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คําคํานํานํา  
  

  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรีราชา มีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีการเรียนการสอน 5 หนวยงาน ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตรศรีราชา, คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม, คณะวทิยาการจดัการ, วิทยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาติ และ
วิทยาลัยบัณฑติศึกษา ศรีราชา มีหนวยงานที่ทําหนาท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 2 หนวยงาน คือ สํานักงานวิทยาเขต
ศรีราชา และสํานักวิทยบริการ ซ่ึงวทิยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ เปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีการเรียนการสอน โดย
ไดรับการจัดต้ังจากสภามหาวิทยาลัยใหวิทยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาติเปนหนวยงานเทยีบเทาคณะเม่ือป พ.ศ. 2549 และ
เร่ิมดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศกึษา 2550  
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) สําหรับปการศึกษา 2552 นี้
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดดําเนนิการเปนปท่ี 3 ของการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในทุกดานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษาประจําป 2551 เนื่องจากการรายงานผลการประเมินตนเองในปการศึกษา 2552 นี้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมตัวบงช้ีใหม ซ่ึงวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดเพิ่มตัวบงช้ี  
ท่ีเปนอัตลักษณของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือตัวบงช้ีท่ี 2.15.1 รอยละของจํานวนหลักสูตร
ท่ีไดมาตรฐานระดับสากล (IMO) ตอหลักสูตรท้ังหมด   
 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิ ไดจดัทํารายงานข้ึนเพือ่รายงานผลการดําเนนิงานทุกดาน ไดแก ดาน
วัตถุประสงค แผนงาน โครงการ การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การวิจยั การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารและจดัการ ดานการเงินและงบประมาณ และดานระบบกลไกการประกันคุณภาพ   วทิยาลัย
พาณิชยนาวนีานาชาติมุงม่ันท่ีจะพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานในทุกดานใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิง่ข้ึนตอไป 
  

  
(พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย) 
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บทที่ บทที่ 1  1

ขอมูลพ้ืนฐานของขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

 
  

ช่ือหนวยงาน   วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 
    International Maritime College 
สถานท่ีตั้ง    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

199 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
เว็บไซต   http://www.imc.src.ku.ac.th 
เคร่ืองหมายประจําวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
1.1 ประวัติความเปนมา 

 
 

           วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ กอต้ังข้ึนเพื่อสนองความตองการและ
แกปญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี ท้ังระบบ และเพื่อรองรับนโยบายเพิ่มเติม
ศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ ผลิตบุคลากร
ทางการพาณิชยนาวี เพื่อใชภายในประเทศรวมท้ังสงออกบุคลากรไปยัง
ตางประเทศ ซ่ึงมีแนวโนมความตองการบุคลากรสูงข้ึนตามอัตราการขยายตัว
ของการคา ทางทะเล โดยอาศัยความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใชช่ือแรกเร่ิมวา "สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ"   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเห็นถึงความสําคัญ ในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี และกิจการสืบเนื่อง  

     ใน ป พ.ศ. 2541 จึงไดประสานขอความรวมมือจากกองทัพเรือ ขอให สงผูแทนมารวมพิจารณาราง หลักสูตร 
วิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือข้ึนเพื่อเปดสอนโดยในระยะแรกใหข้ึน กับคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

    ใน ปการศึกษา 2543 ไดรางหลักสูตรเสร็จ และไดเปดรับนิสิตรุนแรกจํานวน 40 คน และในปเดียวกันนี้ ไดเปล่ียน
ช่ือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จากการท่ีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรไดมีโครงการ 

http://www.imc.src.ku.ac.th/
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     ในป พ.ศ.2545 ทบวงมหาวิทยาลัยไดขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวบรวมรายละเอียดทําเปนรูป เลม เพ่ือ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติจัดต้ัง และของบประมาณสนับสนุน 

     ใน ป พ.ศ.2549 ไดจัดทําหลักสูตร วิทยาศาสตรการเดินเรือ(Bachelor of Science Program in Nautical Science)และ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือเดิมใหสามารถ เลือกเรียนวิชาเอกได 3 กลุมวิชา คือ วิศวกรรมตอเรือ
(Naval Architecture)วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (Marine Engineering) และ วิศวกรรมนอกฝงทะเล (Offshore Engineering) และ
ไดจัดต้ังเปนวทิยาลัยมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีช่ือวา “วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ” ข้ึนอยูกับวิทยาเขตศรีราชา และ
ไดรับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยประกาศใหทราบเปนทางการ
เม่ือ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจึงถือเอาวันท่ี 15 ธันวาคม ของทุกปเปนวันคลายวันเกิดของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 ป พ.ศ. 2550  แยกแขนงวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ ออกเปน 3 แขนง ดังนี้  
         O วิศวกรรมตอเรือ 
         O วิศวกรรมนอกฝง (Offshore Engineering) 
       O วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ปฏิบัติงานบนเรือ) 
 ป พ.ศ. 2551 ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง บริษัท โทรีเซน  (กรุงเทพ) จํากัด กับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2551 
  ป พ.ศ. 2553   

- ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการทําโครงการวิจัยการกัดเซาะชายฝง ระหวาง The Third Institute of 
Oceanography, State Oceanic Administration, P.R. China กับ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2553 

- ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายนํ้าและอางเก็บน้ํา
ของกรมชลประทาน ระหวาง กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการไฟฟาสวนภูมิภาค เม่ือ
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2553 
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1.2 ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน/พันธกิจ 

 
 

 วิสัยทัศน (เดมิ) 
 บริหารและพฒันา วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ใหมีความเจริญกาวหนา เปนสถาบันท่ีประศาสน
วิทยาการดานการตอเรือและเคร่ืองกลเรือ วิศกรรมมหาสมุทร วิทยาศาสตรการเดินเรือ และการพาณิชยนาวีช้ันนาํใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ดวยการพฒันาการเรียน การสอน โดยใชหลักการบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาพาณิชยนาวแีหงชาติ 

 

   วิสัยทัศน (ใหม) 
   เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการและการวิจยั เพื่อความเปนผูนําดานพาณิชยนาวใีนภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต 
 

พันธกิจ   
 ผลิต บัณฑิตสาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ วิศวกรรมหางฝงวศิวกรรมประมง และ สาขา
วิทยาศาสตรการเดินเรือ ตลอดจนวิชาการบริหารทาเรือ กองเรือและอูเรือ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับ
ประกาศนยีบัตรหลังปริญญาที่มีคุณภาพ มีความรู มีวินยั มีคุณธรรมและจริยธรรมตามความตองการของภาคธุรกิจ
พาณิชยนาวีของประเทศไทยและ องคการทางทะเล ระหวางประเทศ สงเสริมการวิจัยและใหบริการทางวิชาการ แก
หนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน   
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1.3 ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ 

 
 

แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2552 
วิสัยทัศน      เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการและงานวิจัย ดานพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

เปาประสงค   จัดการศึกษา และผลติบัณฑติดานพาณิชยนาว ี มีการนําองคความรู จากการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  บริการวิชาการ   
มาใชในการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    

กลยุทธที่ 1.1  พัฒนากระบวนการการผลิตบัณฑิตดานพาณิชยนาวี 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

    1.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการการผลิต   
  

  
  

  
    บัณฑิตดานพาณิชยนาวี 

อ.ศิริรัตน 
  

1) โครงการเทคนิคการใชสีทางเรือ 
  

1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา ก.ค.-ธ.ค. 
52 รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 
  

 30,000.-  
  

   

2) โครงการอบรมการตอเรือไฟเบอร 2) เรือไฟเบอร พ.ย.-ธ.ค. 
52 

 60,000.-  อ.ยอด
ชาย 

  

3) โครงการออกแบบเรือดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 

3) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา ม.ค. 52 
  

 10,000.-  
  

อ.ยอดชาย 
รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย  

4) โครงการเตรียมความพรอมรางกายกอน 4) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา มี.ค. 52 
  

 50,000.-  
  

อ.จารุพันธ 
ฝกภาคทะเล รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย  -สุภาวด ี

 

 พ.ค.-มิ.ย. 
52  

วิทยาลัยฯ 
  

5) โครงการปฐมนิเทศและฝกวินัยเบื้องตน 
  

5) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 
รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

  

 100,000.-  
  

    

 100,000.-  6) วิทยาลัยฯ โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
  

6) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  ต.ค.-ก.ย. 
52   รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 
  

  

วิทยาลัยฯ 
  

7) โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบผูปกครอง
นิสิต 
  

7) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  พ.ย. -ธ.ค. 
51  รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 
  

 30,000.-  
  

    

8) โครงการ E-book  150,000.-  

  

8) วิทยาลัยฯ จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา ต.ค.51-
ก.ย.52 รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 
  

   

9) โครงการทดสอบภาษาอังกฤษชาวเรือ วิทยาลัยฯ 
  

  

9) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา ต.ค.51-
ก.ย.52 รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 
  

 100,000.-  
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                   กลยุทธที่ 1.2 จัดหาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูนิสิต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  1.2.1 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการพัฒนา 
การเรียนรูนิสิต 

  
  

  
  

  
  

  
    

1) โครงการกอสรางอาคารวทิยาลัยพาณิชยนาว ี 1) ขอเสนอโครงการกอสรางอาคาร
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

 ธ.ค. 52  -  บุญจิรา   

2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ ที่เอื้อตอการพัฒนา
เรียนรูของนิสิต 

2) เอกสารแผนการใชพื้นทีอ่าคาร/สรุป
รายงานการใชพื้นที่ของอาคาร 

อ.จารุ
พันธ พ.ย.-52  50,000.-    

 

          
                    ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

วิสัยทัศน      เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการและงานวิจัย ดานพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
เปาประสงค   พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตร ใหสอดคลองกบัความตองการและรองรบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเนนการเพิ่มทักษะดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน  

 

กลยุทธที่ 2.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒานาหลักสูตร  

       

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 2.1.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 
และพัฒนาหลักสูตร 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
   

1)  
ต.ค.51-ก.ย.
52 โครงการเปดรายวิชาใหม 1) เอกสารขอเปดรายวิชา  50,000.-  อ.ศรินยา   

 

 

2) 
ต.ค.51-ก.ย.
52 

2) สรุปผลการสํารวจความตองการของ
ผู 

  
 50,000.-  
  

วิทยาลัยฯ โครงการสํารวจความตองการของผู 
ประกอบการ/สัมมนาผูประกอบการ ประกอบการ   

  
  

 

 3) โครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการ 3) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ม.ค. 53 
  

 100,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 
เดินเรือ   

  
   

       

กลยุทธที่ 2.2   สงเสริมและพัฒนานิสิตดานวิชาการและเสริมหลักสูตร      

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

 

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 
  

กลยุทธที่ 2.2.1  สงเสริมและพัฒนานิสิตดาน 
วิชาการและเสริมหลักสูตร 
ดานวิชาการ  

 1) โครงการกวดวชิาคณิตศาสตรพืน้ฐานและ 1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ธ.ค.51-ก.พ.
52 

 30,000.-  
  

อ.จารุพันธ 
คณิตศาสตรวศิวกรรม   

 2) โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ 
  

2)ระดับ ความพึงพอใจของผูเขารวม ต.ค.51-ก.ย.
52  

 40,000.-  
  

อ.จารุพันธ 
ไมนอยกวา 3.5  -วริศรา  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 



1-6 

 3) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานในอนาคต 
  

3)ระดับ ความพึงพอใจของผูเขารวม ต.ค.51-ก.ย.
52 

 60,000.-  
  

อ.ศรินยา 
ไมนอยกวา 3.5   

 4) โครงการอบรมประกันคุณภาพในกิจกรรม
นิสิต 
  

4) จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 50,000.-  
  

อ.ยอดชาย 
 

 5) โครงการจัดนทิรรศการวันสถาปนาวิทยาเขต 5)  ระดบั ความพงึพอใจของผูเขารวม ส.ค. 52 
  

 40,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 
ศรีราชา ไมนอยกวา 3.5    

ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ            

 1) ทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
  

1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ก.ค. 52 
  

 30,000.-  
  

อ.จิรวุฒ ิ
    

 2) โครงการ SEAMAN GAMES  
  

2) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ธ.ค. 52 
  

 30,000.-  
  

อ.จิรวุฒ ิ
   

ดานบาํเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม            
 1)  โครงการปลูกประการังเทียมและปาชายเลน 

  
1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ม.ค. 52 
  

 50,000.-  
  

อ.ยอดชาย 
 -สุภาวด ี  

 2) โครงการกิจกรรมรักส่ิงแวดลอม 
  

2) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

มิ.ย.-ก.ค. 52 
  

 20,000.-  
  

วริศรา 
   

 3)โครงการกิจกรรมดําน้ําเพือ่การอนุรักษ 
  

3) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

เม.ย.-พ.ค. 
52 

 200,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 

 

ดานนันทนาการ            
 1) โครงการปจฉมินิเทศ(ตอเรือ/เดนิเรือ) 

  
1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ก.พ.-มี.ค. 
52 
  

 100,000.-  
  

อ.ยอดชาย 
-สุภาวด ี
อ.แพรวพรรณ 

 

ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม            
 1) พิธีประดบัเคร่ืองหมายชั้นปและแตง

เคร่ืองแบบ 
1)ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา 3.5 

ส.ค. 52 
  

 60,000.-  
  

วิทยาลัยฯ  

 

       

กลยุทธที่ 2.3  พัฒนาคุณภาพการใหบริการนิสิต/ศิษยเกา  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 2.3.1  พัฒนาคุณภาพการใหบริการนิสิต/ศิษยเกา         
 
 1) โครงการสํารวจความตองการจาํเปนของ 1)สรุปรายงานผลการสํารวจความ

ตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที ่1 
ม.ค. 53 
  

 -  
  

โสภณา 
นิสิตชั้นปที ่1    

   
 
 

ก.พ. 53 

 

วริศรา    

 

  
  
  
  

 -  
  
  
  
  

2) โครงการสํารวจความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการ 
  
  
  

2)สรุปรายงานผลการสํารวจความพงึ
พอใจ 
ของผูรับบริการ 
-งานกิจการนิสิต 
-งานวิชาการ 
-งานบุคคล 

วิชุรดา 
สุภาวด ี  

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 



1-7 

ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนางานบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

วิสัยทัศน      เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการและงานวิจัย ดานพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

เปาประสงค   พัฒนา สงเสริม  และถายทอดความรูสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่ความเขมแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิตทีด่ีของ
ประชาชนอยางย่ังยืน ตลอดจนเสริมสรางเครือขายความสัมพันธทีด่ีระหวางวิทยาลัยกบัชุมชนอยางตอเนื่อง 

 

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมและสนับสนนุการถายทอดความรูสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  

       

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

 กลยุทธที่ 3.1.1  สงเสริมและสนับสนุน   
  

  
  

  
  

  
 การถายทอดความรูสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  

 1) โครงการสํารวจความตองการของชุมชน 2) สรุปรายงานผลการสํารวจความ
ตองการของชุมชน 

ม.ก.-ก.พ. 52 
  

 50,000.-  
  

อ.ศกัรธร 
ในเขตพื้นบางแสน-พัทยา   

 

2) จัดทําแผนบริการวิชาการแกชุมชน 2) เอกสารแผนบริการวิชาการแก
ชุมชน 

มี.ค. 52  10,000.-  อ.เชิดวงศ 
  

 

 อ.นิติเวศ 
 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 เงิน งปม.  3) ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 

3) จัดทําโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
  
 
 

  
  

- โครงการสงเสริมกีฬาแลนใบพายเรือ 
ไมนอยกวา 3.5 - โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ  

 4) มี.ค. 52 
  

 -  
  

บุญจิรา โครงการติดตาม และประเมินผลตามแผน 4)สรุปรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลตามแผนบริการวิชาการ
แกชุมชน 

 บริการวิชาการแกชุมชน 
 

 

                             ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาบุคลากรวิจัย ระบบและกลไกการผลิตงานวิจัย   

วิสัยทัศน      เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการและงานวิจัย ดานพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

เปาประสงค   เปนศูนยกลางในการวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชน สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

กลยุทธที่ 4.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนบัสนุนงานวิจัย งานสรางสรรคที่ตพิีมพและเผยแพร   

       

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  
 

 
กลยุทธที่ 4.1.1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และสนับสนุนงานวิจัย งานสรางสรรคทีต่ีพิมพ 
และเผยแพร 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

 

 1) วิจัยที่มีการตพีมิพเผยแพร 
  

1) จํานวนผลงานการวิจัยที่ตพีิมพ
ไมนอยกวา  2  เร่ือง 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 50,000.-  
  

อ.ยอดชาย 
   

 2) โครงการความรวมมือทางวิชาการและ 2) บันทกึขอตกลงทางวิชาการและ
การวิจัย 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 -  
  

วิทยาลัยฯ 
การวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก  

 3) โครงการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจ 3) จํานวนโครงการวิจัยปละ ไม
นอยกวา2 เร่ือง 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 งปม.จาก  
ใหอาจารยทําวจิัย  วิทยาเขต  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  
 -โครงการออกแบบยานใตน้ําขนาดเล็กพรอม   

  
  
  

  
  

วิทยาลัยฯ 
ทั้งถายโอนเทคโนโลยีการออกแบบ (ระยะที่ 2)   

 

 
- อ.ยอดชาย โครงการวิจัย เร่ือง "การศึกษาและวิจัยเพื่อ 
พัฒนาชดุขับเคลือ่น Water Jet เหมาะสําหรับ 
เรือความเร็วสูง" 

  
  
  

ต.ค.51-ก.ย.
52 
  

 งปม.จาก  
 วิทยาเขต  
  

 
 

 -โครงการวิจัยเร่ือง "การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา   
  

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 งปม.จาก  อ.ศรินยา 
ยานสํารวจใตน้ําไรคนขับ"  วิทยาเขต     

                             ยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ 

วิสัยทัศน    เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการและงานวิจัย ดานพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
เปาประสงค   บริหารงานแบบธรรมาภิบาล  ระบบงานชัดเจน  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบได   สงเสริมการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการ  เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิขององคกรเปนหลัก  คลอดจนพัฒนาคุณภาพการใหบริการร  

กลยุทธที่ 5.1 การบริหารจัดการแบบธรรมาภบิบาล  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

กลยุทธที่ 5.1.1  การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบบาล     

 1) โครงการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรวิทยาลัย 1) แผนที่ยุทธศาสตรวิทยาลัย 
  

 ต.ค. 52 
  

 30,000.-  
  

บุญจิรา 
พาณิชยนาวีประจําปงบประมาณ 2553  

 2) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรวทิยาลัยพาณิชย
นาวีประจําปงบประมาณ 2553 

2) แผนยุทธศาสตรวิทยาลัย 
  

 ต.ค. 52 
  

  -  
  

บุญจิรา 
   

 3)การติดตาม ประเมินผลตามแผน ประจําป
งบประมาณ 2553 

3)สรุปรายงานผลการติดตาม ก.ย.-53 
  

  -  
  

บุญจิรา 
    

 

 

4) โสภณา  เม.ย. 52 
  
  

  -  
  
  

โครงการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร
และนําผลประเมนิมาใชในการพฒันาปรับปรุง 

4)  รายงานผลการประเมินการ
ดําเนินงานของผูบริหารและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง 

   

 

 5) โครงการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร
ทุกระดับ 

5) รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรทุกระดบั 

 เม.ย. 52 
  

  -  
  

โสภณา 
   

 6) โครงการมีสวนรวมและความรวมมือกบัชุมชน 
  

6) เอกสาร/หลักฐาน/รายงานการ
ประชุมการมีสวนรวมและความ
รวมมือกบัชุมชน 

ต.ค.51-ก.ย.
52 
  

  -  
  

วิทยาลัยฯ 
  
  

 

 7) โครงการวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน 
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

7) รายงานการวิเคราะหความม่ังคง
ทางการเงิน 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

ต.ค.51-ก.ย.
52 
  

  -  
  

วนิดา 
  
  

 

8) โครงการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 8) แผนกลยุทธทางการเงิน มี.ค. 52   -  วนิดา  

 9) โครงการจัดทําแผนการจดัซ้ือจัดจางประจําป 9) แผนการจัดซ้ือจัดจาง 
  

 ต.ค. 52 
  

  -  
  

วิญู 
งบประมาณ 2553   

10. โครงการกําหนดภาระงานของผูทรงคุณวุฒ ิ 10) เอกสารภาระงานผูทรงคุณวุฒ ิ  ต.ค. 52   -  สุภาวด ี    
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กลยุทธที่ 5.2 การบริหารการใชทรพัยากรรวมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

 กลยุทธที่ 5.2.1  การบริหารการใชทรัพยากรรวม 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  
  

  
  

  
  

  
    

 1) 1) เอกสารบันทึกขอตกลง ต.ค.51-ก.ย.
52 

  -  
  

บุญจิรา โครงการความรวมมือกบักรมอูทหารเรือ  
กองทัพเรือ กรมการขนสงทางน้ํา ทั้งภาครัฐและเอกชน     

       

กลยุทธที่ 5.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

5.3.1 โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู          

1) โครงการจัดทําแผนการจดัการความรู เอกสารแผนการจัดการความรู ต.ค.51-ก.ย.
52 

 70,000.-  สุภาวด ี
  

 

     เร่ือง ความรูในการดูแลรักษาและวิธีการตอเรือ   มี.ค. 52  20,000.-  อ.ยอดชาย- 
สุภาวด ี

 

     เร่ือง เทคนิคและวิธีแลนใบสําหรับบุคลากร    เม.ย. 52  50,000.-  อ.ยอดชาย- 
สุภาวด ี
 

 

      เร่ือง ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการเบิกจายอยาง
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

  
  

 ธ.ค. 52 
  

 10,000.-  
  

เมธิศา 
สุภาวด ี  

 2) โครงการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง เอกสารแผนการบริหารความเส่ียง 
  

 ธ.ค. 52 
  

  -  
  

บุญจิรา  
เร่ือง ".....  

3) โครงการจัดทําวารสารรายไตรมาส วารสารวิทยาลัยฯ  อยางนอยปละ 4 
ฉบับ 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 5,000.-  สุนิษา 
  

 

       

กลยุทธท่ี  5.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสวัสดิการ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ  

 กลยุทธที่  5.4 .1   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   
  

  
  

  
  

  
  และสวัสดิการ 

ดานพัฒนาศักยภาพบุคลกร          

 1) โครงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 1) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

 ธ.ค. 52 
  

  -  
  

สุภาวด ี
ตามสมรรถนะหลัก ประจําปงบประมาณ 2553    

 

 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคตลากรสาย 
วิชาการและสายสนับสนุนศึกษาตอใหสูงข้ึน 

2)จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการ 
ศึกษาเพิ่มข้ึน 

ต.ค.51-ก.ย.
52 
 

  -  
  

คณบดี 
  
  

 3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสาย 3) มีบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

  -  
  

สุภาวด ี
วิชาการขอตําแหนงทางวิชาการ   
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  

 4) โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลกรประจําป 2553  
  

4)ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา 3.5 

 เม.ย. 52 
  

 250,000.-  
  

สุภาวด ี
   

  ดานสวัสดิการ       

 
1) โครงการประกันสุขภาพบุคลากร   ม.ค.52  15,000.-  วิทยาลัยฯ  

2) โครงการตรวจสุขภาพประจําป   มี.ค.52  5,000.-  วิทยาลัยฯ   

 3) โครงการโภชนาการเพือ่สุขภาพสําหรับบุคลากร 
  

4)ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา 3.5 

ต.ค.51-ก.ย.
52 

 72,000.-  
  

สุนิษา 

 

                             ยุทธศาสตรที ่6 การเชิดชูราชวงศ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน      เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการและงานวิจัย ดานพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

เปาประสงค อนุรักษและสืบสานวฒันธรรมไทย  และจารีตประเพณทีีด่ีงาม     

 กลยุทธที่ 6.1 การเชิดชูราชวงศ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ   ผูรับผิดชอบ  
 กลยุทธที่ 6.1.1   การเชิดชูราชวงศ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
 
 1) โครงการวันสถาปนาวิทยาลายพาณิชยนาว ี 1) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 
 ธ.ค. 52 
  

 100,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 
นานาชาต ิ    

 2)โครงการวันแมแหงชาติ 
  

2) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

 ส.ค. 52 
  

 10,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 
   

 3) โครงการวันพอแหงชาติ 
  

3) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

 ธ.ค. 52 
  

 10,000.-  
  วิทยาลัยฯ   

 4) โครงการถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน 4) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

เม.ย.52 
  

 10,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 
บุคลากรที่ด ี    

 5)โครงการวางพวงมาลาวันปยะมหาราช 
  

5) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ต.ค.52 
  

 5,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 
   

 6)โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
  

6) จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย 

ก.พ.52 
  

 5,000.-  
  

วิทยาลัยฯ 
   

 7)โครงการไหวพระ 9 วัด 
  

7)ระดับ ความพึงพอใจของผูเขารวม เม.ย.52 
  

 50,000.-  
  

สุภาวด ี
  ไมนอยกวา 3.5  
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1.4 ภารกิจหลัก/ภารกิจรอง 
 

 ภารกิจ 
 ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือในระดับปริญญา
ตรีท่ีมีคุณภาพตามความตองการ ของภาคธุรกิจพาณิชยนาว ีสงเสริมการวิจัยและการใหบริการวิชาการกับชุมชนโดย
ความรวมมือกบัหนวยงาน และสถาบันการศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ  

 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อผลิตบุคลากรดานพาณชิยนาวีในทุกสาขาวิชาท่ีเกีย่วของ เพื่อสนองความตองการของประเทศท้ังบุคลากร
ท่ีใชบนบกและสวนท่ีลงปฏิบัติการในเรือท้ังในและตางประเทศ 
 2.   เพ่ือวางพืน้ฐานทางดานเทคโนโลยีโดยการจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาการตอเรือ (Research Center) และซอม
เรือควบคูกันไป 
  2.1 ศูนยวิจยั และพัฒนานีเ้ปนสวนหน่ึงของภาคการปฏิบัติสําหรับการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะทําให
บัณฑิตท่ีผลิตออกไปมีความรู ทักษะท่ีสามารถประกอบอาชีพไดอยางเปนจริง 
  2.2 ศูนยวิจัย และพัฒนานี้จะทําหนาท่ีในการวิจัยพัฒนาออกแบบเรือ ตอเรือ และซอมเรือ วิศวกรรม
ประมง ตลอดจนการออกแบบและกอสราง ส่ิงกอสรางในทะเล เชน ฐานแทนขุดเจาะน้ํามัน 
 3. เพื่อใหการฝกอบรม และพัฒนากําลังคนทางดานพาณชิยนาวีในหลักสูตรโปรแกรมตางๆ ตามความตองการ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และตามเง่ือนไขมาตรฐานสากล 
 4. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาพาณิชยนาวีในชวงท่ีรัฐยังไมมีองคกรดูแล จัดการพาณิชยนาวีท้ังระบบ 
สถาบันจะทําหนาท่ีเปนศูนยประสานงานทางดานวิชาการ บุคลากร องคกรตาง  ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ตางประเทศ เพื่อใหกาวเขาสูมาตรฐานสากล และแกปญหาตางๆ ท่ีประสบอยูเทาท่ีขีดความสามารถจะกระทําได 
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1.5 แผนงานประกนัคุณภาพ 

 
 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดกําหนดแผนงานประกันคุณภาพในรูปแบบตารางปฏิทินกิจกรรมที่แสดง
ลําดับกอน – หลัง ของการดําเนินกิจกรรมท่ีมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 

แผนการดาํเนนิงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาแผนการดาํเนนิงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชณิชยนาวีนานาชาติ ปการศึกษา าติ ปการศึกษา 2552  2552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2553ลําดับลําดับ  
ที่ที่  แผนงานประกนัคุณภาพแผนงานประกนัคุณภาพ  

ตต.ค. .ค. พพ.ย.  .ย. ธ.ค.  ธ.ค. ม.ค.  ม.ค. กก.พ. .พ. มีมี.ค..ค.  เมเม.ย..ย.  พพ.ค.  .ค. มิมิ.ย.  .ย. ก.ค.  ก.ค. ส.ค.  ส.ค. ก.ย.  ก.ย.

1 รายงานผลการประเมิน                
2 จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง(สปค.01)และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพใหความเห็นชอบ 

           

3 ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง                         
4 กําหนดเปาหมายการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2551                         
5 ถายทอดตัวช้ีวัดสูบุคคลท่ีรับผิดชอบ                         
6  สงรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินใหสํานักประกันคุณภาพ มก.                         
7 จัดสงขอมูลพ้ืนฐาน(common Data Set)                         
8 จัดทํา SAR ระดับคณะ                         
9 ตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ                         
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1.6 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน 
 

คณะผูบริหารสํานักงานวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

 

พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย 
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

  
ร.อ.นคร น. กลุศรีรตัน ร.น. น.ต.โชคชัย พชุประดิษฐ ร.น. 

รองคณบดีฝายบรหิารและธุรการท่ัวไป รองคณบดีฝายวชิาการ 
  

 

  
อาจารย แพรวพรรณ ออเรืองเอก อาจารย ดร. ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  
ผูชวยคณบดีฝายบริหารและธุรการ ผูชวยคณบดีฝายวชิาการและวิเทศสัมพันธ 

  
อาจารย ดร.ยอดชาย เตียเปน อาจารย นิตเิวศ ทองนุช 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายพฒันาและบริการวิชาการ 
  

   
อ.จารุพันธุ  หนูสมตน อ.พูลพงษ  พงษวิทยภาน ุ

ผูชวยคณบดีฝายกจิการนิสิต ผูชวยคณบดีฝายวจิัยและพัฒนาวิชาการ 

http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_manag1.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_quali8.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per9.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_manag2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per4.html�
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พล.ร.ท.ศ. จิตต ณ นคร พล.ร.อ.เสนห ฉายโฉมเลิศ 

  
พล.ร.อ. ยอดชาย ชมุแสง ณ อยุธยา  พล.ร.อ.สุรินทร เรงิอารมณ 

  
น.ต.โชคชัย พชุประดิษฐ ร.น. ร.ท.วิทย วรคุปต ร.น. 

  
ร.อ.นคร น. กลุศรีรตัน ร.น. อาจารย ธเนศ พันธจันทร  

  
น.ท.สมชาต ิ ไกรลาสสุวรรณ ร.ท.ดุสิต  โพธิ์พันธุ  
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http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_quali8.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_quali10.html�
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ดร.ยอดชาย เตียเปน ดร. ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  

ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  
และเครื่องกลเรอื 

 
 

  
พูลพงษ พงษวิทยภาน ุ จารุพันธุ หนูสมตน 

  

  
นิติเวศ ทองนุช ดร.อําพน จรัสจรุงเกียรต ิ

  

  
ดร.เชิดวงศ แสงศุภวานิช ศิริรัตน จึงรุงเรอืงถาวร 

  

  
ประชากร แกวเขียว มานิตย ลีกิจวัฒนะ  
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http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_manag2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per3.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per5.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per4.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per6.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per11.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per8.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per1.html�
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พล.ร.อ.เสนห ฉายโฉมเลิศ แพรวพรรณ ออเรอืงเอก 

ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร  
การเดินเรอื   

  

  
ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน จิรวุฒิ สรโยธิน 

  

    

  
วัลลีย นวนมุสิก  พัชรา ศรีพระบุ  
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http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per9.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per12.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per10.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per7.html�
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# พล
# พล
# พล
# พล
# พล
# พล
# พล
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ
# น.อ

# น.อ
# น.ต
# น.ต
# น.ต
# ร.อ
# ร.อ
# ร.อ
# ร.ต
# กัป
# อาจ
# อาจ
# อาจ
# อาจ
# อาจ
# อาจ
# อาจ
# อาจ
# ผศ.

 ร.อ. สมใจ วฒันโยธิน 
.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ 
 ร.ต.รศ.ดร. พงศสรร ถวิลประวัติ 
.ร.ต.สมหมาย ปราการสมุทร 
.ร.ต.มนตชัย วิมุกตานนท 
.ร.ต.วีรวัฒน วงษดนตรี 
.ร.ต. ประกอบ นิโครธานนท ร.น. 
.หญิง ศ.ชุติมา เนียมโภคะ ร.น. 
. ผศ. สมศักด์ิ แจมแจง ร.น. 
.ดร.พัลลภ เขมนงานร.น. 
.วิเลิศ สมาบัติ ร.น. 
.จรินทร บุญเหมาะ ร.น. 
.เฉลิมชัย สวนแกว ร.น. 
. กอบเกียรติ มีชาญ ร.น. 
.วิทยา พันธุโภคา ร.น. 
.ศราวุธ วงศเงินยวง ร.น. 
.ศุภกร ปรกแกว ร.น. 
.ศูนยปน โสมภีร ร.น. 
. ชุมพล พรหมประสิทธิ์ ร.น. 

.สําราญ โชตทัิตต ร.น. 

.ผศ.ไกรสิทธิ ์มหิวรรณ ร.น. 

.ดร.สัตยา จนัทรประภา ร.น. 

.ดร. ประกติ รําพึงกลุ ร.น. 
.ดร.พินัย มุงสันติสุข ร.น. 
. ดร.ยุทธภูมิ ศรีสุข ร.น. 
.อนุสรณ วงศปญญา ร.น. 
.สุรพล มเีสถยีร ร.น. 
ตัน สันติ ภูตภิทัร 
ารย อณัณพ ปาลวัฒนวิไชย 
ารย มัณฑนา รังสิโยภาส 
ารย เลิศชาย นิลสลับ 
ารย ประเสรฐิศิริ สุขะวัธนกุล 
ารย สมศักด์ิ สุคนธมาน 
ารย วุฒิภัทร ทวิชศรี 
ารย อารีย พจิิตรกลาเอื่ยม 
ารย ชาญณรงค ถึงฝง 
ดร.ทินกร มนตประภัสสร  
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บุญจิรา ปนทอง สุภาวดี เลาเฮย 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตําแหนง บุคลากร 
    

  
โสภณา คุณุทัย สุนิษา พลังพรกจิ 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
    

  
เมธิศา จักรมุณ ี วนิดา เผือกจติร 

ตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญช ี ตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญช ี
    

  
วริศรา บุญมา นายวิญู  ฤกษอภบิาลวงศ 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ  
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http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo9.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo3.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo4.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo5.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo6.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo1.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo7.html�
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พรวิไล ศรีวิชา วิชชุลดา อําไพ 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

สิริรัตน  ศรีเจริญ 
ตําแหนง นังวิชาการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

มานิตย วิถีกลาง 
ตําแหนง ชางเทคนิค 

 

 

สายทอง มีอิ่ม  
ตําแหนง แมบาน  
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http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo10.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo11.html�


1-20 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 การบริหารงานและการแบงสวนราชการ (เดิม) 
    โครงสรางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกอบดวย  3 หนวยงานยอย คือ 

1.  ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป 
2.  ฝายบริหารการศึกษา 

2.1 กลุมสาขาวิชา 
2.1.1  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
2.1.2  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 3.   ฝายวิจยัและบริการวิชาการ 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ(เดิม) 

 
 

 
                            
 
 
 
           
 
 
   
 
 
 การบริหารงานและการแบงสวนราชการ (ใหม) 
  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศกึษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานชาติ 
ประจําปการศึกษา 2551 และ ปการศึกษา 2552 ไดเสนอแนะใหวิทยาลัยฯ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและ
การแบงสวนราชการใหมนั้น ขณะนีว้ิทยาลัยฯ อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและการแบง
สวนราชการดงันี้ 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ฝายบริหารการศึกษา 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
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แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางองคกรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ(ใหม) 
 

         วิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 
                                                                       คณบด ี
 

 
 
                         รองคณบดี 
       

                       ผูชวยคณบด ี                            สํานักงานเลขานุการ 
 

                
 

 
 

 

   สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ               สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

แผนภูมิท่ี 3 โครงสรางการบริหารของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ(ใหม) 
 
                                                คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 
 

                         รองคณบดี                                                            

                            ฝายบริหารและธุรการทั่วไป                           ผูชวยคณบดี 

                                ฝายวิชาการ            ฝายบริหารและธุรการ 
     วิชาการและวิเทศสัมพันธ 
     ฝายประกันคุณภาพ 

       พัฒนาและบริการวิชาการ 
             ฝายกิจการนิสิต 
            ฝายวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

         
                                                                                         หัวหนาสํานักงานเลขานกุารวิทยาลัยฯ 

-  งานธุรการ                                
-  งานบุคคล              
-  งานการเงินและบัญชี                
-  งานพัสดุ                                           
-  งานประกันคุณภาพ                  
-  งานนโยบายและแผน                             

                                                                                                               -  งานการศึกษา 

-  งานกิจกรรมนิสิต 

-  งานระบบคอมพิวเตอร      

                         -  งานวิจัย 

        -  งานบริการวิชาการ 

 

    

 
 

     หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ    หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

 
 
 
 
 

 

ฝายวิจัยและพัฒนา
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แผนภูมิท่ี 4 โครงสรางอัตรากําลังของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ(ใหม) 
                                                                 
          คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
     (พล.ร.อ.สุพิทย     อํานวย) 

 

                         รองคณบดี                                                            
                  ผูชวยคณบดี 

                               ฝายบริหารและธุรการทั่วไป                             

       (ร.อ.นคร น. กุลศรีรัตน ร.น.)/ผูทรงคุณวุฒิ                     ฝายบริหารและธุรการ              ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                               ฝายวิชาการ        (อ. แพรวพรรณ ออเรืองเอก) (อ.ดร. ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา) 

        (น.ต.โชคชัย พุชประดิษฐ ร.น.)/ผูทรงคุณวุฒิ                    ฝายประกันคุณภาพ                 ฝายพัฒนาและบริการวิชาการ 

(อ. ดร.ยอดชาย  เตียเปน)        (อ.นิติเวศ  ทองนุช) 

         ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต   - ฝายวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

(อ.จารุพันธ   หนูสมตน)            (อ.พูลพงษ  พงษวิทยภานุ) 

 
                                                                                        หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 

    -งานธุรการ                  - งานบุคคล              
       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป(สุนิษา)   เจาหนาท่ีบุคลากร(สุภาวดี)      

       ชางเทคนิค(มานิตย)               - งานการเงินและบัญช ี               
       แมบาน(สายทอง)                          นักวิชาการเงินและบัญชี(เมธิศา) 

    -งานพัสด ุ                     นักวิชาการเงินและบัญชี(วนิดา)  
      นักวิชาการพัสดุ(นายวิญู)    -งานประกันคุณภาพ                  
    -งานนโยบายและแผน          เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป(โสภณา) 
       นักวิเคราะหนโยบายและแผน(บุญจิรา) 

                                                                                                        -งานการศึกษา       -งานกิจกรรมนิสิต 
       นักวิชาการศึกษา(วิชชุลดา)          นักวิชาการศึกษา(วริศรา) 

       นักวิชาการศึกษา(ศิริรัตน) 

    -งานระบบคอมพิวเตอร      
     นักวิชการการคอมพิวเตอร(พรวิไล) 

                                      -  งานวจิัย  
                นักวิชาการศึกษา(วาง) 

           -  งานบริการวชิาการ 
                นักวิชาการศึกษา(วาง) 
 

หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร                   หัวหนาสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ          
อ. ดร.ยอดชาย   เตียเปน)                                                 (พล.ร.อ.เสนห   ฉายโฉมเลิศ)                (

           -อ.มานิตย   ลีกิจวัฒนะ   -อ.นิติเวศ  ทองนุช           -อ.พัชรา ศรีพระบุ 
             -อ.ดร. ศรินยา  สนิทวงศ ณ อยุธยา -อ.จารุพันธุ  หนูสมตน  -อ.แพรวพรรณ ออเรืองเอก 
          -อ.พูลพงษ  พงษวิทยภานุ  -อ.ศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร           -อ.จิรวุฒิ สรโยธิน 
             -อ.ดร.อําพน  จรัสจรุงเกียรติ  -อ.ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวานิช                        -อ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน 
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1.7 รายนามผูบรหิารและกรรมการชุดตางๆ 

 
 

คณบด ี        พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย 
รองคณบดฝีายบริหารและธุรการท่ัวไป    ร.อ.นคร น. กุลศรีรัตน ร.น. 
รองคณบดฝีายวิชาการ      น.ต.โชคชัย พชุประดิษฐ ร.น. 
ผูชวยคณบด ี

  ฝายบริหารและธุรการ     น.ส.แพรวพรรณ ออเรืองเอก 
  ฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ    ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา 
  ฝายประกันคุณภาพ     ดร.ยอดชาย เตียเปน 
  ฝายพัฒนาและบริการวิชาการ    นายนิตเิวศ ทองนุช 
  ฝายกิจการนิสิต      นายจารุพนัธุ  หนูสมตน 
  ฝายวิจยัและพฒันาวิชาการ    นายพูลพงษ  พงษวิทยภาน ุ

หัวหนาสาขาวิชา 
  หัวหนาสาขาวชิาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ  ดร.ยอดชาย  เตียเปน 
  หัวหนาสาขาวชิาวิทยาศาสตรการเดินเรือ   พล.ร.อ.เสนห  ฉายโฉมเลิศ 
 

คณะกรรมประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
1. คณบดีวทิยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
4. หัวหนาสาขาวชิาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ  กรรมการ 
5. หัวหนาสาขาวชิาวิทยาศาสตรการเดินเรือ   กรรมการ 
6. เลขานุการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 
1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย     ประธานกรรมการ 
2. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      กรรมการ 
3. ดร.ศรินยา  สนิทวงศ ณ อยธุยา    กรรมการ 
4. นายนิตเิวศ  ทองนุช      กรรมการ 
5. นายจารุพนัธุ  หนูสมตน     กรรมการ 
6. นางสาวศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร    กรรมการ 
7. ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวานิช     กรรมการ 
8. นางสาวแพรวพรรณ  ออเรืองเอก    กรรมการ 
9. นายจิรวุฒิ  สรโยธิน      กรรรมการ 
10. นางสาววริศรา  บุญมา     กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 
สาขาวิศวกรรมตอเรือ  

 พล.ร.ต.รศ.ดร.พงศสรร  ถวิลประวัต ิ    ท่ีปรึกษา 
1. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      ประธานกรรมการ 
2. นายพงษศักดิ์  อันประเสริฐ     กรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร    กรรมการ 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 

 น.อ.ศ.ดร.มนตชัย  กาทอง ร.น.    ท่ีปรึกษา 
1. นายนิตเิวศ  ทองนุช      กรรมการ 
2. นายจารุพนัธุ  หนูสมตน     กรรมการ 
3. นายอําพน  จรัสจรุงเกียรต ิ     กรรมการ 
สาขาวิศวกรรมนอกฝง 

 พล.ร.ท.ศ.จิตต ณ นคร     ท่ีปรึกษา 
1. นายพูลพงษ  พงษวิทยภาน ุ     กรรมการ 
2. ดร.ศรินยา  สนิทวงศ ณ อยธุยา    กรรมการ 
3. นายมานิตย  ลีกิจวัฒนะ     กรรมการ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรการเดนิเรือ 
 กัปตันวิชา  ยุกตานนท     ท่ีปรึกษา 

1. นางสาวพัชรา  ศรีพระบุ     กรรมการ 
2. นางสาวแพรวพรรณ  ออเรืองเอก    กรรมการ 
3. นายจิรวุฒิ  สรโยธิน      กรรมการ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย     ท่ีปรึกษา 
2. ร.อ.นคร น. กุลศรีรัตน ร.น.     ท่ีปรึกษา 
3. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      ประธานกรรมการ 
4. นางสาววริศรา  บุญมา     กรรมการ 
5. นางเมธิศา  จักรมุณี      กรรมการ 
6. นางสาวสุภาวดี  เลาเฮย     กรรมการ 
7. นางวนดิา  เผือกจิตร      กรรมการ 
8. นางสุนิษา  พลังพรกิจ     กรรมการ 
9. นายวิญู ฤกษอภิบาลวงศ     กรรมการ 
10. นางบุญจิรา  ปนทอง      กรรมการ 
11. นางสาวพรวไิล  ศรีวิชา     กรรมการ 
12. นางสาวโสภณา  คุณทัุย     เลขานุการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนเพื่อพฒันาบุคลากร 
 1.  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ    ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดฝีายบริหารและธุรการท่ัวไป    รองประธานกรรมการ 
 3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพนัธ   กรรรมการ 
 4. หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ  กรรมการ 
 5. หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ   กรรมการ 
 6. ผูแทนอาจารยสาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ  กรรมการ 
 7. ผูแทนอาจารยสาขาวิชาวทิยาศาสตรการเดินเรือ   กรรมการ 
 8. ผูแทนงานนโยบายและแผน     กรรมการ 
 9. ผูปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงบุคลากร    กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรการเดินเรือ 
 1. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ    ประธานคณะกรรมการ 
 2. พล.ร.อ.เสนห ฉายโฉมเลิศ     หัวหนาสาขาวทิยาศาสตรการเดินเรือ 
 3. น.ต.โชคชัย  พุชประดิษฐ ร.น.     รองคณบดีฝายวิชาการ 
 4. กัปตันวิชา  ยุกตานนท      อาจารยพิเศษ 
 5. พล.ร.อ.สมใจ  วัฒนโยธิน     อาจารยพิเศษ 
 6. นายจิรวุฒิ  สรโยธิน      อาจารยประจํา 
 7. ผูแทนบริษทั โทริเซน กรุงเทพ จํากดั    กรรมการ 
 8. ผูแทนบริษทั นทลิน จํากดั (มหาชน)    กรรมการ 
 9. น.อ.จรินทร  บุญเหมาะ     อาจารยพิเศษ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 1. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ    ประธานกรรมการ 
 2. ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
 3. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและธุรการ    กรรมการ 
 4. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพนัธ   กรรมการ 
 5. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาและบริการวิชาการ   กรรมการ 
 6. นายวิญู  ฤกษอภิบาลวงศ     กรรมการ 
 7. นางสาววิชชุลดา  อําไพ     กรรมการ 
 8. นางเมธิศา  จักรมุณ ี      กรรมการ 
 9. นางสาวพรวิไล  ศรีวิชา     กรรมการ 
 10. นางสาววริศรา  บุญมา     กรรมการ 
 11. นางสาวสุภาวดี  เลาเฮย     กรรมการ 
 12. นางสาววนิดา  เผือกจิตร     กรรมการ 
 13. นางสาวโสภณา  คุณุทัย     กรรมการ 
 14. นายมานิตย  วิธีกลาง      กรรมการ 
 15. นางสาวบุญจิรา  ปนทอง     กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสุนิษา  พลังพรกิจ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
 1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย      ประธานกรรมการ 
 2. ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา     รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวแพรวพรรณ  ออเรืองเอก    กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาววริศรา  บุญมา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 5. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      กรรมการ 
 6. ดร.อําพน  จรัสจรุงเกียรติ     กรรมการ 
 7. นายจารุพนัธุ  หนูสมตน     กรรมการ 
 8. นายนิตเิวศ  ทองนุช      กรรมการ 
 9. นายจิรวุฒิ  สรโยธิน      กรรมการ 
 10. ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวานชิ     กรรมการ 
 11. นางสาวศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร    กรรมการ 
 12. ดร.ศักรธร  บุญทวียวุัฒน     กรรมการ 
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คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
 1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย      ประธานกรรมการ 
 2. ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา     รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวแพรวพรรณ  ออเรืองเอก    กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางบุญจิรา  ปนทอง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 5. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      กรรมการ 
 

คณะกรรมการการเรียนการสอน ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
 1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย      ประธาน 
 2. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      กรรมการ 
 3. ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา     กรรมการ 
 4. นางสาวแพรวพรรณ  ออเรืองเอก    กรรมการ 
 5. นายนิตเิวศ  ทองนุช      กรรมการ 
 6. นายจารุพนัธุ  หนูสมตน     กรรมการ 
 7. ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวานิช     กรรมการ 
 8. ดร.ศักรธร  บุญทวียวุัฒน     กรรมการ 
 9. นายจิรวุฒิ  สรโยธิน      กรรมการ 
 10. นางสาวศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร    กรรมการ 
 11. นางสาววชิชุลดา  อําไพ     กรรมการ 
 

คณะกรรมการการเรียนการสอน ภาคตน ปการศึกษา 2553 
 1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย      ประธาน 
 2. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      กรรมการ 
 3. ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา     กรรมการ 
 4. นางสาวแพรวพรรณ  ออเรืองเอก    กรรมการ 
 5. ดร.อําพน  จรัสจรุงเกียรติ     กรรมการ 
 6. นายนิตเิวศ  ทองนุช      กรรมการ 
 7. นายจารุพนัธุ  หนูสมตน     กรรมการ 
 8. ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวานิช     กรรมการ 
 9. ดร.ศักรธร  บุญทวียวุัฒน     กรรมการ 
 10. นายจิรวุฒิ  สรโยธิน      กรรมการ 
 11. นางสาวศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร    กรรมการ 
 12. นางสาววชิชุลดา  อําไพ     กรรมการ 
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คณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาต ิ
 1. คณบด ี       ท่ีปรึกษากรรมการ 
 2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพนัธ   ประธานกรรมการ 
 3. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      กรรมการ 
 4. นายอําพน  จรัสจรุงเกียรต ิ     กรรมการ 
 5. ดร.ศักรธร  บุญทวียวุัฒน     กรรมการ 
 6. นางสาวศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร     กรรมการ 
 7. นายจารุพนัธ  หนูสมตน     กรรมการ 
 8. นายประชากร  แกวเขียว     กรรมการ 
 9. นายจิรวุฒิ  สรโยธิน      กรรมการ 
 10. นางสาวสิริรัตน  ศรีเจริญ     กรรมการ 
 

กรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
 1. คณบด ี       ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
 2. ผูชวยคณบดีฝายวจิัยและพัฒนาวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 3. ดร.ยอดชาย  เตียเปน      กรรมการ 
 4. นายอําพน  จรัสจรุงเกียรต ิ     กรรมการ 
 5. ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา     กรรมการ 
 6. ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวาณิช     กรรมการ 
 7. ดร.ศักรธร  บุญทวียวุัฒน     กรรมการ 
 8. นายนิตเิวศ  ทองนุช      กรรมการ 
 9. นายจารุพนัธ  หนูสมตน     กรรมการ 
 10. นางสาวแพรวพรรณ  ออเรืองเอก    กรรมการ 
 11. นางสาวสิริรัตน  ศรีเจริญ     กรรมการ 
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1.8 ขอมูลสถิติ  

 

1.8.1 หลักสูตร 
 ภาคปกต ิ
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2 สาขาวิชา 

  สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (M01)  
  สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูปฏิบัติงานบนเรือ) (M03) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 1 สาขาวิชา 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ (M02) 

ตารางที่ 1.8.1-1 แสดงรายวิชาที่เปดสอนจริงทั้งหมด ปการศึกษา 2550 - 2552 

ปการศึกษา หลักสูตร 

2550 2551 2552 

33 38 59 หลักสูตรวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

12 23 27 หลักสูตรวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

รวม 45 61 86 

 

1.8.2 นิสติ/บัณฑิต 
 

ตารางท่ี 1.8.2-1 สรุปจํานวนนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ประจําปการศึกษา 2552 

ภาคการศึกษา 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 

สาขาวิชา/ชั้นป ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 ปท่ี 7  ปท่ี 8 รวม 

56 38 45 61 22 10 - - 232 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
(M01)                          

60 21 18 - - - - - 99 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
(ปฏิบัติงานบนเรือ) (M03) 

77 62 53 64 - - - - 256 วิทยาศาสตรการเดินเรือ (M02) 

รวม 193 121 116 125 22 10 0 0 587 
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แผนภูมิท่ี 1.8.2-1 แสดงจํานวนนิสิตท้ังหมดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปการศึกษา 2552 

256

99

232
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล
เรือ (ผูปฎิบัติงานบนเรือ)

วิทยาศาสตรการเดินเรือ

 
 

ตารางท่ี 1.8.2-2 แสดงจํานวนนิสิตท้ังหมดตั้งแตปการศึกษา 2550 – 2552 

ปการศึกษา สาขาวิชา 

2550 2551 2552 
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (M01) 305 332 232 
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
(ผูปฏิบัติงานบนเรือ) (M03) 

- - 99 

วิทยาศาสตรการเดินเรือ (M02) 131 202 256 

รวม 436 534 587 

 

ตารางท่ี 1.8.2-3 แสดงจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) ตั้งแตป 2550 -2552 
ปการศึกษา ภาค 

2550 2551 2552 

ภาคปกติ 219.00 219.00 281.41 
ภาคพิเศษ - - - 

รวม 219.00 219.00 281.41 

 

ตารางท่ี 1.8.2-4 แสดงคาเฉล่ียความพงึพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ปการศึกษา สาขาวิชา 

2550 2551 2552 
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (M01, 
M03) 

4.27 4.23 4.47 

4.34 4.33 3.46 วิทยาศาสตรการเดินเรือ (M02) 

รวมเฉล่ียทุกสาขา 4.29 4.27 4.09 
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ตารางท่ี 1.8.2-5 แสดงสรุปจํานวนบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ประจําปการศึกษา 2552 
ปการศึกษา 

ชื่อปริญญา 
2550 2551 2552 

39 37 51 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) 
- - - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) 

รวม 39 37 51 

 
 

แผนภูมิท่ี 1.8.2-2 แสดงจํานวนบัณฑิตปการศึกษา 2550 – 2552 
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วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาศาสตรการเดินเรือ
 

 

ตารางท่ี 1.8.2-6 แสดงผลสัมฤทธ์ินิสิตจบตรงตามเวลาหลักสูตร 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

สาขาวิชา รับเขา 
(รหัส 47) 

จบ
การศึกษา
(รหัส 47) 

รับเขา 
(รหัส 48) 

จบ
การศึกษา
(รหัส 48) 

รับเขา 
(รหัส 49) 

จบ
การศึกษา
(รหัส 49) 

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
(M01) 

88 39 89 37 87 51 

- - - - 84 
วิทยาศาสตรการเดินเรือ (M02) 

ยังไมจบ
การศึกษา 

รวม 88 39 89 37 171 51 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 



1-33 

แผนภูมิท่ี 1.8.2-3 แสดงผลสัมฤทธ์ินิสิตจบตรงตามเวลาหลักสูตร 

81

84

51
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90

รับเขา (รหัส 49) จบการศึกษา (รหัส 49)

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาศาสตรการเดินเรือ
 

 
ตารางท่ี 1.8.2-7 ภาวะหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2552 

สาขาวิชา ปการศึกษา จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ขอบเขตขอมูลท่ี
สํารวจ 

ทํางานแลว 
(รวมผูท่ีมีอาชีพ

อิสระ) 

ผูท่ีศึกษา
ตอ 

2550 39 37 4 1 

2551 37 32 28 1 
วิศวกรรมตอเรือและ
เคร่ืองกลเรือ 

2552 51 39 22 5 

2550 - - - - 

2551 - - - - 
วิทยาศาสตรการเดินเรือ     

2552 - - - - 

2550 37 37 4 1 

2551 37 32 28 1 รวม 

2552 51 39 22 5 

*หมายเหตุ : ขอมูลจากกองแผนงาน 
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1.8.3 อัตรากําลัง 

ตารางท่ี 1.8.3-1 แสดงจํานวนบุคลากรแยกตามประเภท 
ปการศึกษา ประเภท 

2550 2551 2552 

ขาราชการ - - - 

พนักงานเงินงบประมาณ 8 16 16 

พนักงานเงินรายได 8 6 6 

ลูกจางชั่วคราวเงินรายได 1 1 - 

รวม 17 23 22 
ขอมูล  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (นับเฉพาะผูปฏิบัติงานเกิน 9 เดือน) 
 

แผนภูมิท่ี 1.8.3-1 แสดงจํานวนบุคลากรแยกตามประเภท 

 16

 6

พนักงานเงินงบประมาณ พนักงานเงินรายได
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ตารางท่ี 1.8.3-2 แสดงจํานวนอาจารยประจําแยกตามวุฒกิารศึกษา 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
สาขาวิชา 

 
ป

การศึกษา 
 

จํานวน
(คน) (ท่ี
ปฏิบัติงาน

จริง) ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ลาศึกษา
ตอ 

ทํางานไมตํ่า
กวา 9 เดือน 

(รวมศึกษาตอ) 

2550 7 1 5 1 4 11 

2551 9 5 4 2 2 11 

วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกล
เรือ 

2552 6 1 2 3 1 7 

2550 2 - 2 - - 2 

2551 2 - 2 - - 2 

วิทยาศาสตรการเดินเรือ       

2552 2 1 3 - 1 3 

2550 9 1 7 1 4 13 

2551 12 6 6 2 2 14 รวม 

2552 8 2 5 3 2 10 
 ขอมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (นับเฉพาะผูปฏิบัติงานไมตํ่ากวา 9 เดือน) 
 

ตารางท่ี 1.8.3-3 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามตาํแหนงงาน 
ปการศึกษา ตําแหนง 

 2550 2551 2552 

นักวิชาการศึกษา 2 2 3 

นักวิชาการเงินและบัญชี 2 2 2 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 2 2 

บุคลากรชาง 1 1 1 

นักวิชาการพัสดุ - 1 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร - - 1 

เทคนิค - - 1 

คนงาน 1 1 1 

รวม 8 9 12 
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1.8.4 งบประมาณ 
 

ตารางท่ี 1.8.4-1 แสดงรายรับ – รายจายของเงินรายได ปงบประมาณ 2552 
      

รายการรับจริง จํานวนเงิน รายจาย จํานวนเงิน 

การจัดการศึกษา 18,069,740.00 งบบุคลากร 1,378,790.00 
5,848,277.87 งบดําเนินงาน 7,880,114.00 

 

รายไดจากแหลงอื่น 

งบลงทุน 8,419,872.00 

 

(รายไดโครงการพัฒนา  

งบเงินอุดหนุน 655,786.00 
วิชาการและรายไดจากคา  
สมัครสอบ) 

งบรายจายอื่น ๆ 992,157.00  

รวม รวม 23,918,017.87 19,326,718.00 

 
ตารางท่ี 1.8.4-2 แสดงเงนิรายไดประจําปงบประมาณ 2550 – 2552 

 
ปงบประมาณ 

รายการรับจริง 2550 2551 2552 

การจัดการศึกษา 6,313,210.00 14,999,040.00 18,069,740.00 

การบริหาร - - - 

การบริการวิชาการ 1,466,900.00 954,659.64 - 

อื่น ๆ 3,021,327.58 - 5,848,277.87 

รวม 10,801,437.58 15,953,699.64 23,918,017.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 



1-37 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ตารางท่ี 1.8.4-3 แสดงรายจายประจําปงบประมาณ 2550 - 2552 
 

ปงบประมาณ 
รายการจายจริง 

2550 2551 2552 

งบประมาณ - - - 

เงินรายได 1,599,872.90 1,383,743.60 1,378,790.00 งบบุคลากร 

รวม(บาท) 1,599,872.90 1,383,743.60 1,378,790.00 

งบประมาณ - - 405,113.48 

เงินรายได 5,032,741.49 8,654,700.05 7,880,114.00 งบดําเนินงาน 

รวม(บาท) 5,032,741.49 8,654,700.05 8,948,391.87 

งบประมาณ - - 4,680,000.00 

เงินรายได 98,000.00 208,935.45 8,419,872.00 งบลงทุน 

รวม(บาท) 98,000.00 208,935.45 13,099,872.00 

งบประมาณ - - 100,000.00 

เงินรายได 98,056.00 154,746.45 655,786.00 งบเงินอุดหนุน 

รวม(บาท) 98,056.00 154,746.45 755,786.00 

งบประมาณ - - - 

เงินรายได 677,980.57 442,718.37 992,157.00 งบรายจายอ่ืน ๆ 

รวม(บาท) 677,980.57 442,718.37 992,157.00 

รวมรายจายเงินงบประมาณ  - - 5,185,113.48 

รวมรายจายเงินรายได  7,506,650.96 10,844,843.92 19,326,719.00 

คาใชจายท้ังหมด (ไมรวมคาเสื่อม)  7,506,650.96 10,844,843.92 24,511,832.48 

คาเสื่อมราคา  53,976.82 93,682.92 280,055.42 

 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
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บทที่ บทที่ 22  
รายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบประกันคุณภาพ 
 

  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) นั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประกอบดวย 9 องคประกอบ   
 เกณฑประเมินคุณภาพภายใน กําหนดใหประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงช้ี คะแนนเต็ม 3 
คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุ
เปาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไมมีการพัฒนาการเทานั้น 

 ตัวบงช้ีแบงเปน 3 ประเภท คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต สําหรับเกณฑประเมินแบงได 2 
ลักษณะ คือเกณฑเชิงปริมาณ ไดแก จํานวน สัดสวน รอยละ และเกณฑเชิงคุณภาพ ไดแก แบบขอ (เปนเกณฑให
คะแนนโดยนับจํานวนขอท่ีทําได) และแบบระดับ (เปนเกณฑใหคะแนนการดําเนินงานเรียงลําดับแบบข้ันบันได) 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงชี้ 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงช้ีมีความหมายของคะแนนต้ังแต 1 ถึง 3 คะแนน ซ่ึงมี
ความหมายของการใหคะแนนดังนี้ 
 คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดบางสวนและตํ่ากวามาตรฐานท่ีควรจะเปน หรือ
ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีควรจะเปน 

 คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดในระดับท่ียอมรับไดและใกลเคียงกับมาตรฐาน 
หรือมีผลการดําเนินงานท่ีใกลเคียงกับมาตรฐาน 

 คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดครบถวนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
หรือมีผลการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐาน 

 ในกรณีท่ียังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการ
ประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0 

 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 
 การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปท่ีประเมิน
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว ถาตัวบงช้ีใดมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด หรือสูงกวา
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เปาหมาย ถือวาบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจํา
หนวยงานอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรกําหนดตํ่ากวาผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 
 การประเมินพัฒนาการเทียบกับการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
 การประเมินพัฒนาการ ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปท่ีประเมินเทียบกับ
ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยตัวบงช้ีท่ีมีพัฒนาการพิจารณาจาก 2 กรณี ดังนี้ 
 1. ผลดําเนินงานในปท่ีประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา หรือ 

 2. ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาอยูในเกณฑระดับ 3 และผลการดําเนินงานในปท่ีประเมินก็อยูในเกณฑ
ระดับ 3 เชนเดียวกัน 

 ในกรณีท่ีไมมีผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา สืบเนื่องจากคร้ังนั้นยังไมมีการประเมินในตัวบงช้ี
ดังกลาว จะถือวายังไมมีพัฒนาการ 

 สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบคุณภาพ 
จะมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดวยกับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงช้ี โดยภาพรวมของการประเมินจะเปนคาเฉล่ียของ
คะแนนรายตัวบงช้ีท้ังหมด รายละเอียดการแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบสรุปไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1-1 การแปลความหมายผลการดาํเนินงานทุกองคประกอบ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

< 1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 48 ตัวบงช้ีท่ีสามารถ

ประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ  จากท้ังหมด 50  
ตัวบงช้ี โดยไมมีผลการประเมินตัวบงช้ีดังนี้ 

1. ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติการขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยอยู 1 ทาน แตอยูอยูระหวางข้ันตอนการดําเนินการขอตําแหนงดังกลาว และยังไมไดรับอนุมัติจึงสงผลให
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไมมีผลคะแนนในตัวบงช้ีดังกลาว 

2. ตัวบงช้ีท่ี 2.13 เนื่องจากยังไมมีการดําเนินการระดับบัณฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเพิ่มตัวบงช้ีท่ีเปนอัตลักษณของหนวยงานจํานวน 1 ตัวบงช้ี 

คือ ตัวบงช้ีท่ี 2.15.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานระดับสากล (IMO) ตอหลักสูตรท้ังหมด รวมเปน 49 ตัวบงช้ี 
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ตารางท่ี 2.1-2 สรุปผลการประเมินตาม 9 องคประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผลประเมิน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม องคประกอบคุณภาพ 
หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงาน 

    2.00 2.00 3.00 3.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 0.50 1.60 2.80 2.80 2.20 2.20 1.93 2.14 พอใช ดี 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (รวมตัวบงชี้
ใหม) 

1.00 1.60 2.80 2.80 2.20 2.20 2.00 2.20 พอใช ดี 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต     2.33 2.33     2.33 2.33 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 1.80 1.80 2.40 2.40 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 2.00 2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.80 2.60 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     2.00 2.00 3.00 3.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.50 2.50 2.00 2.00 2.44 2.44 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

    2.00 2.00 3.00 3.00 2.33 2.33 ดี ดี 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 1.90 2.20 2.59 2.55 2.28 2.28 2.34 2.38   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ (รวมตัวบงชี้
ใหม) 

2.00 2.27 2.59 2.55 2.28 2.28 2.35 2.39   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 

 

 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
จํานวน 2 ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคท่ี
หนวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีหนวยงานกําหนด โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ี
ประเมินฯ จํานวน 2 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 1 เทากับ 2.50 คะแนน  อยูในเกณฑระดับ 
ดี รายละเอียดการประเมินสรุปไดดังนี้  

ตารางท่ี 2.1-3 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ 

ระดับ 5 5 6 6 2 2 2   

1.2 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบง ช้ีของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอย 

ละ 

100 100 100 100 3 3 3   

คะแนนผลการประเมิน 2.50 2.50  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1.มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  
2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน และ

สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานยทุธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3.มีการกําหนดตวับงช้ีของการดําเนินงาน และกาํหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนนิงาน 
4.มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
6.มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนนิงาน เปาประสงค เปาหมายกับยทุธศาสตร

และแผนพฒันาของมหาวิทยาลัยและของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 
7.มีการนําผลการประเมินและผลการวเิคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

  

 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดกําหนดวิสัยทัศนรวมท้ังเผยแพรใหกับผูเกี่ยวของและประชาชนท่ัวไปไดรับ
ทราบ ดังปรากฏบนเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th)  
 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนดําเนนิงาน และมี
  การกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก ภารกิจ 
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2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน และ
สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

ในการพัฒนาแผนของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (1.1-2-1) ซ่ึงประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการโดยให
ทุกสวนงานภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีสวนรวม ซ่ึงในชวงท่ีผานมากไดมีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เรียกวา โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวี 
ประจําปงบประมาณ 2553 (1.1-2-2)โดยมีทุกสวนงานเขามารวมใหขอคิดเห็นและจัดทําแผน  

3.มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดกําหนดตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ครบถวนทุกเปาประสงค ดังปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2552 (1.1-2-1) รวมถึงการกําหนดเปาหมายตามตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา 
(1.1-3-1) 

4.มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1.1-4-1) เพื่อใหทุกสวนงานไดรับ

ทราบและไดดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผน 
5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน โดยการกําหนดใหจัด

ประชุมประจํา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําทุกเดือน (1.1-5-1) เพื่อใหทุกสวนงานไดรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม (1.1-4-1) และมีนักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนผูจัดทํารายงานผล
การติดตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม (1.1-5-2) 

6.มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร (1.1-6-1) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ซ่ึงมี
ประเด็นยุทธศาสตร สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยาเขตศรีราชา 

 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

1.1 6 ขอ 2 5  5 ขอ 
2 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 
1.1-2-2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวี ประจําปงบประมาณ 2553 
1.1-3-1 หลักฐานการถายทอดตัวช้ีวดั/ตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพ 
1.1-4-1 แผนการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
1.1-5-1 รายงานการประชุมประจําวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
1.1-5-2 รายงานผลการติดตามแผนงานโครงการ/กจิกรรม 
1.1-6-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
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ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

 

ผลการดําเนินงาน   

ตาราง 1.2-1  แสดงรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชีข้องการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาต ิประจําป 2552 

การติดตามประเมินผล 
ใสเคร่ืองหมาย ( / ) แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
รายชื่อตัวบงชี้ของแผน 

 
บรรลุ  ไมบรรลุ 

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานท่ี

กําหนด 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   54 0  100 

18 18   100 

      

1.  แผนงานดานการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและ
คุณภาพการผลิตบัณฑิต 
  
        
2.แผนงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6 6   100 

3. แผนงานดาน การพัฒนาบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

8 8   100 

4. แผนงานดานการพัฒนาบุคลากรวิจัย ระบบและกลไกการ
ผลิตงานวิจัย 

11 11   100 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2    รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  
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การติดตามประเมินผล 
ใสเคร่ืองหมาย ( / ) แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 
รายชื่อตัวบงชี้ของแผน 

 
บรรลุ  ไมบรรลุ 

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานท่ี

กําหนด 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ 4 4   100 

6.  แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรม 7 7   100 

สูตรในการคาํนวณ 

   100
มดระมาณท้ังหประจําปงบปปฏิบัติงานงชี้ของแผนจํานวนตัวบ

ยรลุเปาหมาระมาณที่บรประจําปงบปปฏิบัติงานงช้ีของแผนจํานวนตัวบ
× = 54/54 x 100 = 100% 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

1.2 100% 3 100%  100%  
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

1.2-1 แบบเก็บขอมูลตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน
ท่ีกําหนด 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน จํานวน 14 ตัวบงช้ี ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน ศักยภาพ
ของอาจารย ศักยภาพของนิสิต และศิษยเกา รวมถึงปจจัยเกื้อหนุนท่ีสงผลตอพัฒนาการการเรียนรูของนิสิตโดย
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ีประเมินฯ จํานวน 13 ตัวบงช้ี (ไมมีการประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.6 
เนื่องวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยอยู 1 ทาน แตอยูอยู
ระหวางข้ันตอนการดําเนินการขอตําแหนงดังกลาว และยังไมไดรับอนุมัติจึงสงผลใหวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ไมมีผลคะแนนในตัวบงช้ีดังกลาว และตัวบงช้ีท่ี 2.13 เนื่องจากยังไมมีการดําเนินการระดับบัณฑิตศึกษา)  นอกจากนี้
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเพิ่มตัวบงช้ีท่ีเปนอัตลักษณของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 ตัวบงช้ี คือ ตัวบงช้ีท่ี 
2.15.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานระดับสากล (IMO) ตอหลักสูตรท้ังหมด ซ่ึงมีผลการประเมินใน
ภาพรวมขององคประกอบท่ี 2 เทากับ 2.00 คะแนน  อยูในเกณฑระดับ ดี  สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินรายตัวบงช้ี
สรุปไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1-4 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ระดับ 6 6 6 6 2 2 2   

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับ 7 7 7 7 3 3 3   

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวน
รวม 

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3   
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เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอย
ละ 

<10 18.25 35.18 35.18 2 1 1   

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มี
วุ ฒิ ป ริ ญญ า ต รี  ป ริ ญญ า โ ท 
ปริญญาเอก  หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

 

รอย
ละ 

40:14 42.86 
: 

14.29 

20 : 30 20 : 
30 

1 1 1   

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่
ดํ ารง ตําแหนงอาจารย  ผู ช วย
ศ า ส ต ร ต ร า จ า ร ย  ร อ ง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

รอย
ละ 

8 0 0 0 0 0 0   

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย 

ขอ - - 4 4 - 3 3   

2.8 มีระบบกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจัยเ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 5 5 5 5 3 3 3   

2 .9  รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญ าต รี ที่ ไ ด ง า น ทํ า แ ล ะ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอย
ละ 

90 90.32 56.41 56.41 3 1 1   

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ ไ ด รั บ เ งิน เ ดื อน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

รอย
ละ 

- 100 95.45 95.45 3 2 2   

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

คา 
เฉล่ีย 

- - 3.58 3.58 - 3 3   
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เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

2.12 รอยละของนิสิตปจจุบันและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รอย
ละ 

0.3 0.29 0.51 0.51 2 2 2   

2.13 รอยละของอาจารยประจํา
ห ลั กสู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ซึ่ ง มี
คุ ณ ส ม บั ติ เ ป น ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

รอย
ละ 

0 0 0 100 0 0 3   

2.14 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู 

 

คา 
เฉล่ีย 

4 4.27 4.09 4.09 3 3 3   

2.15.1 รอยละของหลักสูตรที่ได
มาตรฐานระดับสากล (IMO) ตอ
หลักสูตรทั้งหมด 

รอย
ละ 

- - 100 100 - 3 3   

คะแนนผลการประเมิน 2.00 2.20  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
 2. มีการกาํหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
 3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
 4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ เผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป และรอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา เปนตน 

 5. มีการนาํผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร/การ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

 6. หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเดน็ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
   7. หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก)  ท่ีเปดมากกวา
รอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(2.1-1-1) และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรการเดินเรือ (2.1-1-2) ท้ังนี้ยังมีคณะกรรมการวิชาการ (2.1-1-3) 
เพื่อควบคุมดแูลงานวิชาการของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย อีกท้ังยงัมีนักวิชาการศึกษาท่ี
ทําหนาท่ีประสานงานในการเปด/ปด และปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ โดยอางอิงจากคูมือและ
เกณฑการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงลาสุด กันยายน 2551 (2.1-1-4) และแผนภูมิการดําเนินงาน 
ขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา ของมหาวิทยาลัย (2.1-1-5) 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนแสดงจาํนวนการรับ

นิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี (2.2-1-1) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ (1.1-2-1) 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1     มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
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3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม และ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการเตรียมความพรอมโดยมีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-1) และ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรการเดินเรือ (2.1-1-2) ท้ังนีย้ังมีคณะกรรมการวิชาการ (2.1-1-3) เพื่อควบคุมดู
และงานวิชาการของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีการจัดเตรียมหองปฏิบัติการตางๆ 
ไวรองรับการเปดหลักสูตรใหม และ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

3.1 หอง SHIP DESIGN ROOM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 หอง SHIP ENGINE SIMULATOR  
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3.3 หองฝกพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 หองฝกปฏิบัติการเดินเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 หองปฏิบัติการตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 
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4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตพีิมพ เผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําและ 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการวเิคราะหขอมูลโดยการจัดทําโครงการติดตามผลบัณฑิต รุนปการศึกษา 
2548 (2.1-4-1) ประกอบกบัใชขอมูลจากกองแผนงานของมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ (โดยดูไดจากเวบ็ไซต
กองแผนงาน www.planning.ku.ac.th) เปนขอมูลในการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 
 
 รวมท้ังมีนักวชิาการศึกษาเปนผูรวบรวมรายงานขอมูลหลักสูตรระดบัปริญญาตรีภาคตนและภาคปลาย 

ประจําปการศกึษา 2552 (2.1-4-2) 
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร/การ

ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ดําเนินการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรท่ีเสนอขอ

เปดใหมหรือปรับปรุงหลักสูตรตองทําการวิจัยสถาบันใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ ซ่ึงวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ไดจัดทําโครงการติดตามผลบัณฑิต รุนปการศึกษา 2548 (2.1-4-1) และไดจัดโครงการเสวนาวิชาการสําหรับ
ผูประกอบการดานพาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสูอนาคต” (2.1-5-1) เพื่อรับทราบขอเสนอแนะ/ปญหา/อุป
สรรค จากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาพัฒนาปรับปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

6. หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีหลักสูตรอนุมัติทุกระดับจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
ทิต (สาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ) (2.1-6-1) และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ) 
(2.1-6-2) เปนหลักสูตรท่ีมีจาํนวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (2.1-6-3) และแนว
ปฏิบัติท่ีเกีย่วของ ท้ังนี ้ หลักสูตรดังกลาวยงัไดรับการรับรองจากกรมขนสงทางน้ําและพาณชิยนาวี (กรมเจาทาใน
ปจจุบัน) ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับสากล (IMO)  (International Maritime Organization) ท้ัง 2 หลักสูตร (2.1-6-4), (2.1-6-5) 
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.1 6 ขอ 2 6 ขอ  6 ขอ 
2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.1-1-1 คําส่ังท่ี 24/2551 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-2 คําส่ังท่ี 20/2552 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรการเดินเรือ 
2.1-1-3 คําส่ังท่ี 16/2553 แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการประจําวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
2.1-1-4 คูมือและเกณฑการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงลาสุด กันยายน 2551 
2.1-1-5 แผนภูมิการดําเนินงาน ขออนมัุติหลักสูตร/รายวิชา  
2.1-2-1 แผนแสดงจํานวนการรับนสิิตเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.1-4-1 โครงการติดตามผลบัณฑิต รุนปการศึกษา 2548 
2.1-4-2 รายงานขอมูลหลักสูตรระดบัปริญญาตรีภาคตนและภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2552 
2.1-5-1 โครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสู

อนาคต” 
2.1-6-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต (วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ) 
2.1-6-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) 
2.1-6-3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.1-6-4 ประกาศกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 356/2548 เร่ืองรับรองหลักสูตรการศึกษาและ

ฝกอบรม  
2.1-6-5 ประกาศกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 339/2551 เร่ืองรับรองหลักสูตรการศึกษาและ

ฝกอบรม 
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา

ทุกหลักสูตร 
 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
 3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวตักรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
 4. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพฒันาการของผูเรียน

ทุกหลักสูตร 
  6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรูทุก

หลักสูตร 
 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา

ทุกหลักสูตร 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการเผยแพรหลักสูตรใหแกอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ ทุก

ทานรับทราบวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ซ่ึงระบุไวในหลักสูตร และคณาจารยจะตองนําไปขยายผล
ในการจัดทําประมวลการสอน (Course Syllabus) (2.2-1-1) รวมท้ัง มีการประชุมอาจารยประจําวันอังคารของสัปดาห (2.2-
1-2) 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย เชน มี
การมอบหมายงานใหนิสิตสืบคนขอมูล การคนควาดวยตนเอง การนําเสนอ การทํางานเปนทีม เชน วิชา 03501499 
Naval Architecture Engineering Project โดยใหนิสิตคนควา วิจัย และทําโครงงานสงซ่ึงใหนิสิตเลือกดวยตนเอง       

ตัวบงชี้ท่ี  2.2     มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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วาจะทําโครงงานเกี่ยวกับเร่ืองใด (2.2-2-1) ท้ังนี้ มีการจัดการศึกษาและฝกอบรมนอกสถานท่ีรวมท้ังการฝกปฏิบัติงาน
จริง ดังนี้ 

1. โครงการฝกปฏิบัติภาคทะเล (2.2-2-2) 
2. โครงการฝกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐานสําหรับคนประจําเรือ (2.2-2-3) 
3. โครงการการฝกปฏิบัติทางทะเล ดาน เดินเรือดาราศาสตร บนเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ (2.2-2-4) 
4. โครงการฝกฝกภาคปฏิบัติสะพานเดินเรือจําลอง (2.2-2-5) 

3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

วิทยาเขตศรีราชามีศูนยเรียนรวมที่บริการโสตทัศนูปกรณครบถวนทุกอาคารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนของคณาจารยและนิสิต ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใชทรัพยากรรวมกันกับวิทยาเขตฯ ท้ังนี้วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ ไดมีการจัดเตรียมส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนท่ีนอกเหนือจากท่ีวิทยาเขตฯ มี ดังนี้ 

3.1 หอง SHIP DESIGN ROOM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 หอง SHIP ENGINE SIMULATOR  
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3.3 หองฝกพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 หองฝกปฏิบัติการเดินเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 หองปฏิบัติการตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 
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4. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีรายวิชา 03501499 Naval Architecture Engineering Project ท่ีนิสิตตอง
คนควาและทดลอง วิจัย ทําโครงงานสงซ่ึงใหนิสิตเลือกดวยตนเองวาจะทําโครงงานเกี่ยวกับเร่ืองใด (2.2-1-1) รวมท้ัง
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานท่ีใหแกนิสิต ดังนี้ 

4.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานบริษัท ดานิล่ี ฟาร อีสต จํากัด (2.2-4-1) 
4.2 โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมเรือสินคา ประจําป 2552 (2.2-4-2) 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ

ผูเรียนทุกหลักสูตร 
5.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ กําหนดใหมีการจัดสอบท้ังขอเขียน และปฏิบัติ ในการจัดสอบกลางภาค และปลายภาค ท้ังภาคตนและภาค
ปลายประจําทุกปการศึกษาโดยมีนักวิชาการศึกษาเปนผูรวบรวมผลการประเมินดังกลาว (2.2-5-1) นอกจากนี้ยังมีการ
ใหนิสิตทําการคนควา ทดลอง วิจัย และทําโครงงานในรายวิชา 03501499 Naval Architecture Engineering Project 
(2.2-1-1)  

5.2 มีการจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมฝกภาคปฏิบัติทางทะเล (2.2-5-2) 
5.3 มีการจัดโครงการเพ่ือทบทวนวิชาการเรียนการสอนใหแกนิสิต ดังนี้ 
 5.3.1 โครงการทบทวนวิชาการเรือและเดินเรือเบ้ืองตน (2.2-5-3) 
  5.3.2 โครงการทบทวนวิชา GOC (2.2-5-4) 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก

หลักสูตร 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนโดยใหนิสิตตอบ

แบบประเมินการสอนของอาจารยเปนรายวิชาเพื่อใชปรับปรุงการเรียนการสอน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
เขตศรีราชา ไดมีการประเมินการสอนของอาจารยผานทางระบบสารสนเทศ ของวิทยาเขตฯ  (2.2-6-1) 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดกจิกรรมสงเสริมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร ดังนี ้
 7.1 โครงการทบทวนวิชาการเรือและเดินเรือเบ้ืองตน (2.2-5-3) 

7.2 โครงการทบทวนวิชา GOC (2.2-5-4) 
7.3 โครงการอบรมโปรแกรม 3D Solid work (2.2-7-1) 
7.4 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมฝกภาคทะเล (2.2-7-2) 
7.5 โครงการเตรียมความพรอมกอนฝกภาคปฏิบัติในทะเล ประจําปการศึกษา 2552 (2.2-7-3) 
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7.6 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมฝกภาคปฏิบัติทางทะเล (2.2-7-4) 
7.7 โครงการอบรมเทคนิคการตอเรือดวยไฟเบอร (2.2-7-5) 
7.8 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (2.2-7-6) 
7.9 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือสําหรับนักเดินเรือ (2.2-7-7) 
7.10 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ (2.2-7-8) 
7.11 โครงการ Drilling Support-Worldwide Unconventional Gas Product (2.2-7-9) 
7.12 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานในอนาคต (2.2-7-10) 
7.13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน (2.2-7-11) 

 นอกจากนี ้ วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ไดจัดโครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดาน
พาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสูอนาคต” (2.1-5-1) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค และความตองการ
ดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีประกอบการดานพาณิชยนาว ี เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ตอไป 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.2 7 ขอ 3 7 ขอ  7 ขอ 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.2-1-1 Course Syllabus  
2.2-1-2 รายงานการประชุมอาจารย 
2.2-2-1 สรุปจํานวนโครงงานนิสิต วิชา 03501499 Naval Architecture Engineering Project 
2.2 -2-2 โครงการฝกปฏิบัติภาคทะเล 
2.2-2-3 โครงการฝกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐานสําหรับคนประจาํเรือ 
2.2-2-4 โครงการการฝกปฏิบัติทางทะเล ดาน เดินเรือดาราศาสตร บนเรือสํารวจประมงจฬุาภรณ 
2.2-2-5 โครงการฝกฝกภาคปฏิบัติสะพานเดินเรือจําลอง 
2.2-4-1 โครงการทัศนศึกษาดูงานบริษัท ดานิล่ี ฟาร อีสต จํากัด 
2.2-5-1 แฟมใบเกรด 1/52 และแฟมรายงานผลคะแนน 2/52 
2.2-5-2 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 
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หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.2-5-3 โครงการทบทวนวิชาการเรือและเดนิเรือเบ้ืองตน 
2.2-5-4 โครงการทบทวนวิชา GOC 
2.2-6-1 แฟมประเมินการเรียนการสอน 1 
2.2-7-1 โครงการอบรมโปรแกรม 3D Solid work 
2.2-7-2 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมฝกภาคทะเล 
2.2-7-3 โครงการเตรียมความพรอมกอนฝกภาคปฏิบัติในทะเล ประจําปการศกึษา 2552 
2.2-7-4 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 
2.2-7-5 โครงการอบรมเทคนิคการตอเรือดวยไฟเบอร 
2.2-7-6 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2.2-7-7 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือสําหรับนักเดนิเรือ 
2.2-7-8 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ 
2.2-7-9 โครงการ Drilling Support-Worldwide Unconventional Gas Product 
2.2-7-10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานในอนาคต 
2.2-7-11 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 
2.1-5-1 โครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสู

อนาคต” 

 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
 1. มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ทุกหลักสูตร 
 2. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยมี

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
 3. มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกาํหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ

องคการหรือหนวยงานภายนอก 
 4. มีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ

หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
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 5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก

หลักสูตร 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเชิญผูทรงและผูรูในชุมชนมาเปน
กรรมการ (2.1-1-1), (2.1-1-2) ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ไดจัดโครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการ
ดานพาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสูอนาคต” (2.1-5-1) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค และความ
ตองการดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีประกอบการดานพาณิชยนาวี เพื่อนาํมา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ตอไป 

 2. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจดัโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยเชิญผูรูในชุมชนมาเปนวิทยากร ดังนี้ 
        2.1 โครงการอบรมเทคนิคการตอเรือดวยไฟเบอร (2.2-7-5) 

2.2 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือสําหรับนักเดินเรือ (2.2-7-7) 
2.3 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ (2.2-7-8) 
นอกจากนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเชิญผูรูในชุมชนมาเปนอาจารยพิเศษ และเชิญผูทรงคุณวุฒิ

มาชวยสอน (2.3-2-1) 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ

องคการหรือหนวยงานภายนอก 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดอบรมท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับ

องคการหรือหนวยงานภายนอก เชน ศูนยฝกพาณิชยนาวี และกองทัพเรือ เปนตน ซ่ึงโครงการ/กิจกรรม มีดังนี้ 
3.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีไมกําหนดในหลักสูตร 
 3.1.1 โครงการอบรมเทคนิคการตอเรือดวยไฟเบอร (2.2-7-5) 
 3.2.2 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือสําหรับนักเดินเรือ (2.2-7-7) 
 3.3.3 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ (2.2-7-8) 
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3.2 โครงการที่กําหนดในหลักสูตร 
 3.2.1. โครงการฝกปฏิบัติภาคทะเล (2.2-2-2) 
 3.2.2. โครงการฝกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐานสําหรับคนประจําเรือ (2.2-2-3) 
 3.2.3. โครงการการฝกปฏิบัติทางทะเล ดาน เดินเรือดาราศาสตร บนเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ (2.2-2-4) 
 3.2.4. โครงการฝกฝกภาคปฏิบัติสะพานเดินเรือจําลอง (2.2-2-5) 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือ
ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยใหนิสิตเขาไปทําแบบประเมินผลการสอนในเว็บไซตของ
วิทยาเขตศรีราชา (2.2-6-1) สวนโครงการ/กิจกรรมท่ีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดข้ึนโดยไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกนั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดใหนิสิตท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของแตละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

4.1. โครงการฝกปฏิบัติภาคทะเล (2.2-2-2) 
4.2. โครงการฝกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐานสําหรับคนประจําเรือ (2.2-2-3) 
4.3. โครงการการฝกปฏิบัติทางทะเล ดาน เดินเรือดาราศาสตร บนเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ (2.2-2-4) 
4.4. โครงการฝกฝกภาคปฏิบัติสะพานเดินเรือจําลอง (2.2-2-5) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดนําผลการประเมินจากโครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดาน
พาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสูอนาคต” มารายงานท่ีประชุมประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ คร้ังท่ี 
3/2553 (2.3-5-1) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการแตงต้ังคณะกรรมการในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรการเดินเรือ (2.1-1-2) 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.3 5 ขอ 3 5 ขอ  5 ขอ 
3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.1-1-1 คําส่ังท่ี 24/2551 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-2 คําส่ังท่ี 20/2552 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรการเดินเรือ 
2.1-5-1 โครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสู

อนาคต” 

2.2-7-5 โครงการอบรมเทคนิคการตอเรือดวยไฟเบอร 
2.2-7-7 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือสําหรับนักเดนิเรือ 
2.2-7-8 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ 
2.3-2-1 แฟมประวัติอาจารยพิเศษ และรายวิชาท่ีเปดสอนประจําปการศึกษา 2552 
2.2-2-2 โครงการฝกปฏิบัติภาคทะเล 
2.2-2-3 โครงการฝกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐานสําหรับคนประจาํเรือ 
2.2-2-4 โครงการการฝกปฏิบัติทางทะเล ดาน เดินเรือดาราศาสตร บนเรือสํารวจประมงจฬุาภรณ 
2.2-2-5 โครงการฝกฝกภาคปฏิบัติสะพานเดินเรือจําลอง 
2.3-5-1 แฟมประชุมวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 2 / ระเบียบวาระการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 

 

 

 

ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
> + 10% หรือ < - 10%  
ของเกณฑมาตรฐาน 

6-9.99% และ -6-(-9.99%) 
 ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน   
ปการศึกษา 2552    วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ  มีจํานวนนิสิตท้ังหมดจํานวน 587 คน นิสิตเต็มเวลา

เทียบเทาจํานวน 281.41  ปจจุบันมีอาจารยประจําท้ังหมด (มีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน) จํานวน 8  คน (ไม
รวมลาศึกษาตอ)  มีอาจารยลาศึกษาตอจํานวน  2  คน   โดยรวบรวมขอมูล ณ ส้ินสุด 31 พฤษภาคม 2553  เกณฑ
มาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจํากลุมสาขา คือ 20 

ตัวบงชี้ท่ี  2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
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สูตรในการคาํนวณ 

ยประจําจํานวนอาจาร
 ียบเทาเต็มเวลาเทจํานวนนิสิต ประจําตออาจารย FTESจํานวน =  = 281.41/8 = 35.18 

 

100
านเฉลี่ยเกณฑมาตรฐ

านเฉลี่ยเกณฑมาตรฐ ประจําตออาจารย FTESจํานวน 
 ฑ ื่อนจากเกณวามคลาดเคลรอยละของค

-
×=   

= 35.18 – 20 /20 x 100 =  75.88% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.4 75.88% 1 10%  -8.75% 
2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.4-1 ตารางจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจําปการศึกษา 2552 (ขอมูลจากกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ)   

2.4-2 ตารางท่ี 1.8.3-2 แสดงจํานวนอาจารยประจําแยกตามวุฒิการศึกษา 
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ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ  
1 – 39  หรือ วุฒิปริญญาเอกอยู
ระหวางรอยละ 40 – 59  แตวุฒิ
ปริญญาตรี มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 40 – 59  และ  

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
นอยกวารอยละ 5 หรือนอยกวา  
หรือ  

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ  

2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60  และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
นอยกวารอยละ 5  

ผลการดําเนินงาน   

 ในรอบปการศกึษา 2552 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีจํานวนอาจารยประจํารวมท้ังหมดจํานวน 10 คน 
(รวมลาศึกษาตอ) ลาศึกษาตอจํานวน 2 คน มีอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงไมตํ่ากวา 9 เดือน จํานวน 8 คน และมีคุณวฒิุ
การศึกษาปริญญาตรีจํานวน 2  คน  คุณวฒิุปริญญาโทจํานวน 5 คน  และคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน   3   คน 

สูตรในการคาํนวณ (ตรี:  เอก) 

100
งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

.....ญา........มีวุฒิปริญยประจําที่จํานวนอาจาร ×    =  2/10x100 : 3/10x100  = 20 : 30 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.5 20 : 30 1 40 : 14  42.86 : 14.29 
2 คะแนน 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารย 
  ประจํา 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.4-2 ตารางท่ี 1.8.3-2 แสดงจํานวนอาจารยประจําแยกตามวุฒิการศึกษา 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ.รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 – 44  
หรือ  
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู ระหวางรอยละ  
45 – 69 แตผูดาํรงตําแหนงระดับ 
รศ. ข้ึนไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูระหวาง รอยละ 
45 – 69 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวา รอยละ 30 
หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัมากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
นอยกวา รอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนั มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวา รอยละ 30  

ผลการดําเนินงาน   
เนื่องจาก อาจารยวทิยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ มีอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติในการขอตําแหนงทาง

วิชาการ (ผศ.)  จํานวน 1 ทาน คือ ดร.ยอดชาย เตียเปน ซ่ึงอยูระหวางการขอตําแหนงทางวิชาการ จงึยังไมมีอาจารยประจํา
ตํารงคตําแหนงทางวิชาการ    
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.6 0 0 8%  0  

ตัวบงชี้ท่ี  2.6     สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
 และศาสตราจารย  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
  1.มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
  2.มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4.มีกระบวนการและกลไกในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        5.มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
1.มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ อางอิงจากคูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 

2549) (2.7-1-1) และจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.7-1-2) ซ่ึงมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได
จัดทําและแจกใหกับอาจารยประจําทุกทาน  

2.มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการเผยแพรจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บน
เว็บไซตของวทิยาลัย www.imc.src.ku.ac.th เพื่อใหอาจารยประจําของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี  2.7     มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
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3.มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการแตงต้ังกรรมการวิชาการประจําวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (2.1-1-3) 

เพื่อควบคุมดแูลงานวิชาการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ และพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาของวิทยาลัย
พาณิชยนาวนีานาชาติ 

4.มีกระบวนการและกลไกในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพี 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีกระบวนการและกลไกในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วชิาชีพ โดยใชมาตรการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ เร่ือง ขอบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 (2.7-4-1) 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.7 4 ขอ 3 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.7-1-1 คูมืออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2549) 
2.7-1-2 คูมือจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.1-1-3 คําส่ังท่ี 16/2553 แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการประจําวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
2.7-4-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  

  1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
การเรียนการสอน  

  2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  
  3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  
  4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียน

การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
  5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกคณะ  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

การเรียนการสอน  
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจไวในคํา

รับรองปฏิบัติราชการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป 2552 (1.1-2-1)  
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคดิคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยประจําวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (2.8-2-
1) เพื่อควบคุมดูแลงานวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหมีความเรียบรอย ท้ังนี้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ไดสงอาจารยเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจยัและเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ประจําป 2553” 
กับสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และสงอาจารยเขารวมสัมมนา เร่ือง "อาจารยเมล็ดพนัธุกลาใหมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กาวสูมหาวิทยาลัยวิจยัแหงชาติ" (2.8-2-2) 

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยโดยใช ทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขตศรี

ราชา ตามประกาศ เร่ืองระเบียบวาดวยหลักเกณฑการสนบัสนุนทุนอุดหนุนวิจยั วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.2552 (2.8-3-1) 

ตัวบงชี้ท่ี  2.8     มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
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 4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

 4.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน คือ โครงการวิจัยยานสํารวจใตน้ํา
ควบคุมดวยสาย Remotely Operated Vehicle (ROV) โดยนิสิตพาณิชยนาวีฯ นําโดย นางสาวศรีสุรางค ชูจิตร, 
นางสาวยชิษฐา มาศจุฑาเศรณี และนายม่ิงขวัญ สุรศร ซ่ึงโครงการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา 03501499 Naval 
Architecture Engineering Project (2.2-1-1) และไดนําเสนอผลงานวิจัยเขาประกวดในแผนงานวิจัย “ICT สรางไทย

เขมแข็ง คร้ังท่ี 1/2009” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงไดรับรางวัลชมเชย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกคณะ 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสรางเครือขายวิจยัรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คือ โครงการ

ประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Southampton ประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีช่ือเสียงในดานวิศวกรรมตอเรือและ
เคร่ืองกลเรือมายาวนาน โดยเฉพาะคณะ Ship Science โดยมหาวิทยาลัย Southampton ไดใหความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในประเทศไทยหลายหนวยงาน อาทิ กองทัพเรือในดานการตอเรือ ตลอดจนมหาวิทยาลัยหลายแหง 
ในการนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเล็งเห็นความจําเปนในการประสานความรวมมือกับชาวตางชาติ เพื่อพัฒนา
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติและยกระดับมาตรฐานใหอยูในระดับสากล จึงไดกําหนดจัดโครงการประสานความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย Southampton เม่ือวันพุธท่ี 10 กมุภาพันธ 2553 ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
โดยจะมีการเจรจาความรวมมือในเบ้ืองตน กับ Professor Phillip Wilson ผูแทนจากคณะ Ship Science ของ
มหาวิทยาลัย Southampton เพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนความรวมมือ ท้ังในดานการพัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต  
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ตลอดจนพัฒนาทางดานวิชาการ หรือหลักสูตรตางๆ ตอไป 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.8 5 ขอ 3 5 ขอ  5 ขอ 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
1.1-2-1 คํารับรองปฏิบัติราชการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป 2552 
2.8-2-1 คําส่ังท่ี 23/2553 แตงต้ังคณะกรรมการวจิยัประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
2.8-2-2 แฟมสัมมนา-ฝกอบรม 
2.8-3-1 ประกาศระเบียบวาดวยหลักเกณฑ การสนบัสนุนทุนอุดหนุนวิจยั วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.

2552 
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ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 59  รอยละ 60 – 79  รอยละ 80 หรือมากกวา  

ผลการดําเนินงาน   
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดใชผลรายงานภาวะการไดงานทําของบัณฑิตขอมูลปการศึกษา 2551   จาก
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

ตาราง 2.9-1  แสดงภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
ปการศึกษา 2551 

 สถานภาพของบัณฑิต  
ทํางานแลว (รวมผู
ท่ีมีอาชีพอิสระ) 

ศึกษาตอ ยังไมทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรม 
 

จํานวน 
ผูสําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

จํานวน 
ผูบันทึก 
ขอมูล 

คน  คน   คน  
วิศวกรรมตอเรือ
และเคร่ืองกลเรือ 

51 39 22 5 17 

รวม 51 39 22 5 17 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา / จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา – จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบท และเกณฑทหาร X 100 
 =  22/39x100 =  56.41% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.9 56.41% 1 90%  90.3% 
3 คะแนน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.9-1 สรุปจํานวนและรอยละของบัณฑิตและผูกรอกแบบสํารวจภาวการณหางานทํารุนปการศึกษา 

2551  
 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1-74 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ กพ.  

รอยละ 75-99 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

ผลการดําเนินงาน   
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดใชผลรายงานภาวะการไดงานทําของบัณฑิตขอมูลปการศึกษา 2551   จาก
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

ตาราง 2.10-1  แสดงภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติท่ีได
เงินเดือนเปนไปตามเกณฑ กพ. ปการศึกษา 2551 

 สถานภาพของบัณฑิต  
จํานวนบัณฑิตท่ีได
เงินเดือนตํ่ากวา

เกณฑ) 

จํานวนบัณฑิต
ท่ีไดเงินเดือน
ตามเกณฑ 

(7,940 บาท) 

จํานวนบัณฑิตท่ี
ไดเงินเดือนสูง
กวาเกณฑ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
 

จํานวน 
ผูสําเร็จ 
การ 
ศึกษา 

จํานวน 
ผูบันทึก 
ขอมูล 

คน  คน   คน  
วิศวกรรมตอเรือ
และเคร่ืองกลเรือ 

51 39 1 21 0 

รวม 51 39 1 21 0 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.10     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
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สูตรในการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ และไดรับ
เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา / จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ท่ีไมมีงานทํา
ประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา X 100 

 = 21/22 x 100 = 95.45 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.10 95.45% 2 -  100% 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.9-1 สรุปจํานวนและรอยละของบัณฑิตและผูกรอกแบบสํารวจภาวการณหางานทํารุนปการศึกษา 
2551 

 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉล่ีย 1 – 2.49  คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 คาเฉล่ีย 3.50 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน   
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดใชผลรายงานระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต   จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.11     ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
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คาเฉลี่ยความพึงพอใจ (5 ระดับ) ลําดับท่ี  

ดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ 

ดานความสามารถ
พ้ืนฐาน 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

รวม 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 3.42 3.50 3.81 3.58 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3.42 3.50 3.81 3.58 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.11 3.58 3 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.11-1 รายงานวจิัยสถาบัน เร่ืองความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 

 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – 0.015 รอยละ 0.016 – 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.03 และ 

2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับ
รางวัลจากผลงานวิจยัและหรือ
วิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 
ถือวาไดคะแนน 2 

ตาราง 2.11-1  แสดงระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.12  รอยละของนสิิตปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศ 
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ผลการดําเนินงาน   

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต 
ระดับ

การศึกษา 
ปท่ีเขา
ศึกษา 

ชื่อประกาศเกียรติคุณ   
ยกยอง/ รางวัล 

รางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานที่ให

รางวัล 
วันท่ีไดรับ
รางวัล 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ           

สาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ           

1 นายรชฏ  
คธนาดิษกุล 

ปริญญา
ตรี 

2549 มองพลังงาน 
ผานเลนส 

ชมเชย กระทรวง
พลังงาน 

ต.ค.-52 

2 น.ส.ศรีสุรางค  
ชูจิตร 

ปริญญา
ตรี 

2549 "สิ่งประดิษฐ... 
สูนวตกรรม" 

ชมเชย กองทุนกูยืม 
เพ่ือการศึกษา 

15 มี.ค. 53 

3 น.ส.ยชิษฐา  
มาศจุฑาเศรณี 

ปริญญา
ตรี 

2549 "สิ่งประดิษฐ... 
สูนวตกรรม" 

ชมเชย กองทุนกูยืม 
เพ่ือการศึกษา 

15 มี.ค. 53 

4 นายม่ิงขวัญ  
สุรศร 

ปริญญา
ตรี 

2549 "สิ่งประดิษฐ... 
สูนวตกรรม" 

ชมเชย กองทุนกูยืม 
เพ่ือการศึกษา 

15 มี.ค. 53 

 

สูตรในการคาํนวณ 

จํานวนนิสิตปจจุบัน และศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัลทุก
ประเภทในปการศึกษาปจจุบัน / จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุก
ระดับ x 100 
 = 4/790 x 100 = 0.51% 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.12 0.51% 2 0.3%  0.29% 
2 คะแนน 

 

 

 

ตาราง 2.12-1  แสดงจํานวนนิสิตท่ีไดรับรางวัล 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.12-1 แบบเก็บขอมูลตัวบงช้ีท่ี 2.12 รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผาน
มาท่ีไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติและนานาชาต ิ

 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70 – รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

ผลการดําเนินงาน   
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไมมีผลการดําเนินงานเน่ืองจากวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติยังไมมีหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.13 0 0 0  0  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.13 100 3 0  0  

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.13  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑติศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานพินธท่ีทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
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ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
คาเฉล่ีย 1.00-3.00  คาเฉล่ีย 3.01-4.00  คาเฉล่ีย 4.01-5.00 

ผลการดําเนินงาน   
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย โดย

ใหนิ สิตตอบแบบประ เ มินการสอนของอาจารย เปนรายวิชา เ พ่ือใชป รับปรุงการ เ รียนการสอน  โดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชา ไดมีการประเมินการสอนของอาจารยผานทางระบบสารสนเทศ ของวิทยา
เขตฯ  (2.2-6-1) 

 

ตาราง 2.14-1  แสดงผลการประเมินอาจารยโดยนิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปการศึกษา  2552 
สาขาวิศกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ เฉล่ีย 

4.47 3.46 4.09 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.14 4.09 3 4.00  4.27 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.2-6-1 แฟมประเมินการเรียนการสอน 1 
 

 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี  2.14  ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
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ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-49  รอยละ 50-99 รอยละ 100 

ผลการดําเนินงาน   
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีหลักสูตรอนุมัติทุกระดับจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ

ทิต (สาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ) (2.1-6-1) และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ) 
(2.1-6-2) เปนหลักสูตรท่ีมีจาํนวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (2.1-6-3) และแนว
ปฏิบัติท่ีเกีย่วของ ท้ังนี ้ หลักสูตรดังกลาวยงัไดรับการรับรองจากกรมขนสงทางน้ําและพาณชิยนาวี (กรมเจาทาใน
ปจจุบัน) ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับสากล (IMO)  (International Maritime Organization) ท้ัง 2 หลักสูตร (2.1-6-4), (2.1-6-5) 

สูตรในการคาํนวณ 
จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานระดับสากล (IMO) / จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอนในปการศึกษานัน้ x 100 
 =  2/2 x 100 = 100% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

2.15.1 100% 3 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.1-6-1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต (วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ) 
2.1-6-2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) 
2.1-6-3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.1-6-4 ประกาศกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 356/2548 เร่ืองรับรองหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรม  
2.1-6-5 ประกาศกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 339/2551 เร่ืองรับรองหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรม 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.15.1  รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานระดับสากล (IMO) ตอหลักสูตรท้ังหมด  
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องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานในการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา การสงเสริมกิจกรรมนิสิตใหเปนบัณฑิตท่ี
พึงประสงค และระบบอาจารยท่ีปรึกษาโดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ีประเมินฯ จํานวน 3 
ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 3 เทากับ 2.33 คะแนน  อยูในเกณฑระดับ ดี  สําหรับ
รายละเอียดผลการประเมินสําหรับรายละเอียดผลการดําเนินรายตัวบงช้ีสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1-5 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและ
ศิษยเกา 

ระดับ 6 6 7 6 1 2 2   

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่
ค รบถ วนและสอดคล อ ง กั บ
คุณ ลักษณะของบัณ ฑิตที พึ ง
ประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 3 3 3   

3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 5 4 4 4 2 2 2   

คะแนนผลการประเมิน 2.33 2.33  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1 
 2. มีการจดับริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนสิิต 
 3. มีการจดับริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวติของนิสิต          
 4. มีการจดับริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 
 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา 
 6. มีการจดัโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา 
 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพฒันาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนสิิตชั้นปท่ี 1 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสํารวจความตองการจาํเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1 ในการจัดโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม (3.1-1-1) 
 2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ใชทรัพยากรรวมกับวิทยาเขตศรีราชา ในการจดับริการดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูนิสิต เชน อาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป ซ่ึงภายในอาคารประกอบดวย 

ชั้น 1 ประกอบดวย  

1.1 หองบริการอานหนังสือ  ประกอบดวยท่ีนั่งอานหนงัสือจํานวน 220 ท่ีนั่ง เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง  
1.2 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใหบริการตาํราเรียนและหนังสือท่ัวไปแกอาจารย บุคลากร นิสิต และ
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ  
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  
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1.3 หองบริการยืม – คืนส่ิงพิมพ  โดยใหบริการดังตอไปนี้  

1) บริการยืม-คืนหนังสือภาษาไทยและหนังสืออังกฤษ โดยผูใชมีสิทธ์ิในการยืมดังตอไปนี ้ 

กําหนดเวลายมื 

สมาชิก 
จํานวน
เลม หนังสือภาษาไทย (เลม) 

หนังสือภาษาตางประเทศ 
(เลม) 

1. อาจารย 20 1 เดือน 

2. บุคลากร 15 

3. นิสิตระดับปริญญา
ตรี 

10 

4. นิสิตระดับปริญญา
โท 

15 

5. บุคคลภายนอก 4 

1 สัปดาห 2 สัปดาห 

• อาจารย สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมติดตอกันได 2 คร้ัง  
• บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท และสมาชิกภายนอกสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการ

เดิมได 1 คร้ัง โดยยืมตอส่ิงพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศคร้ังท่ี 2 สามารถยืมได 1 สัปดาห  

2) บริการทําบัตรและตออายสุมาชิก โดยนิสิตจะตองตออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา โดยตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ท่ีเคานเตอรบริการยืม-คืน หรือนําหลักฐานการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงิน (KU2) มาแสดงตอเจาหนาท่ี  
3) บริการวารสารฉบับยอนหลัง โดยบันทึกขอมูลของวารสาร นิตยสารท่ีตองการยืมไปถายเอกสาร  
4) บริการตอบคําถาม และแนะนําการสืบคนขอมูล  

1.4 หองอานหนังสือพิมพ   ใหบริการหนังสือพิมพฉบับปจจุบัน และฉบับยอนหลัง และวารสาร นิตยสารบันเทิงฉบับ
ยอนหลัง  
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ชั้น 2 ประกอบดวย  

2.1 บริการยืม-คืนส่ือโสตทัศน และสื่อมัลติมีเดีย   ใหบริการส่ือโสตทัศน และส่ือมัลติมีเดียรูปแบบตาง ๆ โดยผูใชมี
สิทธ์ิในการยืมดังตอไปนี ้ 

ส่ือโสตทัศน (รายการ) 
ส่ือมัลติมีเดีย 

(รายการ) 
สมาชิก 

วีดิ
ทัศน 

เทป
บันทึกเสียง 

ซีดีรอม 
วี
ซีดี 

ดีวิ
ดี 

กําหนดเวลายมื 

1. อาจารย 5 5 5 5 5 

2. บุคลากร 5 5 5 5 5 
7 วัน 

3. นิสิตระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 

4. นิสิตระดับปริญญาโท 5 5 5 5 5 
3 วัน 

 
2.2 หองปฏิบัติการทางภาษา   ใหบริการทวีี เคร่ืองเลนวดิีโอ เคร่ืองเลนดีวดิี และเคร่ืองเลนเทปคลาสเซท จํานวน 15 
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2.3 หองหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และมุมตลาดหลักทรัพย   ผูใชสามารถยืมหยิบหนังสือจากช้ันดวย
ตนเองแลวนั่งอานท่ีโตะท่ีจดัใหบริการ หรือยืมออกจากหองสมุด โดยติดตอท่ีช้ัน 1 บริเวณเคานเตอรบริการยืม – คืน  
 

   

   
 

ชั้น 3 ประกอบดวย  

3.1 หองวารสาร นิตยสารฉบับปจจุบันและเย็บเลม วิทยานิพนธ โครงงานของนิสิต หนังสืออางอิง และมุมนวนิยาย  

• วารสาร นิตยสารฉบับปจจุบันและเย็บเลม และหนังสืออางอิงใหใชเฉพาะในหองสมุดเทานั้น แตสามารถยืมไปถาย
เอกสารได โดยติดตอท่ีช้ัน 1 บริเวณเคานเตอรบริการยืม-คืน สําหรับวทิยานิพนธ โครงงานของนิสิต และนวนิยาย 
สามารถยืมออกจากออกหองสมุดไดโดยตดิตอท่ีช้ัน 1 บริเวณเคานเตอรยืม – คืน 
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ชั้น 4 ประกอบดวย  

4.1 หองมัลติมีเดีย   ใหบริการเคร่ืองพิวเตอรสําหรับดูหนงั ฟงเพลง จํานวน 50 เคร่ือง  
4.2 หองประชมุ 2   เปนหองสําหรับจัดประชุม ซ่ึงรองรับผูเขาประชุมไดประมาณ 15 คน  
4.3 หองประชมุ 3   เปนหองสําหรับจัดการฝกอบรม โดยสามารถรองรับผูเขารวมอบรมไดประมาณ 60 คน  
4.4 หองเธียเตอร    เปนหองประชุมขนาดใหญท่ีสามารถรองรับผูชมไดประมาณ 200 คน โดยทางหองสมุดจะมีการ
จัดฉายภาพยนตรท่ีนาสนใจตาง ๆ ในแตละวนั  
4.5 หองศึกษาเดี่ยว    เปนหองสําหรับใหนิสิตท่ีตองการความสงบใชอานหนังสือ  
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 3. มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคณุภาพชีวิตของนิสิต     
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ใชทรัพยากรรวมกับวิทยาเขตศรีราชา ในการจดับริการดานกายภาพท่ีสงเสริม
คุณภาพชีวิตของนิสิต เชน 
 3.1 อาคาร 13 พลศึกษา 
 

 

 
  
 
 
      
 
 

3.2 สวนสมุนไพร 
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3.3 บริการจักรยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการแตงต้ังอาจารยคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ (3.1-4-1) ท้ังนี้ยังมีนักวิชาการศึกษาจํานวน 2 คน ท่ีใหบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต ดังนี ้
 4.1 นางสาววชิชุลดา  อําไพ   
 
 
 
 
 
 
  
  4.2 นางสาววริศรา  บุญมา 
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5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกาหลายชองทาง เชน 
5.1 บนเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ www.imc.src.ku.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 มีการติดขาวสารบนบอรดประชาสัมพนัธของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
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ท้ังนี้วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ไดจดัโครงการคืนสูเหยา 10 ป ตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (3.1-5-1) เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธขาวสารของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ และพบปะสรรคระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน ใหมีการสาน
สัมพันธท่ีดีตอกัน รวมท้ังเปนการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางศิษยเกากับคณาจารย เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย
พาณิชยนาวนีานาชาติ ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนิสิตและศิษยเกา 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ จัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนสิติและศิษยเกา ดังนี ้

 6.1 โครงการทบทวนวิชาการเรือและเดินเรือเบ้ืองตน (2.2-5-3) 
6.2 โครงการทบทวนวิชา GOC (2.2-5-4) 
6.3 โครงการอบรมโปรแกรม 3D Solid work (2.2-7-1) 
6.4 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมฝกภาคทะเล (2.2-7-2) 
6.5 โครงการเตรียมความพรอมกอนฝกภาคปฏิบัติในทะเล ประจําปการศึกษา 2552 (2.2-7-3) 
6.6 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมฝกภาคปฏิบัติทางทะเล (2.2-7-4) 
6.7 โครงการอบรมเทคนิคการตอเรือดวยไฟเบอร (2.2-7-5) 
6.8 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (2.2-7-6) 
6.9 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือสําหรับนักเดินเรือ (2.2-7-7) 
6.10 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ (2.2-7-8) 
6.11 โครงการ Drilling Support-Worldwide Unconventional Gas Product (2.2-7-9) 
6.12 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานในอนาคต (2.2-7-10) 
6.13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน (2.2-7-11) 
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7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของแตละโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดใหแก
นิสิตศิษยเกา รายงานเสนอตอคณบดี เพื่อรับทราบผลและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตอไป (3.1-7-1) นอกจากนี้ 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดจัดทํากลองแสดงความพึงพอใจใหนิสิตท่ีมาใชบริการหยอดเหรียญลงในชอง โดย
แบงเปน 3 ชอง คือ  
 
 
 
 
 
  
 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

3.1 7 ขอ 2 6 ขอ  6 ขอ 
1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
3.1-1-1 แบบสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1 
3.1-4-1 คําส่ังท่ี 10/2551 แตต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาของวิทยาลัย 
3.1-5-1 โครงการคืนสูเหยา 10 ป ตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 
2.2-5-3 โครงการทบทวนวิชาการเรือและเดนิเรือเบ้ืองตน  
2.2-5-4 โครงการทบทวน GOC 
2.2-7-1 โครงการอบรมโปรแกรม 3D Solid work  
2.2-7-2 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมฝกภาคทะเล  
2.2-7-3 โครงการเตรียมความพรอมกอนฝกภาคปฏิบัติในทะเล ประจําปการศึกษา 2552  
2.2-7-4 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมฝกภาคปฏิบัติทางทะเล  
2.2-7-5 โครงการอบรมเทคนิคการตอเรือดวยไฟเบอร  
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หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.2-7-6 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  
2.2-7-7 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือสําหรับนักเดนิเรือ  
2.2-7-8 โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ 
2.2-7-9 โครงการ Drilling Support-Worldwide Unconventional Gas Product  
2.2-7-10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานในอนาคต 
2.2-7-11 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน  
3.1-7-1 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของแตละโครงการ/กิจกรรม 

 

 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการจดัทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2. มีการสงเสริมใหคณะและสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการ    
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยคณะและสโมสรนิสิตทุกส้ินป
การศึกษา 

 4. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานสิิตอยางตอเนือ่ง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2    มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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ผลการดําเนินงาน   
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําคูมือนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (3.2-1-1)  
2. มีการสงเสริมใหคณะและสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการ

ใน 5 ประเภท ดังนี ้
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ จดัโครงการ/กิจกรรมใหแกนิสิต (3.2-2-1) ดังนี ้

- กิจกรรมวิชาการ     จํานวน 23 โครงการ 
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ   จํานวน 6 โครงการ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  จํานวน 2 โครงการ 
- กิจกรรมนันทนาการ     จํานวน 4 โครงการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม    จํานวน 7 โครงการ 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยคณะและสโมสรนิสิตทุกส้ินป
การศึกษา 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของแตละโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดใหแก
นิสิตศิษยเกา รายงานเสนอตอคณบดี เพื่อรับทราบผลและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตอไป (3.1-7-1) 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดนําผลการประเมินโครงการตางๆ (จากขอ 3) ไปเปนแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงท่ีจัดใหคราวตอไปอยางตอเนื่อง 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

3.2 4 ขอ 3 4 ขอ  4 ขอ 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
3.2-1-1 คูมือนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปการศึกษา 2551 
3.2-2-1 สรุปโครงการ/กิจกรรมใน 5 ประเภท 
3.1-7-1 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของแตละโครงการ/กิจกรรม 
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาของคณะวิชา 
 2. มีการจดัเตรียมขอมูลดานตางๆ และเคร่ืองมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา 
 3. ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยท่ีปรึกษา 
 4. ประเมินผลระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการดําเนนิงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป 
 5. นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน  
 1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาของคณะวิชา 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ (3.1-4-1) 
 2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเคร่ืองมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดเตรียมขอมูลตางๆ ใหแกอาจารยท่ีปรึกษา ไดแก คูมืออาจารยท่ีปรึกษา (3.3-2-
1) ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (3.3-2-1) ท้ังนี้ วิทยาเขตศรีราชา มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บประวัติ
นิสิต (http://reg.admin.src.ku.ac.th/reg/signinx.aspx) ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาแตละทานจะมี Password ในการเขาดูประวัติ
นิสิตได 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3    ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
 



2-57 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 3. ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยท่ีปรึกษา 
 มีนักวิชาการศึกษาจํานวน 2 ทาน ท่ีคอยประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยท่ีปรึกษา 
ดังนี้ 
 3.1 นางสาววชิชุลดา  อําไพ   3.2 นางสาววริศรา  บุญมา  
 
 
 
 
 
 
 4. ประเมินผลระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการใหนสิิตประเมินผลการดําเนนิงานของอาจารยท่ีปรึกษาเปนประจําทุกป 
(3.3-4-1) 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

3.3 4 ขอ 2 5 ขอ  4 ขอ 
2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
3.1-4-1 คําส่ังท่ี 10/2551 แตต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาของวิทยาลัย 
3.3-2-1 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2546 (ฉบับแกไขปรับปรุง) 
3.3-2-2 ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548 
3.3-4-1 สรุปผลการประเมินระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 10 ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบ
ท่ีคํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพของอาจารยและนักวิจัยในการขอทุนทําวิจัย
ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผลงานวิจัยท่ีไดรับการยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ีประเมินฯ จํานวน 9 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบ
ท่ี 4 เทากับ 2.40 คะแนน  อยูในเกณฑระดับ ดี  สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินรายตัวบงช้ีสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1-6 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

4.1 มีกระบวนการและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

ขอ 6 5 6 6 3 3 3   

4.2 มีกระบวนการและกลไก
บริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

ขอ - - 5 5 - 3 3   

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจําวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ 

สัดสว
น 

70,000.- 2,369,53
1.- 

1,433,172.
25 

1,433,1
72.25 

3 3 3   

4.4 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ  และนานาชาติ  ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

 

รอย
ละ 

30% 33.33
% 

75% 75% 2 3 3 
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เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

4.5 รอยละของงานวิจัยและงาน
ส ร า ง ส ร ร ค ที่ นํ า ม า ใ ช อั น
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอย
ละ 

- - 12.50% 12.50% - 2 2   

4.6 จํานวนผลงานวิจัยและงาน
ส ร า ง ส ร ร ค ที่ ไ ด รั บ ก า ร จ ด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ช้ินงา
น 

0.1 0 0.1 0.1 0 1 1   

4.7 รอยละของผลงานวิชาการที่
ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/หรือ 
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เช่ือถือไดตออาจารยประจํา 

รอย
ละ 

0 0 0 0 0 0 0   

4.8 รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง  (Citation) ใน 
refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

รอย
ละ 

5% 0 40% 40% 0 3 3   

4.9 รอยละของอาจารยประจําที่
ไ ด รั บ ทุ น ทํ า วิ จั ย  แ ล ะ ง า น
ส ร า ง ส ร ร ค จ า กภ า ย ในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารย
ป ระจํ า วิ ทย าลั ยพ า ณิชยนา วี
นานาชาติ 

รอย
ละ 

50% 91.67
% 

100% 100% 3 3 3   

4.10 รอยละของอาจารยประจําที่
เขารวมประชุมวิชาการและ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

รอย
ละ 

60% 100% 87.50% 87.50
% 

3 3 3   
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เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

คะแนนผลการประเมิน 2.40 2.40  

 

 

 

ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
 1. มีการบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับ

แผนงานและยทุธศาสตรการวิจัยของมหาวทิยาลัยและของชาติ 
 2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกบัการบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 3. มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 
 4. มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั 
 5. มีการสรางขวัญและกาํลังใจ และยกยองนักวิจยัท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคสังคม 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสรางสรรค  
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ผลการดําเนินงาน  
 1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับ
แผนงานและยทุธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ กําหนดกลยุทธในดานการวิจัยดังปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ (1.1-2-1) และแผนยทุธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (1.1-6-1) ท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิจยัประจาํวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ เพื่อควบคุมดแูล
งานวิจยัของวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหมีความเรียบรอย (2.8-2-1)  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการรวบรวมขอมูลขอเสนอโครงการวจิัยอยางเปนระบบ (4.1-2-1) 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดสนับสนุนดานทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาติ ทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรคโดยการสงอาจารยเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการทํางานวิจยัและงานสรางสรรค (2.8-
2-2)  ท้ังนี้ วิทยาเขตศรีราชา มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน (2.8-3-1) เพื่อสนับสนุนใหแกอาจารยประจําตามคณะและ
หนวยงานตางๆ ในวิทยาเขตทํางานวิจยัและงานสรางสรรค  

4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดพัฒนาดานทรัพยากรบคุคลของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทํางานวิจยั
และงานสรางสรรคโดยการสงอาจารยเขาประชุม/อบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค (2.8-2-2) 

5. มีการสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสรางขวัญและกําลังใจ และยกยองบุคลากรวิจัยโดยการเผยแพร/ประชาสัมพันธ

ผลงานของอาจารยในจดหมายเหตุของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยไดเผยแพรไปตามคณะตางๆ และตามวิทยาเขต
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ  (4.1-5-1) ท้ังนี้ไดเผยแพร/ประชาสัมพันธบนเว็บไซตวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th)  
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6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจยักับองคกรภายนอกโดยการ

สรางเครือขายวิจัยรวมกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน ดงันี้ 
6.1 ลงนามความรวมมือกับบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกัด (4.1-6-1)  บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอน เอ็นจิ

เนยีร่ิง จํากัด (4.1-6-2) กองทัพเรือ (4.1-6-3) Third Institute  Of  Oceanography (4.1-6-4) และ กรมชลประธานและ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (4.1-6-5) 

6.2 งานวิจยัท่ีวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ทํารวมกับหนวยงานท่ีลงนามความรวมมือ ไดแก 
 6.2.1 โครงการวิจยัการกดัเซาะชายฝงทะเล (4.1-6-6) รวมกบั Third Institute Of Oceanography ซ่ึงคณะ

ผูบริหารไดเดนิทางไปลงนามความรวมมือ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 ณ เมือง Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

 

 

 

 
 
 

 6.2.2 โครงการศึกษาความเปนไปไดการสรางยานลาทําลายทุนระเบิดใตน้ํา กทบ.ทร. ประจําป 53 
(4.1-6-7) รวมกับกองทัพเรือ 

 6.2-3 โครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายนํ้าและอางเก็บน้ําของกรมชลประทาน 
(4.1-6-8) รวมกับกรมชลประทานและการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.1 6 ขอ 3 6 ขอ  5 ขอ 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 
1.1-6-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
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หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.8-2-1 คําส่ังท่ี 23/2553 แตงต้ังคณะกรรมการวจิยัประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
4.1-2-1 แฟมงานวิจยั 
2.8-2-2 แฟมสัมมนา-ฝกอบรม  
2.8-3-1 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เร่ือง ระเบียบวาดวยหลักเกณฑการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจยั วทิยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 
4.1-5-1 แฟมจดหมายเหตุ วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
4.1-6-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง บริษัทโทรีเซน (กรุงเทพ) จํากดั กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2551 
4.1-6-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิ

เนียร่ิง จํากัด กบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2551 
4.1-6-3 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กองทัพเรือ กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4.1-6-4 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการวิจัย ระหวาง Third Institute Of Oceanography กบั

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 
4.1-6-5 คําส่ังท่ี 2186/2553 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการพฒันา
ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายนํ้าและอางเก็บน้าํของกรมชลประทาน 

4.1-6-6 โครงการวิจยัการกดัเซาะชายฝงทะเล 
4.1-6-7 โครงการศึกษาความเปนไปไดการสรางยานลาทําลายทุนระเบิดใตน้ํา กทบ.ทร. ประจําป 

53 (แฟมงานวจิัย) 
4.1-6-8 โครงการพฒันาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายน้ําและอางเก็บน้าํของกรมชลประทาน
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
 1. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค ท้ังในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน 
 2. มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือ

ได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวจิัยและงานสรางสรรค ไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 4. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจยักับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการนาํ

ผลงานไปใชประโยชน 
 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจยัหรือ

นวัตกรรมใหแกนกัวจิัยเจาของผลงาน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3  ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 

ผลการดําเนินงาน  

 1. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังในวงการวิชาการและการ
นําไปใชประโยชน 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการเผยแพร/ประชาสัมพันธผลงานของอาจารยในจดหมายเหตุของวิทยาลัยพาณชิย
นาวีนานาชาติ โดยไดเผยแพรไปตามคณะตางๆ และตามวิทยาเขตตางๆ ของมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (4.1-5-1) 
ท้ังนี้ไดเผยแพร/ประชาสัมพันธบนเว็บไซตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th)  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2    มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรค  
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 2. มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือได 
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการรวบรวมขอมูลโดยการจัดเก็บเขาแฟมและแบงแยกเปนหมวดหมูอยาง
ชัดเจน สามารถสืบคนไดรวดเร็วและทันตอการใชประโยชน (4.2-2-1) 
 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไปยงัผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการเผยแพร/ประชาสัมพันธผลงานของอาจารยในจดหมายเหตุของวิทยาลัยพาณชิย
นาวีนานาชาติ โดยไดเผยแพรไปตามคณะตางๆ และตามวิทยาเขตตางๆ ของมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (4.1-5-1) 
ท้ังนี้ไดเผยแพร/ประชาสัมพันธบนเว็บไซตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการนํา
ผลงานไปใชประโยชน 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจยักับองคกรภายนอกโดยการ
สรางเครือขายวิจัยรวมกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน ดงันี้ 

4.1 ลงนามความรวมมือกับบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกัด (4.1-6-1)  บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอน เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด (4.1-6-2) กองทัพเรือ (4.1-6-3) Third Institute  Of  Oceanography (4.1-6-4) และ กรมชลประธานและ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (4.1-6-5) 

4.2 งานวิจยัท่ีวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ทํารวมกับหนวยงานท่ีลงนามความรวมมือ ไดแก 
 4.2.1 โครงการวิจยัการกดัเซาะชายฝงทะเล (4.1-6-6) รวมกบั Third Institute Of Oceanography ซ่ึงคณะ

ผูบริหารไดเดนิทางไปลงนามความรวมมือ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 ณ เมือง Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจนี 
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 4.2.2 โครงการศึกษาความเปนไปไดการสรางยานลาทําลายทุนระเบิดใตน้ํา กทบ.ทร. ประจําป 53 
(4.1-6-7) รวมกับกองทัพเรือ 

 4.2-3 โครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายนํ้าและอางเก็บน้ําของกรมชลประทาน 
(4.1-6-8) รวมกับกรมชลประทานและการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย
หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ใชขอมูล/ข้ันตอนในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย (4.2-5-
1) ซ่ึงไดเผยแพรลงเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th) เพื่อใหอาจารยท่ีมีความ
ประสงคยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไดศึกษาขอดําเนนิการไดตามข้ันตอนอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.2 5 ขอ 3 -  -  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
4.1-5-1 แฟมจดหมายเหตุ วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
4.2-2-1 แฟมผลงานเผยแพร/ตีพิมพ/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
4.1-6-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง บริษัทโทรีเซน (กรุงเทพ) จํากดั กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2551 
4.1-6-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิ

เนียร่ิง จํากัด กบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2551 
4.1-6-3 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กองทัพเรือ กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4.1-6-4 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการวิจัย ระหวาง Third Institute Of Oceanography กบั

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 
4.1-6-5 คําส่ังท่ี 2186/2553 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการพฒันา
ไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายนํ้าและอางเก็บน้าํของกรมชลประทาน 

4.1-6-6 โครงการวิจยัการกดัเซาะชายฝงทะเล 
4.1-6-7 โครงการศึกษาความเปนไปไดการสรางยานลาทําลายทุนระเบิดใตน้ํา กทบ.ทร. ประจําป 

53 (แฟมงานวจิัย) 
4.1-6-8 โครงการพฒันาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายน้ําและอางเก็บน้าํของกรมชลประทาน
4.2-5-1 เอกสารการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 54,999 บาท/คน 55,000 – 79,999 บาท/คน 80,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน   
ตาราง 4.3-1  แสดงขอมูลขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัย/โครงการวิจัย 

ชื่อผูทํา
โครงการวิจัย 

 

 

สัดสวน
ของ

งานวิจัย 
(%) 

ระยะเวลาการ
ทําวิจัย

(เร่ิมตน - 
สิ้นสุด) 

ชื่อแหลงทุน 
 

 

งบวิจัยตาม
สัดสวนของ
ผูวิจัย (บาท) 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ           

1 การออกแบบใบจักรเรือดวน
เจาพระยา 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

100 1 มค 52 - 1 
มค 53 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา 

100,000.00 

2 โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนา
เครื่องผลิตไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

20 1 ก.ค. 50 - 31 
มี.ค.53 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

4,157,224.00 

3 การศึกษาศักยภาพในการผลิต
พลังงานไฟฟาจากกระแสลมบริเวณ
พ้ืนที่ชายฝงและเกาะตางๆ ของ
จังหวัดชลบุรี 

พล.ร.อ.สุพิทย 
อํานวย 

100 ต.ค. 51 - ก.ย. 
52 

ทุนอุดหนุนวิจัย สํานักงาน
วิทยาเขตศรีราชา 

250,000.00 

4 โครงการวิจัยผลกระทบของคล่ืน
แผนดินไหวบริเวณพ้ืนที่ชายฝง
ทะเลของทาเรือแหลมฉบัง 

อ.พูลพงษ  
พงษวิทยภานุ 

100 มี.ค. 52 - พ.ค. 
53 

ทุนอุดหนุนวิจัย สํานักงาน
วิทยาเขตศรีราชา 

50,000.00 

5 โครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพ
ของคลองลัดโพธิ์ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ดานไฟฟาพลังนํ้าและ
การปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

20 ก.พ.52-ต.ค.
52 

กรมชลประทาน 1,980,000.00 

6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกษียณอายุ
งานบนเรือของคนประจําเรือ 

ดร.ศรินยา  
สนิทวงศ  
ณ อยุธยา 

50 ต.ค. 51 - ก.ย. 
52 

บริษัท Thoresen & Co., 
(Bangkok) Ltd. 

40,000.00 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3   จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยั และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจําของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัย/โครงการวิจัย 

ชื่อผูทํา
โครงการวิจัย 

 

 

สัดสวน
ของ

งานวิจัย 
(%) 

ระยะเวลาการ
ทําวิจัย

(เร่ิมตน - 
สิ้นสุด) 

ชื่อแหลงทุน 
 

 

งบวิจัยตาม
สัดสวนของ
ผูวิจัย (บาท) 

7 การศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุด
ขับเคล่ือน Water Jet เหมาะสําหรับ
เรือความเร็วสูง 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

70 ต.ค. 52 - ก.ย. 
53 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา 

300,000.00 

    ศิริรัตน  
จึงรุงเรืองถาวร 

30       

8 การศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนายานใต
นํ้าไรคนขับ 

ดร.ศรินยา 
สนิทวงศ 
 ณ อยุธยา 

45 มี.ค. 53 - ก.พ. 
54 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา 

300,000.00 

    ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

40       

ความตองการกิจกรรมเสริมพิเศษ 
(นอกหลักสูตร) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความพรอมในการทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษาของนิสิตวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดร.ศรินยา 
สนิทวงศ  
ณ อยุธยา 

60 ก.พ.52-ก.พ.
53 

ทุนอุดหนุนวิจัย สํานักงาน
วิทยาเขตศรีราชา 

27,000.00 9 
  

  อ.จารุพันธ  
หนูสมตน 

20       

    อ.จิรวุฒิ  
สรโยธิน 

10       

    อ.นิติเวศ  
ทองนุช 

10       

10 โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาวางแผน
หลักไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กที่ประตู
ระบายนํ้าและอางเก็บนํ้าของกรล
ประทาน 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

20 พ.ค.53 - เม.ย.
54 

กรมชลประทาน 1,999,320.00 

11 การออกแบบเขื่อนกันคล่ืนเพ่ือ
ปองกันการกัดเซาะชายฝง : อะไร
อีกนอกจากเสถียรภาพของ
โครงสราง? 

ดร.เชิดวงศ 
แสงศุภวานิช 

20 ต.ค.52 - ก.ย.
53 

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

239,700.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อแผนงานวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัย/โครงการวิจัย 

ชื่อผูทํา
โครงการวิจัย 

 

 

สัดสวน
ของ

งานวิจัย 
(%) 

ระยะเวลาการ
ทําวิจัย

(เร่ิมตน - 
สิ้นสุด) 

ชื่อแหลงทุน 
 

 

งบวิจัยตาม
สัดสวนของ
ผูวิจัย (บาท) 

12 โครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพ
ของประตูระบายน้ําบรมธาตุดาน
ไฟฟาพลังนํ้าและการติดต้ังกังหัน
ผลิตไฟฟาพลังนํ้านํารอง 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

20 ก.ย.52 - ต.ค.
53 

กรมชลประทาน 1,600,000.00 

13 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาการทหารของ กท. ป 
52-54 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

10 เม.ย.53-ก.ย.
53 

สํานักงานวิจัยและพัฒนา
กองทัพเรือ 

32,134.00 

14 การศึกษาเพ่ือจัดทําแนวนโยบาย
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับพลังงาน
(เทคโนโลยีพลังนํ้าขนาดเล็ก) 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

100 พ.ค.53 - ส.ค.
53 

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวตกรรมแหงชาติ 

90,000.00 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ           

ดร.ศักรธร 
บุญทวียุวัฒน 

70 มิ.ย. 53-มิย. 
54 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 150,000.00 1 การศึกษาความเปนไปไดของ
เสนทางการขนสงทางนํ้า
ภายในประเทศและศูนยกลางการ
ขนสงสินคาขาว มันสําปะหลัง และ
นํ้าตาล 

อ.จิรวุฒิ 
สรโยธิน 

15       

2 ปญหาและอุปสรรคในการขนสง
สินคาเกษตรของทาเรือในภาค
ตะวันออก 

ดร.ศักรธร 
บุญทวียุวัฒน 

40 ส.ค.53-ส.ค.
54 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 100,000.00 

    ดร.ศรินยา 
สนิทวงศ 
ณ อยุธยา 

10       

    อ.จิรวุฒิ 
สรโยธิน 

10       

3 การสํารวจความตองการวิชาการ
ดาน พาณิชยนาวีของชุมชนเขต
พ้ืนที่บางแสน-พัทยา 

ดร.ศักรธร 
บุญทวียุวัฒน 

100 ก.พ.-พ.ค. 53 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 

50,000.00 
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สูตรในการคาํนวณ 

 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอก มก. / จํานวนอาจารยประจํา และ
นักวจิัย (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) x 100 

 =  11,384,378 / 8  =  1,433,172.25 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลประเมินของกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.3 1,433,172.25 3 70,000.00  2,369,960.92 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
4.3-1 แฟมงานวิจยั 
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ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 29  รอยละ 30 – 39  1. รอยละ 40 หรือมากกวา  
หรือ 

2. รอยละ 30-39 แตมีจํานวนผลงาน
ตีพิมพในวารสารท่ีมี impact factor 
ไมนอยกวารอยละ 20 

หรือ 
3. รอยละ 30-39 แตมีจํานวนผลงาน
ท่ีอาจารยเปนนักวจิัยหลัก 
(Corresponding Author) หรือเปน
ช่ือแรก (First Author) ตอจํานวน
ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติท่ีอยู
ในฐานขอมูล ISI ไมนอยกวารอยละ 
20 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.4     รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจยั 
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 ผลการดําเนินงาน   

ระดับการตีพิมพเผยแพร 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงานวิจัย/
ผลงานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

ชื่อผูทํา
ผลงานวิจัย/
ผลงาน

สรางสรรค 

วารสาร
ท่ีมี 

Peer 
Review 

วารสาร
ไมมี
การ 
Peer 

Review 

การ
ประชุม
วิชาการ
ระดับ 
ชาต ิ 

วาร 
สารท่ี
อยูใน
ฐาน 
ขอ 
มูล
สากล  

วาร 
สารท่ี
ไมอยู
ใน
ฐาน 
ขอมูล
สากล 

การ
ประ 
ชุม
วิชา 
การ
ระดับ
นานา
ชาต ิ

ชื่อ
วารสาร
ทาง

วิชาการ 
/ 

Proceeding 

ปท่ี 
(Vol.) 

ฉบับ
ท่ี 

(Issue) 

เดือน/
ปท่ี
เผย 
แพร 

เลข
หนา 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ                        

1 การออกแบบกังหัน
นํ้าแกนนอน แบบนํ้า
ไหลอิสระสําหรับ
ประตูระบายนํ้าคลอง
ลัดโพธิ์ อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

    /             22-
ธ.ค.-

52 

  

         /         ไทย
โพสต 

13 4712 24-
ก.ย.-
52 

5 

         /         ขาวสด 19 6893 13-
ต.ค.-

52 

  

         /         เทคโน 
โลยี

ชาวบาน 

22 465 15-
ต.ค.-

52 

28 

         /         คม ชัด 
ลึก 

8 2869 28-
ส.ค.-

52 

  

    
 

     /         เดลินิวส   2193
9 

6-พ.ย.-
52 

  

ตาราง 4.4-1  แสดงผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
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ระดับการตีพิมพเผยแพร 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อผลงานวิจัย/
ผลงานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

ชื่อผูทํา
ผลงานวิจัย/
ผลงาน

สรางสรรค 

วารสาร
ท่ีมี 

Peer 
Review 

วารสาร
ไมมี
การ 
Peer 

Review 

การ
ประชุม
วิชาการ
ระดับ 
ชาต ิ 

วาร 
สารท่ี
อยูใน
ฐาน 
ขอ 
มูล
สากล  

วาร 
สารท่ี
ไมอยู
ใน
ฐาน 
ขอมูล
สากล 

การ
ประ 
ชุม
วิชา 
การ
ระดับ
นานา
ชาต ิ

ชื่อ
วารสาร
ทาง

วิชาการ 
/ 

Proceeding 

ปท่ี 
(Vol.) 

ฉบับ
ท่ี 

(Issue) 

เดือน/
ปท่ี
เผยแ
พร 

เลข
หนา 

2 โครงการเคร่ืองผลิต
ไฟฟาพลังนํ้าขนาด
เล็กเขื่อนแมจาง 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

   /         Energy 
Saving 

1 11 11 
ต.ค. 
52 

83 

3 การศึกษาและวิจัย
เพ่ือพัฒนายานใตนํ้า
ไรคนขับ (ROV) 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

     /      /       7 พ.ย. 
52 

  

4 วิศวกรรมชายฝง
และการกดัเซาะ
ชายฝงท่ีหาดเพคา
บานา จังหวัด
ระยอง 

ดร.เชิดวงศ  
แสงศุภวานิช 

      การ
ประชุม
วิชาการ
วิศวกรรม
โยธา

แหงชาติ 
คร้ังท่ี 15 

  12-14 
พ.ค. 
53 

 

5 Predicted effects 
of climate change, 
vegetation and 
tree cover on dune 
slack habitats at 
Ainsdale on the 
Seften Coast, UK 

ดร.ศรินยา 
สนิทวงศ  
ณ อยุธยา 

    /  Journal 
of 

Coastal 
Conservation 

14  10 
ก.ย. 
52 

115-
125 

6 CONCEPT OF 
FOLLOWER 
FORCES FOR 
PNEUMATIC 
MEMBRANES 

อ.อําพน  
จรัสจรุงเกียรติ 

   /      /    30 
เม.ย. 
53 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร / จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย (เฉพาะท่ี
ปฏิบัติงานจริง) x 100 

 = 6/8 x 100 = 75% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลประเมินของกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.4 75% 3 30%  33.33% 
2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
4.2-2-1 แฟมผลงานเผยแพร/ตีพิมพ/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

 

 

 

 

 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 10 รอยละ 10-19 รอยละ 20 หรือมากกวา 
 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.5     รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน
อาจารยประจํา 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ผลการดําเนินงาน   

ประเภทของการใชประโยชน 

ลําดับท่ี 

ชื่อผลงานวิจัย/
ผลงานสรางสรรคท่ี
นํามาใชอันกอใหเกิด

ประโยชน 

ชื่อผูทํา
ผลงานวิจัย/
ผลงาน

สรางสรรค 

3.1 เชิง
วิชาการ 

3.2 เชิง
สาธารณะ 

3.3 เชิง
นโยบาย 
หรือระดับ 
ประเทศ 

3.4 เชิง
พาณิชย 

รายละเอียดการนํา
ผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชประโยชน 

ว/ด/ป ท่ี
นําไปใช
ประโยชน 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ              

1 การออกแบบกังหัน
นํ้าแกนนอน แบบนํ้า
ไหลอิสระสําหรับ
ประตูระบายนํ้าคลอง
ลัดโพธิ์ อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

   /  /   โครงการคลองลัดโพธิ์อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
ต้ังอยูที่ตําบลทรงคะนอง 
อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร 
รับหนาที่ในการศึกษา
ทบทวนองคความรู
เก่ียวกับพลังนํ้า ที่จะนํามา
ประยุกตใชกับคลองลัด
โพธิ์และโครงการ
ชลประทานทั่วประเทศใน
การผลิตไฟฟาพลังนํ้าดวย
ความเร็วกระแสนํ้าตาม
ลักษณะทางกายภาพของ
โครงการฯ ศึกษาวิเคราะห
เพ่ือกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการประตูคลอง
ลัดโพธิ์ทั้งฤดูฝนและฤดู
แลงที่เหมาะสม รวมถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าใน
แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง
ดวย 

22-พ.ย.-
51 

ตาราง 4.5-1  แสดงผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ประเภทของการใชประโยชน 

ลําดับท่ี 

ชื่อผลงานวิจัย/
ผลงานสรางสรรคท่ี
นํามาใชอันกอใหเกิด

ประโยชน 

ชื่อผูทํา
ผลงานวิจัย/
ผลงาน

สรางสรรค 

3.1 เชิง
วิชาการ 

3.2 เชิง
สาธารณะ 

3.3 เชิง
นโยบาย 
หรือระดับ 
ประเทศ 

3.4 เชิง
พาณิชย 

รายละเอียดการนํา
ผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรคไปใชประโยชน 

ว/ด/ป ท่ี
นําไปใช
ประโยชน 

       โดยทีมนักวิจัยไดออกแบบ
ชุดกังหันพลังนํ้าตนแบบที่
สอดคลองกับการบริหาร
จัดการประตูคลองลัดโพธิ์
ใหมีประสิทธิภาพสูง 
สะดวกตอการปฏิบัติงาน
และซอมบํารุง มีราคา
ประหยัด 2 แบบ คือแบบ
หมุนตามแนวแกน และ
แบบหมุนขวางการไหล 
ซึ่งชุดกังหันพลังนํ้า
ตนแบบทั้ง 2 จะประกอบ
และติดต้ังกับโครงเหล็กที่
ปรับขึ้นลงไดที่ทายประตู
คลองลัดโพธิ์ โดยได
ทดลองผลิตกระแสไฟฟา
ไปเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2551 ได
กําลังไฟฟาสูงสุด 5.74 kw. 
ซึ่งสูงกวาที่ไดวิเคราะห
และคํานวณออกแบบไว 
ทําใหมั่นใจไดวาการวิจัย
และออกแบบชุดกังหัน
ตนแบบในครั้งน้ีสามารถ
จะนําไปขยายผลในการ
ผลิตไฟฟาที่ประตูระบาย
ของกรมชลประทานท่ีมีอยู
ทั่วประเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

สูตรในการคํานวณ 

จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน / จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) x 100 

 = 1/8 x 100 = 12.5% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.5 12.50% 2 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
4.2-2-1 แฟมผลงานเผยแพร/ตีพิมพ/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

 

 

 

 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไดยืน่คําขอ และแกไขขอมูล อยูระหวางประกาศโฆษณา หรือมี
การขอใหตรวจสอบ 

ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
อยางนอย 1 ช้ินงาน 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.6       จํานวนผลงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 



2-79 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ผลการดําเนินงาน   
ตาราง 4.6-1 ชื่อผลงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปการศึกษา 2552 

สถานะของผลงาน  

ลําดับท่ี 

ชื่อผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรคท่ีไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

ชื่อผูทําผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค 

ไดย่ืนคํา
ขอ และ
แกไข
ขอมูล 

อยูระหวาง
ประกาศโฆษณา 
หรือมีการขอให
ตรวจสอบ 

ไดรับการจด
ทะเบียน
แลว 

วันท่ีไดรับ
การจด

ทะเบียนฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ          

1 ใบจักรเรือ อ.ประชากร  แกวเขียว, 
ดร.ยอดชาย เตียเปน 

 /      - 

 

 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.6 0.1 1 0.1  0 
0 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

4.2-2-1 แฟมผลงานเผยแพร/ตีพิมพ/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 

 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 10 - 19 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน   
 ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ไมมีผลการดําเนินในตัวบงช้ีดังกลาว 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.7 0 0 0  0 
0 คะแนน 

 

 

 

 

 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.7      รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ี 
  เช่ือถือได ตออาจารยประจํา 

ตัวบงชี้ท่ี 4.8      รอยละของบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 
  ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและบุคลากรวิจัย  
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ผลการดําเนินงาน  

 ลําดับ
ท่ี  

ชื่อบทความวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง (Citation) 

ชื่อเจาของ
บทความ 

ชื่อผูนําบทความ
ไปอางอิง 

แหลงท่ีถูกอางอิง (ชื่อ
วารสาร/เลขหนา) 

ว/ด/ป ท่ีไดรับ
การอางอิง 

สาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ         
1 การออกแบบรูปทรงใบพัด

สําหรับเคร่ืองกังหันพลังน้ํา
ขนาดเล็กชนดิไหลใน
แนวแกน 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

นายณรงค   
คําพูล 

วิชา MECHANICAL 
ENGIVEERING POST-
GRADUATE 
SEMINAR สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

27 ต.ค. 51 - 
29 ก.ค. 53 

2 การออกแบบใบพัดสําหรับ
กังหันน้ําขนาดเล็กโดยอาศัย
เทคนิคการจําลอง 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

นายณรงค   
คําพูล 

วิชา MECHANICAL 
ENGIVEERING POST-
GRADUATE 
SEMINAR สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
 

27 ต.ค. 51 - 
29 ก.ค. 53 

3 การทดสอบและการจําลอง
เคร่ืองกังหันน้าํขนาดเล็ก 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

นายณรงค   
คําพูล 

วิชา MECHANICAL 
ENGIVEERING POST-
GRADUATE 
SEMINAR สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

27 ต.ค. 51 - 
29 ก.ค. 53 

4 The Development of Bulb 
Turbine for Low Head 
Storage Using CFD 
Simulation 

ดร.ยอดชาย 
เตียเปน 

นายไทธชา  
สุดสวนสี 

วิทยานิพนธปริญญาเอก ปการศึกษา 
2552 (1 
มิ.ย. 52 - 31 
พ.ค. 53) 

ตาราง 4.8-1  แสดงจํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 
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สูตรในการคาํนวณ 

จํานวนบทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิง / จาํนวนอาจารยประจํา และนกัวิจยั (รวมลาศึกษาตอ) x 100 

 = 4 / 10 x 100 = 40% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.8 40% 3 5%  0 
0 คะแนน 

 

 

 

 

ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน   
ตาราง 4.9-1 จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในและภายนอก 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปการศึกษา 2552 
จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ี

ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค (คน) 
รายชื่ออาจารย ภายใน มก. ภายนอก มก. รวม (คน)  

(ไมนับซ้ํา) 

 จํานวน
อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย
(เฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละของ 
   (%) 

      

ดร.ยอดชาย เตียเปน   1   

อ.พูลพงษ  พงษวิทยภานุ   1   

ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา   1   

ดร.เชิดวงศ แสงศุภวานิช   1   

อ.จิรวุฒิ  สรโยธิน   1   

ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน   1   
อ.จารุพันธ หนูสมตน   1   

ตัวบงชี้ท่ี 4.9      รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวจิัยท่ีไดรับทุนทําวิจยั และงานสรางสรรคจากภายในและ
 ภายนอกมหาวทิยาลัยตออาจารยประจําและบุคลากรวิจยัของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
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จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ี
ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค (คน) 

รายชื่ออาจารย ภายใน มก. ภายนอก มก. รวม (คน) (ไม
นับซ้ํา) 

 จํานวน
อาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย
(เฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละของ 
   (%) 

      

อ.นิติเวศ ทองนุช   1   
รวม 5 3 8 8 100 

สูตรในการคาํนวณ 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัท่ีไดรับทุนทําวิจยัและงานสรางสรรคฯ / จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (เฉพาะท่ี
ปฏิบัติงานจริง) x 100   
 = 8/8x100 = 100% 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.9 100% 3 50%  91.67% 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
4.3-1 แฟมงานวิจยั 

 
 
 

 

ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 – 79   รอยละ 80 หรือมากกวา  

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.10    รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวจิัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน 
  วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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ผลการดําเนินงาน   
ตาราง 4.10-1 จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปการศึกษา 2552 
 จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเขา

รวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ (คน) สาขาวิชา 

ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

 จํานวนอาจารย
ประจําและบุคลากร
วิจัย (เฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริง)(คน) 

รอยละ
ของ 

   
(%) 

     
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 4 - 4   

วิทยาศาสตรการเดินเรือ 3 - 3   

รวม 7 - 7 8 87.5 

สูตรในการคาํนวณ 

100
 ัยทั้งหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

 ิชาการฯ วมประชุมว ัยที่เขารบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร ×  = 7/8x100 = 87.5% 

                            (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

4.10 87.50% 3 60%  100% 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
4.2-2-1 แฟมผลงานเผยแพร/ตีพิมพ/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

 

 

 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 5 ตัว
บงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงศักยภาพของอาจารยในการเขาไปมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม การ
จัดกิจกรรม การวิเคราะหคาใชจาย และมูลคาในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการทางวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มี
การดําเนินตามตัวบงช้ีประเมินฯ จํานวน 5 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 5 เทากับ 2.80 
คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดีมาก  สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินรายตัวบงช้ีสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1-7 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

5.1 มีกระบวนการและกลไกใน
การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ - - 5 3 - 3 1   

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 
เ ป น ก ร ร ม ก า ร วิ ท ย า นิ พน ธ
ภ า ยนอกมห า วิท ย า ลั ย  เ ป น
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 

 

 

 

รอย
ละ 

30% 35.71
% 

20% 20% 3 2 2 
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เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ที่
ตอบสนองความตองการพัฒนา 
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

รอย
ละ 

50% 35.71
% 

100% 87.50
% 

3 3 3   

5.4 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

คา 
เฉล่ีย 

- - 4.42 4.42 - 3 3 
 

 
 

 

5 . 5  มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

ขอ 4 3 4 4 4 3 3   

คะแนนผลการประเมิน 2.80 2.60  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

  1. มีการจดัทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
  2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนนิการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
   3. มีการกาํหนดหลังเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
  4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
  5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
        6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจยั หรือการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
        7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก  

 
ผลการดําเนินงาน   
 1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก
สังคม อยางครบถวน ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (1.1-6-1) 
 2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการแตงต้ังคณะทํางานการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด เชน 
คําส่ังท่ี 22/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะทํางาน โครงการ “กีฬาแลนใบพายเรือ” (5.1-2-1)  
 3. มีการกําหนดหลังเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดใชระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547 ตามประกาศของสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-3-1) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน  
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 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
 จากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการในขอท่ี 2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจใหแกผูเขารวมโครงการทํา (5.1-4-1) 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
 จากผลการประเมินโครงการบริการวิชาการในขอท่ี 4 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดสรุปและนําผลการ
ประเมินดังกลาวมาปรับปรุงในการดําเนินโครงการอ่ืนๆ ตอไป เชน โครงการพัฒนาศรีราชากาวหนาแลนใบพายเรือ 
(5.1-5-1) 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

5.1 5 ขอ 3 -  -  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

5.1 3 ขอ 1 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
1.1-6-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
5.1-2-1 คําส่ังท่ี 22/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะทํางาน โครงการ “กีฬาแลนใบพายเรือ” 
5.1-3-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2547 
5.1-4-1 สรุปแบบประเมินโครงการเยาวชนชาวเรือรูรักทะเล 
5.1-5-1 โครงการพัฒนาศรีราชากาวหนาแลนใบพายเรือ 
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ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 24  รอยละ 25 หรือมากกวา  

ผลการดําเนินงาน  
 ตาราง 5.2-1 แสดงจํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปการศึกษา 2552 

ลําดับท่ี 
ชื่ออาจารยท่ี
ใหบริการทาง
วิชาการ 

ชื่อโครงการท่ีใหบริการวิชาการ 
ชื่อหนวยงานที่ไปใหบริการ

ทางวิชาการ 

หลักฐานท่ีแสดงการใหบริการ
ทางวิชาการ(เลขท่ีบันทึกเชิญ/

เลขท่ีคําสั่งแตงต้ัง) 

1 พล.ร.อ.สุพิทย 
อํานวย 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักกรรมาธิการ 3 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ศธ 0513.301/486 

2 ดร.ยอดชาย  
เตียเปน 

กรรมการและกําหนดสอบ
ประมวลความรู 

บัณฑิตวิทยาลัยรวมดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

(King Mongkut'x 
Univertsity of Technogy 

Thonburi 

Our Fef.No. JGSEE/EN166 

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1639/2552 

 

สูตรในการคาํนวณ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม / จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด(รวมลาศึกษา
ตอ) X 100 

= 2/10x100 = 20% 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน 
  กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 
  หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมาการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

5.2 20% 2 30%  35.71% 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
5.2-1 แฟมการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3   รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพฒันาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  
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ผลการดําเนินงาน   
ตาราง 5.3.1 แสดงจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ เสริมสราง 

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2552 

 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ  
(กิจกรรม/โครงการ) 

จํานวนอาจารยประจํา  
(ไมรวมลาศึกษาตอ) (คน) 

รอยละของ 
   (%) 

       
1.โครงการสํารวจและกําหนดพ้ืนที่โครงการอนุรักษปาชายเลนและ
ชายฝงทะเลแหลมฉบัง 
2. โครงการพัฒนาวิชาการ การศึกษาความเหมาะสมของการจัดต้ัง
ศูนยกลางการคาเหล็กแหงประเทศไทย (Thailand Steel Hub) 
3. โครงการสรางเสริมเยาวชนชาวเรือ 
4. โครงการสํารวจออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงบริเวณ 
หมูที่ 2,3,7 และ 8 ตําบลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช5. โครงการ Damage 
Stability Booklet for “MT. Gas Princess” 
5. โครงการเยาวชนชาวเรือรูรักทะเล 
6. โครงการพัฒนาศรีราชากาวหนากีฬาแลนใบพายเรือ 
7. โครงการฝกอบรมโปรแกรม Ship Constructor 2008 
8. การสํารวจความตองการวิชาการดานพาณิชยนาวีนานาชาติของชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ลางแสน-พัทยา จ.ชลบุรี 

8 
 
 
 

100 
 

รวม    8    โครงการ 8 100 

สูตรในการคาํนวณ 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ / จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) x 100 

=   7/8x100 = 100% 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

5.3 100% 3 50%  75% 
3 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

5.3 87.5% 3 50%  75% 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
5.2-1 แฟมการบริการวิชาการ 

 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ความพึงพอใจ 1.51-2.50 ความพึงพอใจ 2.51-3.50 ความพึงพอใจ 3.51 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน   
ตาราง 5.4-1 แสดงระดับความพึงพอใจของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ  

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2552 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ลําดับท่ี  ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ 

ชื่อหนวยงานที่รวม
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

(กรณีท่ีชอง 4 เปน 2  
และ 3) 

 ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

 ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

จํานวน
ผูเขารวม

/ผูรับ 
บริการ 

จํานวน
ผูตอบแบบ

สอบ 
ถาม 

ระดับ
ความพึง
พอใจของ

การ
ใหบริการ 
(5 ระดับ) 

1 โครงการสํารวจและกําหนด
พ้ืนที่โครงการอนุรักษปาชาย
เลนและชายฝงทะเลแหลมฉบัง 

ทาเรือแหงประเทศไทย 
(กทท.) โดยทาเรือแหลมฉบัง 

15 
พ.ค. 
52 

30 
มิ.ย. 
52 

 -  -  - 

ตัวบงชี้ท่ี  5.4   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
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ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ลําดับท่ี  ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ 

ชื่อหนวยงานที่รวม
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

(กรณีท่ีชอง 4 เปน 2 
 และ 3) 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

จํานวน
ผูเขารวม

/ผูรับ 
บริการ 

จํานวน
ผูตอบแบบ

สอบ 
ถาม 

ระดับ
ความพึง
พอใจของ

การ
ใหบริการ 
(5 ระดับ) 

2 โครงการพัฒนาวิชาการ 
การศึกษาความเหมาะสมของ
การจัดต้ังศูนยกลางการคา
เหล็กแหงประเทศไทย 
(Thailand Steel Hub) 

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปง 
จํากัด 

14 ก.ย. 
52 

13 
ธ.ค. 
52 

 -  -  - 

3 โครงการสํารวจออกแบบ
โครงสรางปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงบริเวณ หมูที่ 2,3,7 และ 
8 ตําบลหัวไทร จ.
นครศรีธรรมราช 

ศูนยวิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดลอม บางเขน 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

13 
ต.ค. 
52 

13 
ต.ค. 
53 

  -  -  - 

4 โครงการเยาวชนชาวเรือรูรัก
ทะเล 

 - 15 
ส.ค. 
52 

16 
ส.ค. 
52 

100 86 4.46 

5 โครงการพัฒนาศรีราชา
กาวหนากีฬาแลนใบพายเรือ 

 - 1 ต.ค. 
51 

30 
ก.ย. 
52 

100  -  - 

6 โครงการฝกอบรมโปรแกรม 
Ship Constructor 2008 
 
 
 

 - 15 
พ.ย. 
52 

28 
ก.พ. 
53 

10 10 4.1 

7 การสํารวจความตองการ
วิชาการดานพาณิชยนาวี
นานาชาติของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ลางแสน-พัทยา จ.ชลบุรี 

 - 1 ก.พ. 
53 

31 
พ.ค. 
53 

 -  -  - 
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สูตรในการคาํนวณ 

 ความพึงพอใจ = ∑xi ni  / ∑ni 
 
xi  = คาเฉล่ียโครงการ/กิจกรรมท่ี i (คะแนนเต็ม 5) 
ni = จํานวนคนท่ีตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 
i = 1 ถึง p 
p = จํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
 =  4.46x86 + 4.10x10 / 86+10 
 =  383.56 + 41 / 96 
 =  4.42 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

5.4 4.42 3 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
5.2-1 แฟมการบริการวิชาการ 

 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ

การวิจยั 
 2. มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน อยางนอย 1 

โครงการ 
 3. มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการ/วิชาชีพมาใชในการวจิัย อยางนอย 1 โครงการ 

ตัวบงชี้ท่ี  5.5   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน 
 การสอน และการวิจยั  
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 4. มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน และ การ
วิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

 5. มีการบรูณาการการจดัการเรียนการสอน กับ การวจิัย และ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย 1 
โครงการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา  

ผลการดําเนินงาน   
 1. มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ท่ีมุงสงเสริมพัฒนาการจดัการเรียน การสอน การวิจยั 
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 
(1.1-6-1) 
 2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน อยางนอย 1 
โครงการ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการนําความรูและประสบการณการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน 
เชน การบริการวิชาการดานการออกแบบใบจักรขับเคล่ือน “ไกรทอง” ยานใตน้ําไรคนขับ (5.5-2-1) โดย ดร.ยอดชาย     
เตียเปน และไดนํามาประยุกตสอนในรายวชิา 035014444 Computation Fluid Dynamics for Naval Architects (5.5-2-2) 
 

3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการนําความรูและประสบการณการบริการวิชาการมาใชในการวิจัย เชน การ
บริการวิชาการดานการออกแบบใบจกัรขับเคล่ือน “ไกรทอง” ยานใตน้ําไรคนขับ (5.5-2-1) โดย ดร.ยอดชาย เตียเปน 
และไดนํามาประยุกตในการวิจัย เชน การออกแบบใบจักรเรือดวนเจาพระยา  (5.5-3-1) 
 4.มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน และ การวิจัย 
อยางนอย 1 โครงการ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการนําความรูและประสบการณการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน 
และการวิจัย เชน การบริการวิชาการดานการออกแบบใบจักรขับเคล่ือน “ไกรทอง” ยานใตน้ําไรคนขับ (5.5-2-1) โดย 
ดร.ยอดชาย เตียเปน และไดนํามาประยุกตสอนในรายวชิา 035014444 Computation Fluid Dynamics for Naval 
Architects (5.5-2-2) และนํามาประยุกตในการวิจยั เชน การออกแบบใบจักรเรือดวนเจาพระยา  (5.5-3-1) 
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

5.5 4 ขอ 3 4  3 ขอ 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
1.1-6-1 แผนยุทธศาสตร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
5.5-2-1 การออกแบบใบจักรขับเคล่ือน “ไกรทอง” ยานใตน้ําไรคนขับ 
5.5-2-2 PowerPoint ประกอบการสอนวิชา 03501444 Computation Fluid Dynamics for Naval Architects 
5.5-3-1 การออกแบบใบจักรเรือดวนเจาพระยา 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 

 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัว
บงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมแกนิสิต โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ีประเมินฯ จํานวน 2 ตัวบงช้ี 
มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 6 เทากับ 2.50 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดี  สําหรับรายละเอียด      
ผลการดําเนินรายตัวบงช้ีสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1-8 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

6.1 มีกระบวนการและกลไกใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ - - 3 3 1 - 2   

6.2รอยละของโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษพัฒนา และสราง
เ ส ริ ม เ อ ก ลั ก ษณ ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทา 

รอย
ละ 

5% 8.22% 4.62% 4.62% 3 3 3   

คะแนนผลการประเมิน 2.50 2.50  
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ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
  1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
  2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ  
       4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 
       5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
  6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
 1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชดัเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการกําหนดยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจน และมีแผนงาน
รองรับ (1.1-6-1)  
 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการกําหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคลองกับแผนงาน (1.1-6-1) และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง (6.1-2-1) 
 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการบูรณางานดานทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการเรียนการสอน 
เชน โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 (6.1-3-1) 

ตัวบงชี้ท่ี  6.1   มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวทีแสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดบัตางๆ 

 6.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดการแสดงบนเวที ชุด “แฟนซีด
ริว” ซ่ึงไดรับเชิญเขารวมจัดงานวันเด็กแหงชาติจังหวัดชลบุรี ประจําป 2553 เม่ือวันเสารท่ี 9 มกราคม 2553 ณ บริเวณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยไดรวมจัดนิทรรศการ แสดงโครงงานวิศวกรรม, สาธิตการใชเคร่ืองมืออุปกรณ 
สําหรับการเดินเรือ และเกมทายปญหา แจกรางวัล  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

6.1 3 ขอ 2 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
1.1-6-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
6.1-2-1 สรุปโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
6.1-3-1 โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
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ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 1.4  รอยละ 1.5 – 1.9  รอยละ 2.0 หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน   
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สนับสนุนใหนิสิตทํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับนิสิต  มีการกําหนดแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม/โครงการไว อยาง
ชัดเจน มีการประชาสัมพันธขาวสารการจัดโครงการของคณะและสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ 

ตาราง  6.2-1     จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2552 

จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผูเขารวมกิจกรรม  
(คน-คร้ัง) 

1. วิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552 19 

2. ทอดกฐินวดัพิบูลสัณหธรรม 89 

3. โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 88 

4. Seaman Games คร้ังท่ี 4 157 

5. การแสดง ชุด "แฟนซี ดิว" ในงาน COM mart Campus 2009 27 

6. งานวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ  ประจําป 2552 184 

7. การแสดง ชุด "แฟนซี ดิว" ในงานวันเด็กแหงชาติ 30 

8. วิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ภาคฤดูรอน 2553 18 

9. บําเพ็ญประโยชนวนัวิสาขบูชา 140 

10. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบท่ี 67 20 

11. การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ 34 

12. โครงการกิจกรรมสัมพันธผูบริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาประจําป 2553 30 

13. โครงการสงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมจังหวัดชลบุรี 4 

ตัวบงชี้ท่ี  6.2    รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต  
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สูตรในการคาํนวณ   

 100
ทาเวลาเทียบเาคปกติเต็มปริญญาตรีภจํานวนนิสิต

ฯาร/กิจกรรมจํานวนโครงก × =   13 / 281.41 x 100 = 4.62% 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

6.2 4.62% 3 5%  8.22% 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
6.1-2-1 สรุปโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

 

 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ จํานวน 9 ตัวบงชี้ ซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน รวมถึงการถายทอดตัวบงช้ีระดับองคกรสูระดับ
บุคคล โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ีประเมินฯ จํานวน 9 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินใน
ภาพรวมขององคประกอบท่ี 7 เทากับ 2.44 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดี  สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินรายตัวบงช้ี
สรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1-9 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

7.1มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
แบบ    ธรรมาภิบาล และภาวะ
ผูนํา 

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3   

7 . 2  มีการพัฒนาหน วยงานสู
องคการเรียนรู 

ระดับ - - 1 1 - 1 1   

7.3 มีกระบวนการและกลไกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนา  และธํ ารงรั กษาไว ให
บุ ค ล า ก ร มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 4 5 5 2 3 3   

7.4 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

 

ระดับ 4 2 4 4 1 2 2   
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เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

7.5 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รอย
ละ 

0.5% 0 10% 10% 0 2 2   

7.6 มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดับ - - 5 5 - 3 3   

7.7 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 5 4 6 6 1 2 2   

7 . 8  งบประมาณสํ าหรั บการ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และต า งปร ะ เทศต อ จํ า น วน
อาจารยประจํา 

สัดสว
น 

10,000.- 59,992.8
6 

26,373.20 26,373.
20 

3 3 3   

7.9 รอยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ 

รอย
ละ 

80% 77.78
% 

100% 100% 2 3 3   

คะแนนผลการประเมิน 2.44 2.44  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย แผนงานประจําปอยางชัดเจนรวมท้ังมีการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป   

 2. มีการตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนนิงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 
 3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนนิงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ 
 4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจดัการ 
 5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 1. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย แผนงานประจําปอยางชัดเจนรวมท้ังมีการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป 
 ผูบริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปดังปรากฏใน
แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (1.1-6-1) และคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป 2552 (1.1-2-1) 
ท้ังนี้ยังมีการประชุมเพื่อรายงานผลงานประจําทุกเดือน (2.3-5-1)  
 2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินการโดยไดเชิญสํานักตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขามาตรวจสอบผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เม่ือวันท่ี 
22-23 เมษายน 2553 (7.1-2-1) 
 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  7.1     มีระบบการบริหารจัดการท่ีดแีบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา  
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3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ 
ผูบริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

แผนงานประจาํปตามรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม (1.1-5-2) และรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปการศึกษา 2552 (7.1-3-1) 

4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ 
ผูบริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงโดยดูไดจากรายงานผล

การประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 2551 (7.1-4-1) และ ปการศึกษา  2552 (7.1-3-1) 
5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแบบประเมินผลการทํางานของผูบริหาร (7.1-5-1) โดยใหบุคลากรทุก

ระดับเปนผูประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.1 5 ขอ 3 5 ขอ  5 ขอ 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
1.1-2-1 คํารับรองปฏิบัติราชการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป 2552 
2.3-5-1 แฟมประชุมวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
7.1-2-1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
1.1-5-2 รายงานผลการติดตามแผนงานโครงการ/กจิกรรม 
7.1-3-1 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 2552 
7.1-4-1 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 2551 
7.1-5-1 แบบประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
  1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจดัการความรู เพือ่มุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ
เผยแพรใหบุคลากรภายในคณะรับทราบ 
        2. มีการดาํเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
        3. มีการดาํเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 30 
        4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
        5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจดัการความรู 
 
 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพนัธเผยแพร
ใหบุคลากรภายในคณะรับทราบ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู
ดังปรากฏในแผนการดําเนนิงานประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (7.2-1-1) 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.2 1 ขอ 1 -  -  

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  7.2     มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
7.2-1-1 แผนการดําเนนิงานประจําปของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 

 
 

 

ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
  1.มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
  2.มีกระบวนการและกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การ
สรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดนิของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
  3.มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
  4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 
  5.มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
  6.มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูงและมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
 1.มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ ดังปรากฏในแผนบริหารทรัพยากรบคุคลวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ (7.3-1-1) 

ตัวบงชี้ท่ี  7.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี 
  คุณภาพและประสิทธิภาพ  
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 2.มีกระบวนการและกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน เชน การสรร
หา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสนับสนุนใหบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ เขารวมประชุม/
สัมมนา/อบรม และศึกษาตอเพื่อเพิ่มความรูและความสามารถ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร (2.8-
2-2) ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดใชมาตรการลงโทษตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 (2.7-4-1) 
 3.มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสงเสริมและจัดสวสัดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีด ีและสรางบรรยากาศท่ีดี
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางอยางมีความสุข โดยใชทรัพยากรรวมกับวิทยาเขตศรีราชา เชน การ
สงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพประจําปและการทําประกันสุขภาพกลุม และการสรางบรรยากาศท่ีดี ไดแก 

3.1 สวนสมุนไพร 
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 3.2 อาคาร 13 พลศึกษา 
 

 

 
  
 
 
      
 
 

3.3 อาคารพักอาศัยบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
  3.4 บริการจักรยาน 
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  4. มีกระบวนการสงเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพ โดยมีทุนอุดหนุนเพื่อพฒันาบุคลากรวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ (7.3-4-1) และในปการศกึษา 
2552 วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ อนุมัติทุนใหบุคลากรศึกษาตอจํานวน 2 คน ไดแก 
  4.1 นายมานิตย  วิธีกลาง  ตําแหนงชางเทคนิค ศึกษาตอระดบัปริญญาตรี (7.3-4-2) 
  4.2 น.ส.ศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร ตําแหนงอาจารย  ศึกษาตอระดบัปริญญาโท (7.3-4-3) 
  5.มีการประเมินความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ระบบ ดังรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ (7.3-5-1) 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.3 5 ขอ 3 5 ขอ  4 ขอ 
2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
7.3-1-1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 
2.8-2-2 แฟมสัมมนา-ฝกอบรม 
2.7-4-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2553 
7.3-4-1 ประกาศวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรีราชา เร่ือง 

ระเบียบวาดวยทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ พ.ศ. 2552 
7.3-4-2 บันทึกท่ี ศธ0513.307/0712 เร่ืองขออนุมัติทุนอุดหนนุเพือ่พัฒนาบุคลากร (แฟมทุนสาย 

ข,ค) 
7.3-4-3 บันทึกท่ี ศธ0513.307/1876 เร่ืองขออนุมัติทุนอุดหนนุเพือ่พัฒนาบุคลากรศึกษาตอใน

ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ (แฟมทุนสาย ก) 
7.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ 
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ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ หลักฐานส่ิงพมิพ  เว็บไซด  

นิทรรศการ 
 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกนัโดยท่ัวท้ังคณะอยางนอย 3 

ชองทาง  
 3. มีการนาํความคิดเหน็ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมี การ

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   

 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ หลักฐานส่ิงพิมพ  เว็บไซด  
นิทรรศการ 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชนอยางโปรงใส โดยผานชองทางตางๆ ดังนี้ 
 1.1 จดหมายเหตุวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (4.1-5-1) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.4    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  
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 1.2 เว็บไซตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ www.imc.src.ku.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัวท้ังคณะอยางนอย 3 
ชองทาง  
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน ดังนี ้
 2.1 เว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ www.imc.src.ku.ac.th/post_news_norm.asp 
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 2.2 หมายเลขโทรศัพท 038-352-606-10 
 2.3 หมายเลขโทรสาร 038-352-607 
 2.4 ไปรษณยี เลขท่ี 199 หมู 6 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ไดจดัโครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาวี 
“ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสูอนาคต” (2.1-5-1) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากองคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมี การ
ดําเนนิงานอยางเปนรูปธรรม 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปพิจารณาประกอบการบริหารงาน เชน 
การนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากการจัดโครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาวี “ธุรกิจ
ทางทะเล...ปจจุบันสูอนาคต” เขาท่ีประชุมประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ (2.3-5-1)  
 4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดเชิญบุคลากรจากภาคประชาชนมาเปนผูทรงคุณวฒิุของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ (7.4-4-1) และมีการประชุมรวมกนัประจําทุกเดอืน (2.3-5-1) 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.4 4 ขอ 2 4 ขอ  2 ขอ 
1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

4.1-5-1 แฟมจดหมายเหตุ วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
2.1-5-1 โครงการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาวี “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบัน

สูอนาคต” 

2.3-5-1 แฟมประชุมวทิยาลัย 
7.4-4-1 คําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิพิเศษ 

 

 



2-114 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 
2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัล
ในขอ 1 เปนรางวัลดานการวิจัย 

หมายเหตุ  กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 
2 ถือวาไดคะแนน 2) 

ผลการดําเนินงาน   

ตารางท่ี  7.5-1 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2552 

ลําดับท่ี 

ชื่อผูท่ี
ไดรับ
รางวัล 

(เจาของ
ผลงาน) 

ชื่อผลงานท่ีไดรับรางวัล ชื่อรางวัลท่ีไดรับ 
ผลรางวัลท่ี

ได 

ว/ด/ป ท่ี
ไดรับ
รางวัล 

ผูจัดการประกวด/
สถาบันท่ีใหรางวัล 

สาขาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ   

1 ดร.ยอดชาย  
เตียเปน 

ผลงานทางดานวิชาการ
ดีเดน 

นักวิชาการดีเดน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา 

ประกาศ
เกียรติคุณ 
ดีเดน 

26 ส.ค. 
52 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.5   รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
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สูตรในการคาํนวณ 
จํานวนอาจารยประจํา และนักวจิัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ / จํานวนอาจารยประจํา และนักวจิัย
ท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) x 100 
 = 1 / 10 x 100 = 10% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.5 10% 2 0.50%  0 
0 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
7.5-1 โลประกาศเกยีรติคุณบุคลากรดีเดนประเภทสายวิชาการ ประจําป 2552 

 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

  1.มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทนทุก
ภาควิชาในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
  2.มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําคับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
  3.มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจใหกบับุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
  4.มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
  5.มีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.6 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
 1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทนทุกภาควิชา
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (7.6-1-1) โดยใหคณะกรรมการ
ชุดนี้มีหนาท่ีดงันี้ 
 1.1 ดําเนินการบริหารความเส่ียงของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 1.2 ดําเนนิการวิเคราะห ระบุปจจัยเส่ียง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง ของวิทยาลัยพาณชิยนาวี
นานาชาติ 

 1.3 เสนอมาตรการจัดการความเส่ียง และจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 2.มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสยีหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาส
ท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําคับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการดําเนนิการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายโดยสรุปเปนรายงานการจัดทําความเส่ียงของวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (7.6-2-1) 
 3.มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (7.6-3-1) โดยไดนาํขอเสนอแนะจาก
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 เกี่ยวกับโครงสรางของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ มาจดัทําเปนความเส่ียง 
 4.มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียง โดยไดนําขอเสนอแนะจาก
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 เกี่ยวกับโครงสรางของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ มาจดัทําเปนความเส่ียง (7.6-4-1) 
 

 



2-117 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 5.มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของคณะ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ดังปรากฏในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง(7.6-5-1) 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.6 5 ขอ 3 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
7.6-1-1 คําส่ังท่ี 25/2552 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.6-2-1 รายงานการจดัทําความเส่ียงของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
7.6-3-1 แผนบริหารความเส่ียง 
7.6-4.1 โครงการ การขอแบงสวนราชการภายในและปรับโครงสรางองคกร เสนอขออนุมัติตอ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7.6-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

  1. มีการกาํหนดแนวทางการดําเนนิการในการประเมินผลภายในหนวยงาน  
  2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  
  3. มีการกาํหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน  
  4. มีการจดัทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ี
เกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 7.7    ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
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  5. มีการยนืยันวิสัยทัศนและประเด็นยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับหนวยงาน  
   6. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 
   7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  
   8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับการสรางแรงจูงใจ  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 7  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการเมินผลภายในหนวยงานดังปรากฏ

ในคํารับรองปฏิบัติราชการ (1.1-2.1) 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีแผนดําเนินงานในการประเมินผลภายในหนวยงานดังปรากฏในคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ (1.1-2.1) 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใชตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานดังปรากฏ
ในคํารับรองปฏิบัติราชการ (1.1-2.1) 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดทํา Strategy Map (7.7-4-1) ของหนวยงานโดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับหนวยงาน  
ผูบริหาร มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรโดยไดลงนามตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําป 

2552 (1.1-2-1) 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม ก.พ.ร.ของมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ ซ่ึงใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานทุก 2 เดือน สงมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (7.7-6-1) 
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.7 6 ขอ 2 5  4 ขอ  
1 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
1.1-2-1 คํารับรองปฏิบัติราชการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป 2552 
7.7-4-1 เอกสาร Strategy Map ของวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
7.7-6-1 เอกสารการรายงานผลการดาํเนินงานสง ก.พ.ร. 

 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-9,999 บาท/คน  10,000 – 14,999 บาท/คน  15,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ผลการดําเนินงาน   
ตาราง 7.8-1 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในและตางประเทศ (บาท) 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปการศึกษา 2552 

งบประมาณสนับสนุนการศึกษาตอ(บาท ) 
 งบประมาณสนับสนุนการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และดู

งาน (บาท) 
ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ ตางประเทศ 
30,000.00 - 233,732.00 - 

รวม 30,000.00 บาท รวม 233,732.00 บาท 
รวมทั้งหมด  263,732.00  บาท 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
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สูตรการคํานวณ 

เงินจัดสรรสําหรับพฒันาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ / จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) x100 

  = 263,732/10 = 26,373.20 บาท/คน 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.8 26,373.20 3 10,000.00  59,992.86  
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
2.8-2-2 แฟมสัมมนา-ฝกอบรม 

 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50-79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังใน 
  ประเทศและตางประเทศ  
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ผลการดําเนินงาน   
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการสนับสนุนใหบุคลากรประจําสายสนับสนุนเขารวมฝกอบรม สัมมนา เพื่อ

พัฒนาความรูในหลาย ๆ ดาน เพื่อพัฒนาบุคคลและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
ตาราง 7.9-1 แสดงจํานวนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปการศึกษา 2552 
วันท่ีไดรับการพัฒนา 

ลําดับท่ี 
ชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

ระบุวันเร่ิม-
วันสิ้นสุด
กิจกรรม 

จํานวนวันท่ี
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

คาใชจาย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

ประชุมเครือขายงาน
บริหารงานบุคคล 

ม.เกษตร บางเขน 10-มิ.ย.-52 1   

ฝกอบรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ 

กองสงเสริม
การตลาด 
สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย 

14-15 ก.ย.
52 

2 3,800.00 

1 
  
  

นางสาวสุภาวดี  
เลาเฮย 
  
  

สัมมนา เรื่องการวิเคราะห
และวางแผนอัตรากําลัง 

งานพัฒนาและ
ฝกอบรม กองการ

เจาหนาที่ 

28-ก.ย.-52 1   

    โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

5 205,723.00 

2 นางสาวบุญจิรา   
ปนทอง 

ประชุมเครือขายงาน
บริหารงานบุคคล 

ม.เกษตร บางเขน 10-มิ.ย.-52 1   

    สัมมนาการจัดการความรูการ
จัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 
2552 ครั้งที่ 3 
 
 
 
 

ม.เกษตร บางเขน 10-ก.ค.-52 1   
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วันท่ีไดรับการพัฒนา 

ลําดับท่ี 
ชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

ระบุวันเร่ิม-
วันสิ้นสุด
กิจกรรม 

จํานวนวันท่ี
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

คาใชจาย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

    อบรมโครงการนิเทศน
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ม.เกษตร บางเขน 27-ก.ย.-52 1   

    สัมมนา เรื่องการวิเคราะห
และวางแผนอัตรากําลัง 

งานพัฒนาและ
ฝกอบรม กองการ

เจาหนาที่ 

28-ก.ย.-52 1   

      โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

3 นางสาวสุนิษา   
พลังพรกิจ 

สัมมนาการจัดการความรูการ
จัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 
2552 ครั้งที่ 3 

ม.เกษตร บางเขน 10-ก.ค.-52 1   

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง
การเขียนหนังสือราชการ 

ม.เกษตร บางเขน 14-15 ก.ย.
52 

2   

    โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 
 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

 
 

3 205,723.00 

4 นางสาววนิดา   
เผือกจิตร 

อบรมโปรแกรมบัญชี บ.เอ็กซเพรส
ซอฟทแวรกรุป 
จํากัด 

1-2 ก.ค.52 2   

    อบรมเรื่องขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายใน 
 
 

ม.เกษตร บางเขน 13-ก.ค.-52     
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วันท่ีไดรับการพัฒนา 

ลําดับท่ี 
ชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

ระบุวันเร่ิม-
วันสิ้นสุด
กิจกรรม 

จํานวนวันท่ี
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

คาใชจาย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

    อบรมระบบผังบัญชียอยและ
ระบบใบเสร็จรับเงินเวอรช่ัน 
2 

สนง.บริการ
คอมพิวเตอร ม.
เกษตร บางเขน 

29-ก.ย.-52 1   

     โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

5 นางสาวโสภณา  
คุณุทัย 

ประชุมวิพากษรางรายงาน
ประกันคุณภาพ 

ม.เกษตร บางเขน 27-ก.ค.-52 1   

    ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจําป 2552 

ม.เกษตร บางเขน 13-ส.ค.-52 1   

    โครงการศึกษาดูงานดาน
ประกันคุณภาพ 

ม.บูรพา 10-ก.ย.-52 1   

    อบรมแนวทางการรวบรวม
ขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
จัดทํา SAR ของคณะวิชา 

ฝายพัฒนาและ
ฝกอบรม สํานัก
ประกันคุณภาพ ม.
เกษตร บางเขน 

29-ก.ย.-52 1   

6 นางสาววริศรา   
บุญมา 

เขารวมโครงการนิเทศงาน
บุคลากรสายงานนักวิชาการ
ศึกษา 

ม.เกษตร บางเขน 21-ส.ค.-52 1   

    โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 
 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

7 นางเมธิศา  จักรมุณี อบรมระบบผังบัญชียอยและ
ระบบใบเสร็จรับเงินเวอรช่ัน 
2 

สนง.บริการ
คอมพิวเตอร ม.
เกษตร บางเขน 

29-ก.ย.-52 1   
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วันท่ีไดรับการพัฒนา 

ลําดับท่ี 
ชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 

ระบุวันเร่ิม-
วันสิ้นสุด
กิจกรรม 

จํานวนวันท่ี
ไดรับการ
พัฒนา (วัน) 

คาใชจาย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

     โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

8 นายมานิตย  วิธีกลาง ศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ตอเน่ือง 2 ป   

ม.ราชภัฎพระนคร มิ.ย.52-มิ.ย.
54 

2 ป 11,000.00 

    โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

9 นางสาวพรวิไล     
ศรีวิชา 

โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 
 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

10 นายวิญู   
ฤกษอภิบาลวงศ 

โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 
 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

11 นางสาวสายทอง   
มีอิ่ม 

 โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 

12 นางสาววิชชุลดา  
อําไพ 

 โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ  ประจําป 
2552 

วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 

22-26 ต.ค.
52 

3 205,723.00 
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สูตรในการคาํนวณ 

 100
นุนทั้งหมดกรสายสนับสจํานวนบุคลา

พัฒนา ไดรับการสนับสนุนทีกรประจําสายจํานวนบุคลา × =   12/12 x 100 = 100% 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

7.9 100% 3 80%  77.78% 
2 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

2.8.2-2 แฟมสัมมนา-ฝกอบรม 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส รวมถึง
ศักยภาพในการจัดหาเงินรายไดจากภายนอก โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ีประเมินฯ 
จํานวน 2 ตัวบงช้ีในภาพรวมขององคประกอบท่ี 8 เทากับ 3.00 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดีมาก  สําหรับรายละเอียด
ผลการดําเนินรายตัวบงช้ีสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1-10 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

8.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
ก า ร ต ร ว จสอบก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 3 3 3 3   

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ - - 4 4.62% - 3 3   

คะแนนผลการประเมิน 3.00 3.00  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
  3. มีการจดัทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ

ทางการเงิน 
  4. มีการจดัทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5. มีการนาํขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง 

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
  6. มีการตดิตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน 

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ    

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน   
1. มีแผนกลยทุธทางการเงนิท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมประจํา

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ (8.1-1-1) 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนเงินรายไดประจําปงบประมาณ (8.1-2-1) และมีการเบิกจายเงินให

เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1     มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
  อยางมีประสิทธิภาพ  
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3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงนิท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทํารายงานรายไดและคาใชจายแตละเดือน (8.1-3-1)  
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทํารายงานรายไตรมาสทุกไตรมาส (8.1-4-1)  
5. มีการนําขอมูลทางการเงนิไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง ของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 
วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทํารายงานเปรียบเทียบแผนการใชจายจริงกับแผนเงินรายได (8.1-5-1) 

เสนอตอท่ีประชุมประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของหนวยงาน 

6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการติดตามตรวจสอบการใชเงินโดยเชิญสํานักตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขามาตรวจสอบผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เม่ือวันท่ี 22-
23 เมษายน 2553 เพื่อติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด(7.1-2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน 
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ    
 ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายโดยงานงานการเงินรายงานสรุปรายไดและ
คาใชจายประจําทุกเดือนเสนอท่ีประชุมประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทุกเดือน(2.3-5-1) 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

8.1 7 ขอ 3 7 ขอ  7 ขอ 
3 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน 
8.1-2-1 แผนเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2552 
8.1-3-1 รายงานรายไดและคาใชจายประจําเดือน 
8.1-4-1 รายงานรายไตรมาส 
8.1-5-1 รายงานเปรียบเทียบแผนการใชจายจริงกับแผนเงินรายได 
7.1-2-1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
2.3-5-1 แฟมประชุมวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
  1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ 

  2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ 

  3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางภาควิชาในคณะ 

  4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับคณะอ่ืน/หนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย 

       5. มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
  1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดแตงต้ังคณะกรรมการวเิคราะหความตองการใชทรัพยากรของวิทยาลัย
พาณิชยนาวนีานาชาติ (8.2-1-1) เพื่อทําหนาท่ีในการวิเคราะหความตองการทรัพยากรของทุกหนวยงานในวิทยาลัย
พาณิชยนาวนีานาชาติ และบริหารจัดการทรัพยากรภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหเกิดประโยชนท้ังกบั
บุคลากรและนิสิต 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.2     มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกนั  
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  2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสํารวจความตองการของบุคลากรและนิสิตในวทิยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ เพื่อจัดทรัพยากรใหตรงกับความตองการของบุคลกรและนิสิตมากท่ีสุด (8.2-1-1) 
  3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางภาควชิาในคณะ 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสาขาวิชาภายในหนวยงาน 
(8.2-3-1) 
  4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับคณะอ่ืน/หนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ เชน แผนการฝกปฏิบัติภาคทะเลกับเรือวิสูตรสาคร รวมกับศูนยฝกพาณิชยนาวี (8.2-4-1) 
 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

8.2 4 3 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

8.2-1-1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวเิคราะหความตองการใชทรัพยากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ 

8.2-2-1 รายงานผลการใชทรัพยากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
8.2-3-1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสาขาวิชาภายในหนวยงาน 
8.2-4-1 แผนการฝกปฏิบัติภาคทะเลกับเรือวิสูตรสาคร ศูนยฝกพาณิชยนาว ี
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงช้ีประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 3 
ตัวบงชี้ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนิสิต และการ
วัดระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินตามตัวบงช้ี
ประเมินฯ จํานวน 3 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบท่ี 9 เทากับ 2.33 คะแนน อยูในเกณฑระดับ 
ดี  สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินรายตัวบงช้ีสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี2.1-11 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

เปา 

หมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ประเมินตามเกณฑ 

(เต็ม 3 คะแนน) 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนา 

การ 

2552 2552 
ตัวบงชี้ หนวย 

2552 2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ 

2551 ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

2552 2552 

9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่ เปนสวนหน่ึง
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา 

ระดับ - - 6 6 - 3 3   

9.2 มีระบบและกลไกการให
ความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 3 0 3 3 0 1 1   

9.3 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภายใน 

ระดับ 5 5 5 5 3 3 3   

คะแนนผลการประเมิน 2.50 2.50  
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ประเภทของตวับงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
  1.มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกบัระดับการพฒันาของ

คณะ 
 2. มีการกาํหนดนโยบายและแผนเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของคณะ ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกคณะ 
 3. มีการกาํหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีเปนอัตลักษณของคณะ และสอดคลองกับมาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 4. มีการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 

 5. มีการนาํผลการประกันคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดําเนนิงาน 
 6. มีขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันท้ังระดับบุคคล และคณะ 

       7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
 1.มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในโดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ (9.1-1-1) เพื่อใหมีความเหมาะสมตาม
ระดับการพัฒนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
  การศึกษา 
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 2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของคณะ ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกคณะ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 
2552 (9.1-2-1) และแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประกันคุณภาพ (สปค.01,02) ดังปรากฏ
ในบทท่ี 4 
 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีเปนอัตลักษณของคณะ และสอดคลองกับมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมในการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบงช้ี ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาคือ ตัวบงช้ีท่ี 2.15 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานระดับสากล (IMO) ตอ
หลักสูตรท้ังหมด  
 4. มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนือ่งเปนประจํา 
 วทิยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน คือ มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 (9.1-2-1) และการจดัทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประกันคุณภาพ (สปค.01,02) ดังปรากฏในบทท่ี 4 รวมท้ังการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เปนระยะ ((9.1-1-1)  
 5. มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงดังปรากฏในแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประกันคุณภาพ (สปค.01,02) ดังปรากฏในบทท่ี 4 
 6. มีขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันท้ังระดับบุคคล และคณะ 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใชขอมูลท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพจากคูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมิน
คุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.1-6-1) โดยแจกคูมือใหกับบุคลากรทุกทานและนําข้ึนบน
เว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

9.1 6 ขอ 3 -  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 

9.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

9.1-2-1 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพประจาํปการศึกษา 2552 
9.1-6-1 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 
 
ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
  1.มีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแกนิสิต 
  2.มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกบักิจกรรมนิสิต 
  3.มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย 
       4.นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
       5.นิสิตรวมเปนเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัยและระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย 
       6.มีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนิสิตดําเนินการและในสวนท่ีนิสิตมีสวน
รวมกับการประกันคุณภาพของคณะ/มหาวทิยาลัย 
       7.มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ี
เกี่ยวของกับนสิิตอยางตอเนือ่ง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก 
 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนสิิต 
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 ผลการดําเนินงาน   
  1.มีการใหความรูและทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแกนิสิต 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตในการจัด
ปฐมนิเทศนิสิตใหม(9.2-1-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.มีการสงเสริมใหนิสิตนาํความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนิสิต 
  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกนัคุณภาพไปใชกับกจิกรรมนิสิต
โดยการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิตรวมท้ังเผยแพรคูมือการประกันคุณภาพฉบบันิสิต 
(9.2-2-1)ไวบนเว็บไซตของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ เพื่อใหนิสิตไดใชเปนขอมูลตอไป 
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 3.มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพของวิทยาลัยพาณชิยนาวี
นานาชาติ โดยใหนิสิตทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนโดยใหนิสิตตอบแบบประเมินการ
สอนของอาจารยเปนรายวิชาเพ่ือใชปรับปรุงการเรียนการสอน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชา ไดมี
การประเมินการสอนของอาจารยผานทางระบบสารสนเทศ ของวิทยาเขตฯ  (2.2-6-1) 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

9.2 3 ขอ 1 3 ขอ  1 ขอ 
0 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
9.2-1-1 โครงการปฐมนิเทศและฝกระเบียบวินยัเบ้ืองตน 
9.2-2-1 คูมือประกันคุณภาพฉบับนสิิต 
2.2-6-1 แฟมประเมินการเรียนการสอน 1 

 
 
 

ประเภทของตวับงชี ้  ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในอยางตอเนื่องโดยมีการ

ตรวจสอบ/ประเมินและจดัทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงาน 
 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการรายงานผลการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 4. มีการจดัทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพฒันาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพือ่การเปน

แหลงอางอิงใหกับหนวยงานอ่ืนๆ  
       6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป 

ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน   
 1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องโดยมีการตรวจสอบ/
ประเมินและจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงาน 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง คือ มีการกําหนด
แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาประจําปการศึกษา 2552 (9.1-2-1) และการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประกันคุณภาพ (สปค.01,02) ดังปรากฏในบทท่ี 4 รวมท้ังการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เปนระยะ ((9.1-1-1)  
 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประกันคุณภาพ (สปค.01,02) ดังปรากฏในบทท่ี 4 
 3. มีการรายงานผลการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของทุกหนวยงานยอย และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (9.3-3-1) เสนอตอสํานักประกันคุณภาพาของ
มหาวิทยาลัย ทันเวลาท่ีกําหนดคือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2553 และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหกับคณะกรรมการ
ประเมินฯ กอนรับการประเมินลวงหนา 1 สัปดาห  
 4. มีการจัดทําแผนพฒันาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
ดังปรากฏในบทท่ี 4 จากผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2551 และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะฯ ซ่ึงรายละเอียดปรากฏในบทท่ี 4 ของรายงานการประเมินตนเอง 
 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปน
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน โดยการกําหนดตัว
บงช้ีเพิ่มเติมในการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 1 ตัวบงช้ี ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษาคือ ตัวบงช้ีท่ี 2.15.1 
รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานระดับสากล (IMO) ตอหลักสูตรท้ังหมด ซ่ึงเปนตัวบงช้ีท่ีเปนอัตลักษณของวิทยาลัย
พาณิชยนาวนีานาชาติ และถือวาเปนนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ ท่ีพัฒนาข้ึน 
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ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพัฒนาการ 

9.3 5 ขอ 3 5 ขอ  5 ขอ 
3 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
9.1-2-1 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปการศึกษา 2552 
9.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.3-3-1 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2552 

 



 
 

 
 

บทท่ี 3 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

บทที่ บทที่ 3  3

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 

 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สรุปได
ดังตารางดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ (ป.2) 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผลประเมิน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม องคประกอบคุณภาพ 
หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

หนวย 
งาน 

กรรม 
การ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

    2.00 2.00 3.00 3.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 0.50 1.60 2.80 2.80 2.20 2.20 1.93 2.14 พอใช ดี 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (รวมตัวบงชี้ใหม) 1.00 1.60 2.80 2.80 2.20 2.20 2.00 2.20 พอใช ดี 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต     2.33 2.33     2.33 2.33 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 1.80 1.80 2.40 2.40 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 2.00 2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.80 2.60 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม     2.00 2.00 3.00 3.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.50 2.50 2.00 2.00 2.44 2.44 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

    2.00 2.00 3.00 3.00 2.33 2.33 ดี ดี 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 1.90 2.20 2.59 2.55 2.28 2.28 2.34 2.38   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ (รวมตัวบงชี้ใหม) 2.00 2.27 2.59 2.55 2.28 2.28 2.35 2.39   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   

 



3-2 

ตารางท่ี 3.1-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป. 3) 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ความหมายผล
ประเมิน 

มาตรฐาน 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต         2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช พอใช 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

1.90 2.20 2.65 2.60 2.36 2.36 2.39 2.43 ดี ดี 

3.00 3.00 2.67 2.67 2.40 2.40 2.63 2.63 ดีมาก    มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

ดีมาก 

1.63 2.00 2.64 2.55 2.33 2.33 2.25 2.32    มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

ดี ดี 

    2.00 2.00     2.00 2.00 มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

พอใช พอใช 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกมาตรฐาน 1.90 2.20 2.59 2.55 2.28 2.28 2.34 2.38   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   
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ตารางท่ี 3.1-3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ (ป. 4) 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ความหมายผล
ประเมิน 

การบริหารจัดการ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

หนวย
งาน 

กรรม
การ 

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 1.50 1.50 2.50 2.38 2.44 2.44 2.37 2.32 ดี 1. ดี 

0.00 3.00 2.50 2.50 2.67 2.67 2.30 2.60 ดี 2. ดานกระบวนการภายใน ดีมาก 

3.00 3.00 3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก 3. ดานการเงิน ดีมาก 

2.00 2.00 2.67 2.67 1.83 1.83 2.18 2.18 4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

ดี ดี 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกดาน 1.90 2.20 2.59 2.55 2.28 2.28 2.34 2.38   

ความหมายผลประเมิน พอใช ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบประเมินคุณภาพของวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

 

 วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินในภาพรวม คิดเปนคะแนน 2.35 คะแนน อยูในเกณฑดี ผล
จากการประเมินตนเอง มีความเห็นเพิม่เติม ดังนี ้
 

บทสรุปในภาพรวม 
 จุดแข็ง 

1. ท่ีตั้งของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ อยูใกลอุตสาหกรรมดานการตอเรือ ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตร
และเอ้ือตอการศึกษาดูงาน 

2. หลักสูตรดานพาณิชยนาวยีังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานระดับประเทศ 
3. อาจารยประจําวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานบนเรือมา

ถายทอดใหแกนิสิตโดยตรง 
4. มีเคร่ืองมือและอุปกรณปฏิบัติดานการเดินเรือและตอเรือท่ีทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน 
5. นิสิตมีระเบียบวินัยและมีเคร่ืองแบบท่ีเปนเอกลักษณ 
6. มีอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู และประสบการณสูงจํานวนมาก พรอมท่ีจะใหการ

สนับสนุนดานวิชาการแกวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
7. หลักสูตรของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ถือเปนอัตลักษณของวิทยาเขตศรีราชา 
8. บุคลากรสวนใหญอยูในวยัหนุม-สาวท่ีมีความกระตือรือรนในการทํางานสูง มีความพรอมในการ

พัฒนาและเรียนรูระบบงานในหลายๆ ดาน 
 

จุดออน 
1. อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีนอย และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 
2. หลักสูตรท่ีเปดสอนยังมีสาขาวิชาท่ีไมหลากหลาย 
3. พื้นที่ตั้งของวทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ยังไมเปนรูปธรรม มีหองทําการและหองปฏิบัติการกระจัด

กระจายทําใหเกิดผลกระทบตอการประสานงานและเกิดความลาชา 
4. ปจจัยเกื้อหนนุการเรียนการสอนมีราคาคอนขางสูง 
5. สาขาท่ีเปดการเรียนการสอนเปนสาขาท่ีขาดแคลน สงผลตอการสรรหาบรรจุอาจารยประจํา 

 
ขอเสนอแนะ 

1. สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสรางผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ  
2. ควรจัดหาแหลงทุนและงบประมาณในการทํางานวิจยั และการบริการวิชาการ เพื่อใหมีผลงานเพ่ิมมาก

ข้ึน 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพขององคประกอบท่ี 1 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 2 ตัวบงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวมมีระดังคะแนนเทากับ 2.50 อยูในเกณฑ ดี โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และมีผลการประเมินดังนี ้

 

จุดแข็ง 
 -  

 จุดออน 

1. ยังไมมีการนําผลการประเมินและผลการวเิคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดาํเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

 

 ขอเสนอแนะ 

 1. ควรนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกนัคุณภาพขององคประกอบท่ี 2 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 15 ตวับงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมมีระดบัคะแนนเทากบั 2.00 อยูในเกณฑ พอใช โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการประเมิน
ดังนี ้

 
จุดแข็ง 
1. มีความสามารถในการหาอาจารยพิเศษท่ีมีความชํานาญ และเช่ียวชาญในวิชาชีพ มาบริหารจัดการดานการ

เรียนการสอน 
2. มีการจัดทําสัญญาขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพาณิชยนาวีระหวางหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

กับหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมท้ังระดบันานาชาติ 
3. หลักสูตรดานพาณิชยนาวยีังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
4. หลักสูตรของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ถือเปนอัตลักษณของวิทยาเขตศรีราชา 

 

จุดออน  
1. สาขาท่ีเปดการเรียนการสอนเปนสาขาท่ีขาดแคลน สงผลตอการสรรหาบรรจุอาจารยประจํา 

2. อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

3. ยังไมมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ยังไมมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 ขอเสนอแนะ 

1.  ปรับกลยุทธในการสรรหาและพัฒนาอาจารย 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยมีผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานสิิต 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพขององคประกอบท่ี 3 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 3 ตัว
บงช้ี ตามที่กําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมมีระดับคะแนนเทากับ 2.33 อยูในเกณฑ ดี โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการประเมิน
ดังนี้ 

 
จุดแข็ง 
- 

 

จุดออน  

1. ไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาอยางเปนรูปธรรม 

2. ไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพฒันาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาอยางเปน
รูปธรรม 

3. ไมมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อยางเปนรูปธรรม 

 

 ขอเสนอแนะ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา ปละ 2 คร้ัง (ภาคตน 1 คร้ัง และภาคปลาย 1 คร้ัง) 

2. ควรนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาอยางเปน
รูปธรรม 

3. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพขององคประกอบท่ี 4 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 10 ตัวบงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมมีระดับคะแนนเทากับ 2.40 อยูในเกณฑ ดี โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการประเมินดังนี้ 

 
จุดแข็ง 
1 มีการสรางเครือขายการวจิัย โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําเปนนกัวิจยัรวมกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

 

จุดออน  

1. ไมมีงานวจิัยท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร/ทรัพยสินทางปญญายังมีจํานวนนอย 

 

 ขอเสนอแนะ 
1. วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ อาจวางแผนสนับสนุนและผลักดันใหมีการผลิตผลงานท่ีสามารถขอจด

สิทธิบัตรไดอยางตอเนื่อง 
2. สนับสนุนใหอาจารยสงผลงานวิจยัเขาประกวดชิงรางวลั 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกนัคุณภาพขององคประกอบท่ี 5 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 5 ตัวบงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมมีระดบัคะแนนเทากบั 2.80 อยูในเกณฑ ดีมาก โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการประเมิน
ดังนี ้

 
จุดแข็ง 
1. มีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพทางดานการใหบริการวิชาการ 

 

จุดออน  

1. ยงัไมมีการจดัทําแผนการเชือ่มโยงและบูรณาการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจยั หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ยังไมมีการประเมินสัมฤทธิผลแลนําผลการประเมินไปพจิารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 

3. ยังไมมีการบูรณาการ การจดัการเรียนการสอน กับการวิจยั และการบริการวิชาการ/วชิาชีพอยางเปน
รูปธรรม 

 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแผนจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากบัการเรียนการสอน 
หรือการวิจยั หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลแลนําผลการประเมินไปพจิารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 

3. ควรมีการบูรณาการ การจดัการเรียนการสอน กับการวิจยั และการบริการวิชาการ/วชิาชีพอยางเปน
รูปธรรม 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกนัคุณภาพขององคประกอบท่ี 6 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 2 ตัวบงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมมีระดบัคะแนนเทากบั 2.50 อยูในเกณฑ ดี โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการประเมินดงันี้ 

 
จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมใหแกนิสิตโดยวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมเอง และสงนสิิตเขารวม

กิจกรรมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการไดอยางดีเยีย่ม 
2. นิสิตมีระเบียบวินัยและมีเคร่ืองแบบเปนเอกลักษณ 

 

จุดออน  

1. การสงนิสิตเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานอ่ืนๆ ไมมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอยางครบถวน 

2. ยังไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการสงนิสิตเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกบั
หนวยงานอ่ืนๆ เพื่อเปนหลักฐานในการจดัทําประกนัคุณภาพตอไป 

2. ควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกนัคุณภาพขององคประกอบท่ี 7 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 9 ตัวบงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมมีระดบัคะแนนเทากบั 2.44 อยูในเกณฑ ดี โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการประเมินดงันี้ 
 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรสวนใหญอยูในวยัหนุม-สาวท่ีมีความกระตือรือรนในการทํางานสูง มีความพรอมในการพฒันา

และเรียนรูระบบงานในหลายๆ ดาน 
  

 จุดออน 

1. พื้นที่ตองของวิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ยังไมเปนรูปธรรม มีหองทําการและหองปฏิบัติการกระจัด
กระจายทําใหเกิดผลกระทบตอการประสานงานและเกิดความลาชา 

2. ยังไมมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงการจัดการความรูตามระบบ PDCA อยาง
ตอเนื่อง 

3. ยังไมมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูงและมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

4. ยังไมมีกระบวนการหรือกลไกท่ีเปนรูปธรรมใหประชาชน หรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนนิงานและผลสําเร็จในการทํางานของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 

 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงการจัดการความรูตามระบบ PDCA อยาง
ตอเนื่อง 

2. ควรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูงและมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

3. ควรมีกระบวนการหรือกลไกท่ีเปนรูปธรรมใหประชาชน หรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนนิงานและผลสําเร็จในการทํางานของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกนัคุณภาพขององคประกอบท่ี 8 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 2 ตัวบงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร         และมีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมมีระดับคะแนนเทากับ 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก โดยการพจิารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการ
ประเมินดังนี ้
 

จุดแข็ง 
- 

 

จุดออน  

 1. ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณท่ีคลอบคลุมทุกๆ ดาน อยางเปนระบบ 

 

 ขอเสนอแนะ 
 1. ปรับกลยุทธ การใชจายงบประมาณ 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 

 จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกนัคุณภาพขององคประกอบท่ี 9 ตามตัวบงช้ีประเมินจํานวน 3 ตัวบงช้ี 
ตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมมีระดบัคะแนนเทากบั 2.33 อยูในเกณฑ ดี โดยการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและมีผลการประเมินดงันี้ 

 
จุดแข็ง 

 - 

 

จุดออน  

1. ไมมีการใหนสิิตใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกจิกรรมหรือโครงการนิสิต 

2. ไมมีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนิสิตดําเนนิการและในสวนท่ีนิสิตมีสวน
รวมกับการประกันคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และมหาวิทยาลัย 

3. ไมมีการสงเสริมใหนิสิตรวมเปนเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

 ขอเสนอแนะ 

1. สงเสริมใหนิสิตใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 

2. สงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมเปนเครือขายการพฒันาคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 

3. ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกจิกรรมท่ีนิสิตดําเนินการและในสวนท่ีนิสิตมีสวนรวมกบัการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

 
 



บทที่ บทที่ 4  4
แผนพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง  

 
 
 

เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินฯ จากมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลการประเมินฯ วิทยาลัยฯ ไดวิเคราะห
ตนเองและนําเสนอในรายละเอียดของจุดแข็ง จุดออน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงไวในบท
ท่ี 3 เรียบรอยแลว 

 

วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการจัดทําแผนพฒันาปรับปรุงผลการ Peer Review นําเสนอดังนี ้
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

(Executive Summary)

1. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริม

และสนับสนุนความเปน

นานาชาติใหปรากฏอยูในตัว

นิสิตที่เปนแสดงถึงความเปน

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

1. จัดโครงการ

อบรมภาษาอังกฤษ

ทั้งในระดับพื้นฐาน

 ทางดานวิชาชีพ

ใหแกนิสิตวิทยาลัย

ฯ                             

 2. การฝกงานภาค

ฤดูรอนนานน้ําสากล

  1. โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทํางานในอนาคต       

  2. โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

เรียนและการเตรียม

ความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน                

 3. โครงการวิถีธรรม

นําวิชาภาษาอังกฤษ

ประจําภาคตน ป

การศึกษา 2552          

                4. 

โครงการฝกปฏิบัติ

ภาคทะเล

           57,000           

                     

                     

8,000             

                     

                     

                     

                     

                     

8,200             

                     

                     

                     

                

201,518

อ.จิราวุฒิ สร

โยธิน            

                     

    อ.จารุพันธุ

 หนูสมตน    

                     

                     

                     

                   

อ.จารุพันธุ 

หนูสมตน     

                     

                     

                     

  ดร.ศรินยา 

สนิทวงศ ณ 

อยุทธยา

วริศรา บุญมา  

                       

                       

  วริศรา บุญมา

                       

                       

                       

                       

                    

วริศรา บุญมา  

                       

                       

                       

                       

       สุภาวดี 

เลาเฮย

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)
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สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

1. จุดที่ควรพัฒนา
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6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ควรประชาสัมพันธขอมูล

เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ 

และสิ่งอํานวยความสะดวกที่

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ใหบริการความรูแกนิสิต

ในปการศึกษา 

2551 วิทยาลัยฯ 

ไดจัดอบรม

เกี่ยวกับการใชงาน

เครื่องมืออุปกรณ

และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่

วิทยาลัยฯ 

ใหบริการความรู

แกนิสิตแลว

1. เผยแพรทาง 

www.imc.src.ku.ac 

 .th                          

                               

 2. โครงการ

ฝกอบรมหลักสูตร

พนักงานวิทยุ

คมนาคมประจําเรือ

 GMDSS - GOC 

COURSE

.                    

                     

                     

          

308,000.00

                     

                     

                     

                  

อ.แพรว

พรรณ ออ

เรืองเอก

พรวิไร ศรีวิชา

3. ควรสรรหาและจัดสรร

บุคลากรระดับมืออาชีพให

เพียงพอตอการใหบริการ

เครื่องมือและอุปกรณและการ

จัดการเรียนการสอนแกนิสิต

วิทยาลัยฯ ไดสรร

หาและจัดสรร

บุคลากรระดับมือ

อาชีพมาเปน

อาจารยพิเศษ

1. ทําความรวมมือ

กับบริษัทเอกชน 

(MOU) โดยการ

เชิญบุคลากรระดับ

มืออาชีพจาก

บริษัทเอกชนมา

เปนอาจารยพิเศษ

1. วิชา Ship 

construetor

วิชชุลดา อําไพ

4. ควรจัดสรรเงินรายไดของ

วิทยาลัยฯ เพื่อเปนทุน

สนับสนุนการวิจัยใหกับ

คณาจารย

1. จัดสรร

งบประมาณของ

เงินรายได โดยแบง

สวนของงานวิจัย

ใหชัดเจน

1. โครงการ

สนับสนุนบุคลากร

ทํางานวิจัย

D:\my job\ป 2553\ประกันคุณภาพ\แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค01, 02)\สปค.01 วิทยาลัย51.xlsสปค.01 วิทยาลัย51.xlsสปค.013/7/201018:35 2



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)
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ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

5. ควรสงเสิรมใหมีธนาคาร

ขอเสนอโครงการวิจัย 

(Proposal Bank) ภายใน

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

เพื่อความพรอมในการเสนอ

โครงการวิจัย ตอแหลงทุนที่

ใหสนับสนุนงานวิจัยในแหลง

ตางๆ ไดทันที

1. กําหนดนโยบาย

การเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย

1. โครงการการเขียน

โครงการที่

สอดคลองกับ

แผนการพัฒนา

ประเทศ

6. ควรเพิ่มจํานวนโครงการที่

ใหบริการวิชาการแกชุมชนให

มากขึ้นโดยคํานึงถึง

ความสามารถ เครื่องมือและ

อุปกรณที่มีเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและพรอมที่จะ

ใหบริการ

1. ลงพื้นที่สํารวจ

ความตองการของ

ชุมชน

1. จัดโครงการ

บริการวิชาการแก

ชุมชน

1. โครงการเยาวชน

ชาวเรือรูรักทะเล         

           2. โครงการ

เยาวชนศรีราชา "แลน

ใบพายเรือ"

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการไมนอย

กวา 3.5

100,000         

                     

  280,000

คณบดี คณะกรรมการ

ดําเนินงาน

2. โครงการสํารวจ

ความตองการของ

ชุมชนในเขตพื้นที่

บางแสน-พัทยา

สรุปรายงานผลการ

สํารวจความตองการของ

ชุมชน

50,000.00 ดร.ศักรธร 

บุญทวียุวัฒน

3. จัดทําแผนลรดการ

วิชาการแกชุมชน

เอกสารแผนลริการวิชา

การแกชุมชน

10,000.00 ดร.เชิดวงศ 

แสงศุภวานิช

4. โครงการติดตาม 

และประเมินผลตาม

แผนบริการวิชาการ

แกชุมชน

สรุปรายงานผลการติดตาม

 และประเมินผลตามแผน

บริการวิชาการแกชุมชน

 - บุญจิรา ปน

ทอง
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6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 
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ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

7. ควรปรับปรุงการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR: Self Assessment 

Report) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คําอธิบายผลการดําเนินงานใน

แตละมาตรฐานของแตละดัชนี

และองคประกอบใหชัดเจนมี

ความสอดคลองและสัมพันธ

กับเอกสาร หลักฐาน หรือ

รองรอยของการดําเนินงานใน

แตละมาตรฐาน

พัฒนาการเขียน

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

(SAR) ใหชัดเจนมี

ความสอดคลอง

และสัมพันธกับ

เอกสาร หลักฐาน 

หรือรองรอยของ

การดําเนินงานใน

แตละมาตรฐาน

สงบุคลากรเขาอบรม

โครงการจัดการ

ความรูสํานักงาน

เลขานุการคณะวิชา 

เรื่อง "แนวทางการ

รวบรวมขอมูลเพื่อ

สนับสนุนการจัดทํา 

SAR ของคณะวิชาฯ

ดร.ยอดชาย 

เตียเปน

โสภณา คุณุทัย

8. ควรจัดหา รวบรวม และ

จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน 

ภาพถาย และหรือรองรอย

ประกอบการดําเนินงานในแต

ละมาตรฐานของแตละดัชนี 

ในแตละองคประกอบอยางมี

ระบบ เปนระเบียบดูเรียบรอย

สวยงามและงายตอกรเรียกใช

ในการปฏิบัติงานประจําใน

หนาที่ และพรอมรับการ

ตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของ

พัฒนาระบบการ

จัดเก็บหลักฐาน

โดยการกําหนด

หนาที่ที่ชัดเจนใน

แตละโครงการ

ดร.ยอดชาย 

เตียเปน

บุคลากรทุกคน
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8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

9. ควรทบทวนและปรับปรุง

การจัดทําโครงการสรางองคกร

 (Organization Chart) และ

โครงสรางการบริหารงาน 

(Administration Chat) ให

ถูกตองและมีความสอดคลอง

และมีผลในทางปฏิบัติ

ประกอบการปฏิบัติงาน

จัดทําโครงสราง

หนวยงานใหม

โครงการปรับปรุง

โครงสรางของ

หนวยงานภายในใหม

โครงสรางหนวยงานใหม 20,000.00 คณบดี บุญจิรา ปนทอง

องคประกอบที่1

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนงาน

1. วิทยาลัยฯ ยังไมมีการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร

1. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน 

ปณิธาน ใหมีความสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาของ

วิทยาลัยฯ เพือสะทอนการ

ดําเนินงานไดอยางแทจริง

ที่ผานมาวิทยาลัยฯ

 ยังไมมีการ

ทบทวนวิสัยทัศน 

ปณิธาน

จัดใหมีการทบทวน

วิสัยทัศน ปณิธาน

ใหมีความ

สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาของ

วิทยาลัยฯ เพื่อ

สะทอนการดําเนิน

ไดอยางแทจริง

โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน  ที่สอดคลองกับ

การพัฒนาของวิทยาลัยฯ

40,600.00 คณบดี บุญจิรา ปนทอง

2. ควรมีการระดมจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ เพื่อ

เปนกรอบและแนวทางในการ

ดําเนินงาน

ที่ผาน

มหาวิทยาลัยฯ ยัง

ไมมีการระดม

สมองเพื่อจัดทํา

แผนยุทธศาสตร

ของวิทยาลัยฯ

ระดมสมองเพื่อ

จัดทําแผน

ยุทธศาสตรของ

วิทยาลัยฯ เพื่อเปน

กรอบและแนวทาง

ในการดําเนินงาน

โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร

แผนยุทธศาสตรของ

วิทยาลัยฯ

40,600.00 คณบดี บุญจิรา ปนทอง
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(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

2. วิทยาลัยฯ ยังไมมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้และนําผลการประเมิน

มาวิเคราะห

3. ควรมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง ตลอดจนสรุป

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

และรายงานเสนอผูบริหาร

หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําวิทยาลัยฯ ทราบ

ที่ผานมาวิทยาลัยฯ

 มีการประเมินผล

การดําเนินงาน

ของผูบริหารเพียง

อยางเดียวเทานั้น

ยังไมมีการ

ประเมินผลตาม

ตัวบงชี้

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัว

บงชี้ปละ 2 ครั้ง 

และสรุปแนว

ทางการพัฒนา

ปรับปรุง และ

รายงานเสนอ

ผูบริหารหรือที่

ประชุม

คณะกรรมการ

ประจําวิทยาลัยฯ 

ทราบ

รายงานผลการ

ดําเนินงานในที่

ประชุมประจํา

วิทยาลัยฯ

1. ติดตามการ

ประเมินผลตามแผน

สรุปรายงานผลการติดตาม บุญจิรา ปน

ทอง

บุญจิรา ปนทอง

2. การประเมินผลการ

ดําเนินงานของ

ผูบริหารและนําผล

ประเมินมาใชในการ

พัฒนาปรับปรุง

รายงานผลการประเมิน

การดําเนินงานของ

ผูบริหารและแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุง

โสภณา 

คุณุทัย

โสภณา คุณุทัย

3. การประเมินความ

พึงพอใจของบุคลากร

ทุกระดับ

รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

บุคลากรทุกระดับ

โสภณา 

คุณุทัย

โสภณา คุณุทัย
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ตนเอง
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4.2 ชื่อกิจกรรมที่
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่2

การเรียนการสอน

1. ควรสื่อสารประชาสัมพันธ

ถึงความมีอยูและแนวทางการ

ใชประโยชนของเครื่องมือและ

อุปกรณที่มีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีดานพาณิชยนาวี

ของวิทยาลัยฯ ใหนิสิตปจจุบัน

และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ

เผยแพร

ประชาสัมพันธทาง

เวปไซต 

www.imc.src.ku.ac  

    .th

โครงการอบรม

หลักสูตรพันกงาน

วิทยุคมนาคมประจํา

เรือ GMDWW-GOC

 COURSE

อ.แพรว

พรรณ ออ

เรืองเอก

สุภาวดี เลาเฮย

2. ควรจัดกิจกรรมหรือ

โครงการเพื่อสรางโอกาสให

นิสิตหรือผูประกอบการดาน

พาณิชยนาวีไดมีโอกาสเรียนรู

พัฒนาความสามารถในการใช

เครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย

เพื่อความสามารถในการ

แขงขันดานพาณิชยนาวี

เพิ่มโครงการให

ครอบคลุมกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการอบรม

หลักสูตรพันกงาน

วิทยุคมนาคมประจํา

เรือ GMDWW-GOC

 COURSE

อ.แพรว

พรรณ ออ

เรืองเอก

สุภาวดี เลาเฮย

3. ควรดูแลและธํารงรักษา

อาจารยพิเศษและผูรูในชุมชน

ที่มีความรู ความสามารถอยาง

มืออาชีพมาทําหนาที่ทางการ

บริหาร มารวมปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรหรือทําหนาที่

เปนผูสอนในรายวิชาของ

หลักสูตรการศึกษาเสมือนหนึง

เปนคณาจารยหรือบุคลากร

ประจําของวิทยาลัยฯ

จัดรูปแบบการเรียน

การสอนที่มีเนื้อหา

เกี่ยวของกับวิชาโดย

เชิญ อ.พิเศษ สอน

บางหัวขอที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน

1. วิชา Introduction 

Naval                       

2. วิชา Offshore

วิชชุลดา อําไพ
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6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

4. ควรจัดกิจกรรมหรือ

โครงการที่มีความเปนรูปธรรม

ในการมีสวนรวมในการพัฒนา

งานดานพาณิชยนาวีกับ

หนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนโดยมีการจัดทําสัญญา

ขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการ

วิทยาลัยฯ มีการ

ทําสัญญาขอตกลง

ความรวมมือทาง

วิชาการกับ

ภาคเอกชน แตยัง

ไมมีการจัด

กิจกรรมรวมกัน

อยางเปนรูปธรรม

ติดตามเพื่อหารือ

ประเด็นในการ

พัฒนา

1.โครงการสํารวจ

ความตองการของ

ผูประกอบการ/

สัมมนาผูประกอบการ

สรุปผลการสํารวจความ

ตองการของผูประกอบการ

50,000.00 คณบดี วิทยาลัยฯ

2. โครงการเสวนา

วิชาการสําหรับ

ผูประกอบการการ

เดินเรือ

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 70 

ของกลุมเปาหมาย

100,000.00 คณบดี วิทยาลัยฯ

5. ควรจัดทําแผนงบประมาณ

ระยะ 3-5 ป ดานอัตรากําลัง

คณาจารยและบุคลากร และ

สรรหาคณาจารยและบุคลากร

เพื่อรองรับปริมาณงานดานการ

เรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา เพื่อการธํารง

รักษามาตรฐานและประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษาดาน

พาณิชยนาวี

มีการสงเสริมให

บุคลากรไดเขารับ

การฝกอบรม

เฉพาะดานและ

สงเสริมใหมี

การศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น

โครงการจัดทําแผน

บริหาร

ทรัพยากรบคคลตาม

สมรรถนะหลัก

ประจําปงบประมาณ 

2553

แผนบริหารทรัพยากร

บุคคล

สุภาวดี เลา

เฮย

สุภาวดี เลาเฮย
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6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

6. ควรสงเสริมและสนับสนุน

คณาจารยปจจุบันและอาจารย

พิเศษ สรางและพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการเพื่อใช

ประกอบการพิจารณาเลื่อน

วิทยฐานะในตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย

 และศาสตราจารยใหเพิ่มมาก

ขึ้น

จัดหาแหลง

งบประมาณในการ

ใชจายสําหรับการ

สรางผลงาน

โครงการสนับสนุน

และสรางแรงจูงใจ

ใหอาจารยทํางานวิจัย

จํานวนโครงการวิจัยปละ

ไมนอยกวา 2 เรื่อง

งบประมาณ

จากสํานัก

งายวิทยาเขต

คณบดี วิทยาลัยฯ

7. ควรสงเสริมและสนับสนุน

งบประมาณใหบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการในการศึกษา

ตอระดับสูงเพื่อการนําความรู 

ความสามารถและ

ประสบการณมาใชในการ

พัฒนางานในหนาที่ หรือ

ปฏิบัติงานดานการเรียนการ

สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

กับพาณิชยนาวี

มีการสงเสริมให

บุคลากรไดเขารับ

การฝกอบรม

เฉพาะดานและ

สงเสริมใหมี

การศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น

สนับสนุนและ

สงเสริมบุคลากร

สายสนับสนุนให

ไดรับการอบรม

หรือศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทที่

เกี่ยวของกับ

ทางดานพาณิชยนาวี

โครงการจัดสรรทุน

สําหรับศึกษาตอ

ใหกับอาจารยและ

บุคลากร

สงเสริมปละ

สนับสนุนใหบุคลากร

สายวิชาการและสาย

สนับสนุนศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาและศึกษา

เพิ่มขึ้น

200,000.00 คณบดี คณะกรรมการ

ทุนประจํา

วิทยาลัยฯ
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6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

8. ควรจัดหา และจัดเก็บ

เอกสาร หลักฐาน ภาพถาย

หรือรองรอยประกอบการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ใหครบถวน สอดคลอง

และรองรับตอการเขียน

คําอธิบายผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานในแตละ

มาตรฐานในแตละดัชนีของ

องคประกอบประกันคุณภาพ

พัฒนาการเขียน

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

(SAR) ใหชัดเจนมี

ความสอดคลอง

และสัมพันธกับ

เอกสาร หลักฐาน 

หรือรองรอยของ

การดําเนินงานใน

แตละมาตรฐาน

ดร.ยอดชาย 

เตียเปน

โสภณา คุณุทัย

9. การจัดการเรียนการสอน

ใหกับนิสิตปจจุบัน ควรมีความ

เปนนานาชาติอยางแทจริงโดย

มีความเปนนานาชาติทั้งใน

ดานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและตัวนิสิตผูเรียน

วิทยาลัยฯ มีการ

สงเสริมใหนิสิต

ไดศึกษาพัฒนา

และจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ที่มีความเปน

นานาชาติ

จัดโครงการการ

แผนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ

  1. โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทํางานในอนาคต       

  2. โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

เรียนและการเตรียม

ความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน                

 3. โครงการวิถีธรรม

นําวิชาภาษาอังกฤษ

ประจําภาคตน ป

การศึกษา 2552          

                4. 

โครงการฝกปฏิบัติ

ภาคทะเล

           57,000           

                     

                     

8,000             

                     

                     

                     

                     

                     

8,200             

                     

                     

                     

                

201,518

อ.จิราวุฒิ สร

โยธิน            

                     

    อ.จารุพันธุ

 หนูสมตน    

                     

                     

                     

                   

อ.จารุพันธุ 

หนูสมตน     

                     

                     

                     

  ดร.ศรินยา 

สนิทวงศ ณ 

อยุทธยา

วริศรา บุญมา  

                       

                       

  วริศรา บุญมา

                       

                       

                       

                       

                    

วริศรา บุญมา  

                       

                       

                       

                       

       สุภาวดี 

เลาเฮย
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2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 3

การพัฒนานิสิต

1. วิทยาลัยฯ ยังไมมีโครงการ

อบรมเพื่อพัฒนาประสบการณ

วิชาชีพแกศิษยเกา

1. ควรจัดการอบรมโครงการ

ตางๆ เพื่อพัฒนาประสบการณ

วิชาชีพแกศิษยเกา

สํารวจความ

ตองการเรียนรูของ

ศิษยเกา และจัดทํา

โครงการที่

สอดคลอง

โครงการฝกอบรม

เทคนิคการใชสีทาง

เรือ

5,650.00 วริศรา บุญมา

2. วิทยาลัยฯ ยังไมมีการสํารวจ

ความตองการจําเปนของนิสิต

ชั้นปที่ 1

2. ควรสํารวจความตองการ

จําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 และ

ทําการสรุปผลการสํารวจเพื่อ

นํามาใชปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับ

ความตองการจริงของนิสิต

จําทําแบบสํารวจ

ความตองการของ

นิสิตป 1 ชวงภาค

เรียนปลาย

โครงการสํารวจ

ความตองการจําเปน

ของนิสิตชั้นปที่ 1

สรุปรายงานผลการ

สํารวจความตองการ

จําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1

โสภณา 

คุณุทัย

โสภณา คุณุทัย
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2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

3. วิทยาลัยฯ ยังไมมีการ

ประเมินคุณภาพการใหบริการ

ทั้ง 5 เรื่อง

3. ควรมีการประเมินคุณภาพ

ของการใหบิรการทั้ง 5 เรื่อง คือ

 การบริการดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน

 การบริการดานกายภาพที่

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 

การบริการดานการแนะแนว

และการใหคําปรึกษา การ

บริการขอมูลขาวสาร และการ

จัดโครงการเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพเพื่อ

นําผลการประเมินมา

พัฒนาการบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา

ที่ผานมา วิทยาลัยฯ

 ยังไมมีการ

ประเมินคุณภาพ

การใหบริการทั้ง 5 

เรื่อง

จัดทําการประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการทั้ง 5 เรื่อง

 คือการบริการดาน

สิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อตอการ

เรียน การบริการ

ดานกายภาพที่

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของนิสิต การ

บริการดานการ

แนะแนวและการ

ใหคําปรึกษา การ

บริการขอมูล

ขาวสาร และการจัด

โครงการเพื่อ

พัฒนา

ประสบการณทาง

วิชาชีพเพื่อนําผล

การประเมินมา

พัฒนาการบริการ

แกนิสิตและศิษยเกา

1. โครงการทัศน

ศึกษาและเยี่ยมชม

เรือสินคาประจําป 

2552                        

2. โครงการอบรม

เทคนิคการใชสีทาเรือ

                                 

3. โครงการกาวแรก

สูการทํางาน              

4. โครงการ Seman 

game ครั้งที่ 4             

  5. โครงการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร                     

6. โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทํางานในอนาคต

ระดับความพึงพอใจไม

นอยกวา 3.00

14,086.00      

                     

                     

                     

      5,650.00  

                     

                     

     5,916.66   

                     

   44,000.00   

                     

                 

72,000.00      

               

19,944.00

นิติเวศ ทอง

นุช                

                     

                    

 ศิริรัตน จึง

รุงเรืองถาวร  

                     

    ดร.ยอด

ชาย เตียเปน 

ดร.ศรินยา 

สนิทวงศ ณ 

อยุธยา         

 ดร.ศรินยา 

สนิทวงศ ณ 

อยุธยา       

จิรวุฒิ สร

โยธิน

วริศรา บุญมา

องคประกอบที่ 4

การวิจัย

1. ควรสรางและพัฒนาระบบ

และกลไกการพัฒนาความรู 

ความสามารถและ

ประสบการณการวิจัยดาน

พาณิชยนาวีใหกับคณาจารย

และบุคลากรของวิทยาลัยฯ

สงคณาจารยและ

บุคลากรเขารวม

อบรมสัมนาดาน

การวิจัยกับ

หนวยงานตางๆ ที่

จัดอบรม

คณบดี อาจารยและ

บุคลากร
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2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

2. ควรสรางและพัฒนาความ

รวมมือการสรางผลงานวิจัย

และงานสรางสรรครวมกับ

คณะตางๆ ภายในวิทยาเขตศรี

ราชาหรือภาครัฐและเอกชนใน

ลักษณะการทําวิจัยรวมกัน

วิทยาลัยฯ มีการ

สรางและพัฒนา

ผลงานวิจัยรวมกับ

คณะตางๆ ภายใน

วิทยาเขตศรีราชา 

และบางเขนหรือ

ภาครัฐและเอกชน

ในลักษณะการทํา

วิจัยรวมกันอยูแลว

โครงการความ

รวมมือทางวิชาการ

และการวิจัยรวมกับ

หนวยงานภายนอก

บันทึกขอตกลงทาง

วิชาการและการวิจัย

วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ

3. การจัดหาหรือจัดสรรทุน

สนับสนุนการวิจัยใหกับ

คณาจารยและบุคลากรเพื่อการ

ทําวิจัยใหเพิ่มมากขึ้น

จัดสรรเงินรายได

สวนหนึ่งสําหรับ

สรางแรงจูงใจใน

การทําวิจัย

โครงการสนับสนุน

และสรางแรงจูงใจ

ใหอาจารยทํางานวิจัย

งบประมาณ

จาก

สํานักงาน

วิทยาเขตฯ

คณบดี วิทยาลัยฯ

4. ควรจัดเตรียมความพรอม

และสรางระบบฐานขอมูลการ

วิจัยของวิทยาลัยฯ ที่มี

แนวโนมปริมาณเพิ่มมากขึ้น

จัดทําคลังของ

โครงการวิจัยเพื่อ

รองรับงานวิจัย

วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ

5. ควรจัดรางวัลหรือสิ่งจูงใจ

ในกรณีที่ผลงานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชในทางปฏิบัติจริง เชน

 ความสามารถถายทอดสูชุมชน

 หรือความสามารถในเชิง

พาณิชย

จัดทําเวที

ประชาสัมพันธ

งานที่สามารถ

นําไปใชงานไดจริง

และมอบรางวัล

โครงการสนับสนุน

และสรางแรงจูงใจ

ใหอาจารยทํางานวิจัย

งบประมาณ

จาก

สํานักงาน

วิทยาเขตฯ

คณบดี วิทยาลัยฯ
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2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

6. ควรจัดทําวารสารเพื่อการ

ตีพิมพเผยแพรผลงานการวิจัย

และงานสรางสรรคดาน

พาณิชยนาวีในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

จัดทําวารสาร

รวบรวมผลงานวิจัย

โครงการจัดทํา

วารสารรายไตรมาส

วารสารรวมผลงานวิจัย

วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติอยางนอยปละ 4

 ฉบับ

5,000.00 สุนิษา พลัง

พรกิจ

สุนิษา พลัง

พรกิจ

7. ควรจัดใหมีการประชุม

วิชาการเสนอผลงานการวิจัย

และผลงานสรางสรรค

ระดับชาติหรือนานาชาติดาน

พาณิชยนาวี

สรางเครือขายกับ

หนวยงานที่

เกี่ยวของดาน

พาณิชยนาวีพื่อ

จัดทําการสํารวจ

เกณฑที่เปน

ประโยชนตอดาน

พาณิชยนาวี

โครงการเสวนา

วิชาการสําหรับ

ผูประกอบการเดินเรือ

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 70 

ของกลุมเปาหมาย

100,000.00 วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ

องคประกอบที่ 5

การบริการวิชาการแกสังคม

1. การนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการ

เรียนการสอนและวิจัยควรทํา

บันทึกไวในแผนการสอนหรือ

แผนงานวิจัยใหชัดเจน

กําหนดใหมีการ

สอดแทรกเนื้อหา

งานวิจัยงานบริการ

วิชาการอยูใน

แผนการสอน

คณบดี อาจารย

องคประกอบที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 -ไมพบจุดออน-  -ไมมีขอเสนอแนะ-
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2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 7

การบริหารและจัดการ
1. โครงสรางการบริหารงาน

ไมชัดเจน

1. ควรปรับปรุงแผนภูมิ

โครงสรางองคกรและ

โครงสรางการบริหารงานที่

ชัดเจน

ปรับปรุงโครงสราง

องคกรและ

โครงสรางการ

บริหารงานที่ชัดเจน

โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร พ.ศ.2553

โครงสรางองคกรใหม 40,600.00 คณบดี บุญจิรา ปนทอง

2. ควรนําขอมูลตารางการ

พัฒนาบุคลากรแจงให

ผูเกี่ยวของทราบ และควรมี

การสํารวจความตองการของ

บุคลากรทั้งในสายอาจารยและ

สายสนับสนุนใหไดรับการ

ฝกอบรมตามเกณฑที่วิทยาลัยฯ

 กําหนดตลอดจนสนับสนุน

งบประมาณเพื่อใหบุคลากรมี

คุณภาพตามเปาหมาย 

โดยเฉพาะการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้นและการขอ

ผลงานทางวิชาการ

วิทยาลัยฯ มีการ

จัดสรรทุนเพื่อ

การศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น

ใหกับบุคลากร

และไดสงบุคลากร

เขาอบรมกับ

หนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของกับสาย

งานที่แตละบุคคล

รับผิดชอบอยาง

ตอเนื่อง

1. เผยแพรแผน

บุคลากร                 

2. สงบุคลากรเขา

รับการอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะการ

ทํางาน

ศักยภาพของบุคลากร

เพิ่มขึ้น

สุภาวดี เลา

เฮย

สภุาวดี เลาเฮย
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2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ
1. แผนกลยุทธทางการเงินควร

มีการวิเคราะหขอมูลที่มาจาก

แหลงเงินงบประมาณจากทุก

แหลง ทั้งจากงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได 

ตลอดจนรายไดอื่นๆ ที่ได

รับมาแสดงการจัดสรรการใช

จายในหมวดตางๆ อยางเปน

รูปธรรม และรายงานเสนอ

ผูบริหารหรือที่ประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ

 ทราบ

จัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงิน

โครงการจัดทําแผน

กลยุทธทางการเงิน

แผนกลยุทธทางการเงิน แพรวพรรณ

 ออเรืองเอก

วนิดา เผือกจิตร

2. ควรมีการตรวจสอบและ

ควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงิน

ของคณะตามหลักเกณฑที่

ถกูตองอยางนอยปละ 1 ครั้ง

วิทยาลัยฯ ได

จัดการตรวจสอบ

ภายในจาก

หนวยงานอื่น

มีการตรวจสอบ

ภายในจาก

หนวยงานอื่น

จัดการตรวจสอบ

ภายในจากหนวยงาน

อื่น

รายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน

แพรวพรรณ

 ออเรืองเอก

วนิดา เผือกจิตร

องคประกอบที่ 9
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2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 ชื่อโครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 ชื่อกิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2553 7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน

1. ยังขาดกระบวนการให

ความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพแกนิสิต

1. วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมใหมี

กระบวนการใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพแก

นิสิต เพื่อนิสิตจะไดนําไปใช

จริงกับกิจกรรมนิสิตและ

ผลักดันใหนิสิตเขามามีสวน

รวมในการประกันคุณภาพของ

วิทยาลัยฯ ตลอดจนกระตุนให

นิสิตใชกระบวนการคุณภาพ

ในการพัฒนาคุณภาพของ

กิจกรรมหรือโครงการตางๆ 

ของนิสิต

ใหความรู เนื้อหา

ดานประกัน

คุณภาพการศึกษา

แกนิสิต

โครงการ

ปฐมนิเทศนนิสิตใหม

91,500.00 คณบดี บุคลากร

2. การกําหนดเปาหมายในแต

ละปควรกําหนดจากเกณฑการ

ประเมิน อันไดแก จํานวนขอ 

และรอยละไมใชกําหนดจาก

ผลการประเมิน

กําหนดเปาหมาย

ใหชัดเจน

ประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ 

ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ

กําหนดเปาหมาย

เปาหมายที่ชัดเจน ดร.ยอดชาย 

เตียเปน

น.ส.โสภณา 

คุณุทัย

หมายเหตุ   ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดใหเห็นในแตละเดือน

คําอธิบาย

          ชองที่ 1 สรุปจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก กรณีจุดที่ควรพัฒนา กับขอเสนอแนะไมสอดคลองกันใหจัดทําแนวทางการแกไขทั้ง 2 รายการ

          ชองที่ 2 สรุปขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก

          ชองที่ 3 หนวยงานวิเคราะหตนเองวา สามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกไดหรือไม เพราะเหตุใด หรือมีการดําเนินการแลว

          ชองที่ 4 หนวยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก

          ชองที่ 4.1 ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) หมายถึง กิจกรรมประจําปการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไวในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได

          ชองที่ 4.2 ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการ หมายถึง กระบวนการยอยในการดําเนินงานใหไดตามภารกิจ หรือใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผล

                       ทั้งนี้ในชองที่ 4.1 และ 4.2 หนวยงานจะแสดงขอมูลสงมาที่สํานักประกันคุณภาพ หรือจะจัดเก็บไวเปนขอมูลของหนวยงานเพื่อเปนหลักฐานในการประเมินฯ ก็ได

          ชองที่ 5 เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) เพื่อใชในการรายงานความกาวหนา

          ชองที่ 6 ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน
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NO. สปค.02

หนวยงาน   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

รายงาน ณ วันที่   9 เมษายน 2553

ปรับปรุงครั้งที่    2

8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

บทสรุปผูบริหาร (Executlve 

Summary)

1. จัดโครงการอบรม

ภาษาอังกฤษทั้งในระดับพื้นฐาน

 ทางดานวิชาชีพใหแกนิสิต

วิทยาลัยฯ

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ

การทํางานในอนาคต

ระดับความพึงพอใจ 3.78 2 100 19,944.00 อ.จิราวุฒิ สรโยธิน วริศรา บุญมา ต.ค.52-ก.ย.53

2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนและการเตรียมความพรอม

ในการปฏิบัติงาน

ระดับความพึงพอใจ 4.14 2 100 3,140.00 อ.จารุพันธุ หนูสม

ตน

วริศรา บุญมา

3. โครงการวิถีธรรมนําวิชา

ภาษาอังกฤษประจําภาคตน ป

การศึกษา 2552

ระดับความพึงพอใจ 4.63 2 100 1,950.00 อ.จารุพันธุ หนูสม

ตน

วริศรา บุญมา 24 พ.ย. 52 - 26 

ก.พ. 53

2. การฝกงานภาคฤดูรอน

นานน้ําสากล

4. โครงการฝกปฏิบัติภาคทะเล 2 100 201,518.00 ดร.ศรินยา สนิท

วงศ ณ อยุธยา

สุภาวดี เลาเฮย มี.ค. - พ.ค. 53

3. ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ

เครื่องมือ อุปกรณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่วิทยาลัยฯ 

ใหบริการความรูแกนิสิตผาน

ทาง www.imc.src.ku.ac.th

เผยแพรทาง 

www.imc.src.ku.ac.th

2 100 น.ส.พรวิไล  ศรี

วิชา

9. หมายเหตุ

แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

(....... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

(   /   )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

หนาที่ 1 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

4. จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับ

การใชงานเครื่องมือ อุปกรณ

และสิ่งอํานวยความสะดวกที่

วิทยาลัยฯ ใหบริการความรูแก

นิสิต

1. โครงการอบรมหลักสูตรพนักงาน

วิทยุคมนาคมประจําเรือ 

GMDSS-GOC COURSE

2 100 308,000.00 คณบดี อ.แพรวพรรณ ออ

เรืองเอก

โครงการอบรม Ship Constuctor 2008 2 100 1,250.00 ดร.ยอดชาย เตียเปน วริศรา บุญมา 15 พ.ย. 52 - 28 

ก.พ. 53

5. เชิญบุคลากรระดับมืออาชีพ

จากบริษัทเอกชนที่ทําความ

รวมมือกับวิทยาลัยฯ มาเปน

อาจารยพิเศษ

1. วิชา Ship Constuction 2 100 60,000.00 ดร.ยอดชาย เตียเปน น.ส.วิชชุลดา  

อําไพ

6. จัดสรรงบประมาณของเงิน

รายได โดยแบงสวนของ

งานวิจัยใหชัดเจน

1. โครงการสนับสนุนบุคลากร

ทํางานวิจัย

0 นําเสนอที่

ประชุมประจํา

วิทยาลัยฯ 

พิจารณากอน

7. กําหนดนโยบายการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัย

2. โครงการเขียนโครงการที่

สอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ

0 นําเสนอที่

ประชุมประจํา

วิทยาลัยฯ 

พิจารณากอน

8.  ลงพื้นที่สํารวจความตองการ

ของชุมชน

1. จัดโครงการบริการวิชาการแก

ชุมชน

1. โครงการเยาวชนชาวเรือรู

รักทะเล

ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 3.5

2 100 100,000.00 คณบดี คณะกรรมการ

ดําเนินงาน

2. โครงการเยาวชนศรีราชา 

"แลนใบพายเรือ"

" 2 100 280,000.00 คณบดี คณะกรรมการ

ดําเนินงาน

2.. โครงการสัมนาความตองการของ

ชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันกับภูมิภาคอื่น

สรุปรายงานผลการสํารวจความ

ตองการของชุมชน

0 50,000.00 ดร.ศักรธร บุญ

ทวีวุวัฒน

ม.ค. - ก.พ. 53

หนาที่ 2 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

3. จัดทําแผนบริการวิชาการแกชุมชน เอกสารแผนบริการวิชาการแก

ชุมชน

0 100,000.00 ดร.เชิดวงศ แสงศุภ

วานิช

มี.ค.-53

4. โครงการติดตามและประเมินผล

ตามแผนบริการวิชาการแกชุมชน

สรุปรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลตามแผนบริการ

วิชาการแกชุมชน

0 บุญจิรา ปนทอง มี.ค.-53

9. พัฒนาการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ให

ชัดเจนมีความสอดคลองและ

สัมพันธกับเอกสาร หลักฐาน 

หรือรองรอยของการดําเนินงาน

ในแตละมาตรฐาน

1. สงบุคลากรเขาอบรมโครงการ

จัดการความรูสํานักงานเลขานุการ

คณะวิชา เรื่อง "แนวทางการ

รวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

จัดทํา SAR ของคณะวิชาฯ

2 100 ดร.ยอดชาย เตียเปน น.ส.โสภณา คุณุทัย

10. พัฒนาระบบการจัดเก็บ

หลักฐานโดยการกําหนดหนาที่ 

ที่ชัดเจนในแตละโครงการ

1 60 ดร.ยอดชาย เตียเปน บุคลากรทุกคน

11. จัดทําโครงสรางอคกร 

(Organization Chart) และ

โครงสรางการบริหารงานให

ถูกตองและมีความสอดคลอง 

และมีผลในทางปฏิบัติ

โครงการปรับปรุงโครงสราง

หนวยงานใหม

โครงสรางหนวยงานใหม 0 20,000.00 คณบดี บุญจิรา ปนทอง

หนาที่ 3 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

 และแผนงาน

1. ทบทวนวิสัยทัศน ปณิธาน 

ใหมีความสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาของวิทยาลัยฯ 

เพื่อสะทอนการดําเนินงานได

อยางแทจริง

1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พ.ศ.

2553

วิสัยทัศน ที่สอดคลองกับการ

พัฒนาของวิทยาลัยฯ

2 100 40,600.00 คณบดี น.ส.บุญจิรา  ปน

ทอง

ต.ค.-52

2. ระดมสมองเพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ เพื่อ

เปนกรอบและแนวทางในการ

ดําเนินงาน

1. โครงการจัดทําแผนยทุธศาสตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พ.ศ.

2553

แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ 2 100 40,600.00 คณบดี น.ส.บุญจิรา  ปน

ทอง

ต.ค.-52

3. ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ปละ 2 ครั้ง และ

สรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

 และรายงานเสนอผูบริหารหรือ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยฯ ทราบ

รายงานผลการดําเนินงานในที่

ประชุมประจําวิทยาลัยฯ

1. ติดตามการประเมินผลตาม

แผน

สรุปรายงานผลการติดตาม 0 บุญจิรา ปนทอง บุญจิรา ปนทอง

2. การประเมินผลการ

ดําเนินงานของผูบริหารและ

นําผลประเมินมาใชในการ

พัฒนาปรับปรุง

รายงานผลการประเมินการ

ดําเนินงานของผูบริหารและแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุง

0 โสภณา  คุณุทัย โสภณา  คุณุทัย เม.ย.-53

หนาที่ 4 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

3. การประเมินควมพึงพอใจ

ของบุคลากรทุกระดับ

รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรทุกระดับ

0 โสภณา  คุณุทัย โสภณา  คุณุทัย เม.ย.-53

องคประกอบที่2

การเรียนการสอน

1. เผยประชาสัมพันธถึงความมี

อยูและแนวทางการใช

ประโยชนของเครื่องมือและ

อุปกรณที่มีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีดานพาณิชยนาวีของ

วิทยาลัยฯ ใหนิสิตปจจุบันและ

ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานทาง

 www.imc.src.ku.ac.th

โครงการอบรมหลักสูตรพนักงาน

วิทยุคมนาคมประจําเรือ 

CMDSS-GOC COURSE

2 100 อ.แพรวพรรณ ออ

เรืองเอก

สุภาวดี เลาเฮย

2. เพิ่มโครงการใหครอบคลุมกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการอบรมหลักสูตรพนักงาน

วิทยุคมนาคมประจําเรือ 

CMDSS-GOC COURSE

2 100 อ.แพรวพรรณ ออ

เรอืงเอก

สุภาวดี เลาเฮย

3. จัดรูปแบบการเรียนการสอน

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิชาโดย

เชิญ อ.พิเศษ สอนบางหัวขอที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

1. วิชา Introduction Naval 1 55 120,000.00 น.ส.วิชุชลดา อําไพ

2. วิชา Offshore 2 55 60,000.00 น.ส.วิชุชลดา อําไพ

3. โครงการฝกอบรมโปรแกรม 

Ship Constructor 2008

2 100 1,250.00 ดร.ยอดชาย เตียเปน น.ส.วริศรา บุญมา 15 พ.ย. - 28 ก.พ. 

53

หนาที่ 5 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

4. ติดตามเพื่อหารือประเด็นใน

การพัฒนา

1. โครงการสํารวจความตองการของ

ผูประกอบการ/สัมมนาผูประกอบการ

สรุปผลการสํารวจความตองการ

ของผูประกอบการ

2 100 50,000.00 คณบดี วิทยาลัยฯ 19-มี.ค.-53

2. โครงการเสวนาวิชาการสําหรับ

ผูประกอบการเดินเรือ

2 100 120,764.30 คณบดี วิทยาลัยฯ 19-มี.ค.-53

5. จัดหาแหลงงบประมาณใน

การใชจายสําหรับการสราง

ผลงาน

โครงการสนับสนุนและสราง

แรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย

จํานวนโครงการวิจัยปละไมนอย

กวา 2 เรื่อง

1 10 งบประมาณจาก

สํานักงานวิทยาเขต

คณบดี วิทยาลัยฯ

6. สนับสนุนและสงเสริม

บุคลากรสายสนับสนุนนให

ไดรับการอบรม หรือศึกษาตอ

ระดับปริญญาโทที่เกี่ยวของกับ

สายงาน

โครงการจัดสรรทุนสําหรับศึกษาตอ

ใหกับอาจารยและบุคลากร

สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนศึกษาตอในระดับ

ที่สูงขึ้น

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาและศึกษาเพิ่มขึ้น

0 200,000.00 คณบดี คณะกรมการทุน

ประจําวิทยาลัยฯ

7. พัฒนาการเขียนรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) ให

ชัดเจนมีความสอดคลองและ

สัมพันธกับเอกสาร หลักฐานหรื

อองรอยของการดําเนินงานใน

แตละมาตรฐาน

พัฒนาการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ใหชัดเจนมีความ

สอดคลองและสัมพันธกับเอกสาร 

หลักฐานหรือรองของการดําเนินงาน

ในแตละมาตรฐาน

สงบุคลากรเขาอบรมแนว

ทางการเขียน SAR

SAR ที่ไดรับการพัฒนา 2 100 ดร.ยอดชาย เตียเปน โสภณา  คุณุทัย ธ.ค.-52

8. จัดโครงการแผนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ

นําเขาที่ประชุม

ประจําวิทยาลัยฯ 

พิจารณากอน

องคประกอบที่ 3

การพัฒนานิสิต

1. สํารวจความตองการเรียนรู

ของศิษยเกา และจัดทําโครงการ

ที่สอดคลอง

โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสี

ทางเรือ

2 100 5,650.00 วริศรา บุญมา

หนาที่ 6 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

2. จําทําแบบสํารวจความ

ตองการของนิสิตป 1 ชวงภาค

เรียนปลาย

โครงการสํารวจความตองการจําเปน

นิสิตชั้นปที่ 1

สรุปรายงานผลการสํารวจความ

ตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1

0 โสภณา โสภณา

3. จัดทําการประเมินคุณภาพ

การใหบริการทั้ง 5 เรื่อง คือการ

บริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อตอการเรียน การ

บริการดานกายภาพที่สงเสริม

คุณภาพชีวิตของนิสิต การ

บริการดานการแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา การบริการ

ขอมูลขาวสาร และการจัด

โครงการเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพเพื่อนํา

ผลการประเมินมาพัฒนาการ

บริการแกนิสิตและศิษยเกา

1. โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชม

เรือสินคาประจําป 2552                      

  2. โครงการอบรมเทคนิคการใชสีทา

เรือ                                 3. โครงการ

กาวแรกสูการทํางาน              4. 

โครงการ Seman game ครั้งที่ 4          

     5. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร                     6. โครงการ

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานใน

อนาคต

ระดับความพึงพอใจไมนอยกวา 

3.00

2 100 14,086.00              

                              

                              

 5,650.00                

                               

  5,916.66               

            44,000.00  

                              

         72,000.00      

               19,944.00

นิติเวศ ทองนุช       

                               

                    ศิริรัตน

 จึงรุงเรืองถาวร       

                    ดร.

ยอดชาย เตียเปน 

ดร.ศรินยา สนิท

วงศ ณ อยุธยา         

 ดร.ศรินยา สนิท

วงศ ณ อยุธยา       

จิรวุฒิ สรโยธิน

วริศรา บุญมา

องคประกอบที่ 4

การวิจัย

1. จัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่ง

สําหรับสรางแรงจูงใจในการทํา

วิจัย

โครงการสนับสนุนและสราง

แรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัย

1 10 งบประมาณจาก

สํานักงานวิทยา

เขตฯ

คณบดี วิทยาลัยฯ

2. จัดทําคลังของโครงการวิจัย

เพื่อรองรับงานวิจัย

0 วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ

3. จัดทําเวทีประชาสัมพันธงาน

ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง

และมอบรางวัล

โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 2 100 งบประมาณจาก

สํานักงานวิทยา

เขตฯ

คณบดี วิทยาลัยฯ 9-ม.ค.-53

หนาที่ 7 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

4. จัดทําวารสารรวบรวม

ผลงานวิจัย

โครงการจัดทําวารสารรายไตรมาส วารสารรวมผลงานวิจัยวิทยาลัยฯ 

อยางนอยปละ 4 ฉบับ

0 5,000.00 สุนิษา พลังพรกิจ สุนิษา พลังพรกิจ ต.ค. 52- ก.ย. 53

5. สรางเครือขายกับหนวยงานที่

เกี่ยวของดานพาณิชยนาวีพื่อ

จัดทําการสํารวจเกณฑที่เปน

ประโยชนตอดานพาณิชยนาวี

โครงการเสวนาวิชาการสําหรับ

ผูประกอบการเดินเรือ

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย

2 100 150,000.00 คณบดี วิทยาลัยฯ 19-มี.ค.-53

องคประกอบที่ 5

การบริการวิชาการแกสังคม

1. กําหนดใหมีการสอดแทรก

เนื้อหางานวิจัยงานบริการ

วิชาการอยูในแผนการสอน

ประชุมอาจารย รายงานการประชุม อาจารยประจํา

วิทยาลัยฯ

องคประกอบที่ 6

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - กรรมการไมพบขอควร

ปรับปรุงแกไข -

องคประกอบที่ 7

การบริหารและจัดการ

1. ปรับปรุงโครงสรางองคกร

และโครงสรางการบริหารงานที่

ชัดเจน

โครงการปรับปรุงโครงสราง

หนวยงานใหม

โครงการสรางองคกรใหม 0 40,000.00 คณบดี น.ส.บุญจิรา  ปน

ทอง

หนาที่ 8 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

2. เผยแพรแผนพัฒนาบุคลากร 

และสงบุคลากรเขารับการอบรม

เพื่อพัฒนาทักษะการทํางาน

ศักยภาพของบุคลากรเพิ่มขึ้น 1 50 สุภาวดี เลาเฮย สุภาวดี เลาเฮย

องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

1. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โครงการจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงิน

แผนกลยุทธทางการเงิน 0 0 อ.แพรวพรรณ ออ

เรืองเอก

วนิดา เผือกจิตร มี.ค.-53

2. จัดใหมีการตรวจสอบภายใน

จากหนวยงานอื่น

จัดการตรวจสอบภายในจาก

หนวยงานอื่น

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 2 100 อ.แพรวพรรณ ออ

เรืองเอก

วนิดา เผือกจิตร 22-23 เม.ย. 53

องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน

1. ใหความรู เนื้อหาดานประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนิสิต

1. โครงการปฐมนิเทศนนิสิตใหม 2 100 91,500.00 คณบดี วิทยลัยฯ มิ.ย.-52

2. กําหนดเปาหมายการจัดทํา

ประกันคุณภาพใหชัดเจน

ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพฯ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อ

กําหนดเปาหมาย

เปาหมายที่ชัดเจน 2 100 ดร.ยอดชาย เตียเปน น.ส.โสภณา คุณุทัย 13-ต.ค.-53

คําอธิบาย

          ชองที่ 1 หนวยงานเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนงานในการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 4)

          ชองที่ 3 ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการ หมายถึง กระบวนการยอยในการดําเนินงานใหไดตามภารกิจ หรือใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผล (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 4.2)

          ชองที่ 4 เสนอตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) เพื่อใชในการรายงานความกาวหนา (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 5)

          ชองที่ 5 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมใหหนวยงานกรอกตัวเลขระบุระดับของผลการดําเนินงานเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

0 = ยังไมไดดําเนินงาน

1 = อยูระหวางดําเนินงาน

2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น

          ชองที่ 6 รอยละของผลสําเร็จของโครงการ ใหพิจารณาจากกิจกรรมภายใตโครงการที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นตอกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ

          ชองที่ 2 ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) หมายถึง กิจกรรมประจําปการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไวในแผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได (คัดลอกจาก สปค.01 ชองที่ 4.1)

หนาที่ 9 จาก 10



8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

9. หมายเหตุ1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

8. ผูรับผิดชอบ

          ชองที่ 7 งบประมาณที่ใชจริงในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่กําหนด (เปรียบเทียบกับ สปค.01 ชองที่ 7)

          ชองที่ 8 กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

                       8.1 ผูกํากับดูแล  หมายถึง  ผูบริหารที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว

                       8.2 ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรม รวมถึงผูที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูล

          ชองที่ 9 หมายเหตุ เปนการระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

หนาที่ 10 จาก 10



 
 

 
 

บทท่ี 5 
 

 
 



บทที่ บทที่ บทที่ 55 5  
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมินขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมินขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน   

  
 

5.1 ขอมูลพ้ืนฐานเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

 
ตารางรายงานผลการดําเนินงานสําหรับคณะวิชา (common data set) 

ตามรอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52) และปการศึกษา  2552 (1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53) 
 

 
 
 
 
 
 

             รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 
5-1 



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

องคประกอบที่ 1

1  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณท้ังหมด

ตัวบงชี้ 0 43 8

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

ท่ีบรรลุเปาหมาย

ตัวบงชี้ 0 43 8

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ

ระดับ 2 5 6

องคประกอบที่ 2

4  จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด หลักสูตร 2 2 2 0

5 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 2 2

6 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 0 0

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 0 0

9 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0

10 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 0

11 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) หลักสูตร 0 0

12  จํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณวุฒิ

อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548 

หลักสูตร 2 2 2 0

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 2 2

14 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 0

16 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 0

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง

สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา

คน 4 28 22

19  จํานวนวิทยานิพนธท้ังหมด เร่ือง 0 0 0 0

20 - ระดับปริญญาโท เร่ือง 0 0

21 - ระดับปริญญาเอก เร่ือง 0 0

ชอง หนวย

ตารางกรอกขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) สําหรับคณะวิชา

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

22  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ

เผยแพร

เร่ือง 0 0 0 0

23 - บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ท่ี

ตีพิมพเผยแพร

เร่ือง 0 0

24 - บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

ท่ีตีพิมพเผยแพร

เร่ือง 0 0

25  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน

เร่ืองคุณภาพการสอน และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉล่ียทุก

หลักสูตร

คาเฉล่ีย 1-5 4.29 4.27 4.09 #DIV/0!

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5 4.29 4.27 4.09

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5

28 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5

29 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5

32 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5

33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 1-5

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 1-5

36  จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นใหมหรือท่ี

ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรท่ียังไมมีการ

ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีบุคคล 

ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม

หลักสูตร 2 2 2 0

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 2 2

38 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 0

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 0 0

40 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 0 0

42  จํานวนนิสิตปจจุบันท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา

คน 436 534 587 0

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 436 534 587

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 0 0

45 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน 0 0

46 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 0 0

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 0 0

49 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คน 0 0

50 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน 0 0

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 0 0

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 0 0

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

รวมทุกหลักสูตร

FTES 219 219 281.41 0

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 219 219 281.41

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 0 0

56 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES 0 0

57 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) FTES 0 0

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 0 0

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 0 0

60 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES 0 0

61 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES 0 0

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES 0 0

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES 0 0

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

ท้ังหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี

FTES 219 219 281.41 0

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับ

ปริญญาตรีท้ังหมด

FTES 219 219 281.41 0

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญา

โทและปริญญาเอกท้ังหมดเมื่อปรับคาเปน

ปริญญาตรี

FTES 0 0 0 0

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

ท้ังหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาค

ปกติ)

FTES

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

ท้ังหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ)

FTES

69  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

คน 13 14 10

70  จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ คน 4 2 2



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

71  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

คน 3 6 2

72  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเทา

คน 9 6 5

73  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา

คน 1 2 3

74  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนง

อาจารย

คน 13 14 10

75  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย

คน 0 0

76  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีตําแหนง

รองศาสตราจารย

คน 0 0

77  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนง

ศาสตราจารย

คน 0 0

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการ

เรียนการสอนของคณาจารย

ชื่อเร่ือง 2 10 17

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดใหมีเวที

แลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

ชื่อเร่ือง 0 1 2

80  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ท่ีจะ

เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะท่ี

ปฏิบัติงานจริง)

คน 0 0

81  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ

คน 0 0

82  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดท่ี

ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา

คน 41 32 48

83  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงาน

ทําประจํากอนเขาศึกษา

คน 41 32 48



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

84  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ

ระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือไมประสงค

ทํางาน

คน 4 1 9

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา

คน 24 28 22

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน

เร่ิมตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา

คน 27 28 21

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน

เร่ิมตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา

คน 0 0

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน

เร่ิมตน ต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา

คน 0 1

89  ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง 

ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 

5 ระดับ)

คาเฉล่ีย 1-5 3.58

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรติ

คุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ

คน 0 2 4 0

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 0 0 4

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 0 2

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 0 0

94 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0

95 - ดานส่ิงแวดลอม คน 0 0



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และ

ศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดท่ีไดรับ

รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ

หรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ

คน 0 0

97  จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 

5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา

คน 115 152 203 0

98 - ระดับปริญญาตรี คน 115 152 203

99 - ระดับปริญญาโท คน 0 0

100 - ระดับปริญญาเอก คน 0 0

101 - ระดับ ป.บัณฑิต คน 0 0

102 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง คน 0 0

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีจบการศึกษา

ท้ังหมด

คน 41 37 51

104  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร

ระดับ 2 6 6

105  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ

ระดับ 3 7 7

106  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ระดับ 3 5 5

107  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

ระดับ 0 0 4

108  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน

ขอ 0 5 5

จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานระดับสากล 

(IMO)

หลักสูตร 2

องคประกอบที่ 3

109  ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการนิสิต 

(เทียบจากคา 5 ระดับ)

คาเฉล่ีย 1-5 0 0 4.1



กรรมการ

2550 2551 2552 2552
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คณะ
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110  จํานวนโครงการกิจกรรมนิสิต แยกตาม

ประเภทกิจกรรม

โครงการ/

กิจกรรม

33

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม

23

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/

กิจกรรม

6

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม

โครงการ/

กิจกรรม

2

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม

4

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/

กิจกรรม

7

116  จํานวนนิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม คน 0 0 4,192 0

117 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมวิชาการ คน 1,434

118 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ

คน 561

119 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม

คน 390

120 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจรรมนันทนาการ คน 1,107

121 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

คน 700

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ระดับ 5 6 7

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค

ระดับ 4 4

124  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ระดับ 1 4 4

องคประกอบที่ 4

125  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค

บาท 0 28,439,531.00 11,465,378.00 0

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย

บาท 28,112,531.00 10,138,378.00

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย บาท 327,000.00 1,327,000.00

128  จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย คน 0 11 8 0



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

129 - จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุน จากภายนอก

มหาวิทยาลัย

คน 8 3

130 -  จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุน จากภายใน

มหาวิทยาลัย

คน 3 5

131  จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อเร่ือง 0 4 6 0

132 - จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ชื่อเร่ือง 3 5

133 - จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ชื่อเร่ือง 1 1

134 - จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารท่ีมี impact 

factor

ชื่อเร่ือง

135 - จํานวนผลงานท่ีอาจารยเปนนักวิจัยหลัก 

(Corresponding Author) หรือเปนชื่อแรก 

(First Author)

ชื่อเร่ือง

136  จํานวนผลงานท่ีจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร

ชื่อเร่ือง 0.1

137  จํานวนผลงานท่ีจดทะเบียนพันธุพืช พันธุ

สัตว

ชื่อเร่ือง

138  จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชน ชื่อเร่ือง 0 0 1 0

139 -  จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง

วิชาการ

ชื่อเร่ือง

140 -  จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง

สาธารณะ

ชื่อเร่ือง

141 - จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง

นโยบาย หรือระดับประเทศ

ชื่อเร่ือง 1

142 - จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย

ชื่อเร่ือง

143  จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ และ/

หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือ

ได

ชื่อเร่ือง 0 0 0

144 -  จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ ชื่อเร่ือง

145 -  จํานวนผลงานท่ีไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานท่ีเชื่อถือได

ชื่อเร่ือง

146  จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับอางอิงใน 

refereed journal หรือในฐานขอมูล

ชื่อเร่ือง 4



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

147  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปน

นักวิจัยท้ังหมด

คน

148  จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ คน

149  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ

คน 11 7

150  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการตางประเทศ

คน 1

151  มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

ขอ 2 5 6

152  มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ขอ 5

องคประกอบที่ 5

153  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ

บริการทางวิชาการแกสังคม

คน 1 8 5

154  จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ

คน 5 2

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ

โครงการ/

กิจกรรม

1 9 8

156  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉล่ีย 1-5 4.42

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ

วิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ

โครงการ/

กิจกรรม

2 1

158  มีกระบวนการและกลไกบริการทาง

วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน

ระดับ 5

159  มีการนําความรูและประสบการณจาก

การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย

ขอ 1 3 4

องคประกอบที่ 6



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/

กิจกรรม

5 18 13

161  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนา

ทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

โครงการ/

กิจกรรม

162  จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนา

ทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

โครงการ/

กิจกรรม

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการบูรณา

การงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ

พันธกิจดานการเรียนการสอน 

โครงการ/

กิจกรรม

1

164  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ

กิจดานการวิจัย 

โครงการ/

กิจกรรม

165  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธ

กิจดานการบริการวิชาการ  

โครงการ/

กิจกรรม

166  จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค

ความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/

กิจกรรม

167  มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ระดับ 3

องคประกอบที่ 7

168  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน

ท้ังหมด

คน 8 9 12

169  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ

คน 0 7 12 0

170 -  ในประเทศ คน 7 12

171 -  ตางประเทศ คน 0



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ท่ี

ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

คน 0 0 1 0

173 - ดานการวิจัย คน

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน

175 -  ดานอ่ืนๆ คน 1

176  งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยท้ังใน

และตางประเทศ

บาท 839,900.00 263,732.00

177  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรร

มาภิบาล และภาวะผูนํา

ระดับ 1 5 5

178  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ 1

179  มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดับ 0 4 5

180  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน

ระดับ 2 2 4

181  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา

ระดับ 5

182  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว

บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล

ระดับ 0 4 6

องคประกอบที่ 8

183  รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ)

บาท 15,356,499.00 23,163,880.00

184  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท 853,800.00

185  งบดําเนินการท้ังหมด บาท 7,391,855.34 7,880,114.00

186  คาใชจายท้ังหมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน (ป

การศึกษา)

บาท 18,402,020.25 17,107,251.85



กรรมการ

2550 2551 2552 2552

ชอง หนวย

คณะ

ผลการดําเนินงานรายการ

187  คาใชจายท้ังหมดของหนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 

(ปงบประมาณ)

บาท 10,056,925.91 19,326,718.00

188  คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี 

และท่ีดิน (ปงบประมาณ)

บาท 8,444,992.23 82,766,955.52

189  คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ

บาท 10,402,855.00

190  คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

บาท

191  คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย 

(ปงบประมาณ)

บาท 239,831.62

192  คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

(ปงบประมาณ)

บาท 15,190.48 213,664.62

193  เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท 5,299,573.09 3,837,161.00

194  สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท 8,444,992.23 8,276,695.52

195  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ 0 7 7

196  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน

ระดับ 4

องคประกอบที่ 9

197   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษา

ระดับ 6

198   มีระบบและกลไกการใหความรูและ

ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต

ระดับ 3

199  ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 

ระดับของ สกอ.

ระดับ 5 5
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“International Workshop "Coastal Erosion and Protection” 
  วันที่ 20 พ.ย. 52 ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปล่ียนแปลงของชายหาดเมื่อคลื่นจากพายุปะทะหาด (Beach profile response to storm events) 
การศึกษาการถมทรายบนหาด (Beach nourishment) เพ่ือบรรเทาปญหาการกัดเซาะชายฝงในบริเวณที่เปนชายหาดเพื่อการทองเที่ยว 

1. 
2. 

 Professor Dr.Cai Feng เชิญใหวิทยาลัยฯ เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน Third Institute of Oceanography เพ่ือแลกเปล่ียนความรู        
นอกจากน้ียังใหความสนใจที่จะรวมมือกับวิทยาลัยฯ ทําการวิจัย 2 หัวขอวิจัย ไดแก  

ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายในและภายนอก เขารวม ไดแก  Professor Dr.Cai Feng หัวหนาคณะจากจีน Third Institute of 
Oceanography, State Oceanic Administration, China,  ดร.สมปราถนา  ฤทธิ์พริ้ง ภาควิชาทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน, นาวาเอกกตัญู  ศรีตังนันท กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ, นางสาวพรธิพา  ทวีนุช ทาเรือแหลมฉบัง          
การทาเรือแหงประเทศไทย, อาจารยนพิมพพร แสงวิเชียร  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม          
มก.ศรีราชา, พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวานิช ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา สาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ       
(แขนงวิชา offshore Engineering) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มก.ศรีราชา 



โดยนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

ผลงานการวิจัยยานสํารวจใตนํ้าขนาดเล็กแบบไรคนขับควบคุมดวย
รีโมทคอนโทรลระยะไกล  นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

โครงการมองพลังงานผานเลนส ผลงานภาพ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายรชฏ ภัคธนาดิษกุล นิสิต
วิทยาลัยฯ สาขาวิศวกรรมตอ
เรือและเครื่องกลเรือ ช้ันปที่ 
4 ไดรับรางวัลชมเชย 
โครงการมองพลังงานผาน
เลนส ทางเลือกเช้ือเพลิง
อนาคต กระทรวงพลังงาน 

จาก 200 กวาหนวยงานที่นําเสนอผลงานการวิจัยเขาประกวด  ในงานแผนงานวิจัย “ICT สรางไทยเขมแข็ง ครั้งที่ 1/2009” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล
เวิลด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2552  นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  นําโดย นางสาวศรีสุรางค   ชูจิตร, นางสาวยชิษฐา       มาศจุฑาเศรณี 
และ นายมิ่งขวัญ สุระศร ไดนําเสนอผลงานยานสํารวจใตนํ้าขนาดเล็กแบบไรคนขับควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลเหนือนํ้า          เพ่ือการสํารวจและ
วิเคราะหสภาพใตทองทะเลและสามารถทํางานไดที่ความลึกของนํ้าไมนอยกวา 10 เมตร จากผลการประกวดนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได
ผานเขารอบ 20 ทีมสุดทาย 

เครือขายวิเทศสัมพันธของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําป 2552 

 
 
 
 
 
 
 

ผูเขารวมการสัมมนาเครือขายวิเทศสัมพันธของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําป 2552 เขาเยี่ยมชม มก.วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ วันที่ 16 ตุลาคม 2552 

เขาเยี่ยมชม วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย : วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา จ.ชลบุรี 20230 
โทรศัพท  0-3835-2606-7  โทรสาร 0-3835-2607  www.imc.src.ku.ac.th  

จดหมายเหตุ : หนังสือที่บอกขาวคราวที่เปนไป หรือรายงาน/บันทึกเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น 



 

 

วันท่ี 1 มกราคม 2553 ฉบับท่ี 1/ 2553 

 
 

15 ธันวาคม 2552 ครบรอบ 3 ป  
 

วันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2552ไดจัดพิธีไหวศาลฤๅษีตาวัว, พิธีไหวพระพิรุณ, 
ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง, ถวายภัตตาหารเชาแก
พระสงฆ จํานวน 9 รูป โดยมีผูเขารวมงาน รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล 
รองอธิการบดี มก.ศรีราชา, ผศ.พิพัฒน ภูริปญญาคุณ,   
รศ.ศรีอร สมบูรณทรัพย คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา,  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

ผศ.ผสม เพชรจํารัส, ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ,พล.ร.อ.สุรินทร      
เริงอารมณ, ผศ.วารุณี ตันติ วงศวาณิช, ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ 
พรอมทั้งบุคลากรและนิสิต จากหนวยงานและคณะตางๆ
ภายใน มก.ศรีราชา                  

 โครงการกิจกรรมสัมพันธผูบริหารและบุคลากร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป 2553  
 วันอังคารที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.2552    

 ณ อาคาร  1  บริการวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เน่ืองในวโรกาสวันขึ้นปใหมพุทธศักราช 2553 
ซึ่งเปนวันเริ่มตนของปพุทธศักราชใหม และเปน
นิมิตหมายท่ีดีของผูบริหารและบุคลากร จะได
รวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ ตอไป ตลอดจนเพื่อเปน
การแสดงความขอบคุณบุคลากร และเปนขวัญ
กําลังใจแกบุคลากรทุกคน เพ่ือเปดโอกาสให
ผูบริหารและบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
เพ่ือเช่ือมความสัมพันธใหแนนแฟนขึ้น               
โดยรูปแบบงาน จัดใหผูบริหารพบบุคลากร 
กิจกรรมเกมสสัมพันธ และจับของรางวัลรวมกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

โดยศึกษาดูงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ในวันอังคาร 22 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30-16.00 น.  

คณะศิลปกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นําคณาจารย
และบุคลากร จํานวน 15 คน เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

คณะศิลปกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
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เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ ไดเขารวมแขงขันกิจกรรมสัมพันธ และ
ไดรับรางวัล รางวัลชนะเลิศ สาวศรี’ชา, รางวัล
ชนะเลิศแขงขันปนรถจักรยานประเภทมีคนซอน
ชาย-ชาย นํ้าหนักรวมกันต้ังแต 140 กิโลกรัมขึ้นไป ,
รางวัลชนะเลิศแขงขันปนรถจักรยานประเภทมีคน
ซอนหญิง-หญิง นํ้าหนักรวมกันต้ังแต 120 กิโลกรัม
ขึ้นไป และไดสงชุดการแสดง IMC Show ในงาน
ครั้งน้ีดวย 

บุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  เขารวมโครงการกิจกรรมสัมพันธผูบริหาร 
และบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา ประจําป 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 



วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 ฉบับท่ี 2/ 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ไดเชิญวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
เขารวมจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติจังหวัดชลบุรี ประจําป 2553 

 
 

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มก.ศรีราชา ไดรับเชิญ   
เขารวมจัดงานวันเด็กแหงชาติจังหวัดชลบุรี  ประจําป 2553   
วันเสาร ที่ 9 มกราคม 2553 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี โดยไดรวมจัดนิทรรศการ แสดงโครงงาน
วิศวกรรม, สาธิตการใชเครื่องมืออุปกรณ สําหรับการ
เดินเรือ และเกมทายปญหา แจกรางวัล พรอมทั้งการแสดง
บนเวที ชุด "แฟนซีดริล" 
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คืนสูเหยา 10 ป ตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 

วันเสารท่ี 23 มกราคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเปดสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ตอเรือและเครื่องกลเรือ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในดานการตอเรือ   
ซอมเรือ เครื่องกลเรือ ไดดําเนินการเรียนการสอน 
ครบรอบ 10 ป ซึ่งไดมีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว    
6 รุน ทางวิทยาลัยฯ จึงไดจัดงาน “คืนสูเหยา 10 ป      
ตอเรือและเครื่องกลเรือ” เพ่ือเปนการพบปะสังสรรค
ระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน ใหมีการสานสัมพันธ
ที่ดีตอกัน รวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ศิษยเกากับ คณาอาจารย เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง     
และพัฒนาวิทยาลัยฯ ตอไป 

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี( โดยวิธีการจัดสอบ) ประจําปการศึกษา 2553 
วันท่ี 30 มกราคม 2553 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มก.ศรีราชา ไดสอบคัดเลือกบุคคลที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  หรือเทียบเทา เพ่ือเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและ
เครื่องกลเรือ (ผูปฏิบัติงานบนเรือ) จํานวน 50 คน   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ จํานวน 50 คน 
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จดหมายเหตุ : หนังสือที่บอกขาวคราวที่เปนไป หรือรายงาน/บันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 มีนาคม 2553 ฉบับท่ี 3/2553 

    พระอาจารยจักรกฤษณ อหิงฺสโก นิยม นํา คณบดี และนิสิต 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  นายชิตพล  ผลมวง   รวมหารือกับ 
คุณ  Marco Martella ผูประสานงานผูประกอบการกองเรือพาณิชย
และอูตอเรือจากประเทศอิตาลี  

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต 

โครงการประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Southampton ในวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553                   ท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

ผูเขารวมโครงการ   Professor Phillip Wilson และคณะ รวม 4 ทาน ผูแทนจากวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล
เรือ รวมจํานวน 5 ทาน ผูแทนจากกองทัพเรือในนามของอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ รวม 3 ทาน 

มหาวิทยาลัย Southampton ประเทศอังกฤษ มีช่ือเสียงในดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือมายาวนาน โดยเฉพาะคณะ Ship Science  
โดยมหาวิทยาลัย Southampton ไดใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในประเทศไทยหลายหนวยงาน อาทิทางกองทัพเรือในดานการตอ 
เรือ ตลอดจนมหาวิทยาลัยหลายแหง  ในการน้ี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดเล็งเห็นความจําเปนในการประสานความรวมมือกับ 
ชาวตางชาติ เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติและยกระดับมาตรฐานใหอยูในระดับสากล จึงไดกําหนดจัดโครงการประสาน 
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Southampton ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โดยจะมี 
การเจรจาความรวมมือในเบื้องตน กับ Professor Phillip Wilson ผูแทนจากคณะ Ship Science ของมหาวิทยาลัย Southampton เพ่ือใหมี 
การแลกเปล่ียนความรวมมือ ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต ตลอดจนพัฒนาทางดานวิชาการ หรือหลักสูตรตางๆ ตอไป 
 

โดยมี พล.ร.ท.ศ.จิตต ณ นคร เปนหัวหนาคณะ 

จัดทําโดย : วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา จ.ชลบุรี 20230 
โทรศัพท  0-3835-2606-7  โทรสาร 0-3835-2607  www.imc.src.ku.ac.th  

จดหมายเหตุ : หนังสือที่บอกขาวคราวที่เปนไป หรือรายงาน/บันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณาจารย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ดานีลี่ ฟาร อีสต จํากัด นิคมอุตสาหกรรม 
อิสเทิรนซีบอรด (ระยอง) เลขท่ี 64/210 หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิต  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ทัศนศึกษาและเย่ียมชม บริษัท CUEL จํากัด   วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 

                                                            
                                                           วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เปดทําการ 

                                                           เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ใน              
                                                           กลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และกลุมวิชาวิศวกรรมนอกฝง 

                                                                    ซึ่ง นิสิต สาขา วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ กลุมวิชาวิศวกรรมนอกฝง ช้ันปที่ 4 พรอมทั้ง
คณาจารย และบุคลากร รวมจํานวน 35 คน เขาทัศนศึกษาดูงาน บริษัท CUEL จํากัด ทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 

                                                                               และเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมเหล็ก/r/n เขาเยี่ยมชมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
                                                                               

 

และรับสมัครงานนิสิตเขาทํางาน วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 

ผูบริหาร จาก บริษัท ดานีลี่ ฟาร อีสต จํากัด ซึ่งเปนบริษัท หน่ึงในเครือของดานิลี่ กรุป ผูนําทางดานการผลิตอุปกรณและเครื่องจักรโรงงานที่
ใหญที่สุด 1 ใน 3 ของ โลกดานอุตสาหกรรมผลิตโลหะ บริษัท ดานิลี่ ฟารอีสต จํากัด คือผูออกแบบและทํากาผลิตเครื่องมือ  
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เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553  คณาจารย และนิสิตจํานวน 30  คน ได
เขาศึกษาดูงาน บริษัท ดานิลี่ ฟาร อีสต จํากัด  จังหวัดระยอง ตาม
นโยบายของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มก.ศรีราชา  ตองการให
นิสิตไดเพ่ิมพูนความรูจากการศึกษา เพ่ือนําประสบการณที่ไดรับมา
ใชประกอบการเรียนและการทํางานในอนาคต  

นิสิต  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ทัศนศึกษาและเย่ียมชม บริษัท ดานิล่ี ฟาร อีสต จํากัด   วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 เมษายน 2553 ฉบับท่ี 4/ 2553 

จัดทําโดย : วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา จ.ชลบุรี 20230 
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จดหมายเหตุ : หนังสือที่บอกขาวคราวที่เปนไป หรือรายงาน/บันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

คุณ EZIO SALAMONE กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามโบท จํากัด  ม.ล.ลดาทิพย เทวกุล  ซาลาโมเน   กรรมการผูจัดการบริษัท Oriental 
tours จํากัดและคณะ เยี่ยมชม วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2553โดยมี รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา 
และคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหการตอนรับ และ หารือ แนวทางสนับสนุน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

       หลังจากคณะไดฟงบรรยายสรุป  และ 
ชมหองปฏิบัติการของ วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ คณะไดรับความพอใจเปนอยางยิ่ง 
และ พรอมที่จะผลักดัน สงเสริมใหการศึกษา
ของวิทยาลัย ไดรับการพัฒนา กาวหนา ยิ่งขึ้น 
พรอมทั้งยินดีที่จะทํางานวิจัยรวมกันใน
โอกาสตอไป 

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนิสิตใหม โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ลูกหลานชาวเรือ) ปการศึกษา 2553 รวม 3 สาขาวิชา 
สาขาวิชาละ 20 คน ไดแก วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ, วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ และ วิทยาศาสตรการเดินเรือ  

วันที่ 13 มีนาคม 2553 

                                                                               
 

 

คณะใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 10 มนีาคม 2553 

ผศ. ไพศาล หุนแกว อาจารย สุวิมล จันทรแกว  น.ส.ทวีรัก กวีสุคน และนายสุทธิศักด์ิ ทองคําดี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
(นํารอง) รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ไดเขาตรวจประเมินคุณภาพวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมี พลเรือเอกสุพิทย อํานวยคณบดี และ            



 
 
 โครงการการเสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาว ี  วิทยาลัยพาณชิยนาวีนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  วันท่ี 19 มีนาคม 2553  
 
 
 ณ หองแกรนด ฮอลล 1 โรงแรมรามาการเดนท กทม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการเสวนาวิชาการในครั้งน้ี กอเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  และที่สําคัญการเสวนานี้ยังเปน
เครื่องยืนยัน ถึงความมุงมั่น พัฒนาการพาณิชยนาวีของไทย  ใหกาวไกลออกไปสูการแขงขันในระดับ
นานาชาติ  ซึ่งทุกองคกร ที่มาในวันน้ี และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตศรีราชา ไดแสดงออกถึงเจตนารมณที่จะขอประสานสามัคคี รวมแรงรวมใจ จากทุกภาคสวน  ทั้งรัฐบาล
และเอกชน รวมมือเปนหน่ึงเดียวในการขับเคล่ือนใหเห็นเปนรูปธรรมถึงศักยภาพของวงการพาณิชยนาวีของ
ไทยในปจจุบันและอนาคตสืบไป 

ดานตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 2. ดานการศึกษา 1. ดานการบริหารทาเรือ 4.ดานเดินเรือ 3.

 

การเสวนาทางวิชาการ เพ่ือใหทราบความตองการของผูประกอบการดานพาณิชยนาวี และเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และผลิตทรัพยากรบุคคลไดตรงตาม
ความตองการของผูประกอบการดานพาณิชยนาวี โดยรูปแบบการจัดในครั้งน้ีใชช่ือวา โครงการ
เสวนาวิชาการสําหรับผูประกอบการดานพาณิชยนาวี ในหัวขอ “ธุรกิจทางทะเล...ปจจุบันสู
อนาคต” ประธานเปดงาน รองศาสตราจารย ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขารวมในการเสวนา ครั้งน้ี ประกอบดวยผูประกอบการดานพาณิชย
นาวี และ หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ซึ่ง ภาคแรกจะเปนการฟงบรรยายจากวิทยากร 2 ทาน คือ 
ทาน สว. พลเรือเอก ดร. สุรศักด์ิ ศรีอรุณ ซึ่งเปนอดีต คณบดี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  และ 
กัปตันบุญเดช มีวงศอุโฆษ นายกสมาคมศูนยฝกพาณิชนาวี  หลังจากน้ันแบงกลุมระดมสมอง 
เปน 4 กลุม ไดแก ดานการเดินเรือ ดานการตอเรือและเครื่องกลเรือ ดานการศึกษา  
และดานการบริหารทาเรือ  
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วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ฉบับที ่5/ 2553 

จัดทําโดย : วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา จ.ชลบุรี 20230 
โทรศัพท  0-3835-2606-7  โทรสาร 0-3835-2607  www.imc.src.ku.ac.th  

จดหมายเหตุ : หนังสือที่บอกขาวคราวที่เปนไป หรือรายงาน/บันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

บริษัท ซีท พัทยา จํากัด และ บริษัท เซเรนิต้ี ชิปยารด จํากัด 

 
 

นิเทศนิสิตฝกงาน 
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2553 อาจารยศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร นิเทศนิสิตฝกงาน บริษัท ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด, 

 

การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล ดาน เดินเรือดาราศาสตร บนเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ 
ของ กรมประมง ตั้งแต วนัท่ี 21 เมษายน -  2 พฤษภาคม 2553 ในอาวไทย และ ทะเลอนัดามัน 

 
กํากับดูแลนิสิต โดย น.ท.สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ   
พล.ร.อ.เสนห  ฉายโฉมเลิศ , พล.ร.อ.สุรินทร เริงอารมณ  
บนเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ        ดําเนินการฝกโดย  

นิสิต  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ช้ันปที่ 3 จํานวน 34 นาย 
เขารับการฝกปฏิบัติ “เดินเรือดาราศาสตร” 

 



 
คณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของ คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน/สํานัก  

 
 
 

พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
โดย  ผศ.นงลักษณ งามเจริญ   ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ, 
รศ.ดร. กองกิติ  พูสวัสด์ิ , น.ส. สุปราณี เทียนเล็ก  และ 
น.ส.อัมพร วรรณปะกาศิล 

วันที่ 28 เมษายน 2553  คณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ไดติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป ของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 8.30 – 12.00 อาจารยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทุกทาน เขารวมประชุมสัมมนา
อาจารย  และรับฟงนโยบาย จาก รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผานการถายทอดสด 
(Teleconference) ณ หองเธียเตอร อาคารหอสมุด10 ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประชุมสัมมนาอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2553  
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วันที ่1 มถินุายน 2553 ฉบบัที่ 6/ 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 

 

ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2553 (กลุมที่1) และ วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2553 (กลุมที่2) 
นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ ช้ันปที่3 ฝกปฏิบัติสะพานเดินเรือจําลอง  

 

Oceanography และประชุมวิชาการ โครงการวิจัยการกัดเซาะชายฝงทะเล  
โครงการวิจัยระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ กับ Third Institute Of 
 และ อาจารยอําพน จรัสจรุงเกียรติ เดินทางไปลงนามความรวมมือ 
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ,ดร. เชิดวงศ แสงศุภวานิช  หัวหนาโครงการวิจัยรวม 

คณะผูบริหาร และ อาจารย  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ลงนามรวมโครงการวิจัยกับ Third Institute Of 

พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี และดร. ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูชวยคณบดี 

ณ เมือง Xiamen ประเทศจีน ระหวาง วันที่ 8 -11 พฤษภาคม 2553 Oceanography 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 นสิิตช้ันปท่ี1 ทําความสะอาด วัดพิบูลสัณหธรรม  เนื่องใน วันวิสาขบูชา  

โครงการปฐมนิเทศและฝกระเบียบวินัยเบื้องตน นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2553 
วันท่ี  30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดโครงการปฐมนิเทศและฝกระเบียบ
วินัยเบื้องตนขึ้น เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาทั้งดานรางกาย 
จิตใจ และอารมณ สังคมพรอมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู ความเขาใจ
ในเสนทางสายอาชีพของนิสิตช้ันปที่ 1 และ ใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตอการพัฒนานิสิตอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับนิสิต ที่จะเขาโครงการบัญฑิตยุคใหมของ  มหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง 
นายกสโมสรนิสิตไดนําเนคไทและตุงต้ิงใหนิสิตรุนนองโดยคณาจารยเปน
ผูผูกและติดใหนิสิตทุกคน นอกจากน้ีนิสิตไดรวมกิจกรรม อีกมากมาย 
โดย ลักษณะกิจกรรม ประกอบดวย การฟงบรรยาย,การฝกระเบียบวินัย, 
การเยี่ยมชมอูตอเรือราชนาวีมหิดล, กิจกรรม Walk Rally การฟง
บรรยายคุณธรรม จริยธรรม ,กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน Freshy รักโลก 
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