แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป (พ.ศ.2556-2565)
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13 พฤศจิกายน 2556

วิสัยทัศน : คณะวิศวกรรมศาสตร มุงสูความเปนเลิศ ดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับสากล ที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด (KPI) : 1. คณะฯ ไดรับการจัดลําดับในระดับสากลเปน 1 ใน 75 อันดับแรกของ Asia ภายในป 2556 - 2560 และเปน 1 ใน 350 อันดับแรกของโลก ภายในป 2561-2565
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหสามารถสนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
เปาประสงค :
ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ≥ 3.8 ภายในป 2556 - 2560 และ ≥ 4.0 ภายในป 2561-2565
ตัวชี้วัด (KPI) :
กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร
กลยุทธที่ 1.1 เสริมสรางหลักสูตรทุก
ระดับ ที่สนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน ผูใชบัณฑิต สังคมและการ
พัฒนาประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
(ระยะ 10 ป) พ.ศ.2556-2565

เปาหมายระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
เปาหมายผลผลิต

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ 1.1 มีหลักสูตรสหวิทยาการ จํานวน 1.1 มีหลักสูตรสหวิทยาการ จํานวน
รวมกันระหวางสาขาตางๆ ภายในคณะฯ 5 หลักสูตร
4 หลักสูตร

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

1.2. อัตราการรับเขาของหลักสูตร
สหวิทยาการไมเกินรอยละ 70
มีหลักสูตรสหวิทยาการ จํานวน 5
หลักสูตร

1.2. อัตราการรับเขาของหลักสูตร
สหวิทยาการไมเกินรอยละ 85
หลักสูตรสหวิทยาการ จํานวน 5
หลักสูตร

3. โครงการสํารวจภาวะการไดงานทํา
- ขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่ - ขอมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่
และความพึงพอใจผูใชบัณฑิต (ทุกระดับ) สนองตอบความตองการของภูมิภาค สนองตอบความตองการ
ใหครอบคลุมทั่วถึงทั้งประชาคมอาเซียน
ภายในประเทศ
กลยุทธที่ 1.2 การพัฒนาการเรียนการ 1. เพิ่มจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน เพิ่มทักษะดานภาษา การสื่อสาร สอนโดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลาง
และการเรียนรูดวยตนเองใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ ตองไมนอย
กวารอยละ 30 ของจํานวนหนวยกิต
ในแตละหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา

- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ ตองไมนอย
กวารอยละ 15 ของจํานวนหนวยกิต
ในแตละหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา

เปาหมายงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

รายรับ

รายจาย

ผูรับผิดชอบ

100.000

85.000 รองฯวิชาการ/รองฯวิจัย
และบัณฑิตศึกษา/หนง.บริ
การการศึกษา

100.000

85.000 รองฯวิชาการ/รองฯวิจัย
และบัณฑิตศึกษา/หนง.บริ
การการศึกษา

-

10.000 รองฯวิชาการ/รองฯนิสิต/
หนง.บริการการศึกษา/
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/หนภ.

-

27.500 รองฯวิชาการ/หนง.บริการ
การศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/หนภ.

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

เปาหมายระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
(ระยะ 10 ป) พ.ศ.2556-2565

เปาหมายผลผลิต

- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ตองไม
นอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
หนวยกิตในแตละหลักสูตร ในระดับ
ปริญญาตรี

- จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ตองไม
นอยกวารอยละ 10 ของจํานวน
หนวยกิตในแตละหลักสูตร ในระดับ
ปริญญาตรี

-

27.500 รองฯวิชาการ/หนง.บริการ
การศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/หนภ.

3. จัดคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ - อาจารยประจําหลักสูตร ไมนอย
เทคนิคการสอนที่ทันสมัย (ในระดับสากล) กวารอยละ 60 ตองผานการอบรม
ใหแกบุคลากรสายวิชาการ
เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนที่ทันสมัยในระดับสากล อยาง
ตอเนื่องทุกรอบ 5 ป

- อาจารยประจําหลักสูตร ไมนอย
กวารอยละ 40 ตองผานการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนที่ทันสมัยในระดับสากล อยาง
ตอเนื่องทุกรอบ 5 ป

-

10.000 รองฯวิชาการ/หนง.บริการ
การศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/หนภ.

โครงการ/กิจกรรม
2. เพิ่มจํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning

เปาหมายงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

รายรับ

รายจาย

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
(ระยะ 10 ป) พ.ศ.2556-2565

เปาหมายระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
เปาหมายผลผลิต

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการยอมรับในระดับประเทศ และสากล
เปาประสงค :
เพื่อยกระดับและสรางความเขมแข็งในงานดานการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถแขงขันได
ตัวชี้วัด (KPI) :
อันดับคณะฯ อยูใน 500 อันดับแรกของทวีปเอเชีย
กลยุทธที่ 2.1 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
ทรัพยากรดานวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธที่ 2.2 การเสริมสรางความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน

เปาหมายงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

รายรับ

รายจาย

ผูรับผิดชอบ

1. ระบบสนับสนุนฐานขอมูลงานวิจัยและ - ระดับความพึงพอใจจาก
นวัตกรรม
ผูใชบริการดานวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งภายในและภายนอก ≥ 4.0
ภายในป 2561-2565

- ระดับความพึงพอใจจาก
ผูใชบริการดานวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งภายในและภายนอก ≥ 3.8
ภายในป 2556-2560

-

0.500

รองฯวิจัยฯ/รองฯ
นวัตกรรมฯ/หนง.บริการวิ
ชาการฯ

2. โครงการจัดทําระบบบริหารการใช
ครุภัณฑวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร

- ระดับความพึงพอใจจาก
ผูใชบริการครุภัณฑวิจัย >3.51

- ระดับความพึงพอใจจาก
ผูใชบริการครุภัณฑวิจัย >3.51

-

0.200

รองฯวิจัยฯ/รองฯ
นวัตกรรมฯ/หนง.บริการวิ
ชาการฯ

1. โครงการสนับสนุนความรวมมือทาง
นวัตกรรมกับหนวยงานภายนอก

- จํานวน 3 โครงการตอป รวม 30 - จํานวน 3 โครงการตอป รวม 15
โครงการ
โครงการ

กลยุทธที่ 2.3 การเพิ่มจํานวนผลงาน 1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ จํานวน 20 ทุน/ป
และยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
นวัตกรรม
2. โครงการพัฒนาตนแบบผลงาน
จํานวน 2 โครงการตอป รวม 20
นวัตกรรม/การตอยอดนวัตกรรมของ
โครงการ
ผลงานวิจัยของอาจารยในคณะ
วิศวกรรมศาสตร
3. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยใหนักวิจัย
และอาจารยรุนใหม

จํานวน 10 ทุน/ป

-

15.000 รองฯนวัตกรรมฯ/หนง.บ
ริการวิชาการฯ

จํานวน 20 ทุน/ป

-

23.000 รองฯวิจัยฯ/หนง.บริการวิ
ชาการฯ

จํานวน 2 โครงการตอป รวม 10
โครงการ

-

25.000 รองฯนวัตกรรมฯ/หนง.บ
ริการวิชาการฯ

จํานวน 10 ทุน/ป

-

5.000

รองฯวิจัยฯ/รองฯ
นวัตกรรมฯ/หนง.บริการวิ
ชาการฯ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

กลยุทธที่ 2.4 การขยายผลการใช
ประโยชนจากงานวิจัยและงาน
นวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
(ระยะ 10 ป) พ.ศ.2556-2565

เปาหมายระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
เปาหมายผลผลิต

เปาหมายงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

รายรับ

รายจาย

ผูรับผิดชอบ

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา จํานวน 1 ครั้ง/ป
ขอเสนอโครงการวิจัยใหนักวิจัยและ
อาจารยรุนใหม

จํานวน 1 ครั้ง/ป

-

0.100 รองฯวิจัย/หนง.บริการวิชา
การฯ

5. โครงการสนับสนุนทุนผูชวยวิจัยแก
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก

จํานวน 10 ทุน/ป

จํานวน 10 ทุน/ป

-

6.000 รองฯวิจัย/หนง.บริการวิชา
การฯ

6. โครงการยกระดับความพรอมดาน
ครุภัณฑวิจัย

ประสิทธิผลการใชงบประมาณ/
ระดับความพึงพอใจ >3.51

ประสิทธิผลการใชงบประมาณ/
ระดับความพึงพอใจ >3.51

-

50.000 รองฯวิจัย/หนง.บริการวิชา
การฯ

7. โครงการการใหรางวัลตีพิมพ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

จํานวนเฉลี่ย >200 บทความ/ป

จํานวนเฉลี่ย >200 บทความ/ป

-

10.000 รองฯวิจัย/หนง.บริการวิชา
การฯ

8. โครงการการใหรางวัลแกอาจารยใน จํานวนเฉลี่ย >10 ผลงาน/ป
การนําเสนอผลงานทางวิชาการและ
ผลงานนวัตกรรมที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ และอาจารยที่ไดรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

จํานวนเฉลี่ย >10 ผลงาน/ป

-

10.000

รองฯวิจัยฯ/รองฯ
นวัตกรรมฯ/หนง.บริการวิ
ชาการฯ

1. ประชาสัมพันธผลงานวิจัยผานสื่อ
หลายรูปแบบ

ระดับความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย >3.51

-

0.500

รองฯวิจัยฯ/รองฯ
นวัตกรรมฯ/หนง.บริการวิ
ชาการฯ

ระดับความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย >3.51

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
(ระยะ 10 ป) พ.ศ.2556-2565

เปาหมายระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
เปาหมายผลผลิต

เปาหมายงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

รายรับ

รายจาย

- จํานวนหนวยงานที่มีความรวมมือ - จํานวนหนวยงานที่มีความรวมมือ
ดานบริการวิชาการ 10 หนวยงาน/ ดานบริการวิชาการ 5 หนวยงาน/5 ป
10 ป

-

-

2. การสํารวจความตองการงานบริการ
วิชาการ

1 ครั้ง/ป (100 ชุด/ป)

1 ครั้ง/ป (100 ชุด/ป)

-

0.500 รองฯบริการวิชาการฯ/หน
ง.บริการวิชาการฯ

3. การประกวดโครงการบริการวิชาการ
ดีเดน

1 ครั้ง/ป โดยมีโครงการเขารวมไม
นอยกวา 10 โครงการ

1 ครั้ง/ป โดยมีโครงการเขารวมไม
นอยกวา 10 โครงการ

-

0.750 รองฯบริการวิชาการฯ/หน
ง.บริการวิชาการฯ

4. ปรับปรุงการประชาสัมพันธงานบริการ จํานวนคนเยี่ยมชมเว็บไซต 200
วิชาการ
คน/ป/ จํานวนสิ่งตีพิมพเผยแพร

จํานวนคนเยี่ยมชมเว็บไซต 200
คน/ป/ จํานวนสิ่งตีพิมพเผยแพร

-

1.500 รองฯบริการวิชาการฯ/หน
ง.บริการวิชาการฯ

5. จัดทําหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติ และการใชระบบ
ฐานขอมูลบริการวิชาการ

ระดับความพึงพอใจในการอบรมฯ
ตองไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

ระดับความพึงพอใจในการอบรมฯ
ตองไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

-

0.300 รองฯบริการวิชาการฯ/หน
ง.บริการวิชาการฯ

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
โครงการบริการวิชาการใหบรรลุ


โครงการที่เสร็จตามแผน ไมนอยกวา โครงการที่เสร็จตามแผน ไมนอย
รอยละ 60
กวารอยละ 60

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความรวมมือดานบริการวิชาการตอสังคม
เปาประสงค :
ตอบสนองตอความตองการของสังคม
ตัวชี้วัด (KPI) :
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการของสังคม ไมนอยกวา 10 โครงการ/ป และผลประเมินความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 3.1 การสรางเครือขายความ 1. โครงการสรางความรวมมือ (MOU)
รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
กับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ
ชุมชน
ภาคเอกชน

-

-

รองฯบริการวิชาการฯ/หน
ง.บริการวิชาการฯ

รองฯบริการวิชาการฯ/หน
ง.บริการวิชาการฯ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
(ระยะ 10 ป) พ.ศ.2556-2565

เปาหมายระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
เปาหมายผลผลิต

ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปาประสงค :
ความพึงพอใจผูใชบริการ
ตัวชี้วัด (KPI) :
ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.75
กลยุทธที่ 4.1 การปรับปรุงการบริหาร 1. การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง 1. สัดสวนของผูปฏิบัติงานสูงกวา 1. สัดสวนของผูปฏิบัติงานสูงกวา
จัดการแบบมุงเนนบุคลากร
กวามาตรฐาน
เกณฑมาตรฐานไมต่ํากวา 5% ในป เกณฑมาตรฐานไมต่ํากวา 5% ในป
2556 และเพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 1% 2556 และเพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 1%

เปาหมายงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

รายรับ

รายจาย

ผูรับผิดชอบ

-

3.000 รองฯบริหาร/หน.สล./หน
ง.บริหารฯ

-

0.500 รองฯบริหาร/หน.สล./หน
ง.บริหารฯ

1. จํานวนขอรองเรียนที่เกิดจากการ 1. จํานวนขอรองเรียนที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานผิดพลาดไมเกิน 10 ขอ ปฏิบัติงานผิดพลาดไมเกิน 10 ขอ
รองเรียนตอปโดยเฉลี่ย
รองเรียนตอปโดยเฉลี่ย

-

0.500 รองฯบริหาร/หน.สล./หน
ง.บริหารฯ

2. สัดสวนของจํานวนขอรองเรียนที่ 2. สัดสวนของจํานวนขอรองเรียนที่
ไดรับการแกไขไมต่ํากวา 50%
ไดรับการแกไขไมต่ํากวา 50%

-

- รองฯบริหาร/หน.สล./หน
ง.บริหารฯ

กลยุทธที่ 4.3 กระบวนการดําเนินงาน 1. การปรับปรุงคุณภาพงานอยางตอเนื่อง รอยละของกระบวนการที่ไดรับการ รอยละของกระบวนการที่ไดรับการ
หลักขององคกร
ปรับปรุงไมต่ํากวา 10%
ปรับปรุงไมต่ํากวา 10%

-

4.000 รองฯบริหาร/หน.สล./หน
ง.บริหารฯ

กลยุทธที่ 4.4 การปรับปรุงการจัดการ 1. การสนับสนุนการสรางองคความรูใน
ความรู
องคกร

-

2. ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรใน
เกณฑคะแนนเต็ม 5 ใหไดตั้งแต
3.75 ขึ้นไป
กลยุทธที่ 4.2 การเสริมสราง รักษา
ระบบธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ

1. การกําหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติขอ
รองเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร

- จํานวนองคความรูที่นําไปใช
ประโยชน อยางนอยปละ 1 องค
ความรู

2. ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรใน
เกณฑคะแนนเต็ม 5 ใหไดตั้งแต
3.75 ขึ้นไป

- จํานวนองคความรูที่นําไปใช
ประโยชน อยางนอยปละ 1 องค
ความรู

10.800 รองฯเทคโนโลยีฯ/หน.
สล./หนง.บริหารฯ

กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร
กลยุทธที่ 4.5 การเพิ่มความมั่นคง
ทางการเงินเพื่อสรางความนาเชื่อถือ
ขององคกร

กลยุทธที่ 4.6 การพัฒนาปรับปรุง
ทางดานกายภาพ สาธารณูปโภค
พื้นฐานทางดานสารสนเทศ และ
สภาพแวดลอมขององคกร

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
(ระยะ 10 ป) พ.ศ.2556-2565

เปาหมายระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560)
เปาหมายผลผลิต

เปาหมายงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

รายรับ

รายจาย

1. มูลคาสินทรัพยรวมขององคกร 1. มูลคาสินทรัพยรวมขององคกร
สามารถปรับเพิ่มมูลคาสินทรัพยรวม สามารถปรับเพิ่มมูลคาสินทรัพยรวม
ใหทันตออัตราเงินเฟอ
ใหทันตออัตราเงินเฟอ

-

-

รองฯบริหาร/หน.สล./
หนง.คลังฯ

2. อัตราการเพิ่มของปริมาณ
เงินกองทุนฯ ไมนอยกวา 5% ตอป

2. อัตราการเพิ่มของปริมาณ
เงินกองทุนฯ ไมนอยกวา 5% ตอป

-

-

รองฯบริหาร/หน.สล./
หนง.คลังฯ

ความมีประสิทธิผลของโครงการ

ความมีประสิทธิผลของโครงการ

-

219.000 รองฯกายภาพ/หน.สล./
หนง.อาคารสถานที่ฯ

2. โครงการปรับปรุงอาคารการเรียนการ ความมีประสิทธิผลของโครงการ
สอนและปฏิบัติการกลางคณะฯ

ความมีประสิทธิผลของโครงการ

-

9.500 รองฯกายภาพ/หน.สล./
หนง.อาคารสถานที่ฯ

3. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ความมีประสิทธิผลของโครงการ
พื้นฐาน

ความมีประสิทธิผลของโครงการ

-

4.980 รองฯกายภาพ/หน.สล./
หนง.อาคารสถานที่ฯ

4. การพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ เครือขายสื่อสารขอมูล
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ

- รอยละความเชื่อถือไดของระบบ
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ
เครือขายสื่อสารขอมูลเพื่อการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
มากกวา 95%

-

50.270 รองฯเทคโนโลยีฯ/หน.
สล./หนง.บริหารฯ

1. การพัฒนาแนวปฏิบัติการลงทุนจาก
บัญชีกองทุนคณะฯ

1. โครงการกอสรางอาคารการเรียนการ
สอนและปฏิบัติการกลางคณะฯ

รวมทั้งสิ้น

- รอยละความเชื่อถือไดของระบบ
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ
เครือขายสื่อสารขอมูลเพื่อการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
มากกวา 99%

200.000

695.900

