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คํานํา 
 

ศูน ย วิ ศ วกรรมพลั ง ง าน เป นองค ก รที่ ไ ด รั บก ารจั ดตั้ ง โดยคว าม เห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึงมีการบริหารงานเปนอิสระจากระบบราชการ  โดยไดมีวัตถุประสงคที่
สําคัญ คือ การใหบริการดานการอนุรักษพลังงานแกอาคาร/โรงงานเอกชนทั่วไป  รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
ตาง ๆ  
  
           โดยรายงานเลมนี้ เปนรายงานประจําปการประเมินคุณภาพของศูนยวิศวกรรมพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของศูนย
วิศวกรรมพลังงาน ประจําป  2551  ไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้  3 
องคประกอบ  ประกอบดวย 
 องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 
 ศูนยวิศวกรรมพลังงานขอขอบคุณ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่ใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานดวยดีมาตลอด 
 
 
 

(รองศาสตราจารยกําพล  ประทีปชัยกูร) 
ผูอํานวยการศูนยวศิวกรรมพลังงาน 

30  มิถุนายน  2552 
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สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 4-1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 5-1 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในศูนยวิศวกรรมพลงังาน 10-1 
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ภาคผนวก ค เอกสารอางอิง 10-3 
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ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 

ความเปนมา 
  สืบเนื่องจาก กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
ไดออกพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535คณะวิศวกรรมศาสตรไดเลงเหน็
ความสําคัญของวิกฤตการณดานพลังงาน จึงจัดตั้งศูนยวิศวกรรมพลังงาน ภายใตการกํากับของคณะ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2544  เพื่อใหเกิดกิจกรรมใหคําปรึกษาและตรวจสอบดานพลังงาน ศูนยวศิวกรรม
พลังงานมีรูปแบบบูรณาการที่ไมใชระบบราชการ  โดยมีวิศวกรประจําของศูนยเปนผูดําเนินงานและมี
คณาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตรหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของเปนผูตรวจสอบและใหคําปรึกษาดานเทคนิค 
ทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว สะดวก  รวดเร็ว  และสามารถตอบสนองการใหบริการดานการ
บริหารพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

ตามพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  ไดกําหนดใหอาคารและโรงงานที่
ใชพลังงานไฟฟาขนาดตั้งแต 1,000 กิโลวัตต หรือ 1,175 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป  และ/หรือ อาคารและ
โรงงานที่มีการใชพลังงานความรอนรวมกนัทั้งปเทากับพลังงานไฟฟาตั้งแต  20  ลานเมกะจูลขึ้นไป  จะตอง
เปนอาคารหรือโรงงานควบคุมโดยกําหนดใหผูที่เปนเจาของอาคารและโรงงานควบคุมมีหนาที่ดาํเนินการ
อนุรักษพลังงาน  เพื่อดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบื้องตนโดยละเอยีดใหกับอาคาร
และโรงงานควบคุมขางตน   
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วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหคําปรึกษาดานพลังงานแกหนวยงานของรัฐ  เอกชน  และชุมชน 
 2.  เพื่อใหบริการดานการจัดการ การใชพลังงานของหนวยงานรัฐ เอกชน และชุมชน 
 3.  เพื่อสนับสนุนดานการอนุรักษพลังงานแกหนวยงานรัฐ เอกชน และชุมชน 
 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันชั้นนําดานวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพระดับชาติ  
 
พันธกิจ 

1.  ใหบริการดานการจัดการและอนุรักษพลังงาน  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานวศิวกรรม 
      พลังงานแกหนวยงานของภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
2.  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานดานพลังงานเชน เทคโนโลยีสะอาด ส่ิงแวดลอม  พลังงาน 
      ทดแทน เปนตน  ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญกับวิชาการดานการจดัการพลังงาน 
3.  สนับสนุนและบูรณาการใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานอื่น  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน 
      การอนุรักษพลังงาน  ตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
4.  ศึกษาและวจิัยเชิงประยุกตดานวิศวกรรมพลังงาน 

 
 
 

   



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

4-3 

โครงสรางการบริหารงานในศูนยวิศวกรรมพลังงาน 
 
 ศูนยวิศวกรรมพลังงานจัดระบบบริหารงานตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบการจัดตั้งศูนยวิศวกรรม
พลังงานตามที่ ก.ก.พ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติ ประกอบดวย  คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 
1  ชุด  ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมพลังงานเปนผูบริหารสูงสุด  ผูชวยผูอํานวยการ  2  คน  โดยแบงเปน 3 
ฝาย  คือ  ฝายบริหาร  ฝายวศิวกรรมไฟฟา  ฝายวิศวกรรมเครื่องกล  และฝายบริหาร 
 
  

 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 
นายกําพล  ประทีปชัยกูร 

(วศ.ม.) 

ผูชวยผูอํานวยการ 
ฝายวิศวกรรมไฟฟา 

นายสุระพล  เธียรมนตรี 
(วศ.ม) 

ผูชวยผูอํานวยการ 
ฝายวิศวกรรมเครื่องกล 
นายพุทธิพงศ  แสนสบาย 

(ปร.ด.) 

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

นางสาวพัชนยีา  นิยมไทย 
(บธ.บ.) 

วิศวกรไฟฟา 
นายพันศักดิ์  แซก่ํา 

(วศ.บ.) 

วิศวกรเครื่องกล 
นายชาญวิทย  บัวศรี 

             (วศ.บ.) 

วิศวกรไฟฟา 
นายธีระ  รอดรัตน 

(วศ.บ) 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ผลการประเมินตนเองของศูนยวิศวกรรมพลังงาน  ประจําป 2551  ไดดําเนินการไปอยางสอดคลอง 
กับพันธกิจหลักของศูนยฯ  ซ่ึงประกอบดวยการบริการดานการจัดการพลังงาน  การใหคําปรึกษาดาน
พลังงาน และการสนับสนุนดานการอนุรักษพลังงาน ใหแกหนวยงานของรัฐบาล เอกชน และชุมชน  โดยมี
ผลการดําเนินงานสรุปตามองคประกอบที่ไดกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 
องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
 ศูนยวิศวกรรมพลังงาน มีคะแนนรวมอยูในระดับปานกลางในดานการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  ศูนยฯ 
มีแผนการดําเนินงานและแผนการปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกัน  และมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการอํานวยการ ปละ 2-3 คร้ัง  และไดมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
ตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองรับกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
 
องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 ศูนยวิศวกรรมพลังงาน ประกอบดวยผูอํานวยการศูนย วิศวกรรมพลังงาน  และผูชวยผูอํานวยการ อีก  2 
ทาน ซ่ึงดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานของศูนย ฯ  โดยมีบุคลากรซึ่งทําหนาที่ฝายปฏิบัติการอีก  5  คน  
โดยฝายบริหารไดดูแลบริหารงานของศูนยฯ  อยางใกลชิด มีการจัดการประชุมผูปฏิบัติงานเปนประจํา ทุก
อาทิตย  และทางศูนยไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมในหัวขอที่เกี่ยวของกับงาน 
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิรายองคประกอบของศนูยวิศวกรรมพลังงาน 
 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองคประกอบ 
ศูนยวิศวกรรรมพลังงาน 

ลําดับ
ท่ี ชื่อองคประกอบ น้ําหนัก  

คะแนนที่
ได 

ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (1) 20 2.33 ควรปรับปรุง  

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต (13)       

3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา (2)       

4 การวิจยั (9)       

5 การบริการวิชาการแกสังคม (3)       

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3)       

7 การบริหารและการจัดการ (3) 20 3.67   ดี 

8 การเงินและงบประมาณ (6)       

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 9 องคประกอบ 11.28     

10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต* (2)       

11 วิเทศสัมพันธ* (1)       

  คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 11 องคประกอบ 11.28     

  ผลการประเมินระดับหนวยงาน   3 พอใช 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 (SAR-8) 
 

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชื่อตัวบงชี:้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด (รอยละ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยฯ  มีแผนการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการและมีการรายงานผลตอคณะกรรมการอํานวยการทุก 2 เดือน 

โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของศูนยฯ  ยังไมสอดคลองกับการประกันคุณภาพของคณะ 

เอกสารอางอิง:  

องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน    
 

2.     จุดแข็ง 
  

3.     โอกาส 
 

4.     อุปสรรค 
 

5.      กลยุทธ /แผนพัฒนา 
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องคประกอบที ่ 7. การบริหารและการจัดการ 

ช่ือตัวบงช้ี: 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของสถาบัน (ระดบั) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยวิศวกรรมพลงังาน มีผูบริหารทีม่ีความเชี่ยวชาญ เพราะมีหลกัเกณฑและระเบียบการสรรหาตามระบบของ

มหาวิทยาลัย  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่สรรหา และคดัเลือกผูบริหารที่มีความเหมาะสม  และผูบริหารที่ไดรับเลอืกก็
ตองแสดงความเปนผูนําโดยการจัดทําแผนกลยทุธ เพือ่แสดงวิสัยทัศน วัตถุประสงค และพันธกิจ ใหชดัเจน เพื่อที่ศนูยฯจะได
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุ เปาหมายตามที่ไดกําหนดไว 

เอกสารอางอิง:  

องคประกอบที ่ 7. การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
         ผูบริหารสวนใหญ จะเปนอาจารยผูมีความสามารถ ซ่ึงทานอาจมีภารกิจตาง ๆ มากมาย อาจมปีญหาในเรื่องของเวลา 

2.     จุดแข็ง 
        ทางศูนยมีการประชุมทีมผูบริหารอาทติยละครัง้นั้น ทําใหสามารถทราบถึงความกาวหนา และอปุสรรคตาง ๆ ในการ
ดําเนินงาน สามารถวางแผน และแกไขปญหาไดทนั 

3.      โอกาส 
        เมื่อมีผูบริหารที่มีความสามารถ ที่มากประสบการณแลว ทาํใหการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนที่ยอมรับ และสามารถสราง
ชื่อเสียง และความนาเชื่อถือ ใหแกศูนยได 

4.       อุปสรรค 
         ในการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการของศูนย เพื่อรายงานผลการดาํเนินงาน ในแตละครั้งนั้น คณะกรรมการแต
ละทานตางมีภารกิจมากมาย จึงทาํใหนัดวันวาง พรอม ๆ กนัทําไดยาก 

5.        กลยุทธ /แผนพัฒนา 
           ควรมีตารางเวลาในการจัดประชุมในแตละครัง้ในแนนอน ในหนึ่งปไวลวงหนา เพื่อไมเปนอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ทางศูนยวิศวกรรมพลังงาน มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากร อยางโปรงใส ทุกขั้นตอน ไมวาจะเปน การประกาศ

รับสมัคร  มีการสอบขอเขียน  สอบสัมภาษณ ซึ่งทําใหไดบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงที่สุดมา มารวม
ปฏิบัติงานใหกับศูนย  และทางศูนยฯ ไดจัดใหพนักงานเขารวมอบรม ในเรื่อง ๆ ตาง ๆ ที่จะมีผลทําให การทํางานนั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เอกสารอางอิง:  

องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
        1.  ควรมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน 
        2.  ควรมีพ่ีเลี้ยงที่รูในเรื่อง นั้น ๆ มาสอนงานใหกับพนักงานใหม 

2      จุดแข็ง 
        มีทีมวิศวกร ที่มีความชํานาญและประสบการณทํางานมากวา  10 ป 

3.     โอกาส 
        เมื่อมีพนักงานและทีมงานที่มีคุณภาพแลว ก็สามารถสรางสรรคงานตาง ๆใหมีประสิทธิภาพตามไปดวย 

4.      อุปสรรค 
        - 

5.      กลยุทธ /แผนพัฒนา 
         ควรมีแบบแผนและวิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพไวตอไป 
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.13 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
ศูนยฯ  ยึดแนวนโยบายและแผนดําเนินกิจกรรม  5 ส  ที่กําหนดโดยคณะ 

เอกสารอางอิง:  

องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
      - 

2.     จุดแข็ง 
      - 

3.     โอกาส 
      - 

4.     อุปสรรค 
      - 

5.     กลยุทธ /แผนพัฒนา 
     - 
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

ชื่อตัวบงชี้: 7.14 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) (ครั้ง) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตยังไมมี  สวนระบบความปลอดภัยทางดานทรัพยสิน ใชระบบความ

ปลอดภัยของคณะ ฯ  ซึ่งจะมีเจาหนาที่มาตรวจตราทั่วไปในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร 

เอกสารอางอิง:  

องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
   - 

2.     จุดแข็ง 
   - 

3.     โอกาส 
  - 

4.      อุปสรรค 
  - 

5.      กลยุทธ /แผนพัฒนา 
  - 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายในสถาบัน  ศูนยวิศวกรรมพลังงาน 

     

  

2549 2550 2551 ขอมูล 

ผล ผล ผล 
1 จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนใน

สถาบัน   
(โปรดระบุรายละเอียด) 

              

2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน       

  2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปด
สอนระดับปริญญาตรี                                                   

   2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปด
สอนระดับปริญญาโท                         

  2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปด
สอนระดับปริญญาเอก       

  2.4 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑ สกอ. 

      

3 จํานวนอาจารยประจํา       

  3.1 อาจารยขาราชการ        

  3.2 อาจารยพนักงาน       

  3.3 อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือน
ขึ้นไป) 

      

4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา       

  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา       

  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา       

  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา       

5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ประจํา 

      

  5.1 ศาสตราจารย       

  5.2 รองศาสตราจารย       

  5.3 ผูชวยศาสตราจารย       
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  5.4 อาจารย       

6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด       

  6.1 ระดับปริญญาตรี       

        6.1.1 ภาคปกติ       

        6.1.2 ภาคพิเศษ       

  6.2 ระดับปริญญาโท       

        6.2.1 ภาคปกติ       

        6.2.2 ภาคพิเศษ       

  6.3 ระดับปริญญาเอก       

       6.3.1 ภาคปกติ       

       6.3.2 ภาคพิเศษ         

7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด       

  7.1 ระดับปริญญาตรี       

        7.1.1 ภาคปกติ       

        7.1.2 ภาคพิเศษ       

  7.2 ระดับปริญญาโท       

       7.2.1 ภาคปกติ       

       7.2.2 ภาคพิเศษ       

  7.3 ระดับปริญญาเอก       

       7.3.1 ภาคปกติ       

       7.3.2 ภาคพิเศษ       

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประ กอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป 

      

  8.1 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 
(ปริญญาตรี) (ไมรวมศึกษาตอ)       

  8.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป (ไมรวมศึกษาตอ) 

      

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   
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  9.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   

    

  9.2 จํานวนบัณฑิตที่ทํางานแลวระบุ
สาขา   

    

10 จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ กพ.   

    

  10.1 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ.   

    

  10.2 จํานวนบัณฑิตที่กรอกแบบฟอรม
ระบุเงินเดือน   

    

11 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบ
การศึกษา ที่ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

      

12 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

      

13 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด       

  13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท       

  13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก       

14 จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพร 

      

  14.1 บทความจากวิทยานิพนธระดับ 
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร       

  14.2 บทความจากวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร        

15 จํานวนงานวิจัย  และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชน 
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  15.1 จํานวนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

      

          15.1.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ       

          15.1.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ       

  15.2 จํานวนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

      

          15.2.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ       

          15.2.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ       

16 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคภายในสถาบัน       

  16.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสรางสรรคภายในสถาบันของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

      

  16.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสรางสรรคภายในสถาบันของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

      

17 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน       

  17.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสรางสรรคภายนอกสถาบัน
ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

      

  17.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสรางสรรคภายนอกสถาบัน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

      



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

10-5 

18 จํานวนผูที่รับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรค 

      

  18.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่รับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค       

  18.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
รับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค       

19 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน       

  19.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่รับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค
ภายในสถาบัน 

      

  19.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
รับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค
ภายในสถาบัน 

      

20 จํานวนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน       

  20.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ที่รับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน 

      

  20.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
รับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน 

      

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  

      

  21.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงของอาจารยประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด 

    

  21.2 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงของบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 

      



 

 “ผลิตวิศวกร และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดบัสากล” 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551/ปงบประมาณ 2551 

10-6 

22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ ไดรับ  
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  
(สิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ในรอบ 5 ปที่
ผานมา (ช้ินงาน) 

      

23 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ  

  4 4 

24 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

      

25 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม                 1,571,894.00  

                
4,227,903.93  

                
3,878,242.69  

26 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ   

    

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการ
วิชาการ และวิชาชีพในนามสถาบัน   

    

28 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      

29 คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 
พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม   

    

30 สินทรัพยถาวร        

31 คาใชจายทั้งหมด (เฉพาะดานการเรียน
การสอน)   

    

32 งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด       

33 เงินเหลือจายสุทธิ       

34 เงินรายรับทั้งหมด(งบดําเนินการที่       
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รับมาทั้งหมด) 

35 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
คณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

      

36 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 

      

37 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประ 
เทศ 

      

38 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน       

  38.1 จํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

7 7 5 

  38.2 จํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 7 7 5 

39 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา  

                        

40 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา 

      

41 คา FTES ระดับปริญญาตรี (ป
การศึกษา) 

      

42 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก
(หลังจากที่ปรับคาแลว) (ป
การศึกษา) 

      

43 จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง       

44 คา FTES ระดับปริญญาตรี 
(ปงบประมาณ) 

      

45 คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก 
(หลังจากที่ปรับคาแลว) 
(ปงบประมาณ) 

                        

46 จํานวนนักวิจัย                                  
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  46.1 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด                                           

  46.2 จํานวนนักวิจัยปฏิบัติงานจริง                                           

47 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 

           

48 จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติตามคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยนักศึกษา 

      

49 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตร 

      

50 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่ 1 (รหัส
เดียวกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
ขอ 49) 

      

51 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีภูมิลําเนา
ใน 14 จังหวัด 
ภาคใตที่มหาวิทยาลัยเปดโอกาส
ทางการศึกษาให 
เปนพิเศษเฉพาะแกสังคมและชุมชน
ภาคใต 

      

52 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมด       
53 รายวิชาที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษ

หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ       
  53.1 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด       
  53.2 รายวิชาที่เปดสอนเปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น 
ๆ       

54 จํานวน Joint-degree Programs       
55 จํานวนชาวตางประเทศที่มาเยือนหรือ

ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย       
56 จํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศที่มา

ฝกงานทําวิจัยหรือศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ในทุกลักษณะ       

57 จํานวน Co-advisors ที่เปนชาว       
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ตางประเทศ 

58 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ       

59 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปน 
Advisors/Co-advisors ใหสถาบันใน
ตางประเทศ       

60 จํานวนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับชาว
ตางประเทศ (Joint Research)       

61 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ทํารวมกับ
ตางประเทศ       

62 จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา
และบุคลากร       

63 จํานวน Joint Publication       
64  จํานวนนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธ 

(Thesis) ตางประเทศ       
65 จํานวนโครงการของคณะ/หนวยงาน

รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับ
สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมภาคใต       
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ภาคผนวก ข 
องคประกอบ ตัวบงชี้ (KPIs) และคาน้ําหนักของ (SAR-16) 
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ภาคผนวก ค (อางอิง) 
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