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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
1. กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานยุท ธศาสตร์ แ ละงบประมาณได้ก าหนดการจัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ จัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 ในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมระดม
สมองประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ ผูช้ ่ วยคณบดี ซึ่ งได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
จัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ใ นคราวเดี ย วกัน ด้ว ย รวมทั้ง หัว หน้า งาน ที ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
งบประมาณ และวิทยากรรับเชิญ โดยมีกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดังแสดงในรู ปที่ 1.1
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

นโยบาย/วิสยั ทัศน์/พันธกิจ

จัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูบ้ ริ หารคณะ

คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ร่ าง 1 )

พิจารณา(ร่ าง 1) โดยผูบ้ ริ หารและ

ผูบ้ ริ หารคณะ คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการ

จัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูบ้ ริ หารคณะ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ร่ าง 2 )
เผยแพร่ (ร่ าง 2) ผ่านเวปไซด์เพื่อรับความ

งานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่ อสารองค์กร งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คิดเห็นจากประชาคม

จัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผูบ้ ริ หารคณะ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ร่ าง 3 )

นาเสนอคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ร่ าง 3)

นาเสนอกรรมการประจาส่วนงานเพื่อ
พิจารณา

กรรมการประจาส่ วนงาน

แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562

รู ปที่ 1.1 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 1.1 รายละเอียดกาหนดการและกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
ลาดับ
วันที่
1 8 ต.ค.58

กระบวนการ
รายละเอียดงาน
เสนอคณบดีทราบกาหนดการจัดทา เสนอกาหนดการจัดประชุม
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559-2562
เชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
ต่อคณบดี
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทา
ระดมสมองจัดทาแผน
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์/พิจารณา/เห็นชอบ
สรุ ปผลการพิจารณา

2

12-14ต.ค.58

3

15-16 ต.ค.58 ยกร่ าง 1 แผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.25592562

4

5

6

7

ยกร่ าง 1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2559-2562 เนื้ อหา ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั
โครงการ
21 ต.ค.58
ประชุมคณะกรรมการจัดทา
พิจารณาร่ าง 1 แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ฯ พิจารณาร่ าง 1
เนื้อหา ค่าเป้ าประสงค์ กลยุทธ์
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ตัวชี้วดั เสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 แก้ไข/เพิ่มเติม
22-28 ต.ค.58 จัดทาร่ าง 2 แผนยุทธศาสตร์ คณะ -จัดทาร่ าง 2 แผนยุทธศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 โดยนาผลสรุ ปจากการประชุม
ส่ งเสนอประชาคมผ่านทางเวปไซด์ คณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ มาปรับปรุ ง/
เพิม่ เติม/แก้ไข
-นาร่ าง 2 ขึ้นเวปไซด์เสนอ
ประชาคม
30 ต.ค.58
คณะกรรมการจัดทาแผน
คณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ พบประชาคม
ยุทธศาสตร์ฯ แถลงแผน
ยุทธศาสตร์ และสร้างความ
เข้าใจในร่ าง 2 แผนยุทธศาสตร์
30 ต.ค.58เปิ ดรับความคิดเห็นจากประชาคม รวบรวมความคิดเห็นและ
3พ.ย.58
นามาสรุ ปเพื่อจัดทาร่ าง 3
แผนยุทธศาสตร์

ผูร้ ับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

คณะกรรมการ
จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ผูบ้ ริ หาร/งาน
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ผูบ้ ริ หาร/งาน
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ/
งานเทคโนโลยี
การศึกษาและ
สื่ อสารองค์กร
3

ลาดับ
วันที่
8 3 พ.ย.58
(บ่าย)

9

4-5 พ.ย.58

10

6 พ.ย.58

11

11 พ.ย.58

12

กระบวนการ
จัดทาร่ าง 3 แผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562

คณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562
เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจาส่ วนงาน

คณะกรรมการประจาส่ วนงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2559-2562
12-13 พ.ย.58 ประกาศใช้และเผยแพร่
แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
ให้ผเู ้ กี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน
จัดทาร่ าง 3 แผนยุทธศาสตร์
โดยนาผลสรุ ปจากการ
สอบถามความคิดเห็น
ประชาคมมาปรับปรุ ง/เพิ่มเติม/
แก้ไข
เวียนให้คณะกรรมการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
เตรี ยมเอกสาร ร่ าง 3
แผนยุทธศาสตร์ และเอกสาร
สนับสนุนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาส่ วนงาน
นาเสนอร่ าง 3 แผนยุทธศาสตร์
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาส่ วนงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
จัดทาเอกสารแผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2559-2562 ส่ งให้
ผูเ้ กี่ยวข้องและเผยแพร่ บน
เวปไซด์คณะ

ผูร้ ับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร/งาน
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

คณบดี

งานยุทธศาสตร์
และงบประมาณ/
งานเทคโนโลยี
การศึกษาและ
สื่ อสารองค์กร
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2. แนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562 จัดทาขึ้ นโดย พิจารณาให้มี ความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง ต่างๆ อาทิเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่
11 พ.ศ.2555-2559 นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย พ.ศ.2558-2559 แผนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย พ.ศ.25552559 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2559 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.2559-2562 เป็ นต้น
ดังแสดงในรู ปที่ 2.1
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
แผนยุทธศาสตร์

ฉบับที่ 11

มหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายเศรษฐกิจ
และทิศทาง
ประเทศไทย

2559-2562

2558-2559

แผนยุทธศาสตร์การ

แผนยุทธศาสตร์

วิจยั ของชาติฉบับที่ 8

ประเทศไทย

2555-2559

2555-2559

แผนยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2559-2562

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง

กระทรวงศึกษา-

สาธารณสุ ข

ธิ การ 2555-2559

2557-2560
แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวง ICT

กระทรวงวิทยาศาส

2559-2562

แผนยุทธศาสตร์

ตร์และเทคโนโลยี

กระทรวง

2555-2559

อุตสาหกรรม
2559-2564

รู ปที่ 2.1 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หน่ วยงานต่ างๆ
ทั้ง นี้ ได้ ร วมการพิ จ ารณาแนวนโยบายผู ้บ ริ หาร เป็ นส่ ว นประกอบในการจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ กลวิธี ทิศทาง และเป้ าหมายในการขับเคลื่อนคณะ ดังแสดงในรู ปที่ 2.2 โดยในเอกสารนี้ ได้แนบ
ผลการวิเคราะห์ SWOT และผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix จากการวิเคราะห์ในการร่ างแนวนโยบายผูบ้ ริ หาร ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1 และ 2.2 ตามลาดับ เพื่อความสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT จากการวิเคราะห์ ในการร่ างแนวนโยบายผู้บริหาร
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

Strengths (S)

Opportunities (O)

1) มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกจานวนมากและหลากหลาย
ความเชี่ยวชาญ
2) มีงานวิจยั และผลงานนวัตกรรมโดดเด่นทางด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และ Logistics
3) มีหลักสู ตรทางด้าน ICT ที่หลากหลาย ได้แก่ EA, ITM,
Computer Engineering และหลักสู ตรไฟฟ้ าสื่ อสาร
4) มีความเข้มแข็งในด้านความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1) ภาครัฐมีนโยบายส่ งเสริ มทางด้าน Digital Economy, Medical Hub,
พลังงาน, Logistics และสิ่ งแวดล้อม
2) ภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจในการร่ วมมือวิจยั พัฒนาบุคลากร
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
3) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่เข้มแข็งและ
คณะต่างๆ สนใจจะสร้างความร่ วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
4) ประเทศไทยเป็ นสมาชิก AEC และจะส่ งผลให้มีการถ่ายเทของ
บุคลากรระดับนานาชาติ
5) ภาคเอกชนกาลังมองหาผลงานวิจยั เพื่อการต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมแนวใหม่ โดยใช้นวัตกรรมตาม Innovation Economy
6) ประเทศขาดศูนย์ทดสอบมาตรฐานที่ได้รับมาตรฐานระดับชาติและ
สากล

Weaknesses (W)

Threats (T)

1) คณะมีจานวนบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับสู งน้อย
2) บุคลากรยังขาดทักษะทางด้านภาษาและ ICT ที่พร้อมรองรับการ
เปิ ด AEC
3) อาคาร ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือมีอายุมาก และ ขาดการใช้
ICT ในการบริ หารจัดการ
4) คณะมีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย ทาให้เงินสะสมลดลงอย่างต่อเนื่อง
หลายปี
5) ไม่มีความชัดเจนในอัตลักษณ์ของคณะ ส่ งผลให้บณ
ั ฑิตและ
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย
6) คณะยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย เนื่องจากการสื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์ไม่เข้มแข็ง
7) กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ จากภายในที่ไม่เอื้อต่อการบริ หาร
จัดการให้มีประสิ ทธิภาพ

1) หลักสู ตรวิศวกรรมพื้นฐานมีการเปิ ดสอนแข่งขันจานวนมาก
2) จานวนนักศึกษาที่สนใจเรี ยนทางด้านวิศวกรรมหลักสู ตรปริ ญญาตรี
ลดลง
3) ความต้องการของตลาดแรงงานให้ความสาคัญกับบัณฑิตที่มี
ภาษาอังกฤษดีและมีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
4) ภายนอกไม่เห็นภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ชดั เจน
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ น ICT มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทาให้
ติดตามได้ยาก
6) กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ (ภายนอก) ไม่เอื้ออานวยต่อการ
พัฒนา

6

ตารางที่ 2.2 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix จากการวิเคราะห์ ในการร่ างแนวนโยบายผู้บริหาร

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

Opportunities (O)
1) ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริ มทางด้าน Digital Economy,
Medical Hub, พลังงาน, Logistics และสิ่ งแวดล้อม
2) ภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจในการร่ วมมือวิจยั
พัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยี
3) มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่
เข้มแข็งและคณะต่างๆ สนใจจะสร้างความร่ วมมือกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) ประเทศไทยเป็ นสมาชิก AEC และจะส่งผลให้มีการ
ถ่ายเทของบุคลากรระดับนานาชาติ
5) ภาคเอกชนกาลังมองหาผลงานวิจยั เพื่อการต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมแนวใหม่ โดยใช้นวัตกรรมตาม Innovation
Economy
6) ประเทศขาดศูนย์ทดสอบมาตรฐานที่ได้รับมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล
Threats (T)
1) หลักสูตรวิศวกรรมพื้นฐานมีการเปิ ดสอนแข่งขัน
จานวนมาก
2) จานวนนักศึกษาที่สนใจเรี ยนทางด้านวิศวกรรม
หลักสูตรปริ ญญาตรี ลดลง
3) ความต้องการของตลาดแรงงานให้ความสาคัญกับ
บัณฑิตที่มีภาษาอังกฤษดีและมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี
4) ภายนอกไม่เห็นภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ชดั เจน
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ น ICT มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ติดตามได้ยาก
6) กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ (ภายนอก) ไม่
เอื้ออานวยต่อการพัฒนา

Strengths (S)
1) มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกจานวนมากและ
หลากหลายความเชี่ยวชาญ
2) มีงานวิจยั และผลงานนวัตกรรมโดดเด่นทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม และ Logistics
3) มีหลักสูตรทางด้าน ICT ที่หลากหลาย ได้แก่ EA,
ITM, Computer Engineering และหลักสูตรไฟฟ้ า
สื่ อสาร
4) มีความเข้มแข็งในด้านความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

Attacking Strategy
 ผลักดันและส่งเสริ มงานวิจยั นวัตกรรม และบริ การ
วิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐ
 ส่งเสริ มการขอทุนวิจยั เชิงรุ กจากภาครัฐและ
อุตสาหกรรม
 ผลักดันการใช้ผลงานวิจยั นวัตกรรมและบริ การ
วิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม
 สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเสริ มสร้าง
เครื อข่ายการวิจยั และบริ การวิชาการทั้งภายในประเทศ
และระดับสากล
 เสริ มสร้างความร่ วมมืองานวิจยั ทางด้านบูรณาการ
กับภาคอุตสาหกรรม
 ใช้ความเข้มแข็งและโดดเด่นทางด้านวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อมในการบริ หารจัดการให้เป็ นองค์กรสี เขียว
Defensive Strategy
 ส่งเสริ มการปรับปรุ งและผลักดันการพัฒนา
หลักสูตรแบบบูรณาการ ตลอดจนกิจกรรมนักศึกษา
ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตให้ตรง
ตามความต้องการของสังคม
 พัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพขีดความสามารถของ
บัณฑิต เพื่อมีแนวคิดเชิงธุ รกิจและ Soft Skill
 เร่ งรัดและผลักดันให้เกิดการบูรณาการทาง
วิศวกรรม เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 ส่งเสริ มให้มีความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในด้านบัณฑิตศึกษา เช่น Dual Degree

Weaknesses (W)
1) คณะมีจานวนบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับสูงน้อย
2) บุคลากรยังขาดทักษะทางด้านภาษาและ ICT ที่พร้อม
รองรับการเปิ ด AEC
3) อาคาร ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือมีอายุมาก และ
ขาดการใช้ ICT ในการบริ หารจัดการ
4) คณะมีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย ทาให้เงินสะสมลดลง
อย่างต่อเนื่องหลายปี
5) ไม่มีความชัดเจนในอัตลักษณ์ของคณะ ส่งผลให้
บัณฑิตและบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย
6) คณะยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย เนื่องจากการ
สื่ อสารและประชาสัมพันธ์ไม่เข้มแข็ง
7) กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ จากภายในที่ไม่เอื้อต่อ
การบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
Build Strengths for Attacking Strategy
 ปรับปรุ งและจัดหาทรัพยากรการวิจยั ให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากลและส่งเสริ มให้มีการใช้ร่วมกัน
 ผลักดันหลักสูตรและระบบการเรี ยนการสอนให้ได้
มาตรฐานระดับสากล
 ส่งเสริ มให้มีการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
 ส่งเสริ มและสนับสนุนเครื อข่ายศิษย์เก่า
 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานเชิงรุ กที่สามารถ
หารายได้ให้กบั คณะ
 ส่งเสริ มงานการบริ การวิชาการเพื่อกาหนดมาตรฐาน
การทดสอบและผลักดันหน่วยงานให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับชาติและสากล

Build Strengths for Defensive Strategy
 ผลักดันและส่งเสริ มการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
วัฒนธรรมองค์กร และประชาสัมพันธ์เชิงรุ กให้โดดเด่น
 พัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ตลอดจน
ทรัพยากรทางกายภาพ เพื่อรองรับการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสมกับการบริ หารจัดการสมัยใหม่
 ปรับปรุ งระบบกลไกการส่งเสริ มบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
 ส่งเสริ มการบริ หารและการจัดการกลยุทธ์บนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพระดับสากล
 ส่งเสริ มการจัดการทางการเงินที่ดี โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้
 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 สร้างระบบและกลไกการสื่ อสารองค์กร เพื่อให้การ
บริ หารจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 วางแผนพัฒนาบุคลากรและสร้างบุคลากรที่ดีของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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Branding
EGMU
Breakthrough
Restore
&Rise

Direction

EGMU
1) Health Care Engineering
2) Logistics and Railway Engineering
3) Digital Engineering
1) ปรับระบบบริ หารจัดการ
2) เพิ่มคุณภาพของชี วิตของทรัพยากรบุคคล 4) Sustainable Engineering
3) ปรับปรุ งการสื่ อสารภายใน
4) ปรับปรุ งซ่ อมแซมด้านกายภาพ

1) การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
2) การสร้างแบรนด์กบั องค์กรภายนอก
3) การสร้างแบรนด์ระดับนานาชาติ

รู ปที่ 2.2 กลวิธี ทิศทาง และเป้าหมายในการขับเคลือ่ นคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวนโยบายผู้บริหาร

ความสอดคล้องกับแผน

กาหนดกลยุทธ์

ปี 2559-2562

ยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ

วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

กาหนดเป้ าประสงค์

แผนยุทธศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562

พ.ศ.2559-2562

พันธกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนงาน/โครงการ

กาหนดยุทธศาสตร์

รู ปที่ 2.3 โครงสร้ างการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์

“วิจยั บูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก”
Interdisciplinary Research towards World Class Engineering
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจยั และวิชาการทางด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับ
โลก เพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีกระบวนการคิด จิตอาสา และความพร้อมในการ
พัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อชีวิตที่ดีข้ ึนในสังคมไทย และ

พันธกิจ

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
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการ
เพื่อตอบสนองสังคมและประชาคมโลก
Interdisciplinary Engineering Research and Innovation
Development for Global and Social Impact
ยุทธศาสตร์ 2 การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์บนพื้นฐานของผลลัพธ์ เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล
Outcome-based Engineering Education for Globally-Competent
Graduates

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริ การวิชาการ
ทางวิศวกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
Industrial Collaborations and Engineering Services Development
with Social Responsibility
ยุทธศาสตร์ 4 การบริ หารจัดการบนพื้นฐานของวิศวกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
Administrative Management based on Sustainable Engineering
ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างภาพลักษณ์และการส่ งเสริ มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อการแข่งขันระดับโลก
Branding and Enhancing Human Resources for World Class
Competitiveness
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ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Excellence in research with global

and social impact

การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้าน

วิศวกรรมเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนอง
สังคมและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2

Excellence in outcome-based

การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ บนพื้นฐาน

education for globally-competent

ของผลลัพธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม

graduates

ในการแข่งขันระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Excellence in professional service and
social engagement

Excellence in management for sustainable
organization
- Talent Workforce

- Environment -Administration & Governance
- Branding

และบริ การวิชาการทางวิศวกรรมด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4

- Financial

การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

- IT Infrastructure

การบริ หารจัดการบนพื้นฐานของวิศวกรรม
เพื่อความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างภาพลักษณ์และการส่ งเสริ มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการแข่งขันระดับโลก

รู ปที่ 3.1 ความเชื่ อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้ านวิศวกรรมเชิ งบูรณาการเพือ่ ตอบสนองสั งคมและ
ประชาคมโลก
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการแม่บท
1. เกิดผลผลิตงานวิจยั และมี
กลยุทธ์ 1.1
 โครงการแม่บท “มุ่งเป้ า
ผลงานนวัตกรรมบูรณาการแบบ สร้างกลไกและส่ งเสริ มการวิจยั เชิง
ระดับสากลเพื่อการวิจยั และ
Interdisciplinary เฉพาะทาง
บูรณาการแบบ Interdisciplinary เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วศิ วกรรม”
มุ่งเน้นด้าน Health Care
ความเป็ นเลิศ มุ่งเน้นด้าน Health Care
 โครงการแม่บท “สร้างความ
Engineering, Logistics and
Engineering, Logistics and Railway
เข้มแข็งเพื่อการแข่งขันระดับ
Railway Engineering, Digital
Engineering, Digital Engineering และ
บัณฑิตศึกษาและวิจยั
Engineering และ Sustainable
Sustainable Engineering
วิชาการในระดับสากล”
Engineering เพื่อเพิ่มขีด
กลยุทธ์ 1.2
 โครงการแม่บท “เสริ มสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาและใช้ทรัพยากร
ความร่ วมมือเชิงบูรณาการ
ระดับชาติและนานาชาติได้
การวิจยั ให้ได้มาตรฐานระดับสากล
ทางด้านหลักสู ตร การวิจยั
โดยตอบสนองความต้องการจริ ง ร่ วมกันของหน่วยงานจากภายในและ
และวิชาการ”
จากภาคอุตสาหกรรม และสังคม องค์กรภายนอก
กลยุทธ์ 1.3
2. เกิดการจัดหาและใช้ทรัพยากร สรรหาและสร้างบุคลากรที่มีความ
ด้านการวิจยั อย่างเป็ นประโยชน์ เชี่ยวชาญและเสริ มสร้างเครื อข่าย
และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดย การวิจยั ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ส่ งเสริ มให้ทรัพยากรดังกล่าว
ในระดับชาติและนานาชาติ
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานสากลบน กลยุทธ์1.4
พื้นฐานของเครื อข่ายความ
จัดหาทุนวิจยั เชิงรุ กและระบบบริ หาร
ร่ วมมือทั้งภายในและภายนอก จัดการทุนวิจยั ร่ วมกับภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ 1.5
ผลักดันการใช้ผลงานวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อเพิม่ มูลค่าในการแข่งขันและเชื่อมโยง
ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมและประชาคมโลก
กลยุทธ์ 1.6
สร้างโอกาสในการจับคู่ (Matching) การ
สร้างงานวิจยั ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรม
โดยการบริ หารจัดการข้อมูลความ
เชี่ยวชาญและผลงานของนักวิจยั และ
โจทย์วจิ ยั จากภาคอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ 2 การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ บนพืน้ ฐานของผลลัพธ์ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความพร้ อม
ในการแข่ งขันระดับสากล
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการแม่บท
1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบ
กลยุทธ์ 2.1
 โครงการแม่บท “สร้างความ
ความต้องการจริ งจากภาค
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้ได้รับ
เข้มแข็งเพื่อการแข่งขันระดับ
อุตสาหกรรมและสังคม โดยมี การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
บัณฑิตศึกษาและวิจยั
ขีดความสามารถในการแข่งขัน สากลตามนโยบายในการบริ หาร
วิชาการในระดับสากล”
ในระดับชาติและนานาชาติได้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และมุ่งเน้น
 โครงการแม่บท “ส่ งเสริ ม
มี Soft Skill และความสามารถ ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
การเรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
โดยเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางงานวิจยั
และขยายขอบเขตการศึกษา
มุ่งเป้ าของคณะ
ทางวิศวกรรมระดับ
2. มีหลักสู ตรที่ตอบโจทย์
กลยุทธ์ 2.2
นานาชาติในกลุ่มประเทศ
ความต้องการจริ งให้สามารถ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรบูรณาการ
อาเซียน”
เพิม่ ขีดความสามารถในการ
และกิจกรรมนักศึกษาร่ วมกับ
 โครงการแม่บท “เสริ มสร้าง
แข่งขันของคณะได้ โดยมุ่งเน้น ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต
เครื อข่ายบุคลากร นักศึกษา
Outcome-Based Engineering ให้ตรงตามความต้องการของสังคม
และศิษย์เก่าคณะ
Education
กลยุทธ์ 2.3
วิศวกรรมศาสตร์
พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริ มและ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มีการนาผลงานวิจยั มาพัฒนา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
เพื่อสังคม”
การเรี ยนการสอนให้กบั
แนวคิดสมรรถนะทางการจัดการเรี ยน
นักศึกษา
การสอนที่ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา (Innovative System for
4. นักศึกษาและศิษย์เก่าเกิด
Teaching and Learning Development)
ความผูกพันและภาคภูมิใจใน
กลยุทธ์ 2.4
ความเป็ นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างระบบการจัดการการเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยมหิดล
บุคลากร และทรัพยากรทางกายภาพ เพื่อ
รองรับความร่ วมมือการแลกเปลี่ยนและ
การศึกษาระดับสากล
กลยุทธ์ 2.5
เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถของ
บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเชิงธุ รกิจ และ
Soft Skill บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ 2 การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ บนพืน้ ฐานของผลลัพธ์ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความพร้ อม
ในการแข่ งขันระดับสากล (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการแม่บท
กลยุทธ์ 2.6
ผลักดันและส่ งเสริ มการระดมทุน เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา
กลยุทธ์ 2.7
ส่ งเสริ มเชิงรุ กและสนับสนุนเครื อข่าย
ศิษย์เก่า เพื่อพัฒนานักศึกษาและ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับชาติ
และนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.8
ส่ งเสริ มการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
หลักสู ตรนานาชาติ ทั้งระดับปริ ญญาตรี /
โท/เอก
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรมด้ วย
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
โครงการแม่บท
1. มีความร่ วมมือและบริ การ
กลยุทธ์ 3.1
 โครงการแม่บท “ส่ งเสริ ม
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการ สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านบริ การ
การพัฒนา ทดสอบ รับรอง
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม และ วิชาการและวิชาชีพของคณะ
และอบรมมาตรฐานทาง
สร้างผลตอบแทนให้แก่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กบั ภาคอุตสาหกรรม
วิศวกรรมเพื่อภาครัฐและ
วิศวกรรมศาสตร์
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อุตสาหกรรมทั้งในและ
วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
ต่างประเทศ”
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ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรมด้ วย
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
2. มีการจัดตั้งศูนย์บริ การวิชาการ
และวิชาชีพที่มีมาตรฐานสากล
ด้านการทดสอบมาตรฐาน และ
การอบรมทางอุตสาหกรรม เพื่อ
สร้างโอกาสทางการแข่งขัน
3. มีนวัตกรรมเชิงบูรณาการและ
บริ การวิชาการ เพื่อความ
รับผิดชอบและสร้างคุณค่าต่อ
สังคม

กลยุทธ์

โครงการแม่บท
กลยุทธ์ 3.2
 โครงการแม่บท “ส่ งเสริ มการ
บูรณาการการวิจยั และการบริ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กเพื่อ
วิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมอย่าง
เผยแพร่ องค์ความรู ้และ
ครบวงจรที่สามารถขับเคลื่อนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สังคมไทยและประชาคมโลก”
ตามความต้องการของสังคม และ
 โครงการแม่บท “เสริ มสร้าง
สร้างโอกาสการแข่งขันในระดับสากล
เครื อข่ายบุคลากร นักศึกษา
กลยุทธ์ 3.3
และศิษย์เก่า คณะ
ส่ งเสริ มการปรับโครงสร้างองค์กรให้มี
วิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานเชิงรุ กในการจัดการอบรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
บริ การวิชาการขนาดใหญ่ให้กบั ภาครัฐ
เพื่อสังคม”
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ 3.4
ส่ งเสริ มการบริ การวิชาการด้านการ
กาหนดมาตรฐานการทดสอบ และ
ผลักดันให้หน่วยงานได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 3.5
ส่ งเสริ มการบูรณาการทางวิศวกรรม
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการบนพืน้ ฐานของวิศวกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
1. มีระบบบริ หารจัดการที่มี
กลยุทธ์ 4.1
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ส่ งเสริ มการบริ หารและดาเนิ นการ
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล และ
2. มีการจัดการฐานข้อมูล
การประกันคุณภาพระดับสากล
หน่วยงานต่างๆ และมีระบบ
กลยุทธ์ 4.2
จัดการความรู้ของคณะเพื่อ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนของการดาเนินการ
ความยัง่ ยืน
และการวางแผนทางการเงินที่ดี
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความยัง่ ยืน

โครงการแม่บท
 โครงการแม่บท “พัฒนาการ
บริ หารและจัดการองค์กรด้วย
วิศวกรรมดิจิตอล”
 โครงการแม่บท “วิศวกรรม
เพื่อความยัง่ ยืน”
 โครงการแม่บท “วิศวฯ มหิดล
สร้างสรรค์สังคม”
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ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการบนพืน้ ฐานของวิศวกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน (ต่ อ)
เป้ าประสงค์
3. มีการประยุกต์ศาสตร์ ดา้ น
วิศวกรรมเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Engineering)
ในการบริ หารจัดการและมุ่งสู่
การเป็ น Green Organization

กลยุทธ์

โครงการแม่บท

กลยุทธ์ 4.3
การบริ หารจัดการกลยุทธ์และการ
ดาเนินการเพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ระดับสากล
กลยุทธ์ 4.4
พัฒนาระบบ Smart ICT เพื่อการ
บริ หารและดาเนินงานให้มีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพอย่างโดดเด่น
กลยุทธ์ 4.5
ปรับปรุ งและพัฒนาทรัพยากรทาง
กายภาพเพื่อรองรับการจัดการเรี ยน
การสอน การวิจยั และบริ การวิชาการ
ให้สอดคล้องกับการบริ หารจัดการ
สมัยใหม่และทัดเทียมนานาชาติ
กลยุทธ์ 4.6
สร้างระบบและกลไกการสื่ อสาร
องค์กรแบบบูรณาการและส่ งเสริ มให้
ทุกหน่วยงานดาเนินการตามระบบ
เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
กลยุทธ์ 4.7
ประยุกต์ใช้ศาสตร์วศิ วกรรมเพื่อ
ความยัง่ ยืน (Sustainable
Engineering) ในการบริ หารจัดการ
และมุ่งสู่ การเป็ น Green Organization
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ยุทธศาสตร์ 5 การสร้ างภาพลักษณ์ และการส่ งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่ การแข่ งขันระดับโลก
เป้ าประสงค์
1. คณะมีอตั ลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในการสร้าง
บัณฑิต ผลงานวิจยั และวิชาการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 5.1
สร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้โดดเด่นและชัดเจน
กลยุทธ์ 5.2
สร้างกลไกและประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
2. บุคลากรสายวิชาการและสาย เพื่อเผยแพร่ ผลงานและถ่ายทอด
สนับสนุนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น
เทคโนโลยีท้ งั ในและต่างประเทศ
และศักยภาพพร้อมรับการ
นาไปสู่ การสร้างความร่ วมมือ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้าน Health Care Engineering,
Logistics and Railway Engineering,
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ความ Digital Engineering และ Sustainable
ผูกพันต่อองค์กร และความสมดุล Engineering อย่างมีระบบและยัง่ ยืน
ของการทางาน
กลยุทธ์ 5.3
วางแผนและพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การศึกษา งานวิจยั และสายสนับสนุน
(KM/R2R/CQI) ให้เป็ นมืออาชีพและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก
กลยุทธ์ 5.4
สร้างความสมดุลของการทางาน
คุณภาพชีวติ ความผูกพัน ขวัญ
กาลังใจในการทางาน และวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการแม่บท
 โครงการแม่บท “ส่ งเสริ ม
การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
สังคมไทยและประชาคม
โลก”
 โครงการแม่บท “เสริ มสร้าง
เครื อข่ายบุคลากร นักศึกษา
และศิษย์เก่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อสังคม”
 โครงการแม่บท “วิศวฯ
มหิดล สร้างสรรค์สังคม”
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