การพัฒนาสู
ฒ ่องค์ค์กรนวัตกรรรม
สตร์
โดย คณะวิศวกรรมศา
ว
รางวัลดี
ล เยี่ยม ปรระเภทแนวปปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนันับสนุนการปปฏิบัติงาน
แแนวทางปฏิบับตั ิที่ดี
“การพััฒนาสูอ่ งค์กรนวั
ร ตกรรม”

ผู้ริเริ่มและสร้ร้างสรรค์ผลงงานด้านนวัตกรรม
ก
อาจาารย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริรญ คณบดีคณะวิ
ณ ศวกรรมมศาสตร์ (25445-2553)
ผูส้ บื สานสู่องคค์กรพัฒนานวัวัตกรรมอย่างยั
ง ง่ ยืน
รองศาสตรราจารย์ ดร.ธัญ
ั ญะ เกียรติติวัฒน์ คณบบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ((2553-ปัจจุบับนั )
ทีมงานนสนับสนุน : อาจารย์ บุคลากร
ค
นิสติ และ
แ ผู้บริหารร คณะวิศวกรรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายวางแผนนและประกันคุคณภาพ
ผู้นาํ เสนอผลลงาน
อาจารยย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
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คณะกรรมการดําเนินงาน
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่หน่วยนโยบายและแผน

น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม
นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ
น.ส.รัชภร พานิชเฮง
น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด
น.ส.สุภาพร คําปลิว
นายนรณฤต จันทวรรณ
น.ส.อนงค์นาถ ทับทอง
น.ส.ปภาสร อังกาทิพย์

1. ความเป็นมา/หลักการ
70 ปีของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพัฒนาการด้วยนโยบายและกลยุทธ์
ของผู้บริหารมาแล้วหลายยุค และยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรมมากนัก ได้แต่มุ่งเน้นเรื่องการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิตเป็นหลัก จนกระทั่ง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น
และแทบทุกแห่งเปิดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทําให้ทบวงมหาวิทยาลัยเริ่มนําเรื่องประกันคุณภาพเข้ามาใช้
ควบคุมอย่างกว้างๆ ซึ่งคณะวิศวฯ มก. ก็เริ่มตกอยู่ภายใต้แรงกดดันดังกล่าว จึงต้องมีการปรับกระบวนการ
และการทํางานทุกด้านให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น โดยคณะฯ ได้เน้นการมุ่งสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-Faculty เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในคุณสมบัติ e-Engineer ของบัณฑิตสู่ตลาด
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
แรงกดดันจากภายนอกที่เข้ามาหลากหลายทิศทาง ที่เกิดขึ้นกับคณะฯ มีดังนี้ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภา
วิศวกร ผู้ใช้งานบัณฑิต และนักเรียน ซึ่งแนวทางการสู้กับแรงกดดันของคณบดีนั้น หากคณะฯ จะอยู่รอดและ
รักษาความเป็นผู้นําในลําดับต้นๆ ต้องปรับทิศทางสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) เพราะบุคลากร
และนิสิตของคณะฯ มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทํางานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจะมี
พัฒนาการและสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทั้งด้านกระบวนการ ด้านการบริการและสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ ก็จะสามารถ
ลดรงกดดันได้และจะนําพาซึ่งชื่อเสียงและรายได้เสริมมาสู่คณะฯ และเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์นําโดยท่านคณบดี ได้กําหนดแผนงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 ไว้ดังนี้
1.2.1 กลยุทธ์การรักษาความเป็นผู้นําด้าน e-Faculty และปูทางให้นิสิตสู่ e-Engineer เช่น
ให้ทุนทําการวิจัยสถาบันเพื่อสํารวจประสิทธิผลและความต้องการบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เปิด
สอนอย่างสม่ําเสมอ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ e-Learning อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ สร้างสังคมชีวิตของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Life Society)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิต โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ โครงการก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่ สร้างแรงจูงใจแก่
อาจารย์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ยกย่องและให้รางวัลผู้ทําการสอนดีเด่น ผู้ผลิตตําราดีเด่น และผู้ผลิตสื่อ
การสอนดีเด่น ยกระดับเกณฑ์ดัชนีประกันคุณภาพให้สูงขึ้น ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก
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1.2.2 กลยุทธ์การพัฒนาสู่คณะนวัตกรรม (Innovation Faculty) และปูทางให้นิสิตสู่ iEngineer เช่น
แสวงหาโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาทําการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เพิ่มความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษา สร้างแรงจูงใจในการทําวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ยกระดับ
โครงงานวิศวกรรมของนิสิตปีที่ 4 โครงการ
“One Department One Product” เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ประจําภาควิชา สนับสนุนการ
แข่งขันต่างๆ ของนิสิต และส่งเสริมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจและการพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์
1.2.3 กลยุทธ์การให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ
เช่น โครงการ
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โครงการจัด ทํ า หนั ง สื อ เผยแพร่ ศั ก ยภาพและผลงานการ
ให้บริการทางวิชาการ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการให้รางวัลแก่
โครงการพัฒนาวิชาการ และอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการที่เป็น
ความต้องการของสังคม และโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทางอินเตอร์เน็ต
1.3 เป้าหมายและตัวชี้วัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3.1 การรักษาความเป็นผู้นําด้าน e-Faculty และปูทางให้นิสิตสู่ e-Engineer
• ตัวชี้วัด จํานวนวิชาที่ประยุกต์ใช้ e-Learning สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาหรือ
พัฒนา จํานวนระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอน เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตที่หางานทําได้ใน
6 เดือน ระดับ ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
• เป้าหมาย จํานวนวิชาบรรยายที่ประยุกต์ใช้ e-Learning ไม่น้อยกว่า 75 %
เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตที่หางานทําได้ใน 6 เดือน ไม่น้อยกว่า 75 % และ อัตราสัมฤทธิ์ผลของนิสิตในภาพรวม
ไม่น้อยกว่า 65 %
1.3.2 การพัฒนาสู่คณะนวัตกรรม (Innovation Faculty) และปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineer
• ตัวชี้วัด ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ ป.โท-เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติขึ้น
ไปต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ จํานวนโครงงานวิศวกรรมดีเด่นของนิสิตที่มีศักยภาพที่พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และ
จํานวนโครงการนวัตกรรม/โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ/โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์
• เป้าหมาย จํานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โท-เอก ที่ตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 75 % งบ
วิจัยและงบพัฒนานวัตกรรม จากภายนอก ไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาทต่อปี โครงงานที่มีศักยภาพในการนําไปใช้
งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง และจํานวนสิทธิบัตรใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใช้งานได้จริง
รวมทั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 2 รายการต่อปี
1.3.3 การให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ
• ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการในรอบปี จํ า นวนครั้ ง การจั ด ฝึ ก อบรม/
สัมมนา และจํานวนผู้ได้รับการอบรมและสัมมนา จํานวนรายได้สุทธิจากโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์
ประจํามีระบบกลไกในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการและวิ ชาชีพที่ ตอบสนองต่อการพั ฒนาและเสริม สร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และ
ประเทศต่ออาจารย์ประจํา มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการใช้ในการพัฒนาการเรียน
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การสอน จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติจํานวนองค์ความรู้และงาน
บริการที่เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และจํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการความรู้ และการ
ทํางานร่วมกัน
• เป้าหมาย จํานวนโครงการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 75 โครงการต่อปี จํานวนผู้
ได้รับการฝึกอบรมและสัมมนา ไม่น้อยกว่า 750 คนต่อปี จํานวนครั้งการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 20
ครั้งต่อปี รายได้สุทธิจากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่ออาจารย์ต่อปี จํานวนแหล่ง
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 แหล่งต่อปีและ จํานวนองค์
ความรู้และงานบริการ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อไป
2. ปัจจัยนําเข้า (Input)
2.1 กลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม e & i-Engineer
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา
ตัวชี้วัด : จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตที่หางานทําได้ใน 6 เดือน ระดับ
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2.2 กลยุทธ์ : การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : จํานวนโครงการวิจยั /สิ่งประดิษฐ์ ที่ดําเนินการ และจํานวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่นําไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการวิจัย งบวิจัยและงบพัฒนานวัตกรรม ผลการวิจัยที่มีศักยภาพในการ
นําไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม จํานวนสิทธิบัตรใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใช้งานได้จริง รวมทั้งต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
2.3 กลยุทธ์ : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างชือ่ เสียงและรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงตัวเอง
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ และรายได้ที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการบริการวิชาการ จํานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวนครั้ง
การจัดฝึกอบรม/สัมมนา รายได้สุทธิจากการให้บริการวิชาการ จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และจํานวนองค์ความรู้ และงานบริการที่เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
3. วิธีการดําเนินงาน
การกําหนดวิสัยทัศน์ สู่คณะอิเล็กทรอนิกส์(e-Faculty) คณบดีในขณะนั้นคือ อาจารย์นนทวัฒน์
จันทร์เจริญ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ “พัฒนาคณะสู่ คณะอิเล็กทรอนิกส์ (eFaculty)” ซึ่งมีความหมายว่า เป็นผู้นําด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับ
การพัฒนานิสิตสู่ e-Engineer ซึ่งต่อมา อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ได้ปรับวิสัยทัศน์ (Vision) จากเดิม
จะนําพาคณะฯ สู่องค์กรนวัตกรรม (i-Faculty) ควบคู่ไปกับรักษาความเป็นผู้นําด้าน e-Faculty เอาไว้ ซึ่ง
หมายถึงการเป็นคณะฯ ดีที่สุดในการผลิตวิศวกร ซึ่งนอกจากจะมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแล้ว ยังเป็น
บัณฑิตที่มีลักษณะเด่นใน 3e + 3i คือ

3e

Ethics
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Electronics (IT) มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
English
มีศักยภาพในการใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี
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Innovation
Integration
Improvement

มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่
รู้จักบูรณาการความรู้หลากหลายและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3i
มีความคิดในการปรับปรุงตนเองและงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วม
ในการพั ฒนานวั ตกรรม สิ่งแรกคื อการทํ าให้ทุกคนเข้ าใจตรงกั นก่อนว่า ความเป็นองค์กรนวัตกรรม นั้น
หมายถึงอะไร คณะฯ จึงได้สร้างแรงจูงใจและปลูกฝังแนวคิดเรื่อง “นวัตกรรม” แก่นิสิต อาจารย์ รวมทั้ง
บุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดให้มีการประกวดความคิดใหม่ๆ เช่น โครงการรางวัลข้อเสนอแนะที่ดีในการ
พัฒนาคณะฯ (Best Suggestion Awards) โครงการรางวัลพัฒนาการดีเด่น (Best Improvement Awards)
โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice Awards) โครงการที่ปรึกษานวัตกรรม
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
คณบดี (อาจารย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ) ได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายต่อประชาคม คณะวิศวฯ มก.
ไว้ว่า ก้าวต่อไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ From e-Faculty to i-Faculty
ซึ่งหมายถึงจากคณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Faculty) สู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) โดยจะรักษา
ความเป็นผู้นําด้าน e-faculty เอาไว้ โดยจะให้ความสําคัญและผลักดันเรื่องนวัตกรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่รองรับวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับการก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม ได้แก่
o เป็นผู้นําด้าน e-Faculty และปูทางให้นิสิตสู่ e-Engineer
o การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) และ ปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineer
o ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ
o ปรับปรุงงานบริหารทั่วไปให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
o ให้กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวมใจและความสามัคคีของบุคลากร
ซึ่งการพัฒนาคณะฯสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) ควบคู่ไปกับการปูทางให้นิสิตมี
ความคิดสร้างสรรค์ ( i-Engineers) มีแนวทางการดําเนินงานและโครงการที่สําคัญไว้ดงั นี้
1) การพัฒนาและปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineers คือการให้นิสิตสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
จากโครงงานวิศวกรรมหรืออื่นๆ สู่การประกวดแข่งขันทั้งในระดับภาควิชา/คณะ และส่งเข้าแข่งขันต่อใน
ระดับชาติและนานาชาติ ได้สนับสนุนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้ดังนี้
2) ความมีส่วนร่วมของบุคลากร
hความมีส่วนร่วมของบุคลากรกลุ่มอาจารย์ เป็นที่ปรึกษา และควบคุม เป็นกรรมการสอบวัด
คุณภาพผลงาน และให้เกรด แสดงข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงโครงงานวิศวกรรมของนิสิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น
hความมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทํางานประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถาน การ
ประสานงานในการจัดหาทุนและงบประมาณ เชิดชูเกียรติแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ
hความมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณบดีจะติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า เยี่ยม
ชมและประเมินผลโครงงาน
กระบวนการดําเนินงาน (Processes) ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตแบ่งการ
ดําเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานที่ดําเนินการโดยส่วนกลางของคณะฯ งานที่ดําเนินการโดยภาควิชา
และงานที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งมีผังการดําเนินงานแสดงได้ดังนี้
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เริ่มต้น
การกําหนดแผนการดําเนินงาน
การแบ่งงาน
คณะ

ภาควิชา

ประชาสัมพันธ์แผนงาน

คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

โครงการก้าวสู่วศิ วกรยุคใหม่/ค่ายทะลุฟ้า

จัดประชุมชี้แจงนิสิตชั้นปีที่ 4
จัดประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษา

กําหนดแผนปฎิบัติการประจําปี

เห็นชอบหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาเสนอโครงงานขนาดใหญ่

จัดสอบ Proposal โครงงาน

จัดดูงานนอกสถานที่เพื่อหาหัวข้อ

จัดสรรเงินกองทุนฯ สนับสนุน

เบิกจ่ายเงินให้แก่นิสิตทําโครงงาน

ประสานงานเรือ่ งโครงงาน

จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษนิสิตปีที่ 4

ควบคุมการทําโครงงาน

กําหนดหลักเกณฑ์ประเมินโครงงาน

จัดหาสปอนเซอร์สนับสนุนรางวัล

จัดสอบนําเสนอผลโครงงานวิศวกรรม

จัดนิทรรศการโครงงานวิศวกรรม

ประกวด และ คัดเลือกโครงงานวิศวกรรมดีเด่น ในแต่ละสาขาวิชา
พิธีมอบรางวัลโครงงาน

สนับสนุนนิสิตที่มีผลงานเด่นเข้าประกวดแข่งขันในระดับชาติ/

ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของโครงการ และคัดเลือกผลงานสู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
สิ้นสุด
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5. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สาํ คัญ
¬ รางวัลที่นิสิตได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ จากการที่คณะฯ ได้
ให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างเป็นระบบในให้นิสิตสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมสู่การประกวดแข่งขัน
ส่งผลให้มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากโครงงานวิศวกรรมเกิดขึ้นสูงกว่าที่คาดหวังไว้มาก มีนิสิตได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับโลกต่อเนื่องกันทุกปีอันนํามาซึ่งชื่อเสียงของคณะฯ มหาวิทยาลัย และประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ตัวนิสิตเองที่ได้รับรางวัลเมื่อจบเป็นบัณฑิตออกไปทํางานก็ได้งาน ที่ดี เป็นที่พอใจของนายจ้างและมี
เงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าทั่วไปมาก จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ e&i-Engineers ที่ประสบ
ผลสําเร็จดียิ่ง
สรุปรางวัลที่นิสิตได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้ ปี
การศึกษา 2549 รวม 13 รางวัล ปีการศึกษา 2550 รวม 24 รางวัล ปีการศึกษา 2551 รวม 27 รางวัล และปี
2552 รวม 24 รางวัล
¬ ผลงานด้านนวัตกรรมของบุคลากร บางส่วน ที่คณะภาคภูมิใจ
o ผลงานนวัตกรรม : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย รศ.ยืน
ภู่วรววรณโปรแกรม LMS “M@xLearn” ผลงาน อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ และ อ.จิตติ นิรมิตรานนท์
ผลงานวิจัยไอทีดีเด่น ICT Award 2010 ประเภทซอฟต์แวร์ โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และผศ.ดร.ภุชงค์
อุทโยภาศ
o ผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เช่น เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช โดย
รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล เรือเหาะอาภากร โดย รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ และคณะ เครื่องให้น้ําพืชทางใบ โดย รศ.ดร.ปอง
วิทย์ ศิริโพธิ์ ปุ๋ยสั่งตัด ผ่านมือถือ โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมวิจัย และ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
SMMS
o ด้านผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการทหาร เช่น เป้าฝึกปราบเรือดําน้ํา อุปกรณ์ฝึก
การรบระยะประชิดโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายรับรู้ไร้สาย โดย รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว และทีมวิจัย หุ่นยนต์เก็บกู้
ระเบิด และ อากาศยานขึ้น– ลงแนวดิ่งตรวจการณ์ โดย รศ.ดร. ณัฏฐกา หอมทรัพย์
o ด้านผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ชุดกังหันพลังน้ํา
โดย
รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
o ด้านบริการวิชาการ เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพและการแข่งขันของประเทศด้าน eLearning และโครงการวิจัยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ และโครงการบริการ
ระบบกลั่นกรองเว็บไซต์สมรรถนะสูง โดยรศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
6. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome) (หมายถึง คุณภาพของผลผลิตที่สง่ ผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย เช่น การมีงานทําของนักศึกษาทีจ่ บ การจดสิทธิบัตรของงานวิจัย
ความพึงพอใจในการให้บริการ การได้รับรางวัล) ที่สําคัญ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนํามาซึ่งชื่อเสียงของคณะฯ แล้วคณะฯ
ยังสามารถตอบสนองต่อยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย ได้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทําให้การดําเนินงานของคณะฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นผลงานด้านนวัตกรรมหลายๆ การงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยราชการอื่นๆ
ทําให้ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ความอยู่ดีมีสุข และ ความมั่นคงของชาติ
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ด้านการพัฒนานิสิต การดําเนินงานด้านองค์กรนวัตกรรมได้ส่งผลต่อการพัฒนานิสิต ทั้งในด้านการ
เสริมสร้างความเป็นผู้นํา การทํางานเป็นทีม การสร้างความคิดริเริ่ม การเขียนข้อเสนอโครงการ การวางแผน
งาน การนําเสนอผลงาน การสื่อสาร รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม
โดยรวม การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ การตรงต่อเวลา การทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพ และสุดท้ายนิสิตได้
มีโอกาสฝึกฝนตนเองให้มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีความสนใจในการเรียนและกระตือรือร้นในการทํา
โครงงานและสร้างสรรค์งานทางวิศวกรรม
7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน (หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน)
¬การจัดหางบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ สู่องค์กรนวัตกรรม โดยคณบดีจึงได้นําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ ในระยะปี 2546-2549
โดย ตั้งเป็นโครงการ e-Faculty & eEngineers ซึ่งได้อนุมัติและผ่านไปยังทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ จึงได้จัดสรรงบประมาณประจําปี 2547-2548
(ผูกพัน 2 ปี) ให้ในวงเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งคณะฯ ได้นํางบประมาณดังกล่าวมาดําเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่สําคัญตามแผนแม่บทไอซีที เข่น การสร้างความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ การปรับปรุงและขยายระบบเครือข่าย
“ดงตาลเน็ต” การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานสารสนเทศที่จําเป็นต่อการใช้งาน จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม การปรับปรุงและขยายระบบเครือข่าย การเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการต่าง ๆ การ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ LCD Projector ในห้องเรียน
การจัดให้มีหน่วยดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การส่งเสริมใช้งาน e-Learning
¬แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาและปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineers คณะฯ ได้
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทําโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 และแสวงหาแหล่งทุน
ภายนอกเพิ่ม เติ ม เพื่อสนั บ สนุ น การประกวดแข่งขันของนิสิต และเป็นเงินรางวัล แก่นิสิ ต ที่ มีผ ลงานจาก
โครงงานวิศวกรรมดีเด่น
1) งบประมาณจากภายใน ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสนับสนุนนิสิตในการทําโครงงานวิศวกรรม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ได้จัดสรรเงินกองทุนการศึกษาวิศวฯ คนละ 2,000 บาท สนับสนุนการทําโครงงาน
ขนาดใหญ่ หรือโครงงานสําคัญที่มีนสิ ิตทํางานร่วมกันหลายคนให้แก่ภาควิชาละ 1 โครงการละ 100,000 บาท
จัดสรรเงินกองทุนฯ ปีละ 500,000 บาท เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษานวัตกรรมมาให้คําแนะนําและประเมินผลงาน
โครงงานวิศวกรรมของนิสิตว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์หรือไม่
2) งบประมาณจากภายนอก คณะฯ ได้ประสานงานติดต่อกับองค์กรภายนอก ภาคเอกชน และ
ศิษย์เก่า ซึ่งได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน เป็นจํานวนปีละประมาณ 3 แสนบาท จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ และผูป้ ระกอบการ ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
และโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยีคนไทย เพื่อต่อยอดผลงานจากโครงงานวิศวกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ประมาณปีละ 1- 2 ล้านบาท
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8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทําการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ด้านความเป็นเอกลักษณ์ “องค์กร
นวัตกรรม” ภายใต้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําผลการวิเคราะห์และประเมินตนเอง มาทําการ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้เข็มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการประเมินผลการดําเนินงาน ความเป็นเอกลักษณ์ “องค์กรนวัตกรรม” ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถสรุปเป็น จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารทุกกระดับมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีการประสานงานในการทํางานเป็นทีม มีส่วน
ร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และได้มีการประกาศให้อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ
2. มี ก ลไกในการพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพ แผนมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะฯ และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย มี
กระบวนการพัฒนาแผน ที่บุคลากรมีส่วนร่วมสูงทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการ
ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามความก้าวหน้าของแผน
3. มีกลไกการบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และประชุมรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดี
เป็นประจําทุกเดือนทําให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล สถานะของปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้ง
สามารถติดตามและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. มีกลไกประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และมีการปรับปรุงกลไกการ
ประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพด้านเอกลักษณ์ของคณะฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ องค์กร
นวัตกรรม) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําให้คณะฯ มีความมั่นใจที่จะสามารถ
รักษาความโดดเด่น และความน่าเชื่อถือในความเป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ ได้ตลอดไป และทําให้การกําหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะด้านนวัตกรรมมีความชัดเจน
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในสถานะและสภาพแวดล้อมที่จะหารายได้จากงานบริการวิชาการได้ง่าย
ทั้งงานบริการวิชาการเชิงวิชาการ และงานบริการวิชาการเชิงวิจัย
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีฐานะการเงินที่ดีและมั่นคง และมีความพร้อมจะสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร และลิขสิทธิ์ มีค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับจํานวนผลงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่คณะผลิตขึ้นมา
2. ขาดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกลไกที่จะรองรับการบูรณาการด้านงานบริการวิชาการเพื่อต่อ
ยอดสู่การเรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นรูปธรรม
3. จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งสร้างระบบและกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย สู่
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมให้ชัดเจน รวมทั้งจัดทําแผนกลยุทธ์
รองรับ
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2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร และลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ รวมทั้งควรมีแผนกลยุทธ์รองรับ และผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการสามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้
3. ขยายขอบเขตงานด้านนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี สู่ นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และ ประหยัด
4. พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งผลักดันกลไก KM ให้ เกิดความรู้ใหม่
การรักษาเผยแพร่ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ การสร้างมาตรฐานระบบงานหรือ
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี
9. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบความสําเร็จในการนําพาคณะสู่องค์กรนวัตกรรมที่มี
ผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติคือ บทบาทความเป็นผู้นําในการ
บริหารคณะฯ ของคณบดี (อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ) ทั้งในฐานะผู้ริเริ่ม และผู้สร้างแนวทางและผลงาน
ซึ่งสะท้อนภาพผ่านกระบวนการและวิธีการบริหารที่เป็นระบบและมีความชัดเจน นับตั้งแต่ การกําหนด
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและจริงใจ รวมทั้งการมีแผนและโครงการรองรับอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน มีการติดตามผลงานและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และประการสุดท้ายที่สําคัญ คือ ความสามารถใน
การสื่อสารและกระตุ้นให้ทั้งบุคลากร และนิสิต เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม
ร่วมกัน
นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาจากผลงานวิจัยและพัฒนา ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ
อาจารย์ และนิสิตในหน่วยเชียวชาญเฉพาะทาง หรือ SRU โครงการวิจัยของอาจารย์ โครงงานวิศวกรรมนิสิต
ชั้นปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ของนิสิต ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ งานบริการวิชาการของอาจารย์ และ โครงการพิเศษ
เฉพาะกิจต่างๆ โดยได้เน้นการผลิตผลงานนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและส่วนใหญ่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์
10. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
“การมุ่งสูอ่ งค์กรพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ดังนี้
B วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับ
สากลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
B พั น ธกิ จ ผลิ ต วิ ศ วกรมื อ อาชี พ ที่ มี ค วามสามารถและรอบรู้ ท างเทคนิ ค พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม และนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
B นโยบายคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการ
โดยยึดตัวแบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางการบริหารคณะฯ รวบทั้งผลักดันให้การดําเนินการ
ของคณะทุกภารกิจบรรลุผลตามข้อกําหนดของระบบประกันคุณภาพทุกฉบับที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ”
B เอกลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ องค์กรนวัตกรรม”
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

95

B กลยุทธ์การดําเนินงานปีงบ ปีงบประมาณ 2554
กลยุทธ์ในการดําเนินงานปี 2554 กําหนดขึ้นโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สําหรับการดําเนินงานสําหรับปี 2554 ไว้ดังนี้
& ด้านการเงิน เพิ่มรายได้จากการดําเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ การ
บริการวิชาการ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพื่อให้มีฐานะการเงิน
ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร
& ด้านลูกค้าหรือคุณภาพในการบริการ เพิ่มสัดส่วนการผลิตในระดับบัณฑิตศึกษา รักษา
มาตรฐานระดับคุณภาพ และความเชื่อมั่นในทุกภารกิจ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
& ด้ า นกระบวนการภายใน พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วาม
คล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินพร้อมทั้งขยายผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้
ประโยชน์
& ด้านการเติบโตและการพัฒนาองค์กร พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถหลักของบุคลากรทุกสายงานรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
& ด้านสังคมและสิงแวดล้อม สร้างจิตสํานึกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้น ทั้งในหมู่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะที่คณะฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างเหมาะสม
B การผลักดันแนวปฏิบัติทดี่ ีผ่านกลไกระบบประกันคุณภาพ
คณะฯ ได้ใ ช้ ตัวแบบประกันคุณภาพเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์ แนวปฏิบัติงานที่ดี
โดยจัดให้มีการนําเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ไปพร้อมกับการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานระดับภาควิชา และสํานักงานเลขาคณะฯ โดยได้จัดหาเงิน
รางวัล มามอบให้พร้อมการประกาศเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเป็นทั้งแรงจูงใจ และแรงกดดันในการกระตุ้นให้
ภาควิชา และหน่วยงานคิดหาแนวทางการพัฒนาบัณฑิต และการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการคัดเลือกโครงการดีเด่นเข้าประกวดรางวัลคุณภาพที่จัดโดยมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักการจัดการความรู้ (KM) ได้เป็นอย่างดี และสามารถขยายผลแนวปฏิบัติ
หรือสิ่งที่ดีไปสู่ภาควิชาอื่นๆ ได้ด้วย
Bการปรับยุทธศาสตร์การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์สปู่ ี 2555-2559
ในปี 2554 คณะวิศวกรรมสาสตร์ ได้ปรับยุทธศาสตร์การบริหารของคณะเข้าสู่ช่วง 2555-2559
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
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® มุ่งสู่องค์กรพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ พั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานประกั น คุ ณ ภาพ ตั ว บ่ ง ชี้ เอกลั ก ษณ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานและเพื่อให้มั่นใจว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถสร้าง
ผลงานที่สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพที่สูง สามารถผลิตผลงานออกมาได้
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ และคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ตลอดไป อีกทั้ง
เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารทั้งในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย ประชาคมของคณะฯ ตลอดจน
สังคม และหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
เกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกรวมเข้ากับระบบประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 )
เป็นตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 10 ข้อ และเริ่มใช้ในการประเมินปี 2554
โดยคณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บรรลุเกณฑ์ทั้ง 10 ข้อ และผลการประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุทั้ง 10 ข้อ ดังผลการประเมินต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือองค์กรนวัตกรรม”
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เป้าหมาย
10 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
; 1. การกําหนดความเป็นเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ
; 2. มีผลการดําเนินด้านความเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
; 3. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มามากว่า 3 ปี
; 4. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
; 5. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับอย่างชัดเจน
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; 6. มีการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สังคมทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ถึงผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อย่าเป็น
รูปธรรมและ ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นภาพลักษณ์ที่ยอมรับได้ในสังคม
; 7. มีเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพในการควบคุมและรักษามาตรฐานการดําเนินงานเพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพของผลงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งกลไกขับเคลื่อน กระบวนการภายใน และการ
ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
;8. มีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต ไม่น้อยกว่า 60%
;9. มีผลงานด้านนวัตกรรมส่งเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นประจําทุกปี และผลงาน
ได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
;10. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลการประเมินอยู่ไม่ต่ํากว่าค่า
คะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 -2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-5 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6-7 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
8-9 ข้อ

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบ่งชี้ที่
ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินตามเกณฑ์
2552
2553
2552
2553
9.1.1
N/A
10 ข้อ
N/A
5.00

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
10 ข้อ

เป้าหมาย
10 ข้อ

การประเมิน
เป้าหมาย
บรรลุ

ผู้นําเสนอผลงาน : อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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