่ี
สอดคล้อง 4 clusters ด้าน Health 
Care Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering 

2.1.1 จ านวนหลกัสตูรท่ีผลิตบณัฑิตให้มี
สมรรถนะท่ีสอดคล้อง 4 clusters ด้าน 
Health Care Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering 

กลยทุธ์ 2.2  หาโจทย์และสร้าง
ฐานข้อมลูความต้องการของผู้ เรียน 
เพ่ือสร้างหลกัสตูรในรูปแบบ Degree  
และ Non-Degree เพ่ือตอบโจทย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการเข้าสูส่งัคม
ผู้สงุอาย ุรวมถึงการพฒันาสู่ Digital 
Education 

2.2.1 จ านวนหลกัสตูรท่ีเกิดขึน้ใหมใ่น
รูปแบบ Degree  และ Non-Degree 

กลยทุธ์ 2.3  ปรับปรุงและพฒันา
หลกัสตูรเพ่ือผลกัดนัให้ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดบั
สากล (ABET/AUNQA) และมุง่เน้น
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดย
เน้นให้สอดคล้องกบัทิศทางของคณะ  

2.3.1 จ านวนหลกัสตูรท่ีได้รับการตรวจ
ประเมิน/รับรองคณุภาพตามมาตรฐาน
ระดบัสากล (ABET/AUNQA) 
2.3.2 ร้อยละของทกุหลกัสตูรท่ีได้รับการ
ตรวจประเมินภายในโดยผู้ทรงคณุวฒุิ/
มหาวิทยาลยั 
2.3.3 ร้อยละของหลกัสตูรท่ีได้รับการตรวจ
ประเมินภายในสว่นงาน 
 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
3. มีการน าผลงานวิจยัและ
นวตักรรมมาพฒันาการ
เรียนรู้ให้กบันกัศกึษา 
4. นกัศกึษาและศษิย์เก่า
เกิดความผกูพนัและ
ภาคภมูิใจในความเป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

กลยทุธ์ 2.4  ใช้เครือข่ายผู้ เช่ียวชาญ
จากตา่งประเทศ   ด้าน ABET และ 
AUNQA มาเป็นพ่ีเลีย้งเพื่อเตรียม
ความพร้อมและขบัเคล่ือนให้น าไปสู่
มาตรฐาน ABET และ AUNQA  

2.4.1 จ านวนผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ
และจ านวนครัง้ท่ีมาเป็นพ่ีเลีย้งและตรวจ
ประเมิน 

กลยทุธ์ 2.5  ผลกัดนัให้มีหลกัสตูร
บรูณาการความรู้ข้ามศาสตร์ทัง้
ภายในและภายนอกคณะในรูปแบบ
ตา่งๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือ
ตอบสนองสงัคม และตอบโจทย์
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว 

2.5.1 จ านวนหลกัสตูรบรูณาการท่ีเปิดสอน 
 
 

กลยทุธ์ 2.6  ผลกัดนัให้เป็นหลกัสตูร
นานาชาตหิรือจดัการเรียนการสอน
ด้วยภาษาองักฤษ 

2.6.1 จ านวนหลกัสตูรนานาชาตท่ีิเปิดสอน
เป็นภาษาองักฤษอย่างเตม็รูปแบบ 

กลยทุธ์ 2.7  ร่วมมือกบัสถาบนั 
การศกึษาชัน้น าตา่งประเทศให้มีการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Joint 
Degree / Cotutelle / 3+1 เพ่ือ
ยกระดบั และสง่เสริมการถ่ายทอด
ความรู้อยา่งทัว่ถึง  

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

 กลยทุธ์ 2.8  ปลกูฝังเตรียมพร้อม
สร้างทศันคตใินความเป็นวิศวกร
ส าหรับอนาคตและสร้างความผกูพนั
ความภาคภมูิใจในการเป็นวิศวะ 
มหิดล 

2.8.1 จ านวนกิจกรรมท่ีสร้างทศันคตใิน
ความเป็นวิศวกรส าหรับอนาคตและสร้าง
ความผกูพนัความภาคภมูิใจในการเป็น 
วิศวะมหิดล 

  2.8.2 ผลลพัท์การเรียนรู้ตามข้อ 2.8.1 และ
ผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
บณัฑิต (Student Outcome) 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
 กลยทุธ์ 2.9  สง่เสริมการแลกเปล่ียน

บคุลากรและนกัศกึษากบัสถาบนั 
ชัน้น าตา่งประเทศ  

2.9.1 จ านวนนกัศกึษา Inbound / 
Outbound  กบัสถาบนัชัน้น าตา่งประเทศ 

 กลยทุธ์ 2.10  สร้าง International 
One Stop Service Center เพ่ือเป็น
ศนูย์รวมและจดักิจกรรม  

2.10.1 มี International One Stop Service 
Center ภายในคณะ 

 กลยทุธ์ 2.11  สง่เสริมและจดั
กิจกรรมส าหรับนกัศกึษาให้
สอดคล้องกบั 21st Century Skills / 
Design Thinking Skills / 
Entrepreneurial  

2.11.1 จ านวนกิจกรรมนกัศกึษาท่ี
สอดคล้องกบั 21st Century Skills / 
Design Thinking Skills / Entrepreneurial 

 2.11.2 ผลลพัท์การเรียนรู้ตามข้อ 2.11.1 
และผลการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
บณัฑิต (Student Outcome) 

  2.11.3 ระดบัการพฒันานกัศกึษาให้เป็น 
Global Citizen  

 กลยทุธ์ 2.12  น าผลงานวิจยัและ
นวตักรรมมาสอดแทรกและปรับใช้ใน
เนือ้หารายวิชาเพ่ือการเรียนการสอน  

2.12.1 จ านวนรายวิชาท่ีน าผลงานวิจยัมา
ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 กลยทุธ์ 2.13  สง่เสริมนกัศกึษา
ปริญญาตรีร่วมท างานวิจยัในระดบั
สากล  

2.13.1 จ านวนนกัศกึษาปริญญาตรีร่วม
ท างานวิจยัในระดบัสากล 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวชิาการ

ทางวศิวกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

Strategic Challenges 1.ข้อจ ากดัของการเกือ้กลูพึง่พาระหวา่งสถาบนัการศกึษา สงัคม และภาคอตุสาหกรรม 
 2.ผลิตภณัฑ์จากการพฒันาเทคโนโลยีภายในประเทศ ขาดการยอมรับตามมาตรฐาน 

สากล เพ่ือน าไปสูก่ารแขง่ขนัในระดบันานาชาติ 
3.Social Engagement 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
1.  มีความร่วมมือและ
บริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการ
ภาคอตุสาหกรรมและ
สงัคมทัง้ในและ
ตา่งประเทศ และสร้าง
ผลตอบแทนและความ
เช่ือถือให้แก่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2.  มีการจดัตัง้ศนูย์บริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีมี
มาตรฐานสากลด้านการ
ทดสอบมาตรฐานและการ
อบรมทางอตุสาหกรรม 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการ
แขง่ขนั 
3.  มีนวตักรรมเชิง 
บรูณาการและบริการ
วิชาการ เพ่ือความ
รับผิดชอบและสร้าง
มลูคา่เพิ่มตอ่สงัคม 

กลยทุธ์ 3.1  สร้างเครือขา่ยและ
ผลกัดนัให้เกิดผลงาน/งานบริการ
วิชาการจากความร่วมมือกบั
ภาคอตุสาหกรรม ท่ีสง่ผลกระทบตอ่
สงัคมและวิชาชีพทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

3.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/
ผลงานจากความร่วมมือกบัภาค 
อตุสาหกรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและ
วิชาชีพทัง้ในและตา่งประเทศ 

กลยทุธ์ 3.2  เช่ือมโยงและก่อให้เกิด
การบริการวิชาการร่วมกบัหนว่ยงาน
ก าหนดและควบคมุมาตรฐานและ
ภาคอตุสาหกรรม เพ่ือสร้างการ
บริการวิชาการและรับจ้างวิจยัท่ี
สอดคล้องกบันโยบายหลกัของ
ประเทศ 

3.2.1 จ านวนบริการวิชาการและรับจ้างวิจยั
ท่ีสอดคล้องกบันโยบายหลกัของประเทศ 
3.2.2 จ านวนหลกัสตูรท่ีให้การอบรมกบั
บคุลากรและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
นโยบายหลกัของประเทศ 
3.2.3 จ านวนหลกัสตูรท่ีให้การอบรมกบั
บคุลากรของหนว่ยงานภาคอตุสาหกรรม
และเอกชน 
3.2.4 จ านวนศนูย์ทดสอบท่ีได้มาตรฐาน 
สากล 

กลยทุธ์ 3.3  สง่เสริมการบรูณาการ
ทางวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม 

3.3.1 จ านวนกิจกรรมท่ีช่วยแก้ไขปัญหา / 
สร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคม 
3.3.2 จ านวนชมุชนท่ีได้รับการพฒันาให้มี
ความเข้มแข็ง 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการบนพืน้ฐานของวศิวกรรมเพื่อความยั่งยนื  
 

Strategic Challenges 1.เทคโนโลยีมีบทบาทสงูในการบริหารจดัการองค์กร 
   2.สถาบนัการศกึษาขยายตวัสูก่ารแขง่ขนัระดบัภมูิภาคและระดบัโลกมากขึน้  
   3.สถาบนัการศกึษามุง่เชิงพาณิชย์มากขึน้ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
1.ยกระดบัการบริหารบน 
IT-Based อยา่งเตม็
รูปแบบ สอดคล้องกบัการ
ประกนัคณุภาพ EdPEx 
อยา่งมีธรรมาภิบาล 
2.  มีการจดัการฐานข้อมลู
หนว่ยงานตา่งๆ 
3. มีการประยกุต์ศาสตร์
ด้านวิศวกรรมเพ่ือความ
ยัง่ยืน (Sustainable 
Engineering) ในการ
บริหารจดัการและมุง่สูก่าร
เป็น Green Organization 
เพ่ือเป็นคณะต้นแบบและ
ได้รับรางวลัระดบัชาติ 

กลยทุธ์ 4.1  สง่เสริมการบริหารและ
ด าเนินการบนพืน้ฐานธรรมาภิบาล
และการประกนัคณุภาพโดยใช้ 
EdPEx 

4.1.1 คะแนนตรวจประเมิน EdPEx อยูท่ี่
ระดบั 300  ขึน้ไป 

4.1.2 ร้อยละของการน าข้อมลูท่ีเปิดเผยได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตามเกณฑ์การประเมิน
คณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสว่นงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)   

กลยทุธ์ 4.2 การวิเคราะห์ต้นทนุของ
การด าเนินงานและการวางแผนทาง
การเงินท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
ความยัง่ยืน 

4.2.1 ผลประกอบการของคณะมีรายรับ
มากกวา่รายจา่ย 
 

กลยทุธ์ 4.3 การบริหารจดัการ 
กลยทุธ์และการด าเนินงานเพ่ือความ
ยัง่ยืนขององค์กรให้สอดคล้องกบั
ความเปล่ียนแปลงระดบัสากล  
โดยใช้เคร่ืองมือทางธุรกิจ/Digital 
(Business Intelligence) ให้เกิด
คณุภาพและยัง่ยืน 

4.3.1 ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีด าเนินงานตามแผนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

กลยทุธ์ 4.4 พฒันาระบบ IT-Based 
Management เพ่ือการบริหารและ
ด าเนินงานให้มีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพอยา่งโดดเดน่ 

4.4.1 ร้อยละของกระบวนงานท่ีได้ท า 
Digital Transformation 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
 กลยทุธ์ 4.5 ปรับปรุงและพฒันา

ทรัพยากรทางกายภาพเพ่ือรองรับ
การจดัการเรียนการสอน การวิจยั 
และบริการวิชาการให้สอดคล้องกบั
การบริหารจดัการสมยัใหมแ่ละ
ทดัเทียมนานาชาติ 

4.5.1 ร้อยละของทรัพยากรทางกายภาพท่ี
ได้รับการปรับปรุง  

 กลยทุธ์ 4.6  ประยกุต์ใช้ศาสตร์
วิศวกรรมเพื่อความยัง่ยืน 
(Sustainable Engineering) ในการ
บริหารจดัการและมุง่สูก่ารเป็น 
Green Organization 

4.6.1 จ านวนผลงานท่ีน ามาเป็นโครงการ
ต้นแบบ     

 4.6.2 จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวลัระดบัชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
การแข่งขันระดับโลก   
Strategic Challenges 1.การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการชว่ยแก้ปัญหา 
   2.ความหลากหลายของรูปแบบการส่ือสาร 
   3.การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบคุคลให้รับมือกระแสโลกาภิวตัน์    

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
1.  คณะมีอตัลกัษณ์และ
ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ใน
การสร้างบณัฑิต 
ผลงานวิจยั และวิชาการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้
เป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 
2.  บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุมี
สมรรถนะท่ีสงูขึน้และ
ศกัยภาพพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 
3.  บคุลากรมีคณุภาพชีวิต 
ความผกูพนัตอ่องค์กร 
และความสมดลุของการ
ท างาน 
 
 

กลยทุธ์ 5.1 สร้างภาพลกัษณ์องค์กร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ให้โดดเดน่และ
ชดัเจน 

5.1.1 จ านวนผู้ เข้าชมเว็บไซต์คณะ 
 
 

กลยทุธ์ 5.2  สร้างกลไกและ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่
ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีทัง้ใน
และตา่งประเทศ น าไปสูก่ารสร้าง
ความร่วมมือทางด้าน Health Care 
Engineering, Logistics and 
Railway Engineering, Digital 
Engineering และ Sustainable 
Engineering อยา่งมีระบบและยัง่ยืน 

5.2.1 จ านวนผู้ เข้าชมใน EG Chanel 

5.2.2 จ านวน Like/Share/Comment ท่ีเป็น
เชิงสร้างสรรค์ บนส่ือ Facebook ท่ีเป็น
ทางการของคณะ 
5.2.3 จ านวนหนงัสัน้ท่ีเผยแพร่ในส่ือ 
Youtube และจ านวนผู้ เข้าชม 
 

กลยทุธ์ 5.3 สร้างระบบและกลไก 
การส่ือสารองค์กรแบบบรูณาการและ
สง่เสริมให้ทกุหนว่ยงานด าเนินการ
ตามระบบเพ่ือให้การบริหารจดัการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั   

5.3.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีรับรู้ขา่วสารการ
ด าเนินงานคณะ 
5.3.2 ร้อยละของบคุลากรท่ีเข้าใจทิศทาง
ของคณะ 

กลยทุธ์ 5.4 น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการ
ความรู้อยา่งยัง่ยืน ให้เป็นแหลง่
เข้าถึง แบง่ปัน แลกเปล่ียนความรู้ 
และพฒันาปรับปรุงข้อมลูความรู้
อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ด้านKM/R2R/CQI 
ให้เป็นมืออาชีพและมีขีดความ 
สามารถในการแขง่ขนัระดบัโลก 

5.4.1 มีแหลง่เข้าถึงองค์ความรู้อยูบ่นส่ือ
สารสนเทศ 
5.4.2 ร้อยละของบคุลากรท่ีเข้าถึงและ
พฒันาข้อมลูองค์ความรู้บนส่ือสารสนเทศ 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
 กลยทุธ์ 5.5 สร้างและด าเนินการตาม

แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล 
(Individual Development Plan)   
 

5.5.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีมีต าแหนง่สงูขึน้ 
(จ าแนกตามสายงาน) 

 5.5.2 ร้อยละของบคุลากรท่ีมีการจดัท า
แผนพฒันารายบคุคล 

 
 

 5.5.3 ร้อยละของบคุลากรท่ีด าเนินงานตาม
แผนพฒันารายบคุคล 

 กลยทุธ์ 5.6  สร้างความสมดลุของ
การท างาน คณุภาพชีวิต ความผกูพนั 
ขวญัก าลงัใจในการท างาน และ
วฒันธรรมองค์กรท่ีดีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

5.6.1 จ านวนบคุลากรท่ีได้รับรางวลั / ได้รับ
การยกยอ่งชมเชย 

 5.6.2 ร้อยละความผกูพนัของบคุลากร 
 5.6.3 อตัราการลาออก การโอนย้าย การ

ขาดงานของบคุลากรลดลง 
 กลยทุธ์ 5.7 สง่เสริมการสร้างทศันคติ

ท่ีดีในการท างาน การวิจยั การเรียน
การสอน และบริการวิชาการของ
บคุลากรคณะในทกุระดบั 

5.7.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีมีทศันคตใินการ
ท างานท่ีดีขึน้ 
 

 


