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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่การเรียนการสอน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ
คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชามีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานวิทยาเขต 
ศรีราชา และส านักวิทยบริการ ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่การเรียนการสอน โดย
ได้รับการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะเมื่อปี พ.ศ. 2549 
และเริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2550  
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ส าหรับปีการศึกษา 2555 นี้
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ด าเนินการเป็นปีที่ 6 ของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในทุกด้านตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี 2554 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้จัดท ารายงานขึ้นเพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานของวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การวิจัย  
การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ และ
ด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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  บทนาํ 
บทสรปุผูบ้รหิาร 

 

 

         วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีพันธกิจหลักในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และ 

สมศ. 14 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบงชี้ท่ี  16.1, 16.2, 17, 18.1, 

18.2 (รายงานขอมูล แตไมนําคะแนนมาพิจารณา) รวมท้ังหมด 38 ตัวบงชี้  

 
 

  ผลการดําเนินงาน ตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 38 ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2555 ดังนี้ 

 

• ผลการประเมินตามกลุมตัวบงช้ี*  

กลุมของตัวบงชี ้ ผลการประเมนิตามตัวบงชี ้(เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมนิตนเอง 

2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

ตวับงช้ีของ มก. 23+1 ตัวบงช้ี 4.26 ดี 4.40 ดี 4.61 ดีมาก 

ตวับงช้ีของ สกอ. 23 ตัวบงช้ี 4.39 ดี 4.37 ดี 4.59 ดีมาก 

ตวับงช้ีของ สมศ. 14 ตัวบงช้ี - -     

รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบงชี้ - - 4.33 ดี 4.45 ดี 

รวมท้ังหมด 38 ตัวบงชี้ - - 4.34 ดี 4.46 ดี 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใชผลการประเมินตนเอง เมื่อไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว  ใหปรับใชผล

จากคณะกรรมการ 
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• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 

(24 ตัวบงชี้) 

2. สกอ. 

(23 ตัวบงชี้) 

3. สมศ. 

(14 ตัวบงชี้) 

4. รวม (1+3) 

(38 ตัวบงชี้) 

ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต  4.08 3.95 4.08 3.95 3.51 3.51 3.92 3.83 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  4.67 4.67 4.67 4.67 4.06 4.06 4.36 4.36 

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม  

4.50 4.00 4.50 4.00 4.50 5.00 4.50 4.50 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไก

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 4.67 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและ

จัดการ  

5.00 4.25 5.00 4.25 4.70 4.70 4.94 4.34 

องคประกอบที่ 8 ระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.59 4.37 4.80 4.69 

คะแนนภาพรวม 4.61 4.40 4.59 4.37 4.17 4.23 4.46 4.34 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

 

• ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้* สรุปผลไดดังนี้  

1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 16 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 5.00 5 คะแนน 

3 กิจกรรมการพฒันานสิติ 5.00 5 คะแนน 

4 การวจิยั 4.67 5 คะแนน 

6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5 คะแนน 

7 การบริหารและจดัการ 4.25 5 คะแนน 

8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5 คะแนน 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5 คะแนน 
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สมศ. - - - 

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

4.55 5 คะแนน 

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 5.00 5 คะแนน 

7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 5.00 5 คะแนน 

8 ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการวชิาการ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวจิยั 

5.00 5 คะแนน 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5 คะแนน 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4.70 5 คะแนน 

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.59 5 คะแนน 

18.1 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน

สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

5.00 5 คะแนน 

18.2 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 2 

ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ) 

5.00 5 คะแนน 

 

2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 8 ตัวบงชี้ ดังนี ้

 

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 4.00 4 คะแนน 

2. การผลิตบัณฑิต 3.95 4 คะแนน 

5. การบริการทางวชิาการแกสงัคม 4.00 4 คะแนน 

สมศ.    

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.53 4 คะแนน 

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก 

4.00 4 คะแนน 

10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 4 คะแนน 

16.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเกิดอัตลกัษณ 4.00 3 คะแนน 

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 3.61 4 คะแนน 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใชผลการประเมินตนเอง เมื่อไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว ใหปรับใชผล

จากคณะกรรมการ 
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3. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 3 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ. - - - 

สมศ. - - - 

6 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 2.17 3 คะแนน 

14 การพัฒนาคณาจารย 2.44 3 คะแนน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลกัษณของสถาบนั 

3.00 3 คะแนน 

 

 

4. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม ..-. ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ. - - - 

สมศ. - - - 

 

 

5. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม .-.. ตัว

บงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ. - - - 

สมศ. - - - 
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     ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกพบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึง

มีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้ 

• จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. หลักสูตรดานพาณิชยนาวียังเปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงานระดับประเทศ 

1. หลักสูตรการศึกษาเปนท่ีตองการขอ งตลาด  

แรงงาน 

2. อาจารยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานบนเรือ 

มาถายทอดใหแกนิสิตโดยตรง 

2. คณาจารยของวิทยาลัยฯ ใหความใกลชิดและดูแล

นิสิตเปนอยางดี  พรอมท้ังสนับสนุนดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกประกอบการเรียนการสอน เชน การ

สอนเชื่อมทอในทะเล เพ่ือเสริมกับวิชาพ้ืนฐานท่ี

เรียนอยู 

3. มีเครื่องมือและอุปกรณปฏิบัติดานการเดินเรือ 

ท่ีทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน 

3. การบริการดานกายภาพ หองเรียน  

หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร มีความพรอมท่ีจะใหบริการแกผูเรียน 

4. มีอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู และ

ประสบการณสูงจํานวนมากพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนดาน

วิชาการแกวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

4. มีผลงานการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรู

ภายในหองเรียนกับนอกหองเรียนในรูปลักษณะของ

โครงการวิจัย และโครงงานพิเศษกอนสําเร็จ

การศึกษา 

5. หลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

เปนเอกลกัษณ ของวิทยาลัยฯ และถือเปนอัตลักษณของ

วิทยาเขตศรีราชา 

5. ผูสําเร็จการศึกษาเปนท่ียอมรับของสถาน

ประกอบการ 

 

• จุดท่ีควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1.  ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยังมีนอย 1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการ

ใชภาษาอังกฤษใหกับนิสิตใหมีความเขมแข็งและกลา

หาญท่ีจะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือ 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 6 
 

2. ปจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอนมีราคาคอนขางสูง 2. เพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือเพ่ือความสามารถในการแขงขันใน

ระดับนานาชาติ 

3. สาขาท่ีเปดสอนเปนสาขาขาดแคลน สงผลตอการสรรหา

บรรจุอาจารยประจํา  

3. ขาดขอมูลปอนกลับจากศิษยเกาท่ีเปนประโยชน

ตอนิสิตและปจจุบันบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

• แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแกไขจุดท่ีควรพัฒนา 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. สงเสริมใหอาจารยขอเสนอขอรับตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึน 

1. ผลักดันใหมีการเปดสอนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยฯ ในระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะกาวไปสูสถาบันวิจัย 

 

2. ขอรับการสนับสนุนคาใชจายอุปกรณการเรียนการสอน จาก

หนวยงานภายนอกมากข้ึน 

2. ควรสรางทีมนักวิจัยโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนพ่ี

เลี้ยงและดึงนักวิจัยรุนใหมมารวมทีมวิจัย และควรมี

การพัฒนาองคความรูดานวิจัยของวิทยาลัยเพ่ือเปน

แหลงเรียนรู มีการถายทอดประสบการณ 

แลกเปลี่ยนทักษะดานวิจัยใหกับอาจารยรุนใหม 

3.  คัดเลือกอาจารยประจําเพ่ิมมากข้ึน 3. ควรพัฒนาทีมงานเพ่ือสนับสนุนงานดานประกัน

คุณภาพ 
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บทท่ี 1 

ขอมลูพ้ืนฐานของคณะ 
 

 

ช่ือหนวยงาน   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

    International Maritime College 

สถานท่ีตั้ง    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

199 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

เว็บไซต    http://www.imc.src.ku.ac.th 

เครือ่งหมายประจาํวิทยาลัย 

 

1.1 ประวัติความเปนมา 

 
 

 

           วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ กอตั้งข้ึนเพ่ือสนอง

ความตองการและแกปญหาเก่ียวกับการพาณิชยนาวีท้ังระบบ 

และเพ่ือรองรับนโยบายเพ่ิมเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และ

การพาณิชยนาวีของประเทศ ผลิตบุคลากรทางการพาณิชยนาวี 

เพ่ือใชภายในประเทศรวมท้ังสงออกบุคลากรไปยังตางประเทศ 

ซ่ึงมีแนวโนมความตองการบุคลากรสูงข้ึนตามอัตราการขยายตัว

ของการคาทางทะเล โดยอาศัยความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร โดยใชชื่อ

แรกเริ่มวา "สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ"  

 

 

http://www.imc.src.ku.ac.th/�
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ทําเนียบผูบรหิารวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

28 กุมภาพันธ 2550 – 18 กันยายน 2550 

รองศาสตราจารยศานติ  วิริยะวิทย       รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เปนผูรักษาราชการแทน 

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

18 กันยายน 2550 – 11 มกราคม 2551 

พลเรือเอกสุรศักดิ์  ศรีอรุณ                 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

18 กันยายน 2550 – 11 มกราคม 2551 

พลเรือเอกสุรศักดิ์  ศรีอรุณ                 คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

11 มกราคม 2551 – 15 มิถุนายน  2551 

รองศาสตราจารยชัยวัฒน  ชัยกุล         รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เปนผูรักษาราชการแทน 

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

17 มิถุนายน 2551 – 16 มิถุนายน 2555 

พลเรือเอกสุพิทย  อํานวย                  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

17 มิถุนายน 2555 – ปจจุบัน 

พลเรือเอกสุพิทย  อํานวย                  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเห็นถึงความสําคัญ ในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี และกิจการสืบเนื่อง  

           ป พ.ศ. 2541 จึงไดประสานขอความรวมมือจากกองทัพเรือ ขอใหสงผูแทนมารวมพิจารณารางหลักสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือข้ึนเพ่ือเปดสอนโดยในระยะแรกใหข้ึนกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

 

           ป พ.ศ.  2543 ไดรางหลักสูตรเสร็จ และไดเปดรับนิสิตรุนแรกจํานวน 40 คน และในปเดียวกันนี้ ไดเปลี่ยนชื่อคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จากการท่ีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรไดมีโครงการ จัดตั้งสถาบัน

พาณิชยนาวีนานาชาติ เพ่ือจัดการสอนวิชาการสาขาตางๆ ทางดานพาณิชยนาวี และอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวเนื่อง ไดแก 

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมประมง วิศวกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทางทะเล ฯลฯ    
 

          ป พ.ศ.2545 ทบวงมหาวิทยาลัยไดขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวบรวมรายละเอียดทําเปนรูปเลม เพ่ือนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีขออนุมัติจัดตั้ง และของบประมาณสนับสนุน 
 

         ป พ.ศ. 2549 ไดจัดทําหลักสูตร วิทยาศาสตรการเดินเรือ ( Bachelor of Science Program in Nautical 

Science)และปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเดิมใหสามารถเลือกเรียนวิชาเอกได 3 กลุมวิชา คือ 

วิศวกรรมตอเรือ (Naval Architecture) วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering) และ วิศวกรรมนอกฝงทะเล (Offshore 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
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Engineering) และไดจัดตั้งเปนวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีชื่อวา “วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ” ข้ึนอยูกับวิทยาเขต

ศรีราชา และไดรับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 โดยประกาศให

ทราบเปนทางการเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจึงถือเอาวันท่ี 15 ธันวาคม ของทุกปเปนวัน

คลายวันเกิดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

 ป พ.ศ. 2550  แยกแขนงวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ออกเปน 3 แขนง ดงันี้ 

 วิศวกรรมตอเรือ 

 วศิวกรรมนอกฝง (Offshore Engineering) 

  วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (ปฏิบัติงานบนเรือ) 

 ป พ.ศ. 2551 ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง บริษัท โทรีเซน  (กรงุเทพ) จํากัด กับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2551 

 ป พ.ศ. 2552  ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ โครงการผลิตนายประจําเรือระหวางกองทัพเรือ กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 

 ป พ.ศ. 2553   

 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการทําโครงการวิจัยการกัดเซาะชายฝง ระหวาง The Third Institute of 

Oceanography, State Oceanic Administration, P.R. China กับ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2553 

 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท่ีประตูระบายน้ําและอางเก็บน้ําของ

กรมชลประทาน ระหวาง กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการไฟฟาสวนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 6 

พฤษภาคม 2553 

  ป พ.ศ. 2554  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทางทะเล 
 

 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ ซ่ึงไดรับทราบและเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว  โดย

หลักสูตรปรับปรุงนี้จะเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2554 เปนตนไป 

 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวได

ผานการอนุมัติจากท่ีประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 29 

มิถุนายน 2554 เรียบรอยแลว อยูระหวางเสนอคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาและนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
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 พีธีลงนามการใหความรวมมือซ่ึงกันและกันระหวางหนวยงาน องคกร  German International 

Cooperation (GIZ) กับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เม่ือ

วันท่ี 9 ธันวาคม 2554 

 พิธีลงนาม ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ  Third Institute of Oceanography, State Oceanic 

Administration โดยMr.YuXingguang Director of TIO,SOA. บันทึกความรวมมือดังกลาว เปนการ

ยกระดับความรวมมือ ซ่ึงลงนามโดย  TIO กับ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  10 พฤษภาคม 2553 ไดเริ่มดําเนินการวิจัย

รวมกัน ในโครงการ การกัดเซาะชายฝงทะเลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตนั้นเปนตนมาถึงปจจุบัน 

  ป พ.ศ. 2555  
  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การเดินเรือ (ป 2555) เรียบรอยแลว  โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแต  

ภาคตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ตอเรือและเครื่องกลเรือ (ป 2555) เรียบรอยแลว  โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแต

ภาคตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการ  ไดดําเนินการขอเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาการขนสงทางทะเล ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติแผนใหสามารถเปดสอนไดในภาคตน ป

การศึกษา 2557  และการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือ 
 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  

 
 

 

ปรัชญา/ปณิธาน 
 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีความมุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมท้ังองคความรู ระเบียบวินัย  

คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือนําไปใชพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sv2.demononline.in.th/upload/items/20090814_172055_3469.gif&imgrefurl=http://sv2.demononline.in.th/html/forum/view-2-3721.html&usg=__rIFDLMX5r6cF0cu6OTfH_f7WFrM=&h=32&w=32&sz=1&hl=th&start=138&zoom=1&itbs=1&tbnid=IBhwaT3kpnDK5M:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&start=120&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=564&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=_p_oTbC_NoKGrAfk4IF5�
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วิสัยทัศน 
 
 

เปนศูนยกลางทางการศึกษา ความรูทางวิชาการ งานวิจัย  

และเปนผูนําดานพาณิชยนาวีในระดับมาตรฐานสากล พรอมแขงขันในระดับนานาชาติ 
 

 
 

พันธกิจ 
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเลท่ีมีคุณภาพในระดับ

มาตรฐานสากล 

2. บริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล  

3. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเลในระดับมาตรฐานสากล 

4. ใหบริการทางวิชาการ แกหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

5. อนุรักษ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 
 

 

 

วัตถุประสงค 

 

1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู มีวินัย  มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามความตองการของภาคธุรกิจพาณิชยนาวี  

 ในระดับมาตรฐานสากล  

2.  เพ่ือเพ่ิมทักษะดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานดานพาณิชยนาวี 

โดยบูรณาการความรูจากการวิจัย การบริการวิชาการ มาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.  เพ่ือเปนศูนยกลางการวิจัยดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเลในระดับมาตรฐานสากล 

4.  เพ่ือสรางความเขมแข็งดานพาณิชยนาวี ใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ตลอดจนเสริมสรางเครือขาย 

ความสัมพันธท่ีดีอยางตอเนื่อง 

5.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมุงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 

6.  เพ่ือใหตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 
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1.3 เอกลักษณของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

 

 1. หลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล ( IMO)  

 2. งานวิจัยและงานพัฒนาวิชาการทางดานเทคโนโลยีทางทะเล 

 3. นิสิตมีความเปนระเบียบวินัย และมีเครื่องแบบนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
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1.4 อัตลกัษณของนิสิตวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ 

 

 “ใสใจ มีวินัย รับผิดชอบ รอบรูเปนสากล พากเพียร เรียนเปนเลิศ”  

 

 (ผานความเห็นชอบจากการสัมมนา ทบทวน และจัดทําแผนวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ประจําป พ.ศ. 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556  

ณ  อาคาร 9  ศูนยกิจกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 
 

1.5 แผนงานประจําปของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามมาตรฐานสากลท้ังระยะสั้น และ ระยะยาวทางดานพาณิชยนาวี 

 ในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับตลาดแรงงานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ

ดาํเนินงาน 

 งบประมาณ

เงินรายได  

 งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. การรับรองหลักสูตร

จากสภาวิศวกร (กว.) 

จํานวนหลักสูตรที่ไดรับกา

รับรองจากสภาวิศวกร

(กว.) เอกสาร/หลักฐาน  

ต.ค.-ก.ย.      100,000                  -    ผช.ฝาย

วิชาการ หน.

สาขาและ

นักวิชาการ 

คณะกรรมการ

รับผิดชอบ กว. 

2. โครงการอบรม

หลักสูตรพื้นฐานสําหรับ

คนประจําเรือสําหรับนิสิต 

รอยละ 80  ของจํานวน

ผูเขารวมโครงการที่สอบ

ผานเกณฑ 

มี.ค.-เม.ย.               -       2,000,000  ผช.ฝาย

วิชาการ 

หน.สาขาและ

อาจารยปกครอง 
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กลยุทธท่ี 2    สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความสามารถสังเคราะห วิเคราะห 

แกปญหา และระเบียบวินัย 
  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  บประมาณ

เงินรายได  

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการวิถีธรรมนําวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย. 10,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

2. โครงการภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย. 60,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

3. การใชภาษาอังกฤษดาน

วิชาชีพทางทะเล 

(Maritime English) 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย.               

-    

100,000 ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

4. โครงการเตรียมความ

พรอมกอนฝกภาคปฏิบัติ

ในทะเล ประจําป

การศึกษา 2556 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 90 

พ.ย.-มี.ค.               

-    

20,000 ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

5. โครงการแนะแนวการ

ประกอบอาชีพ  

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 90 

ม.ค.-มี.ค. 20,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

6. โครงการฝกระเบยีบ

วินัยเบื้องตน 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 90 

มิ.ย. 88,800                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

7. โครงการทัศนศึกษา จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

มิ.ย. 36,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

8. โครงการปรับพื้นฐาน 

วชิาฟสกิสและคณิตศาสตร 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

มิ.ย. 20,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

10. โครงการปรับพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

มิ.ย. 20,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

11. โครงการฝกอบรม

เทคนิคการใชสีทางเรือ 

(Marine Painting Skills) 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

พ.ย.-มี.ค. 22,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

12. โครงการทัศนศึกษา

และดูงานเรือ ภาคตน 

2555 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย. 5,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 

13. โครงการทักษะ

คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ

พาณิชยนาวี ภาคตน 

2555 

จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

มิ.ย.-ก.ย. 50,000                 

-    

ผช.ฝายกิจการนิสิต นักวิชาการ 
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กลยุทธท่ี 3  สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาเทียบเทาสากล 

  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการทําความรวมมือ

กับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน(MOU) 

จํานวนหนวยงานที่ทําความ

รวมมืออยางนอยปละ 1 

หนวยงาน 

ต.ค.-ก.ย.    500,000                  

-    

ผช.วิเทศน

สัมพันธ 

ผช.วิชาการ 

2. โครงการเสวนา

ผูประกอบการ 

ระดับความความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 

3.51  

ต.ค.-ก.ย. 500,000                 

-    

ผช.วิเทศน

สัมพันธ 

ผช.วิชาการ 

 

 

กลยุทธท่ี 4  สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตของนิสิต 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  

งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. จัดสรรทุนการศึกษา

ใหนิสติ 

จํานวนทุนท่ีจัดสรรใหนิสิต

อยางนอย 40 ทุนตอป 

ต.ค.-ก.ย.     

280,000  

                

-    

ผช.ฝายกจิการ

นิสิต 

นักวิชาการ 

2. โครงการวิถีธรรมนํา

วิชาภาษาองักฤษ 

จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย. 10,000                 

-    

ผช.ฝายกจิการ

นิสิต 

นักวิชาการ 

3. โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมใน

การเรียน 

จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80  

มิ.ย.       

10,000  

                

-    

ผช.ฝายกจิการ

นิสิต 

นักวิชาการ 

4. โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการทํากจิกรรม

ของนิสิต 

จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุน

อยางนอย 1 กจิกรรมตอป 

ต.ค.-ก.ย.       

50,000  

                

-    

ผช.ฝายกจิการ

นิสิต 

นักวิชาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการวิจยั     

กลยุทธท่ี 1 สนบัสนนุใหเปนศนูยกลางการวจิยัและพัฒนาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีางทะเล  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการสนับสนุนงานวิจัย

ตามอัตลักษณ ขององคกร 

จํานวนงานวิจัยอยางนอย 1 

ชิ้นงาน/ป 

ต.ค.–ก.ย.       

500,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 

2.โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ

สารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อ

สนับสนุนงานวิจัยเฉพาะทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง

ทะเล 

จํานวนระบบ / ฐานขอมูล อยาง

นอย 1 ระบบตอป 

ต.ค.–ก.ย.       

150,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ/

คณะกรรมการ

วิจัย/ 

นักวิชาการคอม

ฯ 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2 สนบัสนนุบุคลากรของวทิยาลัยในการดาํเนนิงานวจิยัสาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีางทะเล  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อ

สนับสนุนงานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง

ทะเล 

จํานวนงานวิจัยอยางนอย 1 

โครงการ/ป 

ต.ค.–ก.ย.       

500,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 

2. โครงการรวมสนับสนุนทุน

วิจัยเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

งานวิจัย 

จํานวนทุนวิจัยท่ีสนับสนุน 

อยางนอย 1 ทุนตอป 

ต.ค.–ก.ย.       

200,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 

3.  การสนบัสนุนการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ 

จํานวนผลงานทางวิชาการ

อยางนอยปละ 1 เร่ือง 

ต.ค.–ก.ย.       

150,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 
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กลยุทธท่ี 3 สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนงานดานวิจัยและพัฒนา 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. การเสริมสรางความรวมมือและ

เครือขายงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

จํานวนกิจกรรมไมนอยกวา1 

กจิกรรม /ป 

ต.ค.–ก.ย.        

500,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 

2. กิจกรรมสรางงานวิจัยและพัฒนา

รวมกับหนวยงานภายนอก 

จํานวนกิจกรรม ไมนอยกวา 1 

กจิกรรม/ป 

ต.ค.–ก.ย.          

50,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 

3. การใหคําปรึกษาดานการวิจัย

และพัฒนาแกหนวยงานภายนอก 

ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการไมนอยกวา 3.5 

จากระดับเต็ม 5 

ต.ค.–ก.ย.                

-    

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 

4. โครงการพัฒนาความรวมมือดาน

การวิจัย (Collaborative 

Research Network) รวมทั้งส่ิง

ประดิษฐ์ิระหวางหนวยงานภายใน

และภายนอก 

จํานวนโครงการพัฒนาความ

รวมมือดานการวิจัยฯ ไมนอย

กวา 1 โครงการ/ป 

ต.ค.–ก.ย.        

200,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการ

วิจัย 

 

กลยุทธท่ี 4  สนบัสนนุคณาจารยในการเผยแพรบทความวิจยัและบทความวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการฝกอบรมและสัมมนา  

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย แก

อาจารยและนักวิจัย 

จํานวนโครงการ อยางนอย  

1 โครงการ/ป 

ต.ค.–ก.ย.      50,000        -    ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการวจิยั 

2. กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร

งานวิจัยในวารสารวิชาการและการ

ประชุมวิชาการ 

จํานวนผลงานที่ไดรับการ

เผยแพรอยางนอย 2 ผลงาน/ 

ป 

ต.ค.–ก.ย.        

200,000  

               

-    

ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการวจิยั 
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กลยุทธท่ี 5  สนบัสนนุบุคลากรในการบูรณาการการวิจยักบัการจดัการเรียนการสอนและบริการวิชาการแกชมุชน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 

งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการสงเสริมงานวิจัยสถาบัน

และการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวนงานวิจัยอยางนอย 1 

โครงการ/ป 

ต.ค.–ก.ย. 60,000 -    ผช.ฝายวิจัยฯ คณะกรรมการวจิยั 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 1 สนบัสนนุคณาจารยและนสิติในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเชิงรุก 

  

  

     โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนุนนิสิต

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

จํานวนโครงการที่จัดอยางนอย 

1โครงการ/ป 

ต.ค.-ก.ย. 50,000 -  ผช.ฝายบริการฯ   บุคลากร

วิทยาลัยฯ  

2. โครงการอบรมหลักสูตรวิทยุ

คนประจําเรือทั่วไป (GMDSS) 

และ 4 หลักสูตรคนประจําเรือ 

สําหรับบุคคลภายนอก 

จํานวนผูเขารวมโครงการที่สอบ

ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 80 

ต.ค-ก.ย. 10,000 -  ผช.ฝายบริการฯ   บุคลากร

วิทยาลัยฯ  

3.โครงการบริการวิชาการดาน

ภาษา ตางประเทศ (อติาเลียน) 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย. 5,000 -  ผช.ฝายบริการฯ   บุคลากร

วิทยาลัยฯ  

4.โครงการพฒันาธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และความปลอดภยั

ทางทะเลสําหรับชุมชน 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย. - 200,000  ผช.ฝายบริการฯ   บุคลากร

วิทยาลัยฯ  

5.โครงการเยาวชนชาวเรือรูรัก

ทะเล 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

ต.ค.-ก.ย. - 100,000  ผช.ฝายบริการฯ   บุคลากร

วิทยาลัยฯ  
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กลยุทธท่ี 2 สรางเครือขายกบัหนวยงานภายนอก   เพ่ือสนบัสนนุงานดานพัฒนาวิชาการ 

  

  

    โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมเสริมสรางความ

รวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอก 

จํานวนหนวยงานที่เขารวม

โครงการอยางนอย 1 แหงตอป 

ต.ค.-ก.ย.             

50,000  

                 

-    

 ผช.ฝายพัฒนาฯ   บุคลากร

วิทยาลัยฯ  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการบริหารและการเงิน 

      
กลยุทธท่ี 1  สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทํา/ทบทวนแผนวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ 

รางแผนประจําปหนวยงานที่

จัดทําแลวเสร็จ 

ม.ค.-ก.ย.        

200,000  

              

-    

ผช.ฝาย

บริหารฯ 

นักวิเคราะหฯ 

        

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมระบบการบริหารองคกรโดยยึดธรรมาภบิาลเปนฐานเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการทํางานอยางตอเนือ่ง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1.  โครงการธรรมมะรวมใจ ความพึงพอใจของผูเขารวม

สัมมนา อยูในระดับ 3.5 

ต.ค.-ก.ย.          

30,000  

              

-    

ผช.ฝาย

บริหารฯ 

บุคลากร 

2.  กิจกรรมการประเมินผลความพึง

พอใจของบุคลากรและผูบริหารทุก

ระดับ 

มีบุคคลากรรวมประเมิน ไม

นอยกวารอยละ 80 

มี.ค.-เม.ย.          

10,000  

              

-    

ผช.ฝาย

บริหารฯ 

บุคลากร 
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กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการพฒันา/ปรับปรุง ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล 

มีระบบบริหารอยางนอย 1 

ระบบ 

ต.ค.-ก.ย.        

200,000  

              

-    

ผช.ฝาย

บริหารฯ 

บุคลากรทุก

ทาน 

        

 

 

กลยุทธท่ี 4 จดัหาแหลงทรัพยากรสนบัสนนุการจดัการศึกษาเพ่ิมเติมจากภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสรางความรวมมือเพื่อใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอก 

จํานวนกิจกรรมที่จัดอยางนอย 

1 กจิกรรม/ป 

ต.ค.-ก.ย.        

100,000  

              

-    

ผช.พัฒนา

วิชาการฯ 

  

2. กิจกรรมจัดหาตํารา และวารสาร

ทางวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร

และวิทยาศาสตร เทคโนโลยีทาง

ทะเล 

มีตํารา และวารสารทาง

วิชาการ เพิ่มขึ้นอยางนอย 30 

เลมตอป 

ต.ค.-ก.ย.        

300,000  

              

-    

หน.สาขา นักวิชาการพัสดุ 

3.  งานขอรับการสนับสนุน

ทรัพยากรทางการศึกษา 

จํานวนหนวยงานที่สนับสนุน

อยางนอย 1 หนวยงานตอป 

ต.ค.-ก.ย.          

30,000  

              

-    

ผช.ฝาย

วิชาการฯ 

นักวิชาการพัสดุ 
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กลยุทธท่ี 5  วางแผนการประชาสมัพันธวิทยาลยัในเชงิรุกอยางตอเนือ่งและหลากหลาย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการประชาสัมพันธและ

แนะนําวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ 

จํานวนโครงการประชาสัมพันธ

แนะนําวิทยาลัยฯ อยางนอย 3 

คร้ัง/ป 

ต.ค.-ก.ย.        

400,000  

              

-    

ผช.ฝาย

วิชาการฯ 

นักวิชาการ

ศึกษา 

2. กิจกรรมเผยแผผลงานนิสิต จํานวนกิจกรรมการเสนอ

ผลงานนอกสถานที่อยางนอย1 

คร้ังตอป 

ต.ค.-ก.ย.        

100,000  

              

-    

ผช.ฝาย

วิชาการฯ 

  

        

กลยุทธท่ี 6  สงเสริมวัฒนธรรมองคกรท่ีดี และบรรยากาศความเปนนานาชาติในองคกรอยางตอเนือ่ง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1 .กิจกรรมการแลกเปล่ียนนิสิตหรือ

บุคคลากรกับหนวยงานภายนอก

ประเทศ 

อยางนอย 1 กิจกรรมตอป ต.ค.-ก.ย.        

200,000  

              

-    

ผช.วิเทศนฯ บุคลากร 

       

        

กลยุทธท่ี 7  พัฒนาระบบการติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนอยางตอเนือ่ง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 

งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1 . โครงการพฒันาปรับปรุงระบบ

การติดตามการประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผน

ยทุธศาสตร 

มีระบบบริหารอยางนอย 1 

ระบบ 

ต.ค.-ก.ย.        

100,000  

              

-    

ผช.ฝาย

บริหารฯ 

นักวิเคราะหฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานศิลปวัฒนธรรมและชุมชน 

      
กลยุทธท่ี 1 สรางเครือขายระหวางวิทยาลยักบัชมุชนดานศิลปวัฒนธรรม แนวคิดประชาธปิไตย จติสาธารณะ และสิง่แวดลอม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  

งบประมาณ

เงินรายได  

 งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติกับชุมชน 

 จํานวนโครงการเสริมสราง

ความสัมพันธฯ อยางนอย 1 

โครงการตอป 

ม.ค.-ก.พ.          

100,000  

   -             ผช.ฝายบริการ

วิชาการ 

  

        

กลยุทธท่ี 2  ปลูกจิตสํานึกใหแกบุคลากรและนิสิต  ดานศิลปวัฒนธรรม แนวคิดประชาธปิไตย จติสาธารณะ และสิง่แวดลอม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  

งบประมาณ

เงินรายได  

 งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการปลูกจิตสํานึกลดการใช

พลังงานของบคุลากร 

จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวา  รอยละ 80 ของ

บุคลากรทั้งหมด 

ต.ค.-ก.ย. 15,000                    

-    

ผช.ฝายบริหาร บุคลากร 

2.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของ

บุคลากรและนิสิต 

รอยละ 80 ของบคุลากรและ

นิสิตที่เขารวมโครงการ 

ก.ค.-ต.ค.    70,000                    

-    

ผช.ฝายบริหาร บุคลากร 

3. โครงการชาวเรือปนน้ําใจใหนอง ผลการประเมนิโครงการไม

นอยกวา 3.51 

ต.ค.-พ.ค.          

100,000  

                  

-    

ผช.ฝายประกันฯ

(ดร.ยอดชาย) 

นักวิชาการ

ศึกษา(คุณ

สุภาวดี) 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  

งบประมาณ

เงินรายได  

 งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

4. โครงการบําเพ็ญประโยชนวัน

ทอดกฐิน 

จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

ต.ค.-พ.ย.          

30,000  

                  

-    

ผช.ฝายกจิการ

นิสิต 

นักวิชาการ 

5. โครงการบําเพ็ญประโยชนวันวิ

สาขบูชา 

จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

มิ.ย.          

30,000  

                  

-    

ผช.ฝายกจิการ

นิสิต 

นักวิชาการ 

6.  โครงการ  Freshy รักษโลก จํานวนผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

มิ.ย.           

20,000  

                  

-    

ผช.ฝายกจิฯและ

นักวิชาการ 

นักวิชาการ 

7.กิจกรรมสนับสนุนการเลือกต้ัง เอกสารหลักฐาน

ประชาสัมพันธการเลือกต้ัง

อยางนอย 1 ชุดการเลือกต้ัง

ตอป 

ต.ค.-ก.ย.             

5,000  

                  

-    

ผช.ฝายบริหาร บุคลากร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

      
กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัอยางตอเนือ่ง 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 งบประมาณเงิน

รายได  

 

งบประมาณ       ผูรับผิดชอบ 

      

 แผนดิน      

    

1. โครงการเยี่ยมบานประกัน อยางนอย 1 คร้ังตอป ม.ค.-เม.ย. 100,000               

-    

ผช.ฝาย 

ประกันฯ 

(ดร.ยอดชาย) 

จนท. 

บริหารฯ 

(คุณสายชล) 
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กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงระบบ ISO…ของวิทยาลยัอยางตอเนือ่ง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา 

 งบประมา 

ณเงินรายได  

 

งบประมาณ       ผูรับผิดชอบ 

      

 แผนดิน      

    

1. โครงการทบทวนมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

จํานวน SOP ที่ไดรับการ

ปรับปรุง/พัฒนาอยางนอย 1 

ต.ค.-ก.ย. 20,000                

-    

ผช.ฝาย 

ประกัน ฯ 

(ดร.ยอดชาย) 

และคณะ 

กรรมการ ISO 

จนท. 

บริหารฯ 

(คุณสายชล) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7  ดานบุคลากร 

      
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนือ่ง 

 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

          

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ในดานวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม

ไมนอยกวารอยละ  80 

1 – 31  มี.ค.  30,000                     

-    

ผช.ฝายบรหิารฯ ผช.ฝาย

วิชาการฯ 

2. จัดทําคูมือสําหรับบุคลากร

ใหม 

บุคลากรไดรับคูมือรอยละ 

100  

พ.ย. - มี.ค. 10,000                     

-    

ผช.ฝายบรหิารฯ 

นักวิชาการศึกษา 

บุคลากร 

3. โครงการอบรมโปรแกรม

สํานักงานสําหรบัพนักงาน

สายสนับสนุน 

ผูเขารวมโครงการมีความรู

ความเขาใจและสามารถใช

งานโปรแกรมไดไมนอย

กวารอยละ80 

มี.ค. - มิ.ย. 35,000                     

-    

ผช.ฝายวิชาการ บุคลากร 

4. โครงการอบรม

ภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียม

ความพรอมสู AEC 

ผูเขารวมอบรมมีความ

เขาใจภาษาตางประเทศ

เพ่ิมขึ้นไมตํ่ากวารอยละ 

50 

มี.ค. - มิ.ย. 100,000                     

-    

ผช.ฝายวิชาการ บุคลากร 

5.โครงการสงเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ

การสงเสริมทักษะวิชาชีพ

อยางนอย 5 คนตอป 

ต.ค. - ก.ย. 200,000                     

-    

ผช.ฝายบรหิารฯ บุคลากร 
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กลยุทธท่ี 2  ปรับปรุงกระบวนการติดตามรายงานผลการเขาประชมุและอบรมสมัมนาของบุคลากร 

 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

          

1. โครงการอบรมการเขียน

รายงานการไปราชการ 

บุคลากรเขาใจการเขยีน

รายงานการไปราชการไม

นอยกวา 

รอยละ 90 

ต.ค. - ธ.ค. 5,000                      

-    

ผช.ฝายบรหิารฯ

(อ.อรวรรณ) 

บุคลากร

(คุณสุนิษา) 

 

 

            

กลยุทธท่ี 3   สรางแรงจูงใจและปลูกฝงจิตสํานึกบุคลากรใหมีความรักในองคกร    

 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา  งบประมาณ

เงินรายได  

 งบประมาณ

แผนดิน  

ผูรับผิดชอบ 

          

1. IMC สัมพันธ ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการไมนอย

กวา 80 

ธ.ค. - ม.ค.  50,000                      

-    

ผช.ฝายบรหิาร บุคลากร 

2. โครงการพัฒนา

จรรยาบรรณวิชาชีพของ

บุคลากร 

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80 

1 –31 พ.ค.                    

-    

                    

-    

ผช.ฝายบรหิาร บุคลากร 

3. โครงการสัมมนาบุคลากร/

ละลายพฤติกรรม 

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมสัมมนา อยูใน

ระดับ 3.51 

มี.ค.-พ.ค. 500,000                     

-    

ผช.ฝายบรหิารฯ บุคลากร 
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 1.6 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

 
 

 

1.7 โครงสรางการบริหารงานของวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ 

 
การบริหารงานและการแบงสวนราชการ (เดิม) 

           โครงสรางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกอบดวย  3 หนวยงานยอย คอื  

1.  ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป 

2.  ฝายบริหารการศึกษา 

2.1 กลุมสาขาวิชา 

2.1.1  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

2.1.2  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 3 .   ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 

 

 

ลําดับ 
ที่ 

แผนงานประกนัคุณภาพ 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รายงานผลการประเมิน              

2 จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง(สปค.01)และเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพใหความเห็นชอบ กอนเสนอสํานัก

ประกันคุณภาพ 

             

3 ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง              

4 กําหนดเปาหมายการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2553              

5 ถายทอดตัวชี้วัดสูบุคคลที่รับผิดชอบ              

6 จัดทําแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหกับผูรับผิดชอบ              

7 ติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใหกับ

ผูรับผิดชอบ 

             

8 สงรายชือ่คณะกรรมการตรวจประเมนิใหสาํนกัประกันคุณภาพ ม              

9 จัดทํา SAR ระดับคณะ              

10 จัดสงขอมูลพื้นฐาน(common Data Set)              

11 ตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ              
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แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (เดิม) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 การบริหารงานและการแบงสวนราชการ (ใหม) 

 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานชาติ ประจําป

การศึกษา 2551 และ ปการศึกษา 2552 ไดเสนอแนะใหวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปรับปรุงโครงสรางการ

บริหารงานและการแบงสวนราชการใหมนั้น ขณะนี้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง

โครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการดังนี้ 
 
 

แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางองคกรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (ใหม) 

 
 

วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ 

 

ฝายบริหารและธุรการ

 

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ฝายบริหารการศึกษา 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
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แผนภูมิท่ี 3 โครงสรางการบริหารของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (ใหม) 

 

 
 

คณบดี

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

การเดินเรือ

รองคณบดี

ฝายวิชาการ
ฝายบริหาร

และธรุการท่ัวไป

ผูชวยคณบดี

ฝายบริหารและธรุการ ฝายวิชาการ

ฝายประกนัคุณภาพ
ฝายพัฒนาและ

บริการวิชาการ

ฝายกิจการนิสิต ฝายวิเทศสมัพันธ

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

งานธรุการ งานบุคคล

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

งานประกนัคุณภาพ

การศึกษา
งานนโยบายและแผน

งานการศึกษา งานกิจกรรมนิสิต

งานระบบ

คอมพิวเตอร
งานวิจยั

งานบริการวิชาการ
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คณะผูบริหารสํานักงานวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย 

คณบดีวทิยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

 

ร.อ.นคร น. กุลศรีรัตน ร.น. น.ต.โชคชัย พุชประดิษฐ ร.น. 

รองคณบดีฝายบริหารและธุรการทั่วไป รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

         

      ดร.ยอดชาย  เตียเปน                        ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ            ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

               อาจารยอรวรรณ  โมกขะเวส 

             ผูชวยคณบดีฝายบริหารและธุรการ 
          

  

     ดร.วัลลีย  นวนมุสิก                         ดร.มานิตย  ลีกิจวัฒนะ      ผศ.ดร.พูลพงษ  พงษวิทยภานุ 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต          ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  
   

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.เชิดวงศ  แสงดศุภวานิช 

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

    ดร.สุรศักดิ์  เพ่ิมทรัพยทว ี

  ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

  
  

ผูชวยคณบดี 

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_per1.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_manag2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_manag2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per4.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per11.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per11.html�
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ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

พล.ร.อ.เสนห ฉายโฉมเลิศ พล.ร.อ. ยอดชาย ชุมแสง ณ อยุธยา 

 

 

พล.ร.อ.สุรินทร เริงอารมณ น.ต.โชคชัย พุชประดิษฐ ร.น. 

 

 

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

 

 

 

น.อ.สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ 

 

ร.ท.ดุสิต  โพธิ์พันธุ 

 

  
อาจารยพีระ จิตตะคุโน กัปตันวิชัย  รามมะเริง 

  
  
    

http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_quali8.html�
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พล.ร.ท.ศ.(พิเศษ) ดร.พงศืสรร  ถวิลประวัต ิ

 

Mr”Giorgio Segurini 

 

 

 

พล.ร.ต.วัชรา  เอี่ยมสะอาด 
 

  
   

 

 

 

 

สาขาวิชาวิศกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

 
 
 

ดร.ยอดชาย เตียเปน 

หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
ดร. ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  

 
 

 

  

  ผศ.ดร.พูลพงษ พงษวิทยภานุ อ.จารุพันธุ หนูสมตน (ลาศึกษาตอ) 
  

อาจารยประจํา 

http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per5.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per3.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_manag2.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_per2.html�
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อ.นิตเิวศ ทองนุช ดร.อําพน จรัสจรุงเกียรต ิ

 

 

ผศ.ดร.เชิดวงศ แสงศุภวานิช 
 

อ.ศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร 

 

 

อ.ประชากร แกวเขียว (ลาศึกษาตอ) ดร.มานิตย ลีกิจวัฒนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                      ดร.สุรศักดิ์  เพ่ิมทรัพยทว ี            อ.กนกอร  รจนากิจ               อ.วลีพรรณ  กันเน่ือง 

 

อ.กันตภณ  ธนกิจกร (ลาศึกษาตอ) อ.นนทิพัฒน  ทวีวัฒน 

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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สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

  

 

 

 
พล.ร.อ.เสนห ฉายโฉมเลิศ อ. แพรวพรรณ ออเรืองเอก 

หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

 
 

 

 

ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน อ.จิรวุฒิ สรโยธิน  
 

 

อ.พัชรา ศรีพระบุ  (ลาศึกษาตอ) 

 

 

 

 

ดร.วัลลีย นวนมุสิก 

 

 

 

   

    
 

 

ดร.พรรณศักดิ์  เอ่ียมรักษา 

อ.อรวรรณ โมกขะเวส 
ดร.ไพรภ  รตันชวูงศ 

 

อ.ธนรุจ  โรจนมานะวงศ อ.วาท่ีรอยโทสารัตน เถื่อนสุวรรณ 

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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นางสาวบุญจิรา ปนทอง 

 

สุภ 

                            

นางสาวสุภาวดี เลาเฮย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวชิาการศึกษา 
   

 

 

นางสาวโสภณา คุณุทัย นางสุนิษา พลังพรกิจ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บคุลากร 

    

 

 

นางเมธิศา จักรมุณ ี นางสาววนิดา เผือกจิตร 

นักวิชาการการเงินและบัญช ี นักวิชาการการเงินและบัญช ี

  

 

 

นางสาววริศรา บุญมา นายวิญู  ฤกษอภิบาลวงศ 

นักวชิาการศึกษา นักวิชาการพัสดุ  

    

เจาหนาที่ 

http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo4.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo6.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imc_peo7.html�
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นางสาวพรวิไล ศรีวิชา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

 
 

นายมานิตย วิถีกลาง 

นักวชิาการศึกษา 

 

   

 

 

 

 

วิชชุลดา อําไพ 

 
 

นางสาววิขชุลดา  อําไพ 

นักวชิาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัจฉรา  ไชยฤกษ 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรุจิเรข  เกษมโชติพัฒน         นายภราดร ทองเสน 

นักวิชาการพัสดุ                          ชางเทคนิค 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวสายชล  เต็มพรอม 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายณัฐวุธ  หาญเวช 

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 
 

          นางสายทอง  มีอ่ิม 

แมบาน 
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1.8 คณะกรรมการฝายตางๆ ของวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ 

 
 
คณบดี  พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย 

รองคณบดีฝายบริหารและธุรการท่ัวไป  ร.อ.นคร น. กุลศรีรัตน ร.น. 

รองคณบดีฝายวิชาการ  น.ต.โชคชัย พุชประดิษฐ ร.น. 

ผูชวยคณบดี  

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ดร.ยอดชาย เตียเปน 

ฝายวิชาการ ดร.ไพรภ  รัตนชูวงศ 

ฝายกิจการนิสิต ดร.วัลลีย  นวนมุสิก 

ฝายบริการวิชาการ ดร.เชิดวงศ  แสงศุภวานิช 

ฝายบริหารและธุรการ นางอรวรรณ  โมกขะเวส 

ฝายวิจัย  ดร.พูลพงษ  พงษวิทยภานุ 

ฝายพัฒนาวิชาการ ดร.มานิตย  ลีกิจวัฒนะ 

ฝายวิเทศสัมพันธ  ดร.สุรศักดิ์ เพ่ิมทรัพยทวี 

หัวหนาสาขาวิชา  

หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ดร.ยอดชาย  เตียเปน 

หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ พล.ร.อ.เสนห  ฉายโฉมเลิศ 

 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

1. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร  

3. รองคณบดีฝายวิชาการ 

4. หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

5. หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

6. เลขานุการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
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คณกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

1. คณบดี 

2. พล.ร.ท. รศ.ดร.พงศสรร  ถวิลประวัต ิ

3. ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

4. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและธุรการ 

5. ดร.อําพน จรัสจรุงเกียรติ 

6. ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน 

7. นายนนทิพัฒน  ทวีวัฒน 

8. ดร.สุรศักดิ์  เพ่ิมทรัพยทวี 

9. นกัวชิาการศึกษา 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

4. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและธุรการ 

5.ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 

6. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

7.ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

8.ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาการ 

9. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

10. นางบุญจิรา  ปนทอง 

11. นางสุนษิา พลังพรกจิ 

12. นางสาวโสภณา  คุณุทัย 

13. นางสาวรจิุเรจ  เกษมโชติพฒัน 

14 .นางสาวสายชล  เต็มพรอม 

 

 

ท่ีปรึกษา 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

1. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

4.ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 

5. ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

6. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและธุรการ 

7. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาการ 

8. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

9. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

10. บุคลากร 

ท่ีปรึกษา 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

1. นางอรวรรณ  โมกขะเวส 

2. นายพูลพงษ  พงษวิทยภานุ 

3. นางสาววัลลีย  นวนมุสิก 

4. นายนนทิพัฒน  ทวีวัฒน 

5. นางสาวสายชล เต็มพรอม 

6. นางสาวรจิุเรจ  เกษมโชติพฒัน 

7. นายณัฐวุธ  หาญเวช 

8. นางสาวพรวิไล ศรีวิชา 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 

1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย 

2. นางสาววัลลีย  นวนมุสิก 

3. นางสาววริศรา บุญมา 

4. นางอรวรรณ  โมกขะเวส 

5. นายพรรณศักด์ิ เอี่ยมรักษา  

6. นายพูลพงษ  พงษวิทยภานุ  

7. น.ท.สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ  

8. ร.ท.ดุสิต  โพธิ์พันธุ 

9. นายสุรศักด์ิ เพิ่มทรัพยทวี 

10. นางสาวศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร 

11. นายนนทิพัฒน  ทวีวัฒน 

 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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คณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตวิยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาต ิ

 

1. พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย 

2. นางสาววัลลีย  นวนมุสิก 

3. นางอรวรรณ  โมกขะเวส 

4. กัปตันไพรภ  รัตนชูวงศ 

5. นายนิติเวศ  ทองนุช 

6. นางบุญจิรา  ปนทอง  

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

1. คณบดี 

2. พล.ร.ท.รศ.(พิเศษ) ดร.พงศสรร ถวิลประวัติ 

3. น.ต.โชคชัย  พุชประดิษฐ 

4. ร.อ.นคร น. กุลศรีรัตน 

5. อ.ธเนศ  พันธจันทร 

6. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

7. รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน 

8. รศ.ดร.ทวีศักดิ์  เทพพิทักษ 

9. น.อ.ชูเกียรติ  ฉายางกูร 

10. นายนิติเวศ  ทองนุช 

11. นายนนทิพัฒน  ทวีวัฒน 

12. นายประชากร  แกวเขียว 

ท่ีปรึกษา 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร) 

กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา) 

กรรมการ (ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ) 

กรรมการ (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

กรรมการ (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

กรรมการ (อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

 

คณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

1. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและธุรการ 

3. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

4. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

5. วาท่ีรอยโทสารัตน  เถื่อนสุวรรณ 

6. นายมานิตย  วิธีกลาง 

7. นางเมธิศา  จักรมุณ ี

8. นางสาวสายชล เต็มพรอม 

9. นางสาวอัจฉรา  ไชยฤกษ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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10. นางสาวรจิุเรข  เกษมโชติพฒัน 

11. นางสุนษิา  พลังพรกจิ  

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการลดใชพลังงาน ประจําป 2555 

1. ดร.ยอดชาย เตียเปน 

2. ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา 

3. ดร.วัลลีย  นวนมุสิก  

4. ดร.สุรศักด์ิ เพิ่มทรัพยทวี 

5. นางสาวศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร 

6. นายนนทิพัฒน  ทวีวัฒน  

7. นายวิญู  ฤกษอภิบาลวงศ 

8. นางเมธิศา  จักรมุณี 

9. นายณัฐวุธ  หาญเวช  

10. นางสาวโสภณา  คุณุทัย 

11. ดร.พรรณศักดิ์  เอ่ียมรักษา 

12. นางสาวสายชล  เต็มพรอม 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

  

1.9  ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ 

 
1. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรับโลเชิดชูเกียรติ ในฐานะหนวยงานที่ไดใบรับรองผลการตรวจสอบ ISO 

9001:2008 ในงานประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต ผูนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 30 

สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ  

2. พล.ร.ท.รศ.(พิเศษ) ดร.พงศสรร  ถวิลประวัติ ผูทรงคุณวุฒิวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรับรางวัลวิศวกรเกียรติ

คุณ ประจําป 2555 ดานสิ่งประดิษฐ จากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) โครงการเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา 

3. ดร.เชิดวงศ แสงศุภวานิช และ ดร. พูลพงษ พงษวิทยภานุ อาจารยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรับการแตงตั้ง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในปการศึกษา 2555 
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4. ความรวมมือดานพาณิชยนาวี กับ Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุน เม่ือ

วันท่ี 5 กันยายน 2555 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบนโยบายให พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดีวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดคีณะประมง เก่ียวกับการเดินทางไปเยือน Tokyo 

University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุน เพ่ือพัฒนาความรวมมือทางวิชาการดาน 

พาณิชยนาวี และเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ Tokyo University of Marine 

Scienceand Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุน  
 

5. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรับการตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2556 โดยบริษัท 

เอเอฟเอคิว แอนด วิท จํากัด โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติผานการตรวจประเมินดวยความเรียบรอย 

1.10 ขอมูลสถิต ิ

 

 1.10.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

 ขอมูลงบประมาณท้ังหมดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภท        ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจาย คงเหลอื รายรับ รายจาย คงเหลอื รายรับ รายจาย คงเหลอื 

งบประมาณ

แผนดนิ 

10,200,000 5,881,177 4,318,823 15,300,000 4,186,778.37 11,113,221.63 31,482,000 3,130,901 28,351,099 

งบประมาณ

เงินรายได 

16,936,724.88 15,730,747.74 1,205,977.14 38,065,015.53 14,413,621 23,651,394.06 33,985,978.74 16,160,055.07 17,825,923.67 

รวม (บาท) 27,136,724.88 21,611,924.74 5,524,800.14 53,365,015.53 18,600,399 34,764,615.69 65,467,978.74 19,290,956.07 46,177,022.67 

 

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการ ปงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555 

รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 27,136,724.88 53,365,015.53 65,467,978.74 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - 386,700 300,000 

คาใชจายท้ังหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 14,109,893.24 18,296,629.84 17,350,175.66 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 1,891,968 303,770 2,278,745.08 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 300,000 

คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย 140,550 313,240 214,912 

คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 248,474.01 280,728.59 27,289.90 

เงินเหลือจายสุทธิ 13,026,831.64 35,068,385.69 45,839 

สินทรัพยถาวร 1,891,968 303,770 2,278,745.08 
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 รายรับ-รายจาย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายรับ ตามแหลงรายรับ (บาท) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. งบประมาณแผนดนิ 10,200,000 15,300,000 31,482,000 

2. คาธรรมเนียมการศึกษา 16,250,970 34,159,295 28,429,760 

3.รายไดดอกเบ้ีย 11,941.15 12,368.26 14,622.66 

4.รายไดพัฒนาวิชาการ - 386,700 1,204,297.56 

5. รายไดอ่ืนๆ 673,813.73 704,770.27 4,337,298.52 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 27,136,724.88 53,365,015.53 65,467,978.74 

รายจาย ตามประเภทรายจาย (บาท) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. งบบุคลากร 1,081,781.20 1,660,777.57 1,038,068.25 

2. งบดาํเนินงาน 10,091,908.35 9,218,118.17 10,955,143.43 

3. งบลงทุน 1,891,968 303,770 2,278,745.08 

4. งบอุดหนุน 729,425.70 6,382,988.37 2,281,850.23 

5. งบอ่ืนๆ 2,206,777.99 1,034,748.53 3,075,113.70 

รวมประมาณการรายจาย (บาท) 16,001,861.24 18,600,399.84 19,628,920.69 

 

1.10.2 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ประจําปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปดสอน 

() 

ไมเปด

สอน (X) 

ภาคปกติ 

() 

ภาคพิเศษ 

() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 

นานาชาติ

() แผน  

ก 

แผน  

ข 

แผน  

ก, ข 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ 

และเครื่องกลเรือ 

 - - - - -  -  -  - 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต             

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

เดินเรือ 

 - - - - -  -  -  - 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต             

รวม    2 -     - - - - 2 - 2 - 2 - 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ใหระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไวดวย 
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1.10.3 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาควิชา/สาขาวิชา  ปการศึกษา 2555 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ     

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 - - 1 

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน 36 - - 36 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ     

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 - - 1 

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน 35 - - 35 

รวมท้ังสิ้น 2 สาขาวิชา     

- หลักสูตรท้ังหมด 2 - - 2 

o จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 71 - - 71 

 

1.10.4 จํานวนบุคลากร  

 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี) 

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี 8 7 6 

ปริญญาโท 16 14 15.5 

ปริญญาเอก 6 10.5 12 

รวม 30 31.5 33.5 

1.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - - 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - 1 

รวม - - 1 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี 8 7 6 

ปริญญาโท 16 14 15.5 

ปริญญาเอก 6 10.5 13 

รวมทัง้หมด 30 31.5 34.5 

2. นักวิจัยและ

บุคลากรที่ไดรับ

มอบหมายใหทํา

วิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - - 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - - 

รวม - - - 
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ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

2.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - - 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - - 

รวม - - - 

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตรี - - - 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - - 

รวมทัง้หมด - - - 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่นๆ 11 10 15 

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 28 35.5 45.5 

5.  บคุลากรลาทกุประเภท  4 4 4 

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 43 45.5 49.5 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

    ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  คิดเปน 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 

 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ

คุณวุฒิการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี) 

ภาคิวชา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ชาวตางชาติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

สาขาวิศวกรรม 

ตอเรือและเครื่องกลเรือ 

1 5 5 11 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - 1 5 7 13 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การเดินเรือ 

- 6 3 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3 9 

อ่ืนๆ 5 5.5 - 10.5 - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 5 5.5 2 12.5 

รวมท้ังหมด 6 15.5 10 31.5 - - 2 2 - - 1 1 - - - - - - 1 1 6 15.5 14 34.5 
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ลาํดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ข้ึนไป 6 15 13 34 - 2 1 - 3 
2 6-9 เดือน - 0.5 - 0.5 - - - - - 
3 นอยกวา 6 เดือน 1 3 - 4 - - - - - 
4 ลาศึกษาตอ  1 3 - 4 - - - - - 
5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 8 21.5 13 42.5 - 2 1 - 3 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 18.25 7.75 6.50 17.25 - 1.00 0.50 - 1.50 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 

รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

  ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2555 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี) 
หนวยงาน วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ ชาวตาง 

ชาต ิ

รวมท้ังหมด 

ปฏิบัติงาน ชํานาญ

งาน 

ชํานาญงาน

พิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญ

การ 

ชํานาญการ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 

สํานักงาน

เลขานุการ 

1 13 1 - - - 1 - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 1 13 1 - 

รวม 1 13 1 - - - 1 - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 1 13 1  

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

     ตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป คิดเปน 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 

 ขอมูลสรุปจํานวนอาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยท่ีคณะ หรอือาจารย

หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาต ิ

รายการ >3 เดือน <3 เดอืน 

อาจารย นักวิจัย อาจารย นักวิจัย 

1. อาจารยหรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอน

หรือวิจัยที่คณะ 

- - - - 

2. อาจารยหรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ 

สถาบันนานาชาติ 

- - - - 
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1.10.5  จํานวนนิสิตท้ังหมด (นับจํานวนหัวนิสิตจริง)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(ใชขอมูลวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน) 
ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมท้ังหมด 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 

สาขาวิชาวิศวกรรม 

ตอเรือและเครื่องกลเรือ 

46 - 46 50 - 50 42 - 42 85 - 85 - - - 223 - 223 

- หลักสูตรภาษาไทย 46 - 46 50 - 50 42 - 42 85 - 85 - - - 223 - 223 

- ภาคปกติ 46 - 46 50 - 50 42 - 42 85 - 85 - - - 223 - 223 

- ภาคพเิศษ                   

- นานาชาติ                   

สาขาวิชาวิศวกรรม 

ตอเรือและเครื่องกลเรือ  

(ผูปฏิบัติงานบนเรือ) 

45 - 45 30 - 30 50 - 50 30 - 30 - - - 155 - 155 

- หลักสูตรภาษาไทย 46 - 46 50 - 50 42 - 42 85 - 85 - - - 223 - 223 

- ภาคปกติ 45 - 45 30 - 30 50 - 50 30 - 30 - - - 155 - 155 

- ภาคพเิศษ                   

- นานาชาติ                   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การเดินเรือ 

57 - 57 72 - 72 74 - 74 127 - 127 - - - 330 - 330 

- หลักสูตรภาษาไทย 57 - 57 72 - 72 74 - 74 127 - 127 - - - 330 - 330 

- ภาคปกติ 57 - 57 72 - 72 74 - 74 127 - 127 - - - 330 - 330 

- ภาคพเิศษ                   

- นานาชาติ                   

รวมทั้งหมด 148 - 148 152 - 152 166 - 166 242 - 242 - - - 708 - 708 

- หลักสูตรภาษาไทย 148 - 148 152 - 152 166 - 166 242 - 242 - - - 708 - 708 

- ภาคปกต ิ 148 - 148 152 - 152 166 - 166 242 - 242 - - - 708 - 708 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

ภาควิชา (รวม) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาควิชา (รวม) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

ภาควิชา (รวม) - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - 

ภาควิชา (รวม) - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - 

- หลักสูตร... - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 
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ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

- นานาชาติ - - - - - - 

รวมท้ังหมด - - - - - - 

- ภาคปกติ - - - - - - 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

- นานาชาติ - - - - - - 

 

 ขอมูลสรุปจํานวนขอมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียนหรือวิจัยท่ีคณะ และนิสิตของ

คณะท่ีเดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ขอมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียนหรือ

วิจัยท่ีคณะ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

- - - - - - 

2. ขอมูลนิสิตของคณะท่ีเดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ 

- - - - - - 

 

 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปการศึกษา 2554  

(ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จาํนวนอาจารย จาํนวนนสิติเต็มเวลา (FTES) อาจารย : 
FTES FTES ภาคตน FTES ภาคปลาย FTES เฉลีย่ 

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  16.41 10.94 13.68 0.14 

สาขาวิทยาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  350.18 311.82 331.00 9.59 

รวมท้ังหมด  322.76 322.76 344.68 9.99 

 ขอมูลอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time 

Equivalent Student) (ใชขอมูลคณะ) 

รายละเอียด ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

1. จํานวนอาจารยปฏิบัติงาน 16 20 34.5 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด (FTES) 354.24 344.68 344.68 

3. จํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

    (เกณฑมาตรฐาน 1 :  20) 

22.10 17.23 9.99 
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 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(ใชขอมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 

รวม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การเดินเรือ 

5 - - 5 - - - - - - - - 5 - - 5 

สาขาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือ 

32 - - 32 - - - - - - - - 32 - - 32 

สาขาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือ  

(ผูปฏิบัติการบนเรือ) 

6 - - 6 - - - - - - - - 6 - - 6 

รวม 43 - - 43 - - - - - - - - 43 - - 43 

 

 

 ขอมูลเงินบริจาคจากศิษยเกา (Alumni Donations) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษยเกา - 

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/ 195,700 สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ - 

4 วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีไดรับบริจาคจากศิษยเกา - 

รวมท้ังส้ิน 195,700 
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1.10.6  งานวิจัย  

 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม

โครงการ 

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการท่ัวไป 

1. การพฒันาระบบซอผแวรเชงิ

วัตถุเพื่อการจําลองและวิเคราะห

พฤติกรรมของโครงสรางทาง

วิศวกรรมนอกฝง 

2555-2557 อ.อําพน จรัสจรุงเกียรติ วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา  

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ 

และเคร่ืองกลเรือ (หัวหนา

โครงการ) 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  

 - 140,000 

2. การเพิ่มศักยภาพการขนสง

ทาง ลํานํ้าดวยระบบเรือลําเลียง  

 

5/2555-5/2556 อ . สุพิทย  อาํนวย  วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ   ศรีราชา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการ เดินเรือ   

( หัวหนาชดุโครงการ )  

สํานักงาน

คณะกรรมการวจัิย

แหง ชาติ  

-   349,400 

3. การศึกษา ปญหา 

อปุสรรค และ แนวทางการ

แกไข ดารการเดินเรือ และการ

กาํหนดรูปแบบ เรือลําเลียงการขน

ถายสินคา และเรือลากจูงในเขต

พื้นที่แม นํ้าเจาพระยาและแม

นํ้าปาสัก  ( โครงการหลกั  :   

การเพิ่ม ศักยภาพการขนสงทาง

ลํานํ้าดวยระบบเรือลําเลียง )  

 

5/2555-5/2556 อ . สุพิทย  อาํนวย  วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ  ศรีราชา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการ เดินเรือ     

( หัวหนาชดุโครงการ )  

อ . อรวรรณ โมกขะเวส  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ    ( หัวหนาโครงการยอย )  

อ . นนทพิฒัน ทวีวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ    ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ประชากร แกวเขียว  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ    ( ผูรวมวิจัย )  

พล . ร . ท . รศ  ( พเิศษ ) ดร . พงศสรร  

ถวิล ประวตัิ  อูราชนาวีมหิด 

ลอดุยเดช จ . ชลบุร ี    

( ที่ปรึกษาโครงการ )  

สํานักงาน

คณะกรรมการวจัิย

แหงชาติ  

 

-   1,590,000 
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โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม

โครงการ 

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

4. ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการ 

เตรียมรับมือ ในกรณีเกดิ  

อุบัติเหตุจากการขนสงทางนํ้า   

ในเขตพื้นที่แมนํ้าเจาพระยาและ 

แมนํ้าปาสัก   

( โครงการหลัก  :  การเพิ่ม 

ศักยภาพการขนสงทางลํานํ้า ดวย

ระบบเรือลําเลยีง )  

 

5/2555-5/2556 อ . สุพิทย  อาํนวย  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

การ เดินเรือ   ( หัวหนาชดุโครงการ )  

ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   

( หัวหนาโครงการยอย )  

อ . วัลลีย นวนมุสิก  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

นายอลงกต อนิทรชาติ  

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัย  

ประมงศรีราชา   ( ผูรวมวิจัย )  

พล . ร . ท . รศ ( พเิศษ ) ดร . พงศสรร ถวิล  

ประวตั ิ อูราชนาวีมหิดลอดุยเดช  

จ . ชลบุร ี  ( ที่ปรึกษาโครงการ )  

สํานักงาน

คณะกรรมการวจัิย

แหง ชาติ  

 

-   910,780 

5. การศึกษาเพื่อพัฒนา

กฎระเบียบ ดานความปลอดภัย

และสิ่งแวด ลอมของการขนสง

ทางนํ้าใน เขตพื้นที่แมนํ้า

เจาพระยาและ แมนํ้าปาสัก   

( โครงการหลัก  :  การเพิ่ม 

ศักยภาพการขนสงทางลํานํ้า ดวย

ระบบเรือลําเลยีง )  

   
  

5/2555-5/2556  อ . สุพิทย  อาํนวย  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ    ( หัวหนาชดุโครงการ )  

นายณัฐ จับใจ  กรมเจาทา  

 ( หัวหนาโครงการยอย )  

นายธงชัย พงษวิชัย  สํานัก

มาตรฐานเรือ กรมเจาทา   

( ผูรวมวิจัย )  

นายพงษธร ชํานิกุล  สํานักฎหมาย  

กรมเจาทา   ( ผูรวมวิจัย )  

นายโสภณ ปยะภาณี  สํานัก

กฎหมายกรมเจาทา   ( ผูรวมวิจัย )  

สํานักงาน

คณะกรรมการวจัิย

แหง ชาติ  

 

-  906,820 
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โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม

โครงการ 

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

นายหิรัญวัตต์ิ สืบกระพนัธ  

สํานักกฎหมาย กรมเจาทา    

( ผูรวมวิจัย )  

นายพงษวรรณ จารุเดชา   

กรมเจาทา  ( ที่ปรึกษาโครงการ )  

6. การเพิ่มศักยภาพในการ

สงออก ผลไมเศรษฐกิจของ

ประเทศ ไทย  ( แผนงานวจิยั ) /  

การ พัฒนาระบบโลจิสติกสขนสง

เพื่อการสงออกมะมวงและ มังคุด  

( โครงการยอย ) 

 

8/2555-7/2556 อ . ศักรธร บุญทวียุวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

ผศ . สิรางค กล่ันคําสอน  

คณะวศิวกรรมศาสตร  

ศรีราชา สาขา วิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ปุณณมี สัจจกมล  

คณะวศิวกรรมศาสตร บางเขน  

ภาค วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   

( ผูรวมวิจัย )  

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ  

วิจัย รวมกับ

สํานักงานคณะ  

กรรมการ

อดุมศึกษา  

 

-   1,500,246 

7. โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อ  

พัฒนาการผลิตไฟฟาจาก  

พลังงานคลื่นสําหรับประเทศ  

ไทย  

 

9/2555-9/2556 อ . ยอดชาย เตียเปน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ    

( หัวหนาโครงการ )  

อ . พรรณศักด์ิ เอี่ยมรักษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . วัลลีย นวนมุสิก  วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรี

ราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

เดินเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . สุรศักด์ิ เพิ่มทรัพยทวี  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . นนทพิฒัน ทวีวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

กองทุนเพื่อ

สงเสริมการ

อนุรกัษ  

พลังงาน สํานักงาน

นโยบายและ  

แผนพลังงาน  

 

-   7,889,200 
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โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม

โครงการ 

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ    ( ผูรวมวิจัย )  

โครงการท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน 

1. การศึกษาปริมาณฝนในภาค

ตะวนัออกดวยแบบจําลอง

อุตุนิยมวิทยาสําหรับการจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 

2555 อ.วัลลีย นวนมุสิก วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  

(หัวหนาโครงการ) อ.ศรินยา สนิท

วงศ ณ อยุธยา วทิยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรม

ตอเรือและเคร่ืองกลเรือ  

(ผูรวมวิจัย) 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  

 - 120,000 

2. การขนสงแบบผสมผสาน

เพื่อใหผลการประหยัดพลังงาน 

กรณีศึกษาการขนสงผลิตภัณฑ

เหล็ก 

2555 อ . ศักรธร บุญทวียุวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

รศ.สมยศ เชญิอกัษร คณะ

วศิวกรรม กาํแพงแสน ภาควชิา

วิศวกรรมเกษตร 

(ที่ปรึกษาโครงการ) 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  

 - 330,000 

3. Communicating   

water -related 

climate change   

risks to improve local   

adaptation in the deltas of  t

he Mekong regions  

 

10/2554-

10/2555 

อ . ศักรธร บุญทวียุวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

ดร .  กนก เลิศพาณิชย  

มหาวิทยาลัยเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง  ( ผูรวมวิจัย )  

Sumernet -   500,000 

4. การจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

(EIA)และการจัดทํารายงานกระ

ประเมินผลกระทบทางสขุภาพ

(HIA)โครการกอสรางเขื่อน 

จอดเรือ (Quay Wall)ของ 

30 เมย. 2555 -  

10 กพ. 2556 

พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย บ.ยูนไิทย  

ชปิยารด แอนด 

เอนจิเนียร่ิง จก. 

-  2,450,000 
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โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554-2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวม

โครงการ 

ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

บริษัท ยูนิไทย ชปิยารด  

แอนด เอนจิเนียร่ิง จํากดั 

5. การวิเคราะหทางพลศาสตร

ของ ทาเรือแหลมฉบังจาก  

แรงกระทําแผนดินไหว 

ในอาว ไทย  

9/2555-9/2556 ผศ . พูลพงษ พงษวิทยภานุ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( หัวหนา

โครงการ )  

ทุนสวนตัว  

 

-   50,000 

รวม - - - 590,000 16,146,446 16,736,446 

 

 ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ประจําป  

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 16 12 8 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

(ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ - - 2 

ระดับนานาชาติ - - 6 

รวม - - 8 

จํานวนบทความวิจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม

และความยั่งยืนท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  

(ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ - - - 

ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ - - - 

ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ - - - 

ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวม

ประชุมวิชาการ (ปการศึกษา) 

ระดับชาติ - 9 4 

ระดับนานาชาติ - 1 - 

รวม - 10 4 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ีนําเสนอ

ผลงานวิชาการ (ปการศึกษา) 

ระดับชาติ - 9 4 

ระดับนานาชาติ - 1 - 

รวม - 10 4 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ระดับชาติ - - - 
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รายละเอียด ประจําป  

2553 2554 2555 

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล  

(ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรมใหม  

(ปการศึกษา) 

ในประเทศ   2 

ตางประเทศ   - 

รวม   2 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ  

(ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - - - 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 850,000 300,000 590,000 

ภายนอก 13,817,454 29,655,300 16,146,446 

รวม 14,667,454 29,955,300 16,736,446 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - - 450,000 

ภายนอก - 8,399,300 3,000,000 

รวม - 8,399,300 3,000,000 

จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีไดรับทุน

สนับสนุนวิจยั (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - - 26 

ภายนอก - 12 - 

รวม - 12 26 

 

  

ภาพประกอบการการเสนอผลงานวิจัย 

ในงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 

ประจาํป 2555 
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 ขอมูลสรุปจํานวนสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือทุกดาน 

ประเทศท่ีมีความรวมมือ จํานวนสถาบันท่ีมีความรวมมือ (MOU) จาํนวนโครงการท่ีเกดิจากความรวมมอื (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 

สาธารณรัฐประชาชนจีน - - 1 1 1 1 

       

 

1.10.7 การบริการวิชาการ  (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/เอกชน

ที่สนับสนุนโครงการ 

จํานวนคร้ังท่ีใหบริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานขอมลูสาํนกังานบริการวิชาการ    

- - - - - - 

รวม    

2. ไมอยูในฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

1. โครงการพัฒนาธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และความ

ปลอดภัยทางทะเล 

อาจารยนิติเวศ  ทอง

นุช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - 1 200,000 

2. โครงการเสริมสราง

เยาวชนชาวเรือ 

อาจารยนิติเวศ  ทอง

นุช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - 1 100,000 

รวม - 2 300,000 

รวมท้ังสิ้น - 2 300,000 

 

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 8 8 3 

จํานวนคนท่ีไดรับบริการ 212 195 245 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 1,610,114.79 293,500 300,000 

มูลคา (บาท) 1,610,114.79 293,500 300,000 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 57 
 

1.10.8 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ป

การศึกษา 

ช่ือผลงาน 

2555 1. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขารวมงานประกาศเชิดชูเกียรติ เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2555 เวลา 

18.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเขารวมงานประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต ผูนําชื่อเสียงมาสู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานนะหนวยงานท่ีไดใบรับรองผลการตรวจสอบ ISO 9001:2008 
 

2. ความรวมมือดานพาณิชยนาวี กับ Tokyo University of Marine Science and 

Technology ประเทศญี่ปุน เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบ

นโยบายให พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุริยัน ธัญ

กิจจานุกิจ คณบดคีณะประมง เก่ียวกับการเดินทางไปเยือน Tokyo University of Marine Science and 

Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุน เพ่ือพัฒนาความรวมมือทางวิชาการดาน พาณิชยนาวี และเปน

การกระชับความสัมพันธระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ Tokyo University of Marine 

Scienceand Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุน  
 

3. ดร.เชิดวงศ แสงศุภวานิช และ ดร. พูลพงษ พงษวิทยภานุ อาจารยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรับ

การแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในปการศึกษา 2555 

2554 1. โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ SMEs ตนแบบและความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

สาขาอูตอเรือ-ซอมเรือและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องเฉพาะกลุมเรือสําราญโดย ดร.ยอดชาย เตียเปน ผูชวยคณบดี

ฝายประกันคุณภาพ 
 

2. โครงการศึกษาการออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน Astudy for Marine Propeller Desing 

of a Catamaranโดย ดร.ยอดชาย เตียเปน ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
 

3. โครงการศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งสมาคมจัดชั้นเรือของไทย โดย เรือเอกนคร น.กุลศรีรัตน 

2553 1. โครงการออกแบบกังหันน้ําพลังงานน้ําตนแบบผลิตไฟฟาพลังน้ํา คลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมากจาก

พระราชดําริ ดานไฟฟาพลังน้ํา ไดรวมวิจัยกับ การไฟฟาฝายผลิต ซ่ึงโครงการดังกลาวสามารถนําไปใช

ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ท้ังนี้ ไดรับเชิญเขารวมรับเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสร็จ 

พิธีเปดประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ฯ และสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2  โดย ดร.ยอดชาย เตีย

เปน ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

2. ดร.ยอดชาย เตียเปน บุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรับรางวัล บุคลากรสรางชื่อเสียงตอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดีเดน “โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณโครงการพระราชดําริ คลองลัดโพธิ์ 

ดานการใชประโยชนจากพลังน้ํา” ประจําป 2553 
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ป

การศึกษา 

ช่ือผลงาน 

 

3. ดร.ยอดชาย เตียเปน บุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรับเชิญไปศึกษาดูงาน รวมกับ ดร.พร

ชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานดานไฟฟาพลังน้ํา บริษัท Zhejiang 

Fuchunjiang Hydropower Equipment ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

  1.11 ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย   

(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใชสอย ปท่ีเริ่มใชอาคาร) 

ชือ่อาคาร ปท่ี

เร่ิมใช 

พ้ืนท่ีใช

สอย 

(ตาราง

เมตร) 

ลักษณะเปนแบบ

อาคารประหยัด

พลงังาน (ใช/

ไมใช) 

รูปภาพอาคาร 

อาคาร

ท่ี 

ชือ่อาคาร 

1 อาคาร 1 

บริการ

วิทยาการ   

เปนท่ีทําการ

ของสํานักงาน

วิทยาเขต 

สํานักวิทย

บริการ 

วิทยาลัย

พาณิชยนาวี

นานาชาติ 

หองเรียน 

หองปฏิบัติการ 

และหอง

ประชุม 
 

2549 มีพ้ืนท่ีใช

สอย 

9,389 

ตาราง

เมตร 

ใช 
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• ขอมูลทางกายภาพและทรพัยากรในภาพรวมของ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

• พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จาํนวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  9,389 ตารางเมตร 

2. พ้ืนท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  9,389 ตารางเมตร 

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดยวัสดุ

ประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

- 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area  - 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) - 

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท - 

2. รถจกัรยานยนต - 

3. รถจักรยาน - 
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บทท่ี 2  

การรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2555 

 
 

1. วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ ตอนรับคณะศึกษา

ดูงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

ทะเลลึก  เม่ือวันอังคารท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 

10.00 น. พล.ร.อ. สุพิทย อํานวย คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ พรอมท้ังผูทรงคุณวุฒิ ใหการตอนรับ ผอ.ภัทรา เลิศ

วิทยาประสิทธิ และนางสาวโสภณา บุญญาภิวัฒน อดีต

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 

พรอมดวยคณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

ทะเลลึก ณ หองประชุม วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและอุปกรณเครื่องมือท่ีใชในการ

เรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พรอมท้ังแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือแนวทางในการ

จัดทํารางบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือการพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 

2. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมงาน วัน

ชาวเรือโลก “Day of the Seafarer”

       เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี จ.สมุทรปราการ ไดจัดงานวันชาวเรือ

โลก “Day of the Seafarer” วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ นําโดย พล.ร.อ. สุพิทย อํานวย คณบดี พรอม

ดวยนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จํานวน 40 นาย 

เขารวมงาน ในการนี้พล.ร.อ. สุพิทย อํานวย คณบดวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ไดรับเกียรติรวมเปนวิทยากรเสวนาหัวขอเรื่อง “วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติฯ กับการพัฒนา

ชาวเรือไทย” พรอมท้ังยังไดรวมจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือการประชาสัมพันธ  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  
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เม่ือวันท่ี 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 07.00 น. ณ 

อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี

ราชา องคการบริหารองคการนิสิตศรีราชา ไดจัดงานพิธีไหว

ครู “นอมจิตวันทาบูชาครู” พล.ร.อ. สุพิทย อํานวย คณบดี 

อาจารย และนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จํานวน 

133 คน เขารวมงาน โดยมี รองศาสตรจารย ชัยวัฒน ชัยกุล 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

เปนประธานในพิธีไหวครู พรอมท้ังกลาวโอวาทแกนิสิต และ

มอบรางวัลเรียนดี ประจําปการศึกษา 2554 แกนิสิตท่ีมีผล

การเรียนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไปซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

มีนิสิตไดรับรางวัลเรียนดีท้ังสิ้น 16 คน 
 

3. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมพิธีไหวครู  

เม่ือวันท่ี 10 - 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอง

ประชุม วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย 

คณบดี อาจารยและบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ให

การตอนรับคณะกรรมการ  ตรวจประเมินคุณภาพภายใ น

ประกอบดวย ดร.มานะ เชาวรัตน ประะธาน คณะกรรมการ ผศ.

น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ รองประธานคณะกรรมการ  , นาง

ศิริวรรณ ภัทรประภานันท  กรรมการ , นางสาวลิลา วุฒิวาณิช

ยกุล กรรมการและเลขานุการ  , นางสาวศิรินันท  ปนทองคํา

ผูชวยเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ในรอบปการศึกษา  2554 ตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  รวมท้ังศึกษาวิเคราะห  จุดแข็ง จุดออน ประเด็นเรงดวนในการพัฒนา

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ ท่ีประเมินใหวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติซ่ึงผลการ

ดําเนินการอยูใน  ระดับ “ดี” ทางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะดําเนินการตามนโยบายท่ีไดกําหนดไวตอไป  และจะ

นําผลการตรวจประเมินภายในมาปรับปรุง แกไข และนํามาพัฒนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหดียิ่งข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

4. วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ ตรวจประเมนิ

คุณภาพภายใน เมื่อวันที ่10 - 11 กรกฎาคม 2555 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จัดพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรระหวางวันท่ี 14 - 17 กรกฎาคม 

2555 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ โดย บัณฑิตวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

เม่ือวันจันทรท่ี 16 กรกฎาคม 2555 โดยมี พล.ร.อ.สุพิทย

อํานวย คณบดี อาจารยและบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ เขารวมแสดงความยินดี ซ่ึงบัณฑิตของวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ีจบการศึกษาและเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในปนี้มีท้ังสิ้น 101 คน  ในนาม

ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ก็ขอรวมแสดงความยินดีแกผูท่ีสําเร็จการศึกษามา ณ โอกาสนี้ดวย  

5. บัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขารวม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชมุ ชั้น 4 

อาคาร 14 หอสมดุอนสุรณ 10 ป พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิอาจารย บุคลากร และนิสิต

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิใหการตอนรับ รศ.ดร.สาโรช อัง

สุมาลิน คณบดคีณะบริหารธรุกิจ อาจารยและนิสิตจาก

มหาวิทยาลัยเอเซียน จํานวน 30 คน เขาศึกษาดูงานโดยเปนการ

แนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาต ิ

6. วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ ตอนรับคณะ

อาจารยและนิสิต จากมหาวิทยาลัยเอเซียน 

 

7. พิธีแตงเคร่ืองแบบและประดับเคร่ืองหมายช้ันป 

ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร 

13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดใหนิสิตสาขาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือ (ผูท่ีปฎิบัติงานบนเรือ) และวิทยาศาสตรการ

เดินเรือมีการแตงเครื่องแบบของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

โดยมีเครื่องหมายชั้นปเปนสัญลักษณบงบอกถึงชั้นปของนิสิตท่ี

แสดงถึงความอาวุธโสของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีรุนพ่ีรุนนอง 

พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย บคุลากร 
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และนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมงาน โดยมี รองศาสตรจารย ชัยวัฒน ชัยกุล รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเชตศรีราชา รวมพิธีแตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นป และนอกจากนี้ยังใช

โอกาสนี้ในการมอบประกาศนียบัตร เพ่ือเปนเกียรติใหกับนิสิตชั้นปท่ี 1 ท่ีผานโครงการฝกระเบียบวินัยเบื้องตน เม่ือวันท่ี 

30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ท่ีผานมาอีกดวย 

 

8. วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ  เขารวมจัด

นิทรรศการ ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา  คร้ัง

ที่ 7/2555

 

 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  วิทยาเขต  ศรีราชา  กําหนดการจัดงานวัน

สถาปนาวิทยาเขตศรีราชา  ครั้งท่ี 7/2555 ระหวาง วันท่ี  25 

สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ไดเขารวมงานโดยมีการจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ  และ

เผยแพรความรู  ความเขาใจทางดานวิทยาศาสตรการเดินเรือ

และวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  ตลอดจนจัดแสดงผลงาน  งานวิจัยโครงงานท่ีนาสนใจ  ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติใหผูเขารวมงานไดชม 
 

9.วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ เขารวมงานประกาศ

เชิดชูเกยีรติ

 

  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2555เวลา 18.00 น. ณ 

หองวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล

ลาดพราว กรุงเทพฯ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเขา

รวมงานประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต ผูนําชื่อเสียงมาสู

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ในฐานนะหนวยงานท่ีไดใบรับรองผล

การตรวจสอบ ISO 9001:2008 

 

10. วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ  ใหการตอนรับ  

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 พล.ร.อ.สุพิทย อํานวยคณบดีวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  พรอมดวยผูบริหาร วิทยาเขตศรีราชา  ให

การตอนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา นําโดย รศ.

นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ประธานกรรมการ  รศ.ดร.ตรีทศ 
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เหลาศิริหวงสทอง กรรมการ  และ น.ส.นงนาฏ พัวประเสริฐ  เพ่ือตรวจเยี่ยมหองปฏิบัติการ  ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ 
 

ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดโครงการ ศึกษาดู

งาน การปองกันการกัดเซาะชายฝง เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2555 ณ 

ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือใหนิสิตเขาถึง

ปญหาท่ีเกิดข้ึนของการกัดเซาะชายฝง และวิธีการปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงอยางเหมาะสมกับสภาพชายฝง 

11. โครงการ “ศึกษาดงูาน การปองกันการกัดเซาะชายฝง” 

 
 

12. โครงการ พัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ณ ศูนย

กสกิรรมมาบเอ้ือง  จ.ชลบรุี เม่ือวันท่ี 21-22 กันยายน 

2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  จัดโครงการ

พัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ณ ศูนยกสิกรรมมาบเอ้ือง  ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการใหบริการวิชาการแกชุมชน และให

ผูเขารวมไดรับความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ได  

 
 

เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชา ไดเขา

รวมจัดนิทรรศการงานวันทางทะเลโลก ประจําป 2555 ณ 

อาคารสโมสร ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ีในหัวขอเรื่อง 

บนเสนทางแหงความปลอดภัยทางทะเล ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของความปลอดภัยตางๆ ท่ี นักเดินเรือตองพึง

ระวังอยูเสมอ และตองมีการอบรมและฝกมาเปนอยางดี 

 
 

13.วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมจัด

นิทรรศการงานวันทางทะเลโลก ประจําป 2555 
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เม่ือวันท่ี 29 - 30 กันยายน 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  จัด

โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ  ณ ศูนยเรียนรูการเกษตร

พอเพียง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเปนการเสริมสรางการ

เรียนรูใหกับเยาวชนชาวเรือในการดํารงชีวิต 

14. โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ โดย วิทยาลัย

พาณิชยนาวนีานาชาติ  

 

 

15. ความรวมมอืดานพาณิชยนาวี กับ Tokyo 

University of Marine Science and Technology 

ประเทศญี่ปุน  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ไดมอบนโยบายให พล.ร.อ.สุพิทย 

อํานวย คณบดี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผศ.ดร.สุริยัน 

ธัญกิจจานุกิจ คณบดคีณะประมง เก่ียวกับการเดินทางไปเยือน 

Tokyo University of Marine Science and Technology 

(TUMSAT) ประเทศญี่ปุน เพ่ือพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ

ดาน พาณิชยนาวี และเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร กับ Tokyo University of Marine 

Scienceand Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุน  
 

16. โครงการ “ฝกอบรมมารยาทในการรับประทาน

อาหารแบบพิธีการ”  เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา ไดจัดโครงการฝกอบรมมารยาทในการ

รับประทานอาหารแบบพิธีการ ณ โรงแรม Cape Dara 

Resort จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี อาจารย 

และนิสิตสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  

ชั้นปท่ี 4 เขารวม วัตถุประสงคของการจัดโครงการเพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมใหแกนิสิตในการฝกภาคปฎิบัติทางทะเล ให

ไดเรียนรูมารยาทในการรับประทานอาหารแบบพิธีการ การใช

อุปกรณตางๆ บนโตะอาหารไดอยางถูกตอง การปรับบุคลิกภาพบนโตะอาหารใหสงางาม ตลอดจน  

มีความสามารถ ในการสรางความประทับใจแกผูท่ีรับประทานอาหารดวยกัน 
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17. โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทาํแผน 

วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ ประจําปการศึกษา 

2556  เม่ือวันท่ี 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ได

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทําแผนของ

มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ณ อาราญานา ภูพิมาน รี

สอรท อ.ปากชอง จังหวัดนครราชสีมาโดยมี ผศ.ดร.ปริยาภรณ 

ตั้งคุณานันต ดร.ศราวุธ สงัขวรรณะ เปนวิทยากร วัตถุประสงค

ของการจัดโครงการเพ่ือใชเปนกรอบ ทิศทาง และเปนกลไกใน

การผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานในความรับผิดชอบของ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติตอไป 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  ไดเห็นถึงความสําคัญของการ

เสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม  รูจักการเสียสละ  บําเพ็ญ

ประโยชนเพ่ือสังคม  ทางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจึงถือ

โอกาส ท่ีวัดพิบูลสัณหธรรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดงานวัน

ทอดกฐิน เม่ือวันท่ี 2 - 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 โดยใหนิสิตมี

สวนรวมในการชวยงาน ตั้งแตการเตรียมงานจนเสร็จสิ้น ในการนี้

ไดรับเกียรติจาก  พล.ร.ท.สรุศิษฎ สวางจันทร  รองผูบัญชาการ

กองเรือยุทธการ  เปนประธานพิธีกิตติมศักดิ์รศ .ชัยวัฒน ชัยกุล รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรี

ราชา และ พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขารวมงานในครั้งนี้ 
 

18. โครงการ “บําเพ็ฐประโยชนวันทอดกฐิน” 

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2555 ตามท่ีนิสิต

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือและสาขาวิชาวิศวกรรมตอ

เรือและเครื่องกลเรือ(ผูท่ีปฏิบัติงานบนเรือ) ช้ันปท่ี 3 มีกําหนดการ

ฝกงานในชวงภาคฤดูรอน พ.ศ.2556 น้ี สาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือข้ึน 

เพ่ือใหนิสิตได รับความรูทางดานสีทางเรือ วิธีการใชสีและอุปกรณ

ตางๆ เตรียมความพรอมใหแกนิสิตสําหรับการฝกงานตามอูตอเรือและ

เรือพาณิชย โดยม ีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือใหนิสิตไดเรียนรู

เทคนิคการใชสีทางเรือ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับสิ่ง

ตางๆ ไดด ี

19. โครงการ ฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ  
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20. โครงการ  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร   

ภาคปลาย

 

  เม่ือวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2555 ถึง 22 กุมภาพันธ 

2556 ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังทักษะการเขียนและ

การสนทนาในการฝกภาคปฎิบัติในทะเลจึงไดจัดโครงการ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ึน  เพ่ือใหนิสิตไดพัฒนาความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษและนําไปใชในการฝกภาคปฏิบัติ

ในทะเล ในภาคฤดูรอน พ.ศ. 2556 ตอไป โดยมี วัตถุประสงค

ของโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษ 

 

21. งานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ

 

 ครบรอบ 6 ป วันท่ี 14 ธันวาคม 2555  

ณ อาคารศรีธรรมเกษตร  มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร   

วิทยาเขตศรีราชา 

 

 

 

เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น. ณ หอง

ประชุม วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี และ น.อ.สมชาติ 

ไกรลาสสุวรรณ อาจารยปกครอง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ให

การตอนรับ ขาราชการจากกองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ ท่ีทางวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติไดเตรียมการนําเสนออุปกรณท่ีทันสมัยท่ีใชในการ

เรียนการสอน ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

22. วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ ใหการตอนรับคณะ

ศึกษาดงูานจาก กองเรือยุทธการ 
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เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี อาจารยและ

บุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหการตอนรับคณะ

อาจารยและนิสิต จาก Tokyo University of Marine Science 

and Technology (TUMSAT) , Faculty of Fisheries 

KAGOSHIMA UNIVERSITY , Research Institute for 

Humanity and Nature (RIHN) จากประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิด และ

เขาเยี่ยมชมดูหองปฎิบัติการของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

23. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหการตอนรับคณะ

อาจารยและนิสิต จากประเทศญี่ปุน 

 

เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2556  ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ 

อยุธยา ไดจัดโครงการ ดูงานการปองกันการกัดเซาะชายฝงดวย

การปลูกปาชายเลนเพ่ือใหนิสิตไดเห็นสภาพจริงของการปองกัน

การกัดเซาะชายฝงทะเลดวยการปลูกปาชายเลน และเขาใจ

ปญหาของการกัดเซาะชายฝง และสภาพพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ

แกปญหาการกัดเซาะชายฝง           

24. โครงการดูงานการปองกันการกัดเซาะชายฝงดวย

การปลูกปาชายเลน 

 

25. โครงการ“สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน

สงกรานต ประจําป 2556”  

 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556  วิทยาลัยพาณิช

นาวีนานาชาติไดจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

วันสงกรานต ประจําป 2556  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร

วิทยบริการ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

ศรีราชา  เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย บคุลากรและ นิสิต 

ไดแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญู  ตอผู ท่ี

เคารพนับถือ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางใหคณาจารย บคุลากรและนิสิต ในการทํากิจกรรมสงกรานตรวมกัน ปลูก

จิตสํานึกใหคณาจารย บคุลากรและนิสิต ดานศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทย และอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา  

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ีใชสําหรับหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ

คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง 

ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉล่ีย  4.45  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของ  

คณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉล่ีย 4.37 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปได

ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 
 

ประเมิน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 3.21 3.21 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.00 3.51 3.63 4.00 3.51 3.63 4.08 4.08 3.51 3.92 3.95 3.95 3.51 3.83

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 4.06 4.06 - 4.06 4.06 4.67 4.67 4.06 4.36 4.67 4.67 4.06 4.36

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม
- - 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 5.00 4.50

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67

องคประกอบที่ 7 การบริหารและ

จัดการ
- - 5.00 5.00 5.00 4.25 4.25 4.25 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 5.00 5.00 4.70 4.94 4.25 4.25 4.70 4.34

องคประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.59 4.59 - 4.37 4.37 5.00 5.00 4.59 4.80 5.00 5.00 4.37 4.69

เฉลี่ยภาพรวม 3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี

องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉลี�ย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ. ในรอบปการศึกษา 2555 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน   

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธของหนวยงาน โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ ประจําป

งบประมาณ 2555  ตลอดจนสอดคลองกับ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559) 

เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทาง ตลอดจนเปนกลไกในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานในความรับผิดชอบของ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ ตามตัวบงชี้ สกอ.  1 ตัวบงชี้  และตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้  ซ่ึงไมนําคะแนนมาประเมินท้ัง 3 ตัวบงชี้  พบวา  

มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบงชี้ สกอ. 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด  

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 6 7 5.00 5.00

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการประเมิน

ตนเอง

8 8

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้ คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

หมายเหตุ

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในคณะและไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยง

กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปฉบับท่ี2  

(พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี10 (พ.ศ.2552-2555) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน  

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4พันธกิจคือดานการเรียน

การสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ4พันธกิจ  

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ  

2 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ1ครั้งและรายงาน

ผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร  

ในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ

แผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10  

(พ.ศ.2551-2554) 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีกระบวนการพัฒนากลยุทธของหนวยงาน โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 (1.1-1-1 ) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ 

ประจําปงบประมาณ 2555 (1.1-1-2) โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ  

4 ป (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.1-1- 3) และแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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วิทยาเขตศรีราชา ประจําปงบประมาณ 2555-2559 (1.1-1- 4) ตลอดจนสอดคลองกับ และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559 ) (1.1-1-5) เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทาง ตลอดจนเปนกลไกในการ

ผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานในความรับผิดชอบของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และเปนการวิเคราะหความ

สอดคลองระหวางสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ซ่ึงแผนยุทธศาสตรเสนอผานท่ีประชุมวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ  ตามวาระการประชุม ทางระบบ E-Meeting ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (1.1-1-6) เพ่ือให

บุคลากรทุกคนไดรับทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงกลยุทธ  

สูแผนปฏิบัติการ  
 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ ของหนวยงาน โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 (1.1-2-1) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 (1.1-2-2) เสนอเขาวาระการประชุมในระบบ E-meeting เพ่ือ

นําเขาท่ีประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (1.1-2-3) เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุงสู

เปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ 
 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดนําแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555-2559 (1.1-3-1) ไปจัดทํา

แผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 (1.1-3-2) โดยมีผลการดําเนินงาน 7 ดาน ไดแก  

  1. แผนดานการจัดการศึกษา  

  2. แผนดานการวิจัย  

  3. แผนดานการบริการวิชาการ  

  4. แผนดานการบริหารและการเงิน  

  5. แผนดานศิลปวัฒนธรรมและชุมชน  

  6. แผนดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

  7. แผนดานบุคลากร  

  ซ่ึงในแตละสวนจะแตกรายละเอียดไวอยางชัดเจนใหเห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิชอบ  

แตละโครงการ และนําไปสูการจัดทําคําของบประมาณประจําป ซ่ึงยืนยันความเปนระบบ และความสอดคลองเชิงการ

ถายโอนภารกิจลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน  
 

  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดกําหนดตัวชี้วัด ในแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555-2559 

(1.1-4-1) ไปจัดทําแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 (1.1-4-2)  โดยกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน   
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  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการจัดทํา แผนยุทธศาสตร ประจําปการศึกษา 255 5 (1.1-5-1) โดยมี

โครงการ/กิจกรรม ครบทั้ง 4 พันธกิจ ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนท่ีเหมาะสม 
 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จํานวน 2 ครั้ง คือ การติดตามผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 เปนการรายงานผลการ

ติดตามผลดําเนินงานรอบ 6 เดือน (1.1-6-1) และการติดตามผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 2 เปนการรายงานการติดตามผล

ดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1.1-6-2) และมีการจัดทบทวนแผนกลยุทธในดานตางๆ เพ่ือใหสวนงานเก่ียวของไดพิจารณา

ผานท่ีประชุมวิทยาลัย 
 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการ รายงานการประเมินกลยุทธตามแผนงานวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ ประจําปงบประมาณ 255 5 (1.1-7-1) ตามตัวบงชี้คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 

2554   (1.1-7-2) 
 

 8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2555-2559 (1.1-8-1) และนําเขาท่ี

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรประจําป 2555 (1.1-8-2)  โดยมีคณบดี ผูชวยคณบดีฝายตางๆ ตลอดจนบุคลากรท่ี

เก่ียวของเขาประชุมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส (1.1-8-3) เพ่ือพิจารณายุทธศาสตรและกลยุทธดานตางๆ รวมกัน

ทบทวน ปรับปรุงโครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 6 ขอ 6 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 - - 8 ขอ - - 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 

1.1-1-2 แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1-1-4  แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ประจําปงบประมาณ 

2555-2559 

1.1-1-5 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

1.1-1-6 วาระการประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติทางระบบ E-Meeting 

1.1-2-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 

1.1.-2-2 แผนปฏิบัติราชการของพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

1.1-2-3 วาระการประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทางระบบ E-Meeting 

1.1-3-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 

1.1-3-2 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

1.1-4-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 

1.1-4-2 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

1.1-5-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

1.1-6-1 การรายงานผลการติดตามผลดําเนินงานรอบ 6 เดือน  

1.1-6-2 การรายงานการติดตามผลดําเนินงานรอบ 12 เดือน  
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-7-1 การประเมินยุทธศาสตร-กลยุทธแผนปฏิบัติการ 2555 

1.1-7-2 รายงานการประเมินยุทธศาสตร-กลยุทธแผนปฏิบัติการ 2555 

1.1-8-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปงบประมาณ 2555-2559 

1.1-8-2 การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปการศึกษา 2555  

1.1-8-3 หนังสือเชิญประชุมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน  (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  3 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ 

  3.  ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 

  5.  ผูเรียน/บคุลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

-ไมมีการดําเนินงาน- 
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 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวน

สมบูรณ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดนําแผนกลยุทธไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปครบ 7 ดาน ไดแก  

แผนดานการจัดการศึกษา  แผนดานการวิจัย  แผนดานการบริการวิชาการ  แผนดานการบริหารและการเงิน  แผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน  แผนดานการประกันคุณภาพการศึกษา  และ แผนดานบุคลากร  ซ่ึงในแตละสวน  

จะมีรายละเอียดอยางชัดเจนใหเห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการจัดทําคําของบประมาณประจําป  

ซ่ึงยืนยันความเปนระบบ และความสอดคลองเชิงการถายโอนภารกิจลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้ การจัด

โครงการ/กิจกรรมตางๆ นั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีหลักการในการใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต รวมกัน

จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน พิธีแตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นป   (16.1-2-1) 

โครงการ “บําเพ็ญประโยชนในวันทอดกฐิน (16.1-2-2)   และงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

(16.1-2-3) เปนตน 
 

 3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ  

อัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เกณฑการประเมิน 

กองแผนงานจัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตาม  

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย ประจําป 2555 ผลการประเมินของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ระดับคะแนน 3.61   

(16.1-3-1) 
 

 4.  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสรางคุณคาใหกับ

คณาจารย บุคลากร นิสิต และสังคม  ดังนี้ 

 

  4.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

ทางทะเล มีผูเขารวมโครงการ 117 คน กลุมเปาหมายเปนชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา โดยมี  

รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เปนวิทยากร

เพื่อใหความรู ทางดานการพัฒนาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล และกัปตันเดนชัย รักชัย เปนวิทยากรใหความรูดานการ

ดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล ซ่ึงมีผูเขารวมจากชุมชนตางๆ ใหความสนใจเปนอยางมาก  (5.2-2-1) ท้ังนี้ ผูรวม

กิจกรรมเม่ือไดรับความรูจากวิทยากรแลวมีความสนใจท่ีจะเดินทางไปดูงานท่ี ตําบลเมอืงแกลง  จังหวัดระยอง เพ่ือเห็น



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 77 
 

การดําเนินการจริง ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะพิจารณาในการจัดโครงการในครั้งตอไป ท้ังนี้ ไดจัดทัวรเกษตร

ธรรมชาติ ณ ศุนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี โดยไดรับความรู สามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชน  

ในชีวิตประจําวันได   (16.1-4-1) 

4.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ  

มีผูเขารวมโครงการ 128 คน กลุมเปาหมายเปนเยาวชน 

ระดับมัธยมศึกษา ในชุมชนภาคตะวันออก โดยใหความรูการ

ดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล และการพัฒนา

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลจากผูทรงคุณวุติ ตลอดจนมี

พาเยาวชนไปศึกษาดูงาน การจัดการทรัพยากรตามแนว

พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยการ

เรียนรูทฤษฎีใหม ศูนยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหเยาวชนไดรับความรู

ดานเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูดานตางๆ และสามารถนําไปกลับไปใชในครอบครัวได  (16.1-4-2) 

  4.3 โครงการ  “บําเพ็ฐประโยชนวันทอดกฐิน ” 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดเห็นถึงความสําคัญของ

การเสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม  รูจักการเสียสละ  

บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม จึงจัดโครงการเปนประจําทุกป 

ณ วัดพิบูลสัณหธรรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยใหนิสิต 

มีสวนรวมในการชวยงาน  ตั้งแตการเตรียมงานจนเสร็จสิ้น   

(16.1-4-3) 
 

  5. ผูเรียน/บคุลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ี

เก่ียวกับอัตลักษณ 

-ไมมีการดําเนินงาน- 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - - 3 ขอ - - 3 คะแนน 2 คะแนน บรรลุ 2 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - - 4 ขอ - - 4 คะแนน - บรรลุ - 

หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

16.1-2-1 เลมปดพิธีแตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นป  

16.1-2-2 เลมปดโครงการบําเพ็ญประโยชนในวันทอดกฐิน 

16.1-2-3 เลมปดงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

16.1-3-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ประจําป 2555 ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

16.1-4-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

16.1-4-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

16.1-4-3 เลมปดโครงการบําเพ็ฐประโยชนในวันทอดกฐิน 

  

ตัวบงช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 3.51 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต - - 3.61 

2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด - - 9 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด - - 43 

4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน - - 3.61 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2 - - - - - - - - 3.61 3.51 บรรล ุ 3.51 

- - - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
16.2 - - - - - - - - 3.61 3.51 บรรล ุ 3.51 

- - - 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

16.2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ประจําป 2555 
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ตัวบงช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน  

(ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  2 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน 

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

  5.  ผูเรียน/บคุลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ี

กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

-ไมมีการดําเนินงาน- 

 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง  

ครบถวนสมบูรณ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดนําแผนกลยุทธไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปครบ 7 ดาน ไดแก แผนดาน

การจดัการศึกษา  แผนดานการวิจัย  แผนดานการบริการวิชาการ  แผนดานการบริหารและการเงิน  แผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน  แผนดานการประกันคุณภาพการศึกษา  และแผนดานบุคลากร  ซ่ึงในแตละสวนจะ มี

รายละเอียดไวอยางชัดเจนใหเห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสูการจัดทําคําของบประมาณประจําป ซ่ึงยืนยัน
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ความเปนระบบ และความสอดคลองเชิงการถายโอนภารกิจลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน  ท้ังนี้ การจัดโครงการ/

กิจกรรมตางๆ นั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีหลักการในการใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต รวมกันจัดกิจกรรม

ตางๆ เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน พิธีแตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นป  (17-2-1) โครงการ  

“บําเพ็ ญประโยชน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  (17-2-2)  และงาน วันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ (17-2-3) เปนตน  

 

 3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ  

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 เกณฑการประเมิน 

กองแผนงานจัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 ผลการประเมินของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ระดับคะแนน 3.61  

(17-3-1) 
 

 4.  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสรางคุณคาใหกับ

คณาจารย บุคลากร นิสิต และสังคม  ดังนี้ 

4.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล มีผูเขารวมโครงการ 117 คน  

กลุมเปาหมายเปนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยมีรองนายกเทศมนตรี

ตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เปนวิทยากรเพื่อใหความรู

ทางดานการพัฒนาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางทะเล 

และกัปตันเดนชัย รักชัย เปนวิทยากรใหความรูดานการ

ดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล ซ่ึงมีผูเขารวมจาก

ชุมชนตางๆ ใหความสนใจเปนอยางมาก  (5.2-2-1) ท้ังนี้  

ผูรวมกิจกรรมเม่ือไดรับความรูจากวิทยากรแลวมีความสนใจท่ีจะเดินทางไปดูงานท่ี ตําบลเมอืงแกลง  จังหวัดระยอง เพ่ือ

เห็นการดําเนินการจริง ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะพิจารณาในการจัดโครงการในครั้งตอไป ท้ังนี้ ไดจัดทัวร

เกษตรธรรมชาติ ณ ศุนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี โดยไดรับความรู สามารถนําไปปรับใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวันได  (17-4-1) 
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4.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ  

มีผูเขารวมโครงการ 128 คน กลุมเปาหมายเปนเยาวชน 

ระดับมัธยมศึกษา ในชุมชนภาคตะวันออก โดยใหความรูการ

ดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล และการพัฒนา

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลจากผูทรงคุณวุติ ตลอดจนมี

พาเยาวชนไปศึกษาดูงาน การจัดการทรัพยากรตามแนว

พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยการ

เรียนรูทฤษฎีใหม ศูนยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหเยาวชนไดรับความรู

ดานเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูดานตางๆ และสามารถนําไปกลับไปใชในครอบครัวได (17-4-2) 

  4.3 โครงการ “บําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน” วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  ไดเห็น

ถึงความสําคัญของการเสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม  รูจักการ

เสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม  จึงจัดโครงการเปนประจําทุกป 

ณ วัดพิบูลสัณหธรรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยใหนิสิตมีสวนรวมใน

การชวยงาน ตั้งแตการเตรียมงานจนเสร็จสิ้น  (17-4-3) 

 
 

  5.  ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ 

-ไมมีการดําเนินงาน- 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555 

17 - - 3 ขอ - - 3 คะแนน 2 ขอ บรรลุ 2 คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555 

17 - - 3 ขอ - - 3 คะแนน 2 ขอ บรรลุ 2 คะแนน 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

17-2-1 เลมปดโครงการพิธีแตงเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นป 

17-2-2 เลมปดโครงการ “บําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

17-2-3 เลมปดงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

17-3-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 

17-4-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

17-4.2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

17-4-3 เลมปดโครงการบําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน 
 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิตดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตจํานวน 8 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  3.56 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดกําหนดตัว

บงชี้ตามอัตลักษณของวิทยาลัยจํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 2.11 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองในระดับสากล รวม

เปน 9 ตัวบงชี้ พบวามีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.95 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบงชี้ 4.08 3.95

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร

ขอ 5 5 4.00 4.00

13 13

34.5 34.5

ผลตางคารอย

ละ(เงื่อนไข 2)
3.38 3.38

1 1

34.5 34.5

ผลตางคารอย

ละ(เงื่อนไข 2)
1.24 1.24

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน

ขอ 7 5 5.00 5.00

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู

ขอ 7 6 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน

ขอ 7 6 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ขอ 5 5 5.00 4.00 ไมพบหลักฐานการพัฒนา

นักศึกษาในการจัดทํา

บทความวิทยานิพนธ และ

มีการเผยแพรในวารสาร

ระดับนานาชาติ

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต

ขอ 4 4 4.00 4.00

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก2.2

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้

2.90

1.49 1.49

55

37.6837.68

2.90

8.18.1

เปลี่ยนวิธีคิดใชเงื่อนไขที่ 2

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

เปลี่ยนวิธีคิดใชเงื่อนไขที่ 2

หมายเหตุ

7

รอยละ 

(เงื่อนไข 1)

รอยละ 

(เงื่อนไข 1)

4

7

6

4

5

77

77

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด

โดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติหมายถึงตองมีการประเมินผลตาม  “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมิน

ตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ

รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 

   (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา2555ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ1ขอ2และขอ3

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม

กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน5ขอแรกและอยางนอยรอยละ80ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแต

ละปทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ1ขอ2และขอ3

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน

ในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ

จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ3ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว

บงชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการ

ประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน  (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญา

เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 86 
 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมค1 และง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญา

เอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมค1และง) 

 

ผลการดําเนินงาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีกองบริการการศึกษาเปนหนวยงานหลักทําหนาท่ีประสานงานในการเปดและปด

หลักสูตรของคณะวิชาตางๆ และมีคูมือการเสนอหลักสูตรรายวิชา (2.1-1-1) อีกท้ังกําหนดใหหลักสูตรท่ีเปดใหมตองไดรับ

การบรรจุไวในแผนการเปดสอนและเปาหมายการผลิตบัณฑิตท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมี

การวิจัยสถาบันท่ีใหทราบถึงมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจและมาตรฐานดานศักยภาพ ระบบและกลไกการ

เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรทุกข้ันตอน ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการตามระบบและกลไก

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

โดยทําการวิจัยสถาบันทุกหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเดินเรือ (ป 2555) เรียบรอยแลว  โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแต 

ภาคตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป (2.1-1-2) 

1.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (ป 2555) เรียบรอยแลว  โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะเริ่มใชกับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแต

ภาคตน ปการศึกษา 2555 เปนตนไป (2.1-1-3) 

ท้ังนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดดําเนินการขอเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการขนสงทาง

ทะเล ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติแผนใหสามารถเปดสอนไดในภาคตน ปการศึกษา 2557  

(2.1-1- 4) และการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ   

(2.1-1- 5)  สําหรับการดําเนินการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาตางๆ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดนําแนวทางและ

ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดขอมูลตางๆ ตลอดจนแผนภูมิข้ันตอนการ

ดําเนินงานใหดําเนินการท่ีถูกตอง (2.1-1-6)  และการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมใหดําเนินการอยางละเอียดใหคณะวิชา

ดําเนินการ (2.1-1-7) 
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 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ยังไมเคยดําเนินการปดหลักสูตร กรณีการปดหลักสูตรมหาวิทยาลัยมีแนว

ปฏิบัติการปดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตรติดตอกันไมนอยกวา 3 ป หรือ

อาจารยประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือ

ภาควิชาพิจารณาแลวเห็นสมควรปดหลักสูตร ก็ใหเสนอขอปดหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ

การศึกษา ท่ีประชุมคณบดี และขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย (2.1-2-1 และ 2.1-2-2) 

ท้ังนี้ การดําเนินการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาตางๆ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดนําแนวทางและข้ันตอน

การดําเนินงานตางๆ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดขอมูลตางๆ ตลอดจนแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน 

ใหดําเนินการท่ีถูกตอง (2.1-2-3  และการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมใหดําเนินการอยางละเอียดใหคณะวิชาดําเนินการ  

(2.1-2-4) 

 

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม  “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1 ) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ

รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

 (หมายเหตุ  :สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

หลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติท่ีเปดสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร ท้ังนี้ 

อยูระหวางการดําเนินงานทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ. 2) (2.1-3-1) การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

(2.1-3-2) และจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 (2.1-3-3) ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-3-4)  และมีการรับรองหลักสูตรจากกรมเจาทา (2.1-3-5) ตลอดจน

ไดรับการรับรองจากการตรวจประเมินคุณภาพ ISO9001:2008 ท่ีตรวจสอบคุณภาพครอบคลุมดานการเรียนการสอน 

(2.1-3-6) 

 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
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ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 

ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม (2.1-4-1) รับผิดชอบ

การดําเนินการใหครบถวน และมีคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (2.1-4-2) กํากับดูแลให  

ทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ี

จดัการศึกษา ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดทําการวิพากษหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล

เรือ (2.2-4-3) และหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ (2.2-4-4) กอนการปรับปรุง เพ่ือรับฟงคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะตางๆ 

 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ4 กรณีหลักสูตรท่ี

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม (2.1-5-1) รับผิดชอบ

การดําเนินการใหครบถวน และมีคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (2.1-5-2) กํากับดูแลให

ทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ี

จดัการศึกษา และแตงตั้งผูประสานกลุมวิชาและหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ (2.1-5-3) 

 

 6. เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน) 

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน  (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก ) มี

จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค

1 และ ง) 

 - ไมมีผลการดําเนินงาน – 

 

 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน  (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก )  

มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และง) 

- ไมมีผลการดําเนินงาน – 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 - - 5 ขอ - - 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 4 คะแนน 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

2.1-1-1 คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา ปรับปรุงลาสุด กันยายน 2551 

2.1-1-2 เลมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)  

2.1-1-3 เลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

2.1-1-4 บันทึกท่ี ศธ 0513.307/0626 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2556 เรื่องขอเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาการขนสงทางทะเล  

2.1-1-5 บันทึกท่ี ศธ 0513.307/0626 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2556 เรื่อง เรื่องขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต 

2.1-1-6 ข้ันตอนการดําเนินการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-1-7 ขอมูลการดําเนนิการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-2-1 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.10102/4968 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552  เรื่อง มติสภามหาวิทยาลัย

เก่ียวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ  

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอตามเกณฑท่ัวไปและ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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2.1-2-2 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.10102/6689 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2552 เรื่องแกไขขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา และข้ันตอนการเปด/ปดหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-2-3 ข้ันตอนการดําเนินการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-2-4 ขอมูลการดําเนนิการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.1-3-1 - รายละเอียดของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ มคอ.2 

- รายละเอียดของหลักสูตรปริญญาตรี สาชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ มคอ.2  

2.1-3-2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

2.1-3-3 รายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ. 

2.1-3-4 คําสั่งท่ี 10/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม  

2.1-3-5 การรับรองหลักสูตรจากกรมเจาทา  

2.1-3-6 การรับรองจากการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2008 

2.1-4-1 คําสั่งท่ี 10/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม 

2.1-4-2 คําสั่งท่ี 15/2554  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

2.1-4-3 การวิพากษหลักสูตรสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  

2.1-4-4 การวิพากษหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

2.1-5-1 คําสั่งท่ี 10/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรใหม 

2.1-5-2 คําสั่งท่ี 15/2554  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

2.1-5-3 คําสั่งท่ี 52/2555  เรื่อง แตงตั้งผูประสานกลุมวิชาและหลักสูตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก2แนวทางตอไปนี้ 

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5  หรอื 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปน

คะแนนระหวาง 0-5 
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เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5  = รอยละ 60ข้ึนไป หรอื 

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 30.5 คน  

ลาศึกษาตอ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาตรี 6 คน คุณวุฒิปริญญาโท 15.5 คน และปริญญาเอก 13 คน สําหรับในปการศึกษา 

2554 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 31.50 คน ลาศึกษาตอ 4 คน มีคณุวฒุิ

ปริญญาตรี 7 คน คุณวุฒิปริญญาโท 14 คน และปริญญาเอก 10.5 คน 

100
34.5

13 ×

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   =   =  37.68 

  คะแนนท่ีได =  5
60

37.68 ×   =  3.14  คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 







 ×100 

34.50

13

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2 

  คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = - 





 ×100

35.50

10.50
 

               = 37.68 – 29.58    = 8.10 

  คะแนนท่ีได   =  5
12

8.10×   =   3.38 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  ท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 27.78 10.50 29.58 13 2.14 27.78 29.58 3.14 60.00 ไมบรรลุ 60.00 

18 35.50 34.5 
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เง่ือนไขท่ี 2 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 3.38 - - 3.38 10.00 บรรลุ 10.00 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 27.78 10.50 29.58 13 2.14 27.78 29.58 3.14 60.00 ไมบรรลุ 60.00 

18 35.50 34.5 

 

เง่ือนไขท่ี 2 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 3.38 - - 3.38 10.00 บรรลุ 10.00 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของวิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ 

2.2-2 แบบเก็บขอมูลดานการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพคณาจารย 

2.2-3 การคิดคํานวณคารอยละขอมูลอาจารยวุฒิปริญญาเอก 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 0.5 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0-5 หรอื 

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

เปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมค1และง 

 1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไปหรอื 

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 30.5 คน  

ลาศึกษาตอ 4 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปนผูชวยศาสตราจารย 2 คน รองศาสตราจารย 1 คน และศาสตราจารย - 

คน  

 สําหรับในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 31.50  

คน ลาศึกษาตอ 4 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย - คน รองศาสตราจารย 0.5 คน และ

ศาสตราจารย - คน 

  

100 
34.5

1 ×

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =     =  2.90 

 คะแนนท่ีได =  5 
30

2.90 ×   =  0.48   คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 







 ×100

5.34
1

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2 

 คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละอาจารยท่ี ดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

 =  - 





 ×100

5.35
5.0   =  2.90 – 1.41 = 1.49 

 คะแนนท่ีได   =  5
6

1.49 ×   =   1.24  คะแนน 
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เกณฑการประเมิน 

 คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  และศาสตราจารยรวมกัน  

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 0 0 0.5 1.41 1 2.90 0 0.23 0.48 0.6 ไมบรรลุ

เปาหมาย 

0.6 

0 35.5 34.5 

 

เง่ือนไขท่ี 2 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 - - 1.24 - - 1.24 0.6 บรรลุ 0.6 

 

หมายเหต ุ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 0 0 0.5 1.41 1 2.90 0 0.23 0.48 0.6 ไมบรรลุ

เปาหมาย 

0.6 

0 35.5 34.5 

 

เง่ือนไขท่ี 2 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 - - 1.24 - - 1.24 0.6 บรรลุ 0.6 

หมายเหต ุ:   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1 ฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของวิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ 

2.3-2 การคิดคํานวณหาคารอยละขอมูลอาจารยตําแหนงรองศาสตราจารย  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร 

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิตตลอดจนการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ  : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี  3 เชนผลการประเมินหรือผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรดานสวัสดิการการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและการสรางขวัญและกําลังใจหรือ

หลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 
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ผลการดําเนินงาน 

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษ ดังปรากฏในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (พ.ศ.2551-2563) (2.4-1-1) 

ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (2.4-1-2) เพ่ือดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร  จัดการอบรมในดานตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานความรู ประสบการณในภาระงาน 

ท่ีรับผิดชอบ และสอดคลองกับยุคโลภาภิวัฒน ท้ังนี้ ไดมีการสํารวจความตองการในการฝกอบรมสําหรับบุคลากร  

(2.4-1-3)  ตลอดมีจัดสรรอัตรากําลังของอาจารยและสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสอดคลองกับการพัฒนา

ขององคกรในอนาคต (2.4-1-4) มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยใหมีความรูดานเทคนิคการสอน (2.4-1-5) และ

ความรูดานการวัดและประเมินผลการสอน (2.4-1-6) 
 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการดําเนินการรับสมัครบุคลากรอยางเปนระบบและกลไก โดยใชขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือความโปรงใส  (2.4-2-1) โดยมี

ข้ันตอนและวิธีการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย (2.4-2-2)  และการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร (2.4-2-3)  ซ่ึง ในป

การศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดดําเนินการรับสมัครบุคลากร รวม 7 ตําแหนง ดังมีรายนาม ดังนี้ 

1. วาท่ีรอยโทสารัตน  เถ่ือนสุวรรณ  ตําแหนง  อาจารย 

2. นายธนรุจ  โรจนมานะวงศ ตําแหนง  อาจารย     

3. นางสาวกนกอร  รจนากิจ ตําแหนง  อาจารย  

4. นางสาววลีพรรณ  กันเนื่อง ตําแหนง  อาจารย  

5. นายณัฐวุธ หาญเวช   ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ  

6. นางสาวรุจิเรข   เกษมโชติพัฒน   ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ  

7. นายภราดร ทองเสน   ตําแหนง ชางเทคนิค  

  

 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีขอมูลการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของแตละตําแหนง (2.4-2-4) และ

การกําหนดหนาท่ีของแตละบุคคล (2.4-2-5) ตลอดจนการสนับสนุนใหบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

เขารวมประชุม/สมัมนา/อบรม เพ่ือเพ่ิมความรูและความสามารถ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบคุลากร 

(2.4-2-6) ในสวนการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดใหมีการดําเนินงานใหอาจารยประจํา

ปจจุบันเปนพ่ีเลี้ยงใหกับอาจารยใหมเพ่ือใหความชวยเหลือดานตางๆ รวมถึงการเรียนการสอน (2.4-2-7) 
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 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการสงเสริมและจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดี

ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข  โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับบุคลากร โดย การใช

ทรัพยากรรวมกับวิทยาเขตศรีราชา  ซ่ึงมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับบุคลากร  (2.4-3-1) ท้ังนี้ วิทยาเขต  

ศรีราชามีสวัสดิการอ่ืนๆ ใหกับบุคลากร เชน การตรวจสุขภาพประจําป (2.4-3-2)  และการทําประกันสุขภาพกลุม  

การใหสวัสดิการกูเงินเพ่ือคุณภาพชีวิต (2.4-3-3) กองทุนสวัสดิการสูญเสียชีวิตบิดา-มารดา และคูสมรส สวัสดิการคา

รักษาทันตกรรม และโรคในชองปาก (2.4-3-4) ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดมอบรางวัลบุคลากรดีเดน   

ปการศึกษา 2555 (2.4-3-5) โดยมีหลักเกณฑการประเมินคัดเลือกบุคลากรดีเดน (2.4-3-6) ซ่ึงถือวาเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหกับ บคุลากร อีกทางหนึ่งดวย ตลอดจนมีงานขอบคุณบุคลากรท้ังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต  

ศรีราชา และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป 
  

 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา  

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตาม

เกณฑขอท่ี 2 นั้น ท้ังนี้มีอาจารยท่ีนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการเรียนการสอน อาทิเชน อาจารย

วัลลีย  นวนมุสิก ไดเขาประชุมและดําเนินงานติดตั้งแบบจําลองคณิตศาสตรดานอุตุนิยมวิทยาแบบ 3 มิติ โครงการ

พัฒนาฐานขอมูลลมของประเทศไทย (2.4-4-1) และไดนําความรูท่ีไดจากการอบรมนั้นมาประยุกตใชในการสอนวิชา 

035214443 Topical Meteorology (2.4-4-2)  

 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดนําระบบการจัดการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสมาใชในองคกร ไดแก 

 4.1  ระบบบัญชีสามมิติ เพ่ือกรอกขอมูลการใชงบประมาณในแตละป ซ่ึงนักวิเคราะหนโยบายและแผนตองนํา

ขอมูลเขาไปไวในระบบเปนประจําทุกป  (2.4-4-3) 

 4.2   ระบบ ERP เพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2.4-4-4) และ 

มีการเขาอบรมการใชงานของระบบ (2.4-4-5) ซ่ึงเจาหนาท่ีท่ีตองนําระบบนี้ไปใชในการปฏิบัติงานในปจจุบัน ไดแก 

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะหนโยบายและแผน และนักวิชาการพัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติเปนระบบท่ีสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูดาน

จรรยาบรรณ โดยเขารวมโครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยและสายสนับสนุนเพ่ือเสริมสราง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของอาจารยและสายสนับสนุน 
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ซ่ึงจัดโดยวิทยาเขตศรีราชา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (2.4-5-1)  และใหความรูดาน

จรรยาบรรณมีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยไดแจงเวียนประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 (2.4-5-2) 

ใหทุกทานรับรูและรับทราบท่ัวกัน อีกท้ังใชคูมือจรรยาบรรณอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร โดยวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติไดเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ http://www.imc.src. 

ku.ac.th/ethic1.html    เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรทุกทานไดรับรูและรับทราบท่ัวกัน   และประกาศขอบงัคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2553  http:// 

www.imc.src.ku.ac.th/ethic2.html เพ่ือใหบุคลากร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดศึกษาขอมูล ท้ังนี้ วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ มีการแตงตั้งผูแทนเปนกรรมการสงเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารยประจําวิทยาเขตศรีราชา เพ่ือดําเนินการดานตางๆ เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพฯ  

(2.4-5-3)  

  ในสวนของการดําเนินการดานการจัดโครงการตางๆ ซ่ึงตองมีการยืมเงินเพ่ือไปใชในโครงการนั้น ในสวนนี้

อาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของไดดําเนินการเคลียรยอดเงินคืนครบถวนตามกําหนด  ซ่ึงถือวาเปนการดําเนินการตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  (2.4-5-4) 
 

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดทําการประเมินกลยุทธตามแผนงานวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป

งบประมาณ 2554 เพ่ือประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและสามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุงใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (2.4-6-1)  

 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

7.1  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาตินําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีนโยบายในการจัดสรรอาจารยระดับปริญญาโทและเอกมากยิ่งข้ึน (2.4-7-1) 

7.2 ผลจากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2554  

(2.4-7-2) 

7.3   การใหทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับอาจารยและบุคลาการสายสนับสนุนใหรับการศึกษาสูงข้ึน  และ  

ในการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.4-7-3) 

7.4   การสํารวจความตองการในการอบรม เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ แจง

ความประสงคและความตองการอบรม ท้ังนี้ เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรไดรับความรูเฉพาะทางและสามารถนํามา

พัฒนาการปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน (2.4-7-4) 

http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic1.html%20%20%20และ�
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7.5   สรุปผลความพึงพอใจดานการบริหารจัดการ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (2.4-7-5) 

         ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลกรเพ่ือจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอกับความขยายตัว

ในอนาคตขององคกร (2.4-7-6)  และมีการดําเนินงานใหอาจารยประจําปจจุบันเปนพ่ีเลี้ยงใหกับอาจารยใหมเพ่ือให

ความชวยเหลือดานตางๆ รวมถึงการเรียนการสอน (2.4-7-7) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 4 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.4-1-1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (พ.ศ.2551-2563) 

2.4-1-2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   

2.4-1-3 การสํารวจความตองการในการฝกอบรมสําหรับบุคลากร  

2.4-1-4 การจัดสรรอัตรากําลังของอาจารยและสายสนับสนุน  

2.4-1-5 แผนการพัฒนาอาจารยใหมีความรูดานเทคนิคการสอน  

2.4-1-6 แผนการพัฒนาอาจารยดานการวัดและประเมินผลการสอน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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2.4-2-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 

2.4-2-2 ข้ันตอนและวิธีการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย  

2.4-2-3 ข้ันตอนและวิธีการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร  

2.4-2-4 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของแตละตําแหนง  

2.4-2-5 การกําหนดหนาท่ีของแตละบุคคล (2.4-2-5) 

2.4-2-6 เขารวมประชุม/สมัมนา/อบรม ของบคุลากร  

2.4-2-7 การดําเนินงานการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับอาจารยใหม 

2.4-3-1 ภาพประกอบการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับบุคลากร  

2.4-3-2 การตรวจสุขภาพประจําป  

2.4-3-3 การใหสวัสดิการกูเงินเพ่ือคุณภาพชีวิต  

2.4-3-4 กองทุนสวัสดิการสูญเสียชีวิตบิดา-มารดา และคูสมรส สวัสดิการคารักษาทันตกรรม และโรค 

ในชองปาก  

2.4-3-5 รางวัลบุคลากรดีเดน ปการศึกษา 2555) 

2.4-3-6 หนังสือการคัดเลือกบุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดน 

2.4-4-1 หนังสือเขาประชุมและดําเนินงานติดตั้งแบบจําลองคณิตศาสตรดานอุตุนิยมวิทยาแบบ 3 มิติ  

2.4-4-2 เอกสารประกอบการสอนวิชา 03521443 Tropical Meteorogy 

2.4-4-3 ระบบบัญชีสามมิติ  

2.4-4-4 ระบบ ERP  

2.4-4-5 หนังสือเขาอบรมการใชงานของระบบ ERP   

2.4-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2553 

2.4-5-2 บันทึกท่ี ศธ 0513.307/ โครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยและสาย

สนับสนุนเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของอาจารยและสายสนับสนุน ซ่ึงจัดโดยวิทยาเขตศรีราชา ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

2.4-5-3 คําสั่งแตงตั้งผูแทนเปนกรรมการสงเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารยประจําวิทยาเขตศรีราชา 

2.4-5-4 เอกสารการยืมเงินในโครงการตางๆ 

2.4-6-1 การประเมินกลยุทธตามแผนงานวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2554 

2.4-7-1 ขอมูลการจัดสรรอัตรากําลังคณาจารยและบุคลากร 
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2.4-7-2 ผลจากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 

2554 

2.4-7-3 ประกาศการใหทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-7-4 การสํารวจความตองการในการอบรมอาจารยและบุคลากร 

2.4-7-5 สรุปผลความพึงพอใจดานทรัพยากรและบริหารจัดการ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2.4-7-6 แผนพัฒนาบุคลากร 

2.4-7-7 การดําเนินงานการเปนพ่ีเลี้ยงใหกับอาจารยใหม 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554  
 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา8  FTES ตอ

เครื่อง 

  2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรม

การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา(ขอมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอย

ในดานหองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรการบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการดาน

อาหารและสนามกีฬา(ขอมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยาง

นอยในเรื่องประปาไฟฟาระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆโดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ2-5ทุกขอไมต่ํากวา3.51จากคะแนนเต็ม 5  

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 102 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8  FTES ตอเครื่อง 

 กองแผนงานไดจัดทําขอมูลการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 

8 FTES ตอเครื่อง (2.5-1-1) โดย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนิสิตจํานวน 38

เครื่อง และมีจํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนิสิตท่ีมีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 1,704เครื่อง (2.5-1-1) ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีคา 

FTES 0.19 ดังนั้นเม่ือเทียบกับจํานวนการใหบริการนิสิตแลว มีอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่องท้ังนี้ ฝายบริการ

คอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ไดจัดทําขอมูลการลงทะเบียนหมายเลข MAC Address ของนิสิต 

แตละคณะ (2.5-1-2) 

 2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงาน

แกนิสิตทุกปการศึกษา 

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําผลความพึงพอใจดานหองสมุด อุปกรณการศึกษาและ

สภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2554 http://www.planning.ku.ac.th (2.5-2-1) และวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ มีบริการระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยนิสิต สามารถ ยืมหนังสือ และใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ

เรียนรูดวยตนเองได ท่ีหองฝกฝนเรียนรูดวยตัวเอง และ E - Book ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ท้ังนี้สามารถสืบคนหนังสือท่ี

ตองการอานไดทางเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ( www.imc.src.ku.ac.th หรือhttp://imc.src.ku.ac.th 

/Library /index.asp

 3.  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยในดาน

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใชอาคาร สวนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือ

รองรับการเรียนการสอน (2-5-3-1) และหองปฏิบัติการและอุปกรณการเรียนการสอนตางๆ ใหกับนิสิต (2-5-3-2) ไดแก   
3.1 หอง SHIP DESIGN ROOM  
3.2 หอง SHIP ENGINE SIMULATOR 
3.3 หองฝกพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ 
3.4 หองฝกปฏิบัติการเดินเรือ 
3.5 หองปฏิบัติการตอเรือและเครื่องกลเรือ 
 
 

 ) ท้ังนี้ วิทยาลัย มีประกาศหลักเกณฑการใชหองฝกฝนเรียนรูดวยตัวเอง (2.5-2-2)  และ 

ติดประกาศใหนิสิตทราบท่ัวกัน  

 นอกจากนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติยังใชทรัพยากรรวมกับวิทยาเขตศรีราชาในการจัดบริการดาน  

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต เชน อาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป  
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 4.  มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใชระบบลงทะเบียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของวิทยาเขตศรีราชา ให

นิสิตสามารถลงทะเบียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทางเว็บไซตของฝายการศึกษา http://reg.admin.src.ku.ac.th 

(2.1-4-1) ซ่ึงฝายการศึกษาไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนผานทางเว็บไซตไว 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใชทรัพยากรรวมกับวิทยาเขตศรีราชาในดานตางๆ ดังนี้  

 4.1 การรักษาพยาบาลของหองพยาบาล วิทยาเขตศรีราชา  (2.5-4-2) 

 4.2 การจัดบริการดานอาหารของโรงอาหารกลาง วิทยาเขตศรีราชา  (2.5-4-3) 

 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงชั้นครึ่ง มีพ้ืนท่ีใชสอย 2,860 ตารางเมตร สามารถรองรับจํานวนนิสิตและ

บุคลากรไดจํานวน 1,000 คน นอกจากใชประโยชนเปนท่ีรับประทานอาหารแลว ไดมีการปรับใชในงานกิจกรรมตางๆ 

ของนิสิตดวย 

4.3 การบริการดานสนามกีฬา มีท้ังสนามกีฬาในรม สนามกีฬากลางแจง และอาคารสระวายน้ํา ในสวนของ

อาคารสระวายน้ํานั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติสามารถ ใชบริการ รับรองนิสิตในการฝกอบรมตางๆ และการรับ

สมัครคัดเลือกนิสิตใหม ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆ ของนิสิตไดอีกดวย 

 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่อง

ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใชระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยของวิทยาเขตศรีราชา ท่ีมีฝาย

อาคารและสถานท่ีเปนฝายดูแลในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ

ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบวิทยาเขตโดยมีอาคาร 16 รักษาความปลอดภัย  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย 

144 ตารางเมตร เปนอาคารปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อีกท้ังเปนหนวย

ประสานงานรับแจงเหตุ 24 ชม. และมีรถพยาบาลพรอมไวบริการตลอด 24 ชม. 

 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ไดจัดทําขอมูลความพึงพอใจดานการ ใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด ยานพาหนะ ประจําปการศึกษา 2555  

(2.5-6-1)  และ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําผลประเมินความ พึงพอใจของนิสิตตอมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (2.5-6-2) ซ่ึงผลการประเมินในทุกดานสูงกวา 3.51 ทุกขอ  
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 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ  

ท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ

ท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ ซ่ึงไดนํารายงานความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานการ

ใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2554 โดยประเด็นของ

หองสมุดแหลงเรียนรูและการฝกอบรมการใชงาน มาพิจารณา เพ่ือใหการบริการในดานดังกลาวมีการพัฒนาและเปน

ประโยชนตอผูรับบริการมากยิ่งข้ึน  

  โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดทําระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  (2.5-7-1)  เว็บไซต 

(www.imc.src.ku.ac.th หรือ http://imc.src.ku.ac.th/Library/index.asp) ซ่ึงมีรายการตําราและเอกสารหลายวิชา

ใหเลือกคนหา เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ภาษาตางประเทศ ท่ัวไป และโครงงาน และ มีใหเลือกคนหากวา 

500 เรื่อง เพ่ือใหนิสิตสามารถเขามาคัดเลือกและยืมหนังสือ และเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเรียนรูดวยตัวเองไดท่ี

หองฝกฝนเรียนรูดวยตัวเอง และ E - Book ณ อาคารวิทยบริการ 1ชั้น3และวิทยาลัยฯไดจัดซ้ือตําราหรือเอกสาร

ประกอบการสอนเพ่ือเขาหองสมุดวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เพ่ิมเติมทุกๆ ป โดยใหอาจารยพิจารณาเสนอตํารา

หรือเอกสารประกอบการสอน และนําเขาหองสมุดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท้ังนี้ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต

ศรีราชา จะมีบันทึกเสนอวิทยาลัยฯ เพ่ือใหเสนอรายชื่อหนังสือ ตํารา ประกอบการสอนและหนังสืออ่ืนๆ ไวสําหรับ

คนหาและศึกษา ณ หอสมุดอนุสรณ 10 ป เปนประจําทุกๆ ป ซ่ึงจะเปนประโยชนโดยตรงตออาจารยและนิสิต และ ตรง

กับความตองการของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน  

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.5-1-1 ขอมูลการจัดทําขอมูลการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง

กวา 8 FTES ตอครั้ง 

2.5-1-2 บันทึกท่ี ศธ 0513.30503/0350 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2555 เรื่องขอมูลการลงทะเบียน

หมายเลข MAC Address ของนิสิตแตละคณะ 

2.5-2-1 ผลความพึงพอใจดานตางๆ 

2.5-2-2 ประกาศหลักเกณฑการใชหองฝกฝนเรียนรูดวยตัวเอง  

2.5-3-1 ภาพอาคารปฏิบัติการตางๆ 

2.5-3-2 ภาพหองปฏิบัติการของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2.5-6-1 ผลความพึงพอใจดานตางๆ 

2.5-6-2 ผลความพึงพอใจดานการใชหองสมุดจากกองแผนงาน 

2.5-7-1 ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

    

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ

รายวิชาตองไมต่ํากวา3.51จากคะแนนเต็ม5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ

เรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (2.6-1-1) 

ควบคุมดูแลงานวิชาการของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหเปนไปดวยความเรียบรอย และพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 

ใหมีการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

 มีการกําหนดแบบประมวลการสอน Course Syllabus (มคอ.3) (2.6-1-2) ท่ีระบุแนวทางการสอนในการเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีหลากหลาย 

เชน มีการมอบหมายงานใหนิสิตสืบคนขอมูล การคนควาดวยตนเอง การนําเสนอ การทํางานเปนทีม เชน วิชา 

03501499 Naval Architecture Engineering Project โดยใหนิสิตคนควา วิจัย และทําโครงงานสง นิสิตสามารถ

เลือกดวยตนเองไดวาจะทําโครงงานเก่ียวกับเรื่องใด (2.6-1-3) 

 

 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ กําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทําแบบประมวลการสอน Course Syllabus 

(มคอ.3) (2.6-2-1) ท่ีระบุแนวทางการสอนในการเนนผูเรียนเปนสําคัญ และรายละเอียดของวิชาท้ัง 7 หมวด ไดแก 

ขอมูลท่ัวไป จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ลักษณะและการดําเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต แผนการสอน

และการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ตามที่

กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ

ท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน เชน วิชาวิชา 03501499 Naval Architecture Engineering Project โดย 

ใหนิสิตคนควา วิจัย และทําโครงการงานสง นิสิตสามารถเลือกดวยตนเองไดวาจะทําโครงงานเก่ียวกับเรื่องใด  

(2.6-3-1) การจัดอบรมตางๆ รวมท้ังไดจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใหแกนิสิต ดังนี้ 

3.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใชบอรด Microcontroller เม่ือวันท่ี 12 

กรกฎาคม – 13 กันยายน 2555 แกนิสิตชั้นปท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนในวิชา pre project เพ่ือใหนิสิตสามารถเขียน

โปรแกรม การตอเชื่อม และ การออกแบบระบบควบคุม โดยใช Microcontroller และนาํไปใชในโครงงานของตน

ประกอบการจบการศึกษา (2.6-3-2)   

3.2 การเรียนการสอนในรายวิชา 03521444 Coastal Engineering   โดยมี ดร.เชิดวงศ แสงศุภวานิช และ 

ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา เปนอาจารยประจําวิชา รายวิชาดังกลาวมีเนื้อหาการเรียนเก่ียวกับคลื่นทะเล 

สิ่งกอสรางชายฝง การกัดเซาะชายฝงและการบริหารจัดการชายฝง (2.6-3-3) 

3.3 การเรียนการสอน รายวิชา    03501453 Ship Construction and Management  หมู 800  โดยมี  

ร.อ.นคร น. กุลศรีรัตน ร.น.  เปนอาจารยประจําวิชา ทัศนศึกษา  บริษัท ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด  

(2.6-3-4) 

3.4 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จึงไดจัดโครงการ ฝกอบรมโปรแกรม Solid Works เม่ือวันท่ี 15 – 19 

ตุลาคม 2555 สําหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ชั้นปท่ี 4 ข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนิสิต  

ในการทําโครงงาน ในภาคปลาย ปการศึกษา 2555 ตอไป (2.6-3-5) 

3.5 สอนรายวิชา  03501322 Offshore Engineering  หมู 800  โดยมี ดร.อําพน จรัสจรุงเกียรติ  และ  

ดร.พูลพงษ พงษวิทยภานุ   เปนอาจารยประจําวิชา รายวิชาดังกลาวมีเนื้อหาการเรียนเก่ียวกับวิศวกรรมนอกฝง จึงได  

จัดโครงการทัศนศึกษาบริษัทวิศวกรรมนอกฝงข้ึน เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2555  ณ บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จํากัด  

3.6 สอนรายวิชา    03501498 Special Problems (Ship building management) หมู 800  โดยมี ร.อ.

นคร น. กุลศรีรัตน ร.น.  เปนอาจารยประจําวิชา ทัศนศึกษา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 ณ  บริษัท ดานิลี่ ฟาร อีสต 

จํากัด จังหวัดระยอง (2.6-3-6) 

3.7 สอนรายวิชา 03521444 Coastal Engineering   โดยมี ดร.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  

เปนอาจารยประจําวิชา ซ่ึงมีเนื้อหาการเรียนเก่ียวกับคลื่นทะเล สิ่งกอสรางชายฝง การกัดเซาะชายฝงและการบริหาร

จัดการชายฝง  จึงจัดโครงการ  ศึกษาดูงานการปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยการปลูกปาชายเลน (Field trip about 

coastal erosion and prevention program)  เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2556 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี (2.6-3-7) 

    3.8 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2556 ณ ทาเรือแหลมฉบัง  คุณวฒันา โชคสวุณิช ผูจัดการ E.A.S. Maritime 

Agencies (Thailand) ไดประสานกับ Captain CATHERINE WILLIAMS เรือโดยสารทองเท่ียว  Holland Amarica 
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Line ใหวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  นําโดย พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี อาจารยและนิสิต  จํานวน 30 นาย ลง

เรือเยี่ยมชม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสิตไดเห็นการทํางานในสวนตางๆ บนเรือโดยสารทองเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ    

3.9 สอนรายวิชา 03501434 Marine Diesel Engine  นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ และอาจารยประจําวิชาได

พิจารณาแลวเห็นวา  ควรใหนิสิตไดไป ศึกษาดูงานระบบเครื่องเรือดีเซล เม่ือกุมภาพันธ  2556  ณ ทาเรือ 

แหลมเทียน และทาเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เพ่ือใหนิสิตนําความรูท่ีไดรับมาใชประกอบในการเรียนความรูจาก

การศึกษาระบบเครื่องเรือดีเซลท่ีใชงานจริง ตอไป  

       3.10 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ  และ สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  (ผูท่ีปฏิบัติงานบนเรือ)  จึงจัดโครงการฝกอบรมเทคนิค

การใชสีทางเรือ (Marine Painting Skills) ปการศึกษาภาคตนและภายปลาย เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูเทคนิคการใชสีทาง

เรือเพ่ือการทํางานในอนาคตตอไป  (2.6-3-8) 
 

 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการฝกภาคทะเลใหกับนิสิต ดังนี้  

1. โครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเล การหาท่ีเรือชายฝงกับเรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร 1 (2.6-3-9) 

2.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 หลักสูตรเรือชวยชีวิต หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (2.6-3-1 0) 

3. โครงการฝกการเรือเบื้องตน  (2.6-3-11) 

4. โครงการฝกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง  (2.6-3-12) 

5. โครงการหลักสูตรเรดาอาปา  (2.6-3-13) 

6. โครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลดานดาราศาสตร (2.6-3-1 4)   

 
 4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพจากหนวยงานท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ (2.6-4-1) 

นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานตามบริษัทตางๆ ดังท่ีไดรายงานไวในขอ 3  

 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการฝกภาคทะเลใหกับนิสิต โดยรวมกับ ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

จังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดอบรม ดังนี้  

4.1 โครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเล การหาท่ีเรือชายฝงกับเรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร 1 (2.6-4-2) 

4.2  โครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 หลักสูตรเรือชวยชีวิต หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (2.6-4-3) 

4.3 โครงการฝกการเรือเบื้องตน  (2.6-4-4) 

4.4 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง  (2.6-4-5) 

4.5 โครงการหลักสูตรเรดาอาปา  (2.6-4-6) 

4.6 โครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลดานดาราศาสตร (2.6-4-7)   
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ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดโครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ (2.6-4-8) โดยเชิญ

วิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนิสิต และการตรวจประเมินคุณภาพองคกร  ISO 9001:2008 (2.6-4-9) ซ่ึงมีหนวยงาน

ภายนอกเขามาตรวจ ประเมินคุณภาพใน การดําเนินงาน ดานตางๆ รวมถึงดานการเรียนการสอน ตลอดจนการตอนรับ

หนวยงานภายนอกตางๆ ท่ีเขาเยี่ยมชมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (2.6-4-10)  และการเชิญอาจารยจากภายนอก

มาเปนอาจารยพิเศษ (2.6-4-11) 

 

     5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการพัฒนางานวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูมาพัฒนาดานการเรียน

การสอน ไดแก 

 5.1 โครงการศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล ความยาว 

5,000 เมตร  โดย ผศ . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียนรหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง ( Coastal 

engineering) (2.6-5-1)   

5.2 โครงการวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri Thammarat Province, 

Thailand(A Joint Research between IMC and TIO) โดย ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียน รหัสวิชา  

03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) (2.6-5-2) 

5.3 เข่ือนกันคลื่น ความตองการท่ีซอนเรนของชุมชน  โดย ผศ . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียน  

รหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) และ 03521241 Introduction to oceanography  

5.4 การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน สําหรับเรือเวรดวนทางธุรการของกองทัพเรือ โดย  

ดร.ยอดชาย เตียเปน นํามาใชในการเรียน รหัสวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller design (2.6-5-3)  

5.5 โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง  โดย  

ดร.ยอดชาย เตียเปน นํามาใชในการเรียน รายวิชา 03501443 Hydrofoil and propeller design และ

Computational Fluid Dynamics for Naval Architects (CFD) (2.6-5-4)  

 

 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  

 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ

สนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตําราและสิ่งพิมพ  

ในหองสมุด เปนตน และกําหนดใหนําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
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วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดดําเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาไดจากการประเมินของ

นิสิตตออาจารยผูสอนผานเว็บไซตของฝายการศึกษาวิทยาเขตศรีราชา http://reg.admin.src.ku.ac.th/ ซ่ึงผลการ

ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไมต่ํากวา 3.51  และมีรายงานผลการประเมิน

การเรียนการสอนของนิสิต ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2554 (2.6-6-1) ท้ังนี้ คูมือการใช

ระบบ ประเมินอาจารยผสอนโดยนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา การประเมินการสอนจะประเมิน

ภาคเรียนละ 2 ครั้งตามกําหนดระยะเวลาท่ี กําหนด  
 

 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  

ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาจากขอ 6 นั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการรายงานผลการประเมินดังกลาวให

คณบดีรับทราบและพิจารณาใหผูเก่ียวของเก็บรวบรวมขอมูลเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึนตอไป (2.6-7-1)   ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติยังนําขอเสนอแนะจากผูใช

บัณฑิตและศิษยเกาจากการสัมภาษณในการตรวจประเมินคุณภาพในแตละปการศึกษา เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรและสาขาวิชาในอนาคตตอไป 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/�
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.6-1-1 คําสั่งท่ี 15/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

2.6-1-2 แบบฟอรม Couse Syllabus ท่ีใชระบุวิธีสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มอค.3)  

2.6-1-3 เลมโครงงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

2.6-2-1 แบบฟอรม Couse Syllabus ท่ีใชระบุวิธีสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มอค.3)  

2.6-3.1 เลมปดโครงการหลักสูตรการดํารงชีพในทะเล และหลักสูตรความปลอดภัยและความ

รับผิดชอบบนเรือ ประจําป 2555 

2.6-3.2 เลมปดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใชบอรด Microcontroller  

2.6-3-3 เลมปดโครงการศึกษาดูงานการปองกันการกัดเซาะชายฝง 

2.6-3-4 เลมปดโครงการทัศนศึกษา บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

2.6-3-5 เลมปดโครงการทัศนศึกษาบริษัทวิศวกรรมนอกฝง 

2.6-3-6 เลมปดโครงการทัศนศึกษา บริษัท ดานิลี่ ฟาร อีสต จํากัด  

2.6-3-7 เลมปดโครงการศึกษาดูงานการปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยการปลูกปาชายเลน 

2.6-3-8 เลมปดโครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ  

2.6-3-9 เลมปดโครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลการหาท่ีเรือชายฝงกับเรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร 1  

2.6-3-10 เลมปดโครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 หลักสูตรเรือชวยชีวิต หลักสูตรการดับไฟ

ชั้นสูง  

2.6-3-11 เลมปดโครงการฝกการเรือเบื้องตน  

2.6-3-12 เลมปดโครงการฝกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง  

2.6-3-13 เลมปดโครงการหลักสูตรเรดาอาปา  

2.6-3-14 เลมปดโครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลดานดาราศาสตร  

2.6-4-1 รายชื่ออาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 2555 

2.6-4-2 เลมปดโครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเล การหาท่ีเรือชายฝงกับเรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร 1 

2.6-4-3 เลมปดโครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 หลักสูตรเรือชวยชีวิต หลักสูตรการดับไฟ

ชั้นสูง 

2.6-4-4 เลมปดโครงการฝกการเรือเบื้องตน 

2.6-4-5 เลมปดโครงการฝกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง 

2.6-4-6 เลมปดโครงการหลักสูตรเรดาอาปา 

2.6-4-7 เลมปดโครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลดานดาราศาสตร 

2.6-4-8 เลมปดโครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ 
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2.6-4-9 การตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2008  

2.6-4-10 ภาพการตอนรับหนวยงานภายนอกตางๆ ท่ีเขาเยี่ยมชมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

2.6-5-1 โครงการศึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

ความยาว 5,000 เมตร  

2.6-5-2 งานวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri 

Thammarat Province, Thailand(A Joint Research between IMC and TIO)  

2.6-5-3 งานวิจัยเรื่อง การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน สําหรับเรือเวรดวนทางธุรการ

ของกองทัพเรอื 

2.6-5-4 โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง 

2.6-6-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.307/1294 ลงวันท่ี 30  พฤษภาคม 2555 เรื่องขอสงรายงานผลการ

ประเมินการเรียนการสอนของนิสิต ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2554 

2.6-7-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.307/1294 ลงวันท่ี 30  พฤษภาคม 2555 เรื่องขอสงรายงานผลการ

ประเมินการเรียนการสอนของนิสิต ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2554  

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง

นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากขอ 1มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

  3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ี

เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัยหรือท่ี

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด

โดยคณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ

หนวยงานวิชาชีพ (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไม

มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพร

ในวารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมง) 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

 1.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดโครงการเสวนานาแนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณภาพคนประจําเรือ  

เพ่ือระดมความคิด หาแนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณภาพคนประจําเรือไทย แนวทางการใชทรัพยากรรวมกันในการ

ฝกและศึกษาวิชาการของสถาบันการศึกษา และการจัดตั้งศูนยประสานงานความรวมมือดานวิชาการสําหรับประจําเรือ  

(2.7-1-1) 

  1.2 คณะกรรมการผูรับผิดชอบแตละหลักสูตร และคณาจารยผูสอนแตละรายวิชามีการทบทวนปรับปรุง

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเปน เพ่ือใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา และบางรายวิชามีการใหนิสิตเรียนรูดวย

ตนเองใหมากท่ีสุด เพ่ือใหนิสิตไดรับประโยชนและประสบการณตรง และพัฒนาความรูใหเปนบัณฑิตท่ีสนองความ

ตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนําขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (มคอ.02) (2.7-1-2) 
 

 2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิต 

 2.1 คณะกรรมการแตละหลักสูตร มีการกําหนดประเด็นของครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล ท้ังนี้มีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร

โดยมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนด เพ่ือใหผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาท่ี 
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ท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปนของรายวิชานั้นๆ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูร

ณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูในชั้นเรียนกับนอกชั้นเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เพ่ือใหมีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได (มคอ.02)  

 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการเรียนการสอนของอาจารยท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรู

ดวยตนเองของนิสิต และการใหขอเสนอแนะจากคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติในการพิจารณาผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา  (2.7-2-1) และผลการประเมินการเรียนการสอนของนิสิต เพ่ือพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับผูใชบัณฑิตยิ่งข้ึน (2.7-2-2) 
 

 3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการสงเสริมสนับสนุนท้ังดานบุคลากร (ดูขอมูลบุคลากรไดในบทท่ี 1 ) การใช

สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีการจัดทําเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th) มีระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส เพ่ือใหนิสิตและอาจารยมีการสรางสังคมแหง

การเรียนรูในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice) เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ี ทุกเวลา 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีตางๆ  

ท้ังในประเทศและตางประเทศใหนิสิตไดรับรู โดยการลงประกาศประชาสัมพันธในเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  และติดประกาศบนบอรดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (2.7-3-1)  มีการจัดหางบประมาณใหทุน

สนับสนุนคาวัสดุเพ่ือใชในการดําเนินโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ/ปญหาพิเศษ และสนับสนุน

คาลงทะเบียนเขารวมการประชุม/สัมมนาวิชาการในการนําเสนอโครงงาน เพ่ือสงเสริมใหนิสิตฝกฝนและเตรียมความ

พรอมในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในหนวยงานหรือนอกหนวยงาน (2.7-3-2) และการใหทนุการศึกษาแก

นิสิตเปนประจําทุกป (2.7-3-3) 
 

 

 

 

 

 

 4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีตางๆ  

ท้ังในประเทศและตางประเทศใหนิสิตไดรับรู โดยการลงประกาศประชาสัมพันธในเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

http://www.imc.src.ku.ac.th/�
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นานาชาติ (2.7-4-1) และติดประกาศบนบอรดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และมีการจัดหางบประมาณใหทุน

สนับสนุนคาวัสดุเพ่ือใชในการดําเนินโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ/ปญหาพิเศษ และสนับสนุน

คาลงทะเบียนเขารวมการประชุม/สัมมนาวิชาการในการนําเสนอโครงงาน  (2.7-4-2) เพ่ือสงเสริมใหนิสิตฝกฝนและ

เตรียมความพรอมในการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในหนวยงานหรือนอกหนวยงาน  และการเสนอผลงานวิจัย

จากอาจารยและนิสิตในงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา (2.7-4-3) ซ่ึงมีนิสิตเปนผูดูแลงานวิจัยรวมกับ

อาจารย และเปนผูใหขอมูลกับผูเขารวมงาน  

 5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ   

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตอยางตอเนื่อง รวมถึง

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนิสิตมีจิตสาธารณะอีกดวย  อาทิเชน 

 5.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต  (2.7-5-1) ระหวางวันท่ี 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2555  วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดเปดรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2555 ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดโครงการกิจกรรม

การพัฒนานิสิตข้ึน เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาท้ังดานรางกาย จิตใจ และอารมณ สังคมพรอมท้ังการพัฒนา

บุคลิกภาพ ความรู ความเขาใจในเสนทางสายอาชีพของนิสิตชั้นปท่ี 1  ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตอการพัฒนานิสิตอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนิสิต

ทางดานการเขารวมกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายของเกษตรศาสตร  ท่ีตองการใหนิสิตไดเขารวมกิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนดานอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสรางประสบการณนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน  ท้ังนี้ไดจัดกิจกรรมใหกับนิสิต โดย

ลักษณะกิจกรรม ประกอบดวย การฟงบรรยายในหัวขอ คุณธรรม จริยธรรม , แนะนําธุรกิจอูตอเรือ , แนะนําธุรกิจการ

เดินเรือ , นิสิตยุคใหมกับการประกันคุณภาพการศึกษา , แนะนําสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ , แนะนํา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ , บรรยายประเพณีชาวเรือ พรอมท้ังการฝกระเบียบวินัย , การเยี่ยมชมอูตอเรือ  

ราชนาวีมหิดล, ดูงานทาเรือแหลมฉบัง และ กิจกรรม Walk Rally  

5.2 พิธีประดับเครื่องหมายช้ันป มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ (2.7-5-2)  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดพิธีประดับเครื่องหมาย นิสิตสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือทุก

ชั้นป เม่ือวันท่ี  17 สงิหาคม  2555 และมอบประกาศนียบัตรแกนิสิตชั้น ปท่ี  1 ทุกคนท่ีผานโครงการฝกระเบียบวินัย

เบื้องตนปการศึกษา 2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ท่ีผานมาอีกดวย  พรอมกันนี้ยังมอบทุนการศึกษาแกนิสิต  

ท่ีเรียนดีและทุนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีสรางคุณประโยชน และชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมของ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และจัดโครงการนี้เปนประจําทุกป พรอมกันนี้ยังมอบทุนการศึกษาแกนิสิตท่ีเรียนดี และ

ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีสรางคุณประโยชน และชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยฯ  
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5.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนวันวิสาขบูชา  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ไดเล็งเห็นความสําคัญของ

การเสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม รูจักการเสียสละบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม วิทยาลัยฯ จึงถือโอกาสท่ีวัดพิบูลสัณห

ธรรมจัดงานวันวิสาขบูชา ใหนิสิตมีสวนรวมในการชวยงาน  ตั้งแตการเตรียมงาน จนงานเสร็จสิ้น 

5.4 โครงการบําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน (2.7-5-3) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของการเสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม รูจักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม วิทยาลัยฯ จึงถือโอกาสท่ีวัดพิบูล

สัณหธรรม จัดงานวันทอดกฐิน วันท่ี 2 – 4พฤศจกิายน 2555 ใหนิสิตมีสวนรวมในการชวยงาน  ตั้งแตการเตรียมงาน 

จนงานเสร็จสิ้น  

 

 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ระดับนานาชาต ิ(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ง) 

  ตามคําสั่ง คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ี 006/2555  

เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (2.7-6-1) โดยแตงตั้งให ดร.พรรณศักดิ์  เอ่ียมรักษา อาจารยประจําวิทยาลัย

พาณิชยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ รวมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหกับ นายชลชาย  

อังวณิชยสกุล นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุทธ คณะวิทยาศาสตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ หรอื 5 ขอ ตาม

เกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.7-1-1 โครงการเสวนาแนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณภาพคนประจําเรือ 

2.7-1-2 มคอ.02  

2.7-2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา  

2.7-2-2 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนของนิสิต  

2.7-3-1 บอรดประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

2.7-3-2 ประกาศทุนสนับสนุนคาวัสดุเพ่ือใชในการดําเนินงานโครงงานของนิสิตปริญญาตรี 

2.7-3-3 การใหทุนการศึกษาแกนิสิต 

2.7-4-1 บอรดประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2.7-4-2 ประกาศทุนสนับสนุนคาวัสดุเพ่ือใชในการดําเนินงานโครงงานของนิสิตปริญญาตรี 

2.7-4-3 ภาพการแสดงผลงานวิจัยในงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 

2.7-5-1 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 

2.7-5-2 เลมปดโครงการพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ของนิสิต

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2.7-5-3 เลมปดโครงการบําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน 

2.7-6-1 คําสั่ง คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ี 

06/2555 เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลกัษณอักษร 

  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริม

ตามขอ1ไปยังผูบริหารคณาจารยนิสิตและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 

1โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และ

เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ90ของตัว

บงชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม

จริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตไวเปนลายลักษณ

อักษร โดยจัดทําเปนเลมคูมือนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (2.8-1-

1) ซ่ึงในคูมือไดระบุขอมูลเก่ียวกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา ระเบียบ ขอบังคับวา

ดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ระเบียบสําหรับนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไวอยางชัดเจน 
 

 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1  

ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดถายทอด/เผยแพรคูมือนิสิตใหแกนิสิตใหมทุกปการศึกษา โดยแจกเลม  

คูมือนิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (2.8-2-1) ใหกับนิสิตในชวงปฐมนิเทศนิสิตใหมของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ และเลมคูมือดังกลาวไปยังผูบริหาร คณาจารย และผูท่ีเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง 
 

 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุ

ตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีโครงการกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี

กําหนดในขอ 1  ดังนี้ 
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3.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต  (2.8-3-1) ระหวางวันท่ี 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2555  วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดเปดรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2555 ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดโครงการกิจกรรม

การพัฒนานิสิตข้ึน เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาท้ังดานรางกาย จิตใจ และอารมณ สังคมพรอมท้ังการพัฒนา

บุคลิกภาพ ความรู ความเขาใจในเสนทางสายอาชีพของนิสิตชั้นปท่ี 1  ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอการพัฒนานิสิตอยางมีประสิทธิภาพ   และเพ่ือเตรียมความพรอม

ใหกับนิสิตทางดานการเขารวมกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบายของเกษตรศาสตร  ท่ีตองการใหนิสิตไดเขารวมกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนดานอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสรางประสบการณนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน   ท้ังนี้ไดจัดกิจกรรมใหกับนิสิต 

โดยลักษณะกิจกรรม ประกอบดวย การฟงบรรยายในหัวขอ คุณธรรม จริยธรรม , แนะนําธุรกิจอูตอเรือ , แนะนําธุรกิจ

การเดินเรือ , นิสิตยุคใหมกับการประกันคุณภาพการศึกษา , แนะนําสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ , 

แนะนําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ, บรรยายประเพณีชาวเรือ พรอมท้ังการฝกระเบียบวินัย, การเยี่ยมชมอูตอเรือ

ราชนาวีมหิดล, ดูงานทาเรือแหลมฉบัง และ กิจกรรม Walk Rally  

3.2 พิธีประดับเครื่องหมายช้ันป มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ (2.8-3-2)  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดพิธีประดับเครื่องหมาย นิสิตสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือทุก

ชั้นป เม่ือวันท่ี  17 สงิหาคม  2555 และมอบประกาศนียบัตรแกนิสิตชั้น ปท่ี  1 ทุกคนท่ีผานโครงการฝกระเบียบวินัย

เบื้องตนปการศึกษา 2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ท่ีผานมาอีกดวย  พรอมกันนี้ยังมอบทุนการศึกษาแกนิสิตท่ี

เรียนดีและทุนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีสรางคุณประโยชน และชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรมของวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ และจัดโครงการนี้เปนประจําทุกป  

3.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนวันวิสาขบูชา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ

เสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม รูจักการเสียสละบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม วิทยาลัยฯ จึงถือโอกาสท่ีวัดพิบูลสัณห

ธรรมจัดงานวันวิสาขบูชา ใหนิสิตมีสวนรวมในการชวยงาน  ตั้งแตการเตรียมงาน จนงานเสร็จสิ้น 

3.4 โครงการบําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน (2.8-3-3) วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดเล็งเห็นความ 

สําคัญของการเสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม รูจักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม วิทยาลัยฯ จึงถือโอกาสท่ี

วัดพิบูลสัณหธรรม จัดงานวันทอดกฐิน วันท่ี 2 – 4พฤศจกิายน 2555 ใหนิสิตมีสวนรวมในการชวยงาน  ตั้งแตการ

เตรียมงาน จนงานเสร็จสิ้น   

 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ี

กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย รอยละ 90 ของตัวบงชี้  
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 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหนวยงานหรอืองคกรระดบัชาติ 

- ไมมีผลการดําเนินงาน – 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ขอ  4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ขอ  4 ขอ 

หมายเหต ุ: 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.8-1-1 คูมือนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร วิทยาเขตศรีราชา 

2.8-2-1 คูมือนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร วิทยาเขตศรีราชา 

2.8-3-1 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 

2.8-3-2 เลมปดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 

2.8-3-3 เลมปดโครงการงานวันทอดกฐิน 

2.8-4-1 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 

2.8-4-2 เลมปดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 

2.8-4-3 เลมปดโครงการวันทอดกฐิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับรองในระดับสากล    

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 90 

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เปดการเรียนการสอนจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (2.1.1-1) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

(2.1.1-2) ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (2.1.1-3) ท้ังนี้

หลักสูตรดังกลาวยังไดรับการับรองจากกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทาในปจจุบัน) ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับ

สากล (IMO) (International Maritime Organization) ท้ัง 2 หลักสูตร (2.1.1-4 และ 2.1.1-5) 

 

100
2

2 ×

สูตรในการคํานวณ 

 จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานระดับสากล / จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอน X 100 

   = =  100 

 คะแนนท่ีได =  5
90

100 ×   =  5.56  คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากลกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 90 ข้ึนไป 

เง่ือนไขท่ี 1 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 2 100 2 100 5 คะแนน  5 คะแนน  90 บรรลุ 

2 2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 30-49 รอยละ 50-69 รอยละ 70-79 รอยละ 80-90  รอยละ 90 ข้ึนไป  
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ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 2 100 2 100 5 คะแนน  5 คะแนน  90 บรรลุ 

2 2 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1.1-1 เลมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

2.1.1-2 เลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

2.1.1-3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  

2.1.1-4 ประกาศกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 356/2548 เรื่องรับรองหลักสูตรการศึกษาและ

ฝกอบรม 

2.1.1-5 ประกาศกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 339/2551 เรื่อง รับรองหลักสูตรการศึกษาและ

ฝกอบรม 

ดานคุณภาพบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 80  (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 51 38 81 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 57 43 101 

3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชพีอิสระ 

30 26 70 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 2 4 - 

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 3 0 - 

6 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร 

ลาอุปสมบท 

0 0 2 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา 16 3 7 

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบ

ปนั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไมนับรวมผูที่มี

งานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และ

ลาอุปสมบท) 

48 30 77 

9 รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

62.50 86.67 

 

90.91 

10 คะแนนที่ได 
5

100

62.50 ×  = 3.13 5
100

86.67 ×  = 4.33  5
100

90.91×  = 4.55 

 

 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 62.50 3.13 86.67 4.33 90.91 4.55 3.13 4.33 4.55 4.00 4  - 

100 100 100 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 62.50 3.13 86.67 4.33 90.91 4.55 3.13 4.33 4.55 4.00 4  - 

100 100 100 

หมายเหตุ :   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1-1 ขอมูลบณัฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ประจําปการศึกษา 2555 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 80 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 57 43 43 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  
8 12 43 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
3.71 3.70 3.53 

4 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
51 12 9 

5 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 
89.47 86.67 - 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) - - - 

7 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

- - - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - - 

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท 

- - - 

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) - - - 

12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

- - - 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - - 

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 

- - - 

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - - 

16 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมนิคุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท 

และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแหงชาติ 

- - - 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด - - - 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 - - - - - 3.53 - - - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 - - - - - 3.53 - - - 

หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2-1 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจําป 2555 
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ตัวบงช้ีท่ี 3  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ ... (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง 

นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 - - - - - - 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 - - - - - - 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (proceedings) หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 - - - - - - 

5 งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร  - - - - - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - - - 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง 

นํ้าหนัก 

ทั้งหมด 

12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- - - 

13 คะแนนที่ได 
5

25
× = 

 
5

25
× = 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 - - - - - - - - - - - - 

- - - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3 - - - - - - - - - - - - 

- - - 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3-1 - 
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ตัวบงช้ีท่ี 4  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ ... (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน  พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลการดําเนนิงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.25 - - - - - - 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ 

สมศ. 

0.50 - - - - - - 

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ สมศ. 

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 

Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน 

subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฏในฐานขอมลูสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 - - - - - - 

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ 1.00 - - - - - - 

http://www.scimagojr.com/�


 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 129 
 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลการดําเนนิงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

นานาชาติ 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร  - - - - - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด - - - 

12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- - - 

13 คะแนนท่ีได 
5

50
× = 5

50
× = 5

50
× = 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 - - - - - - - - - - - - 

- - - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 - - - - - - - - - - - - 

- - - 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4-1 - 
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ตัวบงช้ีท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 2.00 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี) 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

ตรี และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

0 8 0.00 7 0.00 6 0.00 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

ตรี และดํารงตําแหนง ผศ. 

1 0 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

ตรี และดํารงตําแหนง รศ. 

3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

ตรี และดํารงตําแหนง ศ. 

6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

โท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

2 16 32 13.50 27 15.5 31 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

โท และดํารงตําแหนง ผศ. 

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

โท และดํารงตําแหนง รศ. 

5 0.00 0.00 1 5 0.00 0.00 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

โท และดํารงตําแหนง ศ. 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

เอก และไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

5 6 30 9.5 47.50 10 50 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

เอก และดํารงตําแหนง ผศ. 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 2 12 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

เอก และดํารงตําแหนง รศ. 

 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 1 8 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

เอก และดํารงตําแหนง ศ. 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 ผลรวม 30 62 35.50 82 34.5 101 

14 การพัฒนาคณาจารย (เต็ม 10) 2.07 2.56 2.93 

15 คะแนนที่ได 
5

6

2.07 ×  = 1.73 5
6

2.56 ×  = 2.13 5
6

2.93 × = 2.44 

     

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 2.07 1.73 2.56 2.13 2.93 2.44 1.73 2.13 2.44 2.00 บรรล ุ 2.00 

6 6 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 2.07 1.73 2.56 2.13 2.93 2.44 1.73 2.13 2.44 2.00 บรรล ุ 2.00 

6 6 6 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

14-1-1 แบบเก็บขอมูลดานการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพคณาจารย 

14-1-2 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวิทยาเขต คณะ และระดับการศึกษา การศึกษา 2555  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 132 
 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ดังนี้ 

 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได

คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที ่3  สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร

ขอ 7 6 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต ขอ 6 5 5.00 5.00

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี

ขอ 5 4 5.00 5.00

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

ตัวบงชี้

6

5

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

หมายเหตุ

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

7 7

6

5

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานมูลขาวสาร 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต  

  2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต  

  4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ1-3ทุกขอไมต่ํากวา3.51จากคะแนนเต็ม5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการท่ีสนองความตองการของนิสิต 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

 ฝายการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มีฐานขอมูลในเว็บไซตของฝายการศึกษา http://reg.admin. 

src.ku.ac.th/reg/signinx.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูล

ครอบครัว และบุคคลท่ีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติสามารถติดตอไดเม่ือนิสิตมีปญหา 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 255 5 (3.1-1-1) โดยคํานึงถึง

สัดสวนอาจารยตอนิสิต เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาสามารถดูแลนิสิตไดอยางท่ัวถึง มีระบบชวยเหลือนิสิตในความดูแล

ใกลชิด ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการแตงตั้งนิสิตปกครอง เพ่ือปกครองบังคับบัญชา กวดขันระเบียบวินัย 

ใหคําปรึกษา หรือใหคําแนะนํานิสิตและดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรภายใตการกํากับดูแลของคณาจารยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (3.1-1-2) 

 ฝายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit/ มีหนวยใหบริการหรือ

ใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของนิสิตท่ีขอใชบริการตลอดเวลา โดย

อาจารยท่ีปรึกษาสามารถสงนิสิตมารับบริการไดเม่ือจําเปน การจัดหนวยบริการนี้ใหบริการท่ีอาคาร 9 ศูนยกิจกรรม มี

คลินิกสุขภาพจิตโดยการเชิญจิตแพทยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหาเรือ กองทัพเรือ 

ใหบริการนิสิตทุกวันพุธชวงบาย เปนประจําทุกสัปดาห มีระบบสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต โดย

ฝายกิจการนิสิตของวิทยาเขตศรีราชามีการจัดหนวยบริการสุขภาพใหกับนิสิตท่ีอาคาร 9 ศูนยกิจกรรม มีพยาบาลวิชาชีพ

ใหบริการนิสิตตลอดท้ังวัน และในกรณีฉุกเฉินจะมีรถพยาบาลเพ่ือสงนิสิตไปยังโรงพยาบาลหรือหนวยใหบริการเฉพาะ

ทางในกรณีท่ีนิสิตมีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยจะดูแลได 
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 2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต เชน ขอมูลทุนการศึกษา 

การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีทันสมัยและเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีนิสิตจําเปนตองรับรู ผานชองทางเว็บไซตของ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และบอรดประชาสัมพันธ (3.1-2-1) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตอยาง

ตอเนื่อง (3.1-3-1)  กิจกรรมทางดานวิชาการโดยเนนพัฒนานิสิตทางดานภาษาตางประเทศเปนสวนใหญ ดังนี้  

3.1 ปรับพ้ืนฐานวิชาฟสิกสและคณิตศาสตร 

3.2 ปรับพ้ืนฐาน คอมพิวเตอร 

3.3 ปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

3.4 ฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ (Marine Painting Skills) 

3.5 อบรมการประยุกตใชบอรด Microcontroller 

3.6 ติวเขมกอนสอบกลางภาค 

3.7 ศึกษาดูงาน การปองกันการกัดเซาะชายฝง 

3.8 วิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคตน  ปการศึกษา 2555 (Buddhism and English Training) 

3.9 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาคตน 2555 

3.10 การใชภาษาอังกฤษดานวิชาชีพทางทะเล (Maritime English) 

3.11 จัดนิทรรศการวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครั้งท่ี 7/2555 

3.12 การฟงบรรยาย หัวขอ Introduction to Offshore Industry 

3.13 ทักษะคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคตน 2555 

3.14 ทัศนศึกษา  บริษัท ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

3.15 การฟงบรรยาย หัวขอ Introduction to Shipping Business 

3.16 ฝกอบรมโปรแกรม Solid Works 

3.17 ทัศนศึกษา  บริษัท ดานิลี่ ฟาร อีสต จํากัด 

3.18 ศึกษาดูงานการปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยการปลูกปาชายเลน 
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3.19 ฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ ภาคปลาย 2555 

3.20 ทัศนศึกษาดูงานบริษัทวิศวกรรมนอกฝง 

3.21 ทัศนศึกษาเรือโดยสาร 

3.22 โครงการ การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล การหาท่ีเรือชายฝงกับเรือสํารวจวิจัยเกษตรศาสตร 1 

3.23  โครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 หลักสูตรเรือชวยชีวิต หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง  

3.24 โครงการฝกการเรือเบื้องตน  

3.25 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง  

3.26 โครงการหลักสูตรเรดาอาปา  

3.27 โครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลดานดาราศาสตร  

 

  4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนแตศิษยเกาผานทางจดหมายเหตุในเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ (http://www.imc.src.ku.ac.th /new /new 

2554.html

 การอบรมตางๆ ท้ังนี้ยังมีระบบฐานขอมูลศิษยเกาโดยศิษยเกา 

) เชน ขอมูลกิจกรรมประชุมวิชาการ การสัมมนา 

(3.1-4-1) สามารถเขาไปปอนขอมูลของตนเองไดทางเว็บ

ไชตhttp://www.imc.src. ku.ac.th /imc_dbase/index.asp

 

  

 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกา 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เปดโอกาสให  

ศิษยเกาไดเขารวมฝกอบรมกับนิสิตปจจุบัน เชน  โครงการ

ฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ  ภาคตนและภาคปลาย  2555 

(3.1-5-1)  

 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกกิจกรรรม มีคะแนนเฉลี่ย  

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม (3.1-6-1) 
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 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง

ความตองการของนิสิต 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการใหกับนิสิต โดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ

มาพัฒนาการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของนิสิต ท้ังนี้ วิทยาลัยฯ มีการจัด พิธีแตงเครื่องแบบและประดับ

เครื่องหมายชั้นป  เปนประจําทุกป (3.1-7-1)  ซ่ึงจัดให นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  (ผูท่ีปฏิบัติงาน

บนเรือ) และวิทยาศาสตรการเดินเรือ  มีการแตงเครื่องแบบของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมีเครื่องหมายชั้นป

เปนสัญลักษณบงบอกถึงชั้นปของนิสิตท่ีแสดงถึงความอาวุโสของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีรุนพ่ีรุนนอง ตลอดจนให

ผูปกครองไดพบปะกับนิสิตหลังจากเปดภาคเรียน โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปรับปรุงเวลาในการจัดงานจากผล

การประเมินโครงการของนิสิตและผูปกครอง และเพ่ือใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน จึงปรับปรุงกิจกรรมจากชวงเชา 

เวลา 09.00 – 12.00 น. เปนชวงบาย เวลา 13.00 – 16.30 น. เพ่ือใหนิสิตมีเวลาเตรียมตัว และใหเวลาผูปกครอง  

ไดใกลชิดกับนิสิตและมีเวลาในการถายภาพมากข้ึน 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

หมายเหต ุ:   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-1-1 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.307/3057 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2555 และบันทึกขอความ 

ท่ี ศธ 0513.307/01002 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 

3.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งนิสิตปกครอง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

3.1-2-1 บอรดประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

3.1-3-1 เลมปดโครงการและกิจกรรมตางๆ ในรอบปการศึกษา 2555 

3.1-4-1 เว็บไซตสําหรับศิษยเกาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

3.1-5-1 เลมปดโครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ ภาคตนและภาคปลาย  2555  

3.1-6-1 เลมปดโครงการและกิจกรรมตางๆ ในรอบปการศึกษา 2555 

3.1-7-1 เลมปดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต  

  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยนิสิตอยางนอย 5ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและอยางนอย 2ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง

มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (3.2-1-1) ท่ี สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2555 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษา (3.2-1-2) ชัดเจนนอกเหนือจากการพัฒนา

นิสิตผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 
 

 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวขอ “การประกัน คุณภาพการศึกษา” ใหกับนิสิต

ชั้นปท่ี 1 ทุกปการศึกษา  เพ่ือใหนิสิตทราบวิธีการ ระบบ ข้ันตอนการจัดโครงการตามระบบการประกันคุณภาพ และ

ตัวอยางการจัดกิจกรรมตางๆ ในโครงการปฐมนิเทศและฝกระเบียบวินัยเบื้องตน 2554 (3.2-2-1) 
 

 3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต

อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม

ตอไปนี้ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ จัดกิจกรรมใหนิสิตในปการศึกษา 2555 (3.2-3-1) สงเสริมใหนิสิต  

นําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต ท้ัง 5 ประเภท ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก โครงการ กิจกรรมพัฒนานิสิต 

(โครงการยอย ปรับพ้ืนฐานวิชาฟสิกส คณิตศาสตร  คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ  โครงการฝกอบรมเทคนคิการใชสี

ทางเรือ (Marine Painting Skills) โครงการอบรมการประยุกตใชบอรด  Microcontroller การฟงบรรยายหัวขอ 

Introduction to Offshore Industry  การฟงบรรยายหัวขอ Introduction to Shipping Business โครงการติวเขม

กอนสอบกลางภาค  โครงการทัศนศึกษาและดูงานเรือ ภาคตน 2555 เปนตน 

3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  ไดแก โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย ฝกระเบียบวินัย

เบื้องตน เปนตน 
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3.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  ไดแก โครงการบําเพ็ญประโยชนวันวิสาขบูชา 

โครงการ “Fleshy รกัษโลก 2554” โครงการบําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน เปนตน 

3.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  โครงการปฐมนิเทศ กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กิจกรรม  

ไหวครู โครงการบําเพ็ญประโยชนวันวิสาขบูชา โครงการบําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน เปนตน 

3.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก (โครงการยอย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ

เรียน ) การรวมทําบุญในงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ การรวมรดน้ําอาจารย อาวุโส ใน

โครงการ“สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2556” เปนตน       

      

 4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดสนับสนุนใหนิสิตของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยความ

รวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (3.2-4-1) 

 การสนับสนุนใหนิสิตมีกิจกรรมเครือขายรวมกับสถาบันอ่ืนๆ เชน การแขงขันกีฬา Seaman game (3.2-4-2)  

ท่ีมีเครือขายรวมกับสถาบันอ่ืนๆ คือ นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  นิสิตจากคณะโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยบูรพา  

และนักศึกษาจากศูนยฝกพาณิชยนาวี จ.สมุทรปราการ เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธ และสรางเครือขายชาวเรือ  
 

 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

โดยการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

ผานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร ประจําป 2555 (3.2-5-1) ท้ังนี้ จากการท่ีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได

โครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ (3.2-5-2) หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลว วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได

พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะตอการเขารวมโครงการจากนิสิต และจากสรุปผลการจัด

โครงการดังกลาว จึงไดจัดทํารายงานการติดตามผล (3.2-5-3) จากการดําเนินงานฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ และ

จากความคิดเห็นของนิสิตในการเขารวมโครงการ ควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป โดยการเนนทักษะความรูท่ี

เหมาะสมและตรงตอการนําไปใชกับการทํางานในอนาคตของนิสิต และชี้แนะใหนิสิตเห็นวา ทักษะการใชสีทางเรือจะ

เปนทักษะสําคัญท่ีบริษัทจะพิจารณานิสิตในการสมัครงาน 
 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการใหกับนิสิต โดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมา

พัฒนาการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของนิสิต ท้ังนี้ วิทยาลัยฯ มีการจัด พิธีแตงเครื่องแบบและประดับ

เครื่องหมายชั้นป  (3.2-6-1) เปนประจําทุกป ซ่ึงจัดให นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  (ผูท่ีปฏิบัติงาน  
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บนเรือ) และวิทยาศาสตรการเดินเรือ  มีการแตงเครื่องแบบของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมีเครื่องหมายชั้นป

เปนสัญลักษณบงบอกถึงชั้นปของนิสิตท่ีแสดงถึงความอาวุโสของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีรุนพ่ีรุนนอง ตลอดจนให

ผูปกครองไดพบปะกับนิสิตหลังจากเปดภาคเรียน  โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปรับปรุงเวลาในการจัดงานจาก  

ผลการประเมินโครงการของนิสิตและผูปกครอง และเพ่ือใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน จึงปรับปรุงกิจกรรมจากชวงเชา 

เวลา 09.00 – 12.00 น. เปนชวงบาย เวลา 13.00 – 16.30 น. เพ่ือใหนิสิตมีเวลาเตรียมตัว และใหเวลาผูปกครองได

ใกลชิดกับนิสิตและมีเวลาในการถายภาพมากข้ึน 

ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดจัดโครงการปฐมนิเทศ 

เปนประจําทุกป และเพ่ือใหนิสิตมีความพรอมกอนเปดเรียน วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการปรับพ้ืนฐานใหกับนิสิต  

วิชาฟสิกสและคณิตศาสตร และเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร  

เพ่ือใหนิสิตไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน และสามารถนําไปประกอบการเรียนในหลักสูตรของตนตอไป  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ขอ 

 

6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ขอ 

 

6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

หมายเหต ุ:  

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

3.2-1-2 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2554  

ยุทธศาสตรท่ี 1 จดัการศึกษา 

3.2-2-1 กําหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 2555 

3.2-3-1 เลมปดโครงการในรอบปการศึกษา 2555 

3.2-4-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน 

3.2-4-2 ภาพการแขงขันกีฬา seaman game 

3.2-5-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

3.2-5-2 เลมปดโครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ 

3.2-5-3 รายงานการติดตามผลโครงการฝกอบรมเทคนิคการใชสีทางเรือ 

3.2-6-1 เลมปดโครงการพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป 2555 

   

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554  

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

  2.  มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา  

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพ่ือหาแนวทางการ

แกปญหาและพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุก

ป 

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 142 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 255 5 (3. 3-1-1) เพ่ือให

อาจารยท่ีปรึกษาสามารถดูแลนิสิตไดอยางท่ัวถึง มีระบบชวยเหลือนิสิตในความดูแลใกลชิด  ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ มีประกาศแตงตั้งนิสิตปกครอง (3.3-1-2)   เพ่ือปกครองบังคับบัญชา กวดขันระเบียบวินัย ใหคําปรึกษา หรือ

ใหคําแนะนํานิสิตและดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรภายใตการ

กํากับดูแลของคณาจารยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

 

 2.  มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดทําประกาศภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตเพ่ือใหอาจารยกําหนด  

วัน เวลา หมายเลขโทรศัพท และรายละเอียดใหนิสิตทราบ เพ่ือสะดวกตอนิสิตในการพบอาจารยท่ีปรึกษา (3.3-2-1)  

มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ ของนิสิตใหแกอาจารยท่ีปรึกษา  ไดแก ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

(3.3-2-2) และคูมืออาจารยท่ีปรึกษา  http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic3.html เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาไดศึกษาขอมูล 

ท้ังนี้ วิทยาเขตศรีราชามีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บประวัตินิสิต บนเว็บไซตของฝายการศึกษา http://reg.admin. 

src.ku.ac.th/  ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาแตละทานจะมี Password ในการเขาดูประวัตินิสิตได 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการศึกษาคอยประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยท่ีปรึกษาจํานวน  

1 ทาน คือ คุณวิชชุลดา อําไพ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ดูรูปภาพไดในบทท่ี 1)  

  

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาและ

พัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประชุมอาจารยเพ่ือพิจารณาจากการใหคําปรึกษาในดานตางๆ ของนิสิต

ในการประชุมอจารยภาคตน ปการศึกษา 2555 (3.3-3-1) และการประชุมอาจารย ภาคปลาย ปการศึกษา 2555  

(3.3-3-2) ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษามาพิจารณา และหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ

นิสิตใหดียิ่งข้ึน (3.3-3-3) 

 4.  มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินอาจารยท่ีปรึกษา เปนประจําทุกภาคการศึกษา  และเสนอตอ

คณบดีเพ่ือรับทราบและพิจารณาแกไข ปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป (3.3-4-1) 

 

 5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประชุมอาจารยเพ่ือพิจารณาจากการใหคําปรึกษาในดานตางๆ ของนิสิต

ในการประชุมอจารยภาคตน ปการศึกษา 2555 (3.3-5-1) และการประชุมอาจารย ภาคปลาย ปการศึกษา 2555  

http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic3.html�
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(3.3-5-2) ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษามาพิจารณา และหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ

นิสิตใหดียิ่งข้ึน (3.3-5-3) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 ะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 ะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

หมายเหต ุ:  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ภาคปลาย ประจําปการศึกษา 

2555 

3.3-1-2 ประกาศแตงตั้งนิสิตปกครอง 

3.3-2-1 ประกาศภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

3.3-2-2 ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

3.3-3-1 รายงานการประชุมอาจารย ภาคตน ปการศึกษา 2555 

3.3-3-2 รายงานการประชุมอาจารย ภาคปลาย ปการศึกษา 2555 

3.3-3-3 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.307/1260 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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3.3-4-1 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.307/1260 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2554 

3.3-5-1 รายงานการประชุมอาจารย ภาคตน ปการศึกษา 2555 

3.3-5-2 รายงานการประชุมอาจารย ภาคปลาย ปการศึกษา 2555 

3.3-5-3 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.307/1260 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัยจํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได

คะแนนเฉลี่ย  4.67  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี  โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดกําหนดตัวบงชี้  

ตามอัตลักษณของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเพ่ิม 1 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได

คะแนนระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก

รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบงชี้ 4.67 4.67

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ขอ 6 6 4.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ขอ 6 5 5.00 4.00 ไมพบเอกสารขอ 6 การยื่นขอ

สิทธิบัตร

16,736,446 16,736,446

30.5 30.5

5.00สัดสวน 180,000 180,000

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

548,735.93 548,735.93 5.00

5

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา

ตัวบงชี้

76

6

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

หมายเหตุ

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วิจัยของคณะและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ

วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

  5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ในประเด็น

ตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหนวยวิจัยฯหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเชนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯเชนการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ  (visiting 

professor) 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4และขอ 5อยางครบถวนทุกประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของคณะ 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 146 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของคณะ 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (4.1-1-1) 

โดยมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย เปนผูรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย  มีการประชุมคณะกรรมการวิจัย (4.1-1-2) ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีระบบการบริหารและเงิน

สนับสนุนการวิจัย (4.1-1-3)  มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวันคลายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา  

 (4.1-1-4) การเสนอผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและการเสนอผลงานทางวิชาการตางๆ 

(4.1-1-5) ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (4.1-1-6)  

ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในการวางแนวทาง ข้ันตอนตางๆ ใหเปนระบบ  

 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรียนการสอน  และ

การจัดแสดงผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดแก 

2.1 โครงการศึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล ความยาว 

5,000 เมตร โดย ผศ . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียนรหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง ( Coastal 

engineering) (4.1-2-1) 

2.2 โครงการวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri Thammarat Province, 

Thailand(A Joint Research between IMC and TIO) โดย ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียน รหัสวิชา  

03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) (4.1-2-2) 

2.3 เข่ือนกันคลื่น ความตองการท่ีซอนเรนของชุมชน โดย ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียนรหัส

วิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) และ 03521241 Introduction to oceanography 

2.4 การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน สําหรับเรือเวรดวนทางธุรการของกองทัพเรือ  โดย  

ดร.ยอดชาย เตียเปน นํามาใชในการเรียน รหัสวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller design (4.1-2-3)  

2.5 โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง  โดย ดร.ยอด

ชาย เตียเปน นํามาใชในการเรียน รายวิชา 03501443 Hydrofoil and propeller design และ Computational 

Fluid Dynamics for Naval Architects (CFD) (4.1-2-4)  

2.6 งานวิจัยเรื่อง “ Morphology alteration study of tin dioxide powder” โดย ดร.พรรณศักดิ์  

เอ่ียมรักษา อาจารยประจํา สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  ในงานประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 30 ประจําป 2556 ระหวางวันท่ี 23-25 มกราคม 2556 ณ จังหวัดจันทบุรี (4.1-2-5) 
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2.7  เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก” โดย 

ดร. ยอดชาย เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  

ในงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2555 ณ อาคารประชาสัมพันธ สํานักงานใหญ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (4.1-2-6) 

2.8  นําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟา

โดยใชกังหนัลมแกนนอน” โดย ดร . ยอดชาย เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา อาจารยประจํา สาขา

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 

2555 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร (4.1-2-7) 

2.9 นําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา โดย 

อาจารยนนทิพัฒน  ทวีวัฒน   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา  อาจารยประจํา สาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 28 

พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (4.1-2-8) 

 3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัย ดังนี้ 

 3.1 มีขอมูลนโยบายวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (4.1-3-1) และนโยบายวิจัยท่ีสงเสริมและพัฒนา

สูมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเผยแพรใหกับบุคลากรผานเว็บไซตวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติดานงานวิจัยใหไดรับทราบท่ัวกัน  

 3.2 มีการสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานท่ี

ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยการจัดทําประกาศวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนอาจารยและบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ , หลักเกณฑการใหเงินรางวัลการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย (4.1-3-2)  

 3.3 มีขอมูลจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.imc.src.ku.ac.th /ethic1 .html  
และประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 

2553  http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic2.html เพ่ือใหอาจารยและบุคลากร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดศึกษา  

 3.4 คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จัดอบรม “เทคนิคการวิจัยและเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัย”  (4.1-3-3) ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี ระหวางวันท่ี 2-3 พฤษภาคม 2556 เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ดานการวิจัยของบุคลากร โดยมีอาจารยและบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมอรม  
  

http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic2.html�
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 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดสรร เงิน งบประมาณ ดานงานวิจัย ปงบประมาณ 2555  

ดังนี้ 

4.1 ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวนเงิน  590,000.- บาท 

4.2  ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง ชาติ  , กองทุนเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษ พลงังาน , สํานักงานนโยบายและ แผนพลงังาน  , บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

เปนตน เปนจํานวนเงิน 16,146,446.- บาท  

 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีประกาศวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน

อาจารยและบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ , หลักเกณฑการใหเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย และหลักเกณฑการรวมสนับสนุนทุนวิจัย (4.1-4-1) ซ่ึงในรายละเอียดของหลักเกณฑตางๆ ไดระบุไวชัดเจน

ของเรื่องงบประมาณสนับสนุน 
 

 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะอยางนอย 2 ประเดน็

ตอไปนี้ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ดังนี ้

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัย 

1. การเขารวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  ครั้งท่ี 7/2555 ระหวาง

วันท่ี 25 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 (4.1-5-1) โดย

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดจัดนิทรรศการเพ่ือ

ประชาสัมพันธ  และเผยแพรความรู  ความเขาใจทางดาน

วิทยาศาสตรการเดินเรือและวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล

เรือ ตลอดจนจัดแสดงผลงาน  งานวิจัยโครงงานท่ีนาสนใจ  

ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหผูเขารวมงานไดชม 
2. การนําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟา

โดยใชกังหนัลมแกนนอน” (4.1-5-2) โดย ดร . ยอดชาย  เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา  อาจารย

ประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําป

การศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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3. การนําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา  

(4.1-5-3) โดย อาจารยนนทิพัฒน  ทวีวัฒน   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา อาจารยประจํา สาขาวศิวกรรม  

ตอเรือและเครื่องกลเรือ  ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2555 

ระหวางวันท่ี 28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร  

 - มีคณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีคณะกรรมการวิจัย (4.1-5-4) เพ่ือควบคุมดูแลงานวิจัยของวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติใหมีความเรียบรอย  และคอยใหคําปรึกษา เสนอแนะเพ่ือใหมีการจัดทํางานวิจัยท่ีเปนประโยชน

และสอดคลองกับความตองการของสังคม 

  ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดมีการจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือเอ้ือตอการจัดทํา

งานวิจัย (4.1-5-5) ดังนี้ 
3.1  หอง SHIP DESIGN ROOM  
3.2  หอง SHIP ENGINE SIMULATOR 
 

3.3  หองฝกพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ 
3.4  หองฝกปฏิบัติการเดินเรือ 
3.5  หองปฏิบัติการตอเรือและเครื่องกลเรือ 
3.6 หองสมุดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 โดย

คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดการประชุม  (4.1-6-1) เพ่ือรายงานผลการติดตามอยาง

ตอเนื่อง   

 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (4.1- 7-1) 

พิจารณาและนําผลประเมินไปพัฒนาดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ผานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ประจํา

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  เชน การจัดทําการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ท้ังนี้เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสังคมและประเทศชาติตอไป  
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1-1 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 26/2555  คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 

4.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

4.1-1-3 หลักเกณฑในการใหรางวัลและสนับสนุนงานวิจัย 

4.1-1-4 ภาพการเสนอผลงานวิจัยในงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 

4.1-1-5 ผลงานการตีพิมพงานวิจัยและการเสนอผลงานทางวิชาการตางๆ 

4.1-1-6 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-2-1 โครงการศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

ความยาว 5,000 เมตร   

4.1-2-2 งานวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri 

Thammarat Province, Thailand(A Joint Research between IMC and TIO)  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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4.2.2-3 งานวิจัยเรื่อง การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน สําหรับเรือเวรดวนทางธุรการของ

กองทัพเรือ 

4.2-2-4 โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง 

4.1-2-5 การเขารวมเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 

30 ประจําป 2556 ระหวางวันท่ี 23-25 มกราคม 2556 ณ จังหวัดจันทบุรี  

4.2-2-6 เอกสารประกอบบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ํา  

ขนาดเล็ก”  

4.2-2-7 เลมโครงงาน “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาโดยใช

กังหนัลมแกนนอน”  

4.2-2-8 เลมโครงงาน “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา  

4.1-3-1 ขอมูลนโยบายวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

4.1-3-2 ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการ, หลักเกณฑการใหเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  

4.1-3-3 บันทึกท่ี ศธ 0513.30102/512 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2556 เรื่องขออนุญาตใหบุคลากรเขารับ

การฝกอบรม  

4.1-4-1 ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการ, หลักเกณฑการใหเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  

4.1-5-1 ภาพงานวันคลายควันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา 

4.1-5-2 เลมโครงงาน “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาโดยใช

กังหนัลมแกนนอน”  

4.1-5-3 เลมโครงงาน “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา 

4.1-5-4 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 26/2555  คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 

4.1-5-5 ภาพหองปฏิบติการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

4.1-5-5 ภาพหองปฏิบัติการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

4.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

4.1-7-1 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 26/2555  คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัย 

พาณิชยนาวีนานาชาติ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555  

4.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคเพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

  3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  

สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใช

ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมค1และง ) 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการกําหนดหลักเกณฑตางๆ ดังประกาศ

วิทยาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการ , หลักเกณฑการใหเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย และหลักเกณฑการรวมสนับสนุนทุนวิจัย 

(4.2-1-1)  ในปการศึกษา 2554 มีอาจารยประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาตินําเสนอผลงานในการประชุม
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ระดับชาติ จํานวน 2 ผลงาน และมีบทความตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 2 บทความ ระดับนานาชาติ จํานวน  

6 บทความ รวม 8 บทความ ดังนี้ (4.2-1-2) 

 นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 4 ผลงาน คือ ดังนี้  

1.  การเสนอผลงานเรื่อง “ Morphology alteration study of tin dioxide powder” โดย ดร.พรรณศักดิ์  

เอ่ียมรักษา อาจารยประจํา สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  ในงานประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 30 ประจําป 2556 ระหวางวันท่ี 23-25 มกราคม 2556 ณ จังหวัดจันทบุรี (4.2-1-3) 

2. เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก” โดย ดร . 

ยอดชาย  เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา  อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ   

ในงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 

2555 ณ อาคารประชาสัมพันธ สํานักงานใหญ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (4.2-1-4) 

3. นําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาโดย

ใชกังหนัลมแกนนอน” โดย ดร . ยอดชาย  เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา  อาจารยประจําสาขา

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 

2555 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร (4.2-1-5) 

5. นําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา โดย 

อาจารยนนทิพัฒน  ทวีวัฒน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา  อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ  ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี  

28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

(4.2-1-6) 

 บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 2 บทความ คอื 

1.  การประเมินราคาคากอสราง เบื้องตนของระบบนําเรือข้ึนลง น้ําแบบอูจอดแหง  โดย ผศ . พูลพงษ   

พงษวิทยภานุ  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรีราชา อาจารยประจํา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ และเครื่องกลเรือ  

2. เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน สําหรับเรือ  โดย ดร . ยอดชาย เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

 ศรีราชา อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ   
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บทความตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 6 บทความ คอื  

1. The Estimation of Current  Energy in the Andaman Se โดย ดร . ยอดชาย เตียเปน  วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรีราชา อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

2. A Potential Flow Based flight Simulator for an Underwater Glider โดย ดร.สุรศักดิ์  

เพ่ิมทรัพยทวี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ และเครื่องกลเรือ 

3. Constraints influencing  stakeholder participation in  collective environmental  management  

โดย ผศ . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  

Wenresti G .  Gallardo  AIT  Edsel Sajor   AIT  William W .  Murray  

4. Optimising steel hub location  in Thailand อ . ศักรธร บุญทวียุวัฒน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  และ ผศ . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ    

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ และเครื่องกลเรือ   

5. Detached breakwaters: Communities’ preferences for sustainable coastal protection โดย 

ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

6. Unwelcome environmental  impact assessment for  coastal protection along a  7  

kmshorelinein Southern Thailand Ocean & Coastal Management โดย ผศ . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรีราชาสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 
 

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณะกรรมการวิจัยคอยดูแล ตรวจสอบผลงานวิจัย และมีระบบคุมครอง

สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ตลอดจนมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  

ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในการวางแนวทาง ข้ันตอนตางๆ ใหเปนระบบ (4.2-2-1) 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการวิจัยจะพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีเปนจุดเดนของวิทยาลัยฯ เพ่ือ

เผยแพรองคความรูใหกับสังคมผานการจัดนิทรรศการตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานอ่ืนๆ 

เชน 

1.  การเขารวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ครั้งท่ี  7/2555 

ระหวางวันท่ี 25 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555 โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ  

และเผยแพรความรู  ความเขาใจทางดานวิทยาศาสตรการเดินเรือและวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  ตลอดจน 

จัดแสดงผลงานวิจัย/โครงงานตางๆ ท่ีนาสนใจ ใหผูเขารวมงานไดรับชม 
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 2. การนําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิต

กระแสไฟฟาโดยใชกังหันลมแกนนอน” โดย ดร . ยอดชาย เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา อาจารย

ประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําป

การศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม  

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (4.2-2-2) 

 3. การนําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา 

โดย อาจารยนนทิพัฒน  ทวีวัฒน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 28 

พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (4.2-2-3) 

 

 

 3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  

สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค สูสาธารณชนและ

ผูเก่ียวของผานทางเว็บไซตของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ http://researchcommittee4imc.wordpress.com/  

(4.2-3-1) ท้ังนี้ มีการเสนอผลงานการวิจัยในวันคลายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา (4.2-3-2) และการเสนอผลงานนวัตกรรม 

(4.2-3-3) 
 

 

 

 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอกหรอืชุมชน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ดังนี้ 

4.1  โครงการศึกษาการออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน Astudy for Marine Propeller Desing 

of a Catamaran โดย ดร.ยอดชาย เตียเปน ซ่ึง บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนล ดอคยารดจํากัด ( TINDT) นําไปใชใน

การปฏิบัติการจริงกับเรือดวนทางธุรการของกรมการขอสงทหารเรือ กองทัพเรือ จํานวน 3 ลํา (4.2-4-1)  

4.2 ระบบซอมบํารุงทวีผล ( Total Productive Maintenance) โดย เรือเอกนคร น.กุลศรีรัตน ซ่ึง บริษัท  

ยูนิไทย ชิปยารท แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดนําไปใชประโยชนโดยมีการจัดใหมีระบบซอมบํารุงทวีผลข้ึนภายใน

องคกร โดยในระยะแรกไดจัดทําเปนโครงการนํารอง และจะทําการขยายขอบเขตการควบคุมและบังคับใชมากข้ึนใน

โอกาสตอไป (4.2-4-2) 

4.3   การศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง โดย  

ดร.ยอดชาย เตียเปน ซ่ึง บริษัท  ซันนาฟ จํากัด นําไปใชกับเรือ Speed Boat และทดแทนการนําเขาชุดขับเคลื่อน

แบบเดิมจากตางประเทศได (4.2-4-3) 
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 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณะกรรมการวิจัย    

(4.2-5-1) และนักวิชาการศึกษา (ดานการวิจัย) คอยดูแล ตรวจสอบผลงานวิจัย และมีระบบคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ตลอดจนมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.2-5-2)   

ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในการวางแนวทาง ข้ันตอนตางๆ ใหเปนระบบ  
 

 

 

 

 6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดนําขอมูลกลางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมีหนวยงานจัดการทรัพยสิน

ทางปญญา และถายทอดเทคโนโลยี ( TLOKU) ซ่ึงดําเนินการโดยงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ 

เปนหนวยงานกลางในการใหบริการการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแก

อาจารย และนักวิจัย (4.2-6-1) ท้ังนี้ ในสวนของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีคณะก รรมการวิจัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และคณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (4.2-6-2) เปน

ผูใหความรู และชวยเหลือแกอจารยและนักวิจัยอีกทางหนึ่งดวย  
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป และครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 

คะแนน 
6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

หมายเหต ุ:  
 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.2-1-1 ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการ และการใหเงินรางวัลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

4.2-1-2 ขอมูลผลงานตีพิมพระดับชาติ และระดับนานาชาติ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  

ttps://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=21 

4.2-1-3 บันทึกขอความท่ี ศธ 0513.307/3142 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 เรื่องขออนุมัติเดินทางไป

ราชการเพ่ือนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 30 ประจําป 2556 ณ มณษีจันทรรีสอรท จังหวัดจันทบุรี 

4.2-1-4 หนังสือท่ี กฟผ.911400/46957  วันท่ี 8 สงิหาคม 2555 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากรและเขา

รวมประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. ประจําป 2555  

4.2-1-5 โครงงานเรื่อง  “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาโดย

ใชกังหนัลมแกนนอน”  

4.2-1-6 โครงงานเรื่อง “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา 

4.2-2-1 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 26/2555  คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 

4.2-2-2 การนําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิต

กระแสไฟฟาโดยใชกังหันลมแกนนอน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

4.2-2-3 

 

 

การนําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้ง 

ขนาดเล็กลอยน้ํา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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4.2-3-1 http://researchcommittee4imc.wordpress.com/ 

4.2-3-2 ภาพงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ประจําป 2555 

4.2-3-3 การนําเสนอผลงานนวัตกรรม 

4.2-4-1 โครงการศึกษาการออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน Astudy for Marine Propeller 

Desing of a Catamaran โดย ดร.ยอดชาย เตียเปน  

4.2-4-2 ระบบซอมบํารุงทวีผล (Total Productive Maintenance)  

4.2-4-3 การศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสู 

4.2-5-1 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 26/2555  คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 

4.2-5-2 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.2-6-1 เว็บไซตกองบริการการศึกษา 

4.2-6-2 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 26/2555  คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 
 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3  เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  180,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 255 5 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในงบประมาณ พ.ศ.  2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 

590,000 บาท และภายนอก จํานวน 16,146,446  บาท รวมท้ังหมด 16,736,446  บาท มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงาน

จริง จํานวน 31 คน ลาศึกษาตอ 4 คน รวมอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติจริงท้ังหมด 31 คน 
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ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ประจาํปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555)  

 

โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554 -

2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณท่ีไดรบั (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการท่ัวไป 

1.การพฒันาระบบซอผแวร 

เชิงวัตถุเพื่อการจําลองและ

วเิคราะหพฤติกรรมของ

โครงสรางทางวิศวกรรมนอกฝง 

2555-2557 อ.อําพน จรัสจรุงเกียรติ วิทยาลัยพาณิชย

นาวนีานาชาติ ศรีราชา  

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ 

และเคร่ืองกลเรือ (หัวหนาโครงการ) 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  

 - 140,000 

2. การเพิ่มศักยภาพการขนสง

ทาง ลํานํ้าดวยระบบเรือลําเลียง  

 

5/2555-

5/2556 

อ . สุพิทย  อาํนวย  วทิยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ   ศรีราชา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการ เดินเรือ   

( หัวหนาชดุโครงการ )  

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหง ชาติ  

-   349,400 

3. การศึกษา ปญหา 

อปุสรรค และ แนวทางการ

แกไข ดารการเดินเรือ และการ

กาํหนดรูปแบบ เรือลําเลียงการ 

ขนถายสินคา และเรือลากจูงใน

เขตพื้นที่แม นํ้าเจาพระยา 

และแมนํ้าปาสัก  ( โครงการหลกั  

:   

การเพิ่ม ศักยภาพการขนสงทาง

ลํานํ้าดวยระบบเรือลําเลียง )  

 

5/2555-

5/2556 

อ . สุพิทย  อาํนวย  วทิยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  ศรีราชา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการ เดินเรือ     

( หัวหนาชดุโครงการ )  

อ . อรวรรณ โมกขะเวส  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ    ( หัวหนาโครงการยอย )  

อ . นนทพิฒัน ทวีวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ    ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ประชากร แกวเขียว  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ    ( ผูรวมวิจัย )  

พล . ร . ท . รศ  ( พเิศษ ) ดร . พงศสรร  

ถวิล ประวตั ิ อูราชนาวีมหิดลอดุยเดช  

จ . ชลบุร ี   ( ที่ปรึกษาโครงการ )  

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วจัิยแหงชาติ  

 

-   1,590,000 

4. ผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

การ เตรียมรับมือ ในกรณีเกดิ  

อุบัติเหตุจากการขนสงทางนํ้า   

5/2555-

5/2556 

อ . สุพิทย  อาํนวย  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหง ชาติ  

-   910,780 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 160 
 

โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554 -

2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณท่ีไดรบั (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ในเขตพื้นที่แมนํ้าเจาพระยาและ 

แมนํ้าปาสัก  ( โครงการหลัก  :   

การเพิ่ม ศักยภาพการขนสงทาง

ลํานํ้า ดวยระบบเรือลาํเลยีง )  

 

การ เดินเรือ   ( หัวหนาชดุโครงการ )  

ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   

( หัวหนาโครงการยอย )  

อ . วัลลีย นวนมุสิก  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

นายอลงกต อนิทรชาติ  

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัย  

ประมงศรีราชา   ( ผูรวมวิจัย )  

พล . ร . ท . รศ ( พเิศษ ) ดร . พงศสรร ถวิล  

ประวตั ิ อูราชนาวีมหิดลอดุยเดช  

จ . ชลบุร ี  ( ที่ปรึกษาโครงการ )  

 

5. การศึกษาเพื่อพัฒนา

กฎระเบียบ ดานความปลอดภัย

และสิ่งแวด ลอมของการขนสง

ทางนํ้าใน เขตพื้นที่แมนํ้า

เจาพระยาและ แมนํ้าปาสัก   

( โครงการหลัก  :  การเพิ่ม 

ศักยภาพการขนสงทางลํานํ้า 

 ดวยระบบเรือลาํเลยีง )  

   
  

5/2555-

5/2556  

อ . สุพิทย  อาํนวย  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ    ( หัวหนาชดุโครงการ )  

นายณัฐ จับใจ  กรมเจาทา  

 ( หัวหนาโครงการยอย )  

นายธงชัย พงษวิชัย  สํานักมาตรฐาน

เรือ กรมเจาทา   ( ผูรวมวิจัย )  

นายพงษธร ชํานิกุล  สํานักฎหมาย  

กรมเจาทา   ( ผูรวมวิจัย )  

นายโสภณ ปยะภาณี  สํานักกฎหมายกรม

เจาทา   ( ผูรวมวิจัย )  

นายหิรัญวัตต์ิ สืบกระพนัธ  

สํานักกฎหมาย กรมเจาทา   ( ผูรวมวิจัย )  

นายพงษวรรณ จารุเดชา  กรมเจาทา    

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหง ชาติ  

 

-  906,820 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 161 
 

โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554 -

2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณท่ีไดรบั (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

( ที่ปรึกษาโครงการ )  

6. การเพิ่มศักยภาพในการ

สงออก ผลไมเศรษฐกิจของ

ประเทศ ไทย  ( แผนงานวจิยั ) /  

การ พัฒนาระบบโลจิสติกสขนสง

เพื่อการสงออกมะมวงและ 

มังคุด  ( โครงการยอย ) 

 

8/2555-

7/2556 

อ . ศักรธร บุญทวียุวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

ผศ . สิรางค กล่ันคําสอน  

คณะวศิวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขา  

วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ปุณณมี สัจจกมล  

คณะวศิวกรรมศาสตร บางเขน  

ภาค วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   

( ผูรวมวิจัย )  

สํานักงาน

กองทนุ

สนับสนุนการ  

วิจัย รวมกับ

สํานักงานคณะ  

กรรมการ

อดุมศึกษา  

 

-   1,500,246 

7. โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อ  

พัฒนาการผลิตไฟฟาจาก  

พลังงานคลื่นสําหรับ 

ประเทศ ไทย  

 

9/2555-

9/2556 

อ . ยอดชาย เตียเปน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

อ . พรรณศักด์ิ เอี่ยมรักษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . วัลลีย นวนมุสิก  วทิยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  ศรีราชา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเดินเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . สุรศักด์ิ เพิ่มทรัพยทว ี วิทยาลัย 

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรีราชา  

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . นนทพิฒัน ทวีวัฒน  วิทยาลัย 

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ศรีราชา  

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( ผูรวมวิจัย )  

อ . ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ    ( ผูรวมวิจัย )  

กองทุนเพื่อ

สงเสริมการ

อนุรกัษ  

พลังงาน สํานัก

งานนโยบาย

และ  

แผนพลังงาน  

 

-   7,889,200 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 162 
 

โครงการ ชวงระยะเวลา 

ของโครงการ  

(พ.ศ. 2554 -

2556) 

ชื่อหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ ชื่อแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

งบประมาณท่ีไดรบั (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน 

1. การศึกษาปริมาณฝนในภาค

ตะวนัออกดวยแบบจําลอง

อุตุนิยมวิทยาสําหรับการจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 

2555 อ.วัลลีย นวนมุสิก วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ ศรีราชา สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเดินเรือ (หัวหนา

โครงการ) อ.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชา

วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผูรวม

วิจัย) 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  

 - 120,000 

2. การขนสงแบบผสมผสาน

เพื่อใหผลการประหยัดพลังงาน 

กรณีศึกษาการขนสงผลิตภัณฑ

เหล็ก 

2555 อ . ศักรธร บุญทวียุวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

รศ.สมยศ เชญิอกัษร คณะวศิวกรรม 

กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร (ที่

ปรึกษาโครงการ) 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก .  

 - 330,000 

3. Communicating   

water -related 

climate change   

risks to improve local   

adaptation in the deltas of  

 the Mekong regions  

10/2554-

10/2555 

อ . ศักรธร บุญทวียุวัฒน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ  

เดินเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

ดร .  กนก เลิศพาณิชย  มหาวทิยาลัย 

เจาคุณทหารลาดกระบัง  ( ผูรวมวิจัย )  

Sumernet -   500,000 

4. การจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

(EIA)และการจัดทํารายงานกระ

ประเมินผลกระทบทางสขุภาพ

(HIA)โครการกอสรางเขื่อน 

จอดเรือ (Quay Wall)ของ 

บริษัท ยูนิไทย ชปิยารด  

แอนด เอนจิเนียร่ิง จํากดั 

30 เมย. 2555 

-  

10 กพ. 2556 

พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย บ.ยูนไิทย  

ชปิยารด 

แอนด เอนจิ

เนียร่ิง จก. 

-  2,450,000 

5. การวิเคราะหทางพลศาสตร

ของ ทาเรือแหลมฉบังจาก  

แรงกระทําแผนดินไหว 

ในอาว ไทย  

9/2555-

9/2556 

ผศ . พูลพงษ พงษวิทยภานุ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือ  

และเคร่ืองกลเรือ   ( หัวหนาโครงการ )  

ทุนสวนตัว  

 

-   50,000 

รวม - - - 590,000 16,146,446 16,736,446 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 163 
 

 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง  

      =       

5
180,000

548,735 ×

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

   = 548,739.93 บาท/คน     

 คะแนนท่ีได =    =   15.24 = 5 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑประเมิน

เฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

4.3 4,251,534 283,435 29,955,300 950,961.90 16,736,446 548,735 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 180,000 บรรล ุ 180,000 
15 31.50 30.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

4.3 4,251,534 283,435 29,955,300 950,961.90 16,736,446 548,735 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 180,000 บรรล ุ 180,000 
15 31.50 30.5 

หมายเหต ุ:   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.3-1 ขอมูลงานวิจัย ป 2555 

4.3-2 https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111 งบประมาณภายใน 

4.3-3 https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121 งบประมาณภายนอก 

4.3-4 รายละเอียดงบประมาณการพัฒนาวิชาการ ปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1.1 รอยละของงานวิจยัทางดานเทคโนโลยีทางทะเล 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 60  

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีงานวิจัยท้ังหมด 1 2 โครงการ (4.3-1) เปนโครงการวิจัย

ทางดานเทคโนโลยีทางทะเล 8 โครงการ 

ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติทางดานเทคโนโลยีทางทะเล ประจําปการศึกษา 2555 

 

ลําดับท่ี โครงการ แหลงทุน งานวิจยัทางดาน

เทคโนโลยีทางทะเล 

1 การพัฒนาระบบซอผแวรเชิงวัตถุเพื่อการจําลองและวิเคราะห

พฤติกรรมของโครงสรางทางวศิวกรรมนอกฝง 

ทุนอุดหนุนวิจัย มก .   

2 การเพิ่มศักยภาพการขนสงทาง ลํานํ้าดวยระบบเรือลําเลียง  สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหง ชาติ 

 

3 การศึกษา ปญหา อปุสรรค และ แนวทางการแกไข ดารการ

เดินเรือ และการกาํหนดรูปแบบ เรือลําเลียงการขนถายสินคา และ

เรือลากจูงในเขตพื้นที่แม นํ้าเจาพระยาและแมนํ้าปาสัก  ( โครงการ

หลัก  :  การเพิ่ม ศักยภาพการขนสงทางลํานํ้าดวยระบบเรือ

ลําเลียง )  

 

สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหง ชาติ 

 

4 ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการ เตรียมรับมือ ในกรณีเกดิ อบัุตเิหตุ

จากการขนสงทางนํ้า   

ในเขตพื้นที่แมนํ้าเจาพระยาและ แมนํ้าปาสัก   

( โครงการหลัก  :  การเพิ่ม ศักยภาพการขนสงทางลํานํ้า ดวยระบบ

เรือลําเลียง )  

สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหง ชาติ 
 

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111�
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121�
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5 การศึกษาเพื่อพัฒนากฎระเบียบ ดานความปลอดภัยและส่ิงแวด 

ลอมของการขนสงทางนํ้าใน เขตพื้นที่แมนํ้าเจาพระยาและ แม

นํ้าปาสัก   

( โครงการหลัก  :  การเพิ่ม ศักยภาพการขนสงทางลํานํ้า ดวยระบบ

เรือลําเลียง )  

สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหง ชาติ 
 

6 การเพิ่มศักยภาพในการสงออก ผลไมเศรษฐกจิของประเทศ ไทย  ( 

แผนงานวจิยั ) /  การ พัฒนาระบบโลจิสติกสขนสงเพื่อการสงออก

มะมวงและ มังคุด  ( โครงการยอย ) 

สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแหง ชาติ 
 

7 การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม(EIA)และ

การจัดทาํรายงานกระประเมินผลกระทบทางสขุภาพ(HIA)โครการ

กอสรางเขื่อน 

จอดเรือ (Quay Wall)ของ บริษัท ยูนิไทย ชปิยารด  

แอนด เอนจิเนียร่ิง จํากดั 

บ.ยูนไิทย  

ชิปยารด แอนด เอนจิเนียร่ิง 

จก 

 

8 การวิเคราะหทางพลศาสตรของ ทาเรือแหลมฉบังจาก  

แรงกระทําแผนดินไหว 

ในอาว ไทย  

ทุนสวนตัว  

 
 

 

 รอยงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีทางทะเลตองานวิจัยท้ังหมดของวิทยาลัยพิณชยนาวีนานาชาติ  

   = 100
12
8 x =  66.67 

 

เกณฑการประเมิน 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 2554 2555 2554 2555 

4.1.1 10 62.5 8 66.67 5 คะแนน 5 คะแนน รอยละ 60 บรรลุ 

16 12 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 รอยละ 21-30 รอยละ 31-40 รอยละ 41-50 รอยละ 51-60 รอยละ 60 ข้ึนไป 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 2554 2555 2554 2555 

4.1.1 10 62.5 8 66.67 5 คะแนน 5 คะแนน รอยละ 60 บรรลุ 

16 12 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1.1-1 รายละเอียดงานวิจัยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติป 2555 

 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ ... (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2555 
 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.) 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.25 5 1.25 7 1.75 6 1.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ 

สมศ. 

0.50 N/A N/A 1 0.50 1 0.50 

3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ สมศ. 

0.75 1 0.75 2 2.00 N/A N/A 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Joural 

Rank: www.scimagojr.com) ในปลาสุด ใน subject 

category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฏในฐานขอมลูสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 3 3 4 4.00 7 7.00 

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0.25 4 1 4 1 N/A N/A 

7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ 

1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 13 5.5 10 28.17 14 13.00 

11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 18 35.50 34.5 

12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

13 10 14 

 คะแนนที่ได 
5

20

30.56 × = 7.64 5
20

79.35 × = 19.84 5
20

37.68 × =  9.42 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้  

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

http://www.scimagojr.com/�
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 30.56 7.64 79.35 19.84 37.68 9.42 5  5 5 5 บรรลุ 5 
20 20 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 30.56 7.64 79.35 19.84 37.68 9.42 5  5 5 5 บรรลุ 5 
20 20 20 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 ผลงานตีพิมพและเสนอผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
 

ตัวบงช้ีท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 2 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

1 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 1 10 3 

 - เชิงนโยบาย 1 10 3 

 - เชิงสาธารณะ - - - 

 - เชิงพาณิชย - - - 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

 - ทางออมของงานสรางสรรค - - - 

2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 2 - - 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ที่นําไปใชประโยชน 

3 - 3 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด  

(นับรวมที่ศึกษาตอ) 

18 35.50 34.50 

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ที่นําไปใชประโยชน 

16.67 28.17 8.70 

6 คะแนนที่ได 
5

20

16.67 × = 4.17 5
20

28.17 × = 4.25 5
20

8.70 × = 2.18 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินที่ระบุ 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 16.67 4.17 28.17 4.25 8.70 2.18 4 4 2 25 บรรล ุ 2 
20 20 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 16.67 4.17 28.17 4.25 8.70 2.18 4 4 2 25 บรรล ุ 2 
20 20 20 

หมายเหตุ :   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6-1 หนังสือรับรองงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

 

ตัวบงช้ีท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ ... (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา 

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จาํนวน คาถวงนํ้าหนัก จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จาํนวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 - - - - 2 0.50 

2 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 - - - - 3 3.00 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผาน

ตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด 

0.75 - - - - - - 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงาน

ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู

ทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - - - - 

5 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ 

ที่ไดรับรองคุณภาพ 

- - - - 3.50 5.25 

6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 

16.50 35.50 34.50 

 คะแนนที่ได 
5

10
× =  5

10
× =  5

10

5.25 × = 2.63 
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เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 - - - - 3.50 1.75 - - 1.75 1.00 บรรล ุ 1.00 

- - 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 - - - - 3.50 1.75 - - 1.75 1.00 บรรล ุ 1.00 

- - 10 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7-1 ผลงานตีพิมพ ป 2555 

  
 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการ  

แกสังคม ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคมจํานวน 2 ตัวบงชี้  

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  4.50  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี  สวนผลการประเมินของ  

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) 2 ตัวบงชี้ 4.50 4.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แกสังคม

ขอ 4 4 4.00 4.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม

ขอ 5 4 5.00 4.00 ไมพบหลักฐานขอ 5

44

4

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

ตัวบงชี้

5

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

หมายเหตุ

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และ ขอ 3 
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ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะ คือ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 (5.1-1-1) เพ่ือเปนเกณฑใหกับบุคลากรใชในการใหบริการวิชาการ 

และใหเกิดความชัดเจนสามารถเขาใจพรอมท้ังถือปฏิบัติ  

  ในสวนของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมีผูชวย

คณบดีฝายวิชาการ (5.1-1-2) เปนผูดูแลและบริหารจัดการงานดานการบริการวิชาการ และวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (5.1-1-3) การดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมอยางครบถวน ดังปรากฏ

ในแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานบริการวิชาการ หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน  

  

 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2.1 โครงการศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมการกัดเซาะชายฝงทะเล ความลึก 5,000 เมตร 

(5.1-2-1) โดย ผศ . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียนรหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง ( Coastal 

engineering) (5.1-2-2) 

2.2 โครงการวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri Thammarat Province, 

Thailand(A Joint Research between IMC and TIO) (5.1-2-3) โดย ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  นํามาใชในการ

เรียน รหัสวิชา03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) (5.1-2-4) 

2.3 เข่ือนกันคลื่น ความตองการท่ีซอนเรนของชุมชน  โดย ผศ . เชิดวงศ แสงศุภวานิช  นํามาใชในการเรียนรหัส

วิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง ( Coastal engineering) (5.1-2-5) และ 03521241 Introduction to 

oceanography (5.1-2-6) 

2.4 การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน  (5.1-2-7) สําหรับเรือเวรดวนทางธุรการของกองทัพเรือ  

โดย ดร.ยอดชาย เตียเปน นํามาใชในการเรียน รหัสวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller design (5.1-2-8) 

2.5 โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง  (5.1-2-9) โดย 

ดร.ยอดชาย เตียเปน นํามาใชในการเรียน รายวิชา 03501443 Hydrofoil and propeller design และรายวิชา 

03501444 Computational Fluid Dynamics for Naval Architects (CFD) (5.1-2-10)  
 

  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการ

วิจัย ไดแก การไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาด
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เล็ก” โดย ดร . ยอดชาย เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา อาจารยประจํา สาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ  ในงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 

29 สงิหาคม 2555 ณ อาคารประชาสัมพันธ สํานักงานใหญ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (5.1-3-1) 

 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดแสดงผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดแก นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 4 ผลงาน คือ ดังนี้ 

3.1 งานวิจัยเรื่อง “ Morphology alteration study of tin dioxide powder” โดย ดร.พรรณศักดิ์   

เอ่ียมรักษา อาจารยประจํา สาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  ในงานประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศนแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 30 ประจําป 2556 ระหวางวันท่ี 23-25 มกราคม 2556 ณ จังหวัดจันทบุรี (5.1-3-2) 

3.2 นําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาโดย

ใชกังหนัลมแกนนอน” โดย ดร . ยอดชาย  เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา  อาจารยประจํา สาขา

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ  ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 

2555 ระหวางวันท่ี 28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร (5.1-3-3) 

3.3 นําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็กลอยน้ํา โดย 

อาจารยนนทิพัฒน  ทวีวัฒน   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา  อาจารยประจํา สาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม เกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 28 

พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (5.1-3-4) 

 

 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับเรียนการสอนโดยใหนิสิตเขาไปประเมินความพึงพอใจรายวิชา (5.1-4-1) ผานเว็บไซตของฝายการศึกษา วิทยา

เขตศรีราชา  

ท้ังนี้ มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก  

1. การไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็ก” โดย ดร . ยอดชาย เตียเปน  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ศรีราชา อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือ  ในงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประจําป 2555 เม่ือ

วันท่ี 29 สงิหาคม 2555 ณ อาคารประชาสัมพันธ สํานักงานใหญ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (5.1-4-2)   

 โดยนําความรูจากการทําวิจัย “ การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน  สําหรับเรือเวรดวนทาง

ธุรการของกองทัพเรือ” (5.1-4-3) และ “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือ

ความเร็วสูง ” (5.1-4-4) มาเผยแพรใหกับผูเขารวมประชุม ซ่ึงจากการประชุมดังกลาว ไดรับความสนใจจากผูเขา  
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รวมงานเปนจํานวนมาก และไดรับหนังสือขอบคุณจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการเปนวิทยากรในครั้งนี้

ดวย (5.1-4-5)   และไดนําขอมูลจากการวิจัยมาใชในการเรียน  รายวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller 

design (5.1-4-6) รายวิชา 03501443 Hydrofoil and propeller design และ Computational Fluid Dynamics 

for Naval Architects (CFD) (5.1-4-7) ดวย  

 2.  ผศ  . เชิดวงศ  แสงศุภวานิช  ไดนํา โครงการศึกษาออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมการกัดเซาะ

ชายฝงทะเล ความลึก 5,000 เมตร มาใชในการเรียนรหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) 

(5.1-4-8)  และโครงการวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri Thammarat Province, 

Thailand(A Joint Research between IMC and TIO)  นํามาใชในการเรียน รหัสวิชา  03521444 วิศวกรรมชายฝง 

(Coastal engineering) (5.1-4-9) และ “เข่ือนกันคลื่น ความตองการท่ีซอนเรนของชุมชน ” นํามาใชในการเรียน  

รหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) และ 03521241 Introduction to oceanography 

(5.1-4-10)  

 3. งานวิจัย “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง ” 

ไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก บริษัท ซันนาฟ จํากัด ท่ีสามารถนําไปใชกับเรือ speed boat และทดแทนการ

นําเขาชุดขับเคลื่อนแบบเดิมจากตางประเทศได (5.1-4-11)  

 4. งานวิจัย “ การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน  สําหรับเรือเวรดวนทางธุรการของกองทัพเรือ ” 

ไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนล ด็อดยารด จํากัด (5.1-4-12) ท่ีสามารถนําใบจักร

เรือจากงานวิจัยนี้ไปใชงานจริงกับเรือเวรดวนทางธุรการของกรมการขนสงทหารเรือ กองทัพเรือ จํานวน 3 ลํา  

 ซ่ึงถือวาเปนผลงานวิจัยท่ีเปนท่ีนาภาคภูมิใจ และเปนผลสําเร็จจากการ บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  สําหรับการจัดทําโครงการวิจัยแตละ

โครงการนั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จะควบคุมตรวจสอบการดําเนินการแตละโครงการใหเปนไปตาม

กําหนดการ เพ่ือมิใหมีปญหาในการถูกยกเลิกสัญญา 

 

 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

-ไมมีผลการดําเนินงาน- 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 3 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 

5.1-1-2 คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดี 

5.1-1-3 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

5.1-2-1 โครงการศึกษาออกแบบและศึกาผลกระทบสิ่งแวดลอมการกัดเซาะชายฝงทะเล ความลึก 5,000 เมตร 

5.1-2-2 เอกสารประกอบการสอน วิชา Coastal Engineering 

5.1-2-3 โครงการวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri 

Thammarat Province, Thailand(A Joint Research between IMC and TIO) 

5.1-2-4 เอกสารประกอบการสอน วิชา Coastal Engineering 

5.1-2-5 เอกสารประกอบการสอน วิชา Coastal Engineering 

5.1-2-6 รายวิชา 03521241 Introduction to oceanography 

5.1-2-7 การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน 

5.1-2-8 รายวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller design  

5.1-2-9 โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง 

5.1-2-10 รายวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller design และวิชา 03501444 Computation 

Fluid Dynamics for Naval Architects 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-3-1 หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็ก” 

5.1-3-2 ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือนําเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคมจุลทรรศน

แหงประเทศไทย ครัง้ท่ี 30 ประจําป 2556  

5.1-3-3 การเสนอนวัตกรรม “กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ําเหมาะสําหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟาโดย

ใชกังหนัลมแกนนอน” 

5.1-3-4 การนําเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลมลอยน้ําแกนตั้งแบบดาริอุส กังหันลมแนวตั้งขนาดเล็ก  

ลอยน้ํา  

5.1-4-1 ผลความพึงพอใจอาจารย ปการศึกษา 2555 

5.1-4-2 หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็ก” 

5.1-4-3 การทําวิจัย “ การออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน  สําหรับเรือเวรดวนทางธุรการของ

กองทัพเรือ” 

5.1-4-4 “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะสําหรับเรือความเร็วสูง” 

5.1-4-5 หนังสือขอบคุณจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการเปนวิทยากรในครั้งนี้ดวย  

5.1-4-6 รายวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller design  

5.1-4-7 รายวิชา 03501443 Hydrofoil and propeller design และ Computational Fluid Dynamics 

for Naval Architects (CFD) 

5.1-4-8 รายวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering)  

5.1-4-9 รายวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝง (Coastal engineering) 

5.1-4-10 รายวิชา 03521241 Introduction to oceanography 

5.1-4-11 หนังสือรับรองการใชประโยชนจาก บริษัท ซันนาฟ จํากัด 

5.1-4-12 หนังสือรับรองการใชประโยชนจาก บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนล ด็อดยารด จํากัด 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ  

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

คณะและเผยแพรสูสาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการ ใหบริการทางวิชาการตามจุดเนน และความเชี่ยวชาญของ วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมุงเนนการใหบริการทางวิชาการทางดานเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือใหบริการทางวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ท้ังยังมีความสอดคลองกับองคความรูความสามารถ ความถนัด 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ดังรายละเอียดของขอมูลการบริการทางวิชาการ/

งานวิจัยใหกับหนวยงานภายนอก ในปงบประมาณ 2555 (5.2-1-1) 

 

 2.   มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาติจัด บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ ดังนี้ 

 2.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความ

ปลอดภยัทางทะเล (5.2-2- 1) มีผูเขารวมโครงการ 117 คน 

กลุมเปาหมายเปนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตศรีราชา โดยมีรองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จังหวัด

ระยอง เปนวิทยากรเพื่อใหความรู ทางดานการพัฒนาธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมทางทะเล และกัปตันเดนชัย รักชัย เปนวิทยากร

ใหความรูดานการดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล ซ่ึงมี
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ผูเขารวมจากชุมชนตางๆ ใหความสนใจเปนอยางมาก  ท้ังนี้ ผูรวมกิจกรรมเม่ือไดรับความรูจากวิทยากรแลวมีความ

สนใจท่ีจะเดินทางไปดูงานท่ี ตําบลเมอืงแกลง  จังหวัดระยอง เพ่ือเห็นการดําเนินการจริง ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติจะพิจารณาในการจัดโครงการในครั้งตอไป ท้ังนี้ ไดจัดทัวรเกษตรธรรมชาติ ณ ศุนยกสิกรรมธรรมชาติมาบ

เอ้ือง จังหวัดชลบุรี โดยไดรับความรู สามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได   

2.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (5.2-2-2) มีผูเขารวม

โครงการ 128 คน กลุมเปาหมายเปนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ใน

ชุมชนภาคตะวันออก โดยใหความรูการดํารงชีพและความปลอดภัย

ทางทะเล และการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลจากผูทรง

คุณวุติ ตลอดจนมีพาเยาวชนไปศึกษาดูงาน การจัดการทรัพยากร

ตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยการ

เรียนรูทฤษฎีใหม ศูนยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรืออ.สัต

หีบ จ.ชลบุรี เพ่ือใหเยาวชนไดรับความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และ

การเรียนรูดานตางๆ และสามารถนําไปกลับไปใชในครอบครัวได  

 

2.3 โครงการฝกภาคทะเลตางๆ (5.2-2- 3) เชน โครงการ การ

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล การหาท่ีเรือชายฝงกับเรือสํารวจวิจัย

เกษตรศาสตร 1  ,โครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 หลักสูตร

เรือชวยชีวิต หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง , โครงการฝกการเรือเบื้องตน , 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง , โครงการ

หลักสูตรเรดาอาปา , โครงการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลดานดาราศาสตร  

ท่ีเปนการฝกใหกับนิสิตสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขา

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (ผูปฏิบัติงานบนเรือ) โดยความ

รวมมือระหวาง ศูนยฝกพาณิชยนาวี และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

2.4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินงานกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําชนิด Low 

Head Bulb Hydro Turbine” ขนาดกําลังผลิต 8.23 MW จึงมีหนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรเพ่ือใหคําปรึกษา

ดาน Hydro Turbine (5.2-2-4) เสนอถึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เพ่ือเชิญ ดร.ยอดชาย เตียเปน ผูชวยคณบดี

ฝายประกันคุณภาพ และหัวหนาสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเปนผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหคําปรึกษาและหาแนว

ทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหสําเร็จลุลวง  
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 3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการประเมินประโยชนของการใหบริการวิชาการตอสังคมทุกโครงการ  

ซ่ึงโดยสรุปผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี และมีขอเสนอแนะใหจัดโครงการอีกตอไปเรื่อยๆ สามารถนําความรู

มาใชในชุมชนและครอบครัวได และอยากจะเขารวมโครงการอีกในครั้งตอไป ซ่ึงในปการศึกษา 255 5 วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติจัดโครงการใหบริการทางวิชาการตอสังคม ดังนี้ 
   

 3.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความ

ปลอดภยัทางทะเล (5.2- 3-1) มีผูเขารวมโครงการ 117 คน 

กลุมเปาหมายเปนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตศรีราชา โดยมีรองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จังหวัด

ระยอง เปนวิทยากรเพื่อใหความรู ทางดานการพัฒนาธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมทางทะเล และกัปตันเดนชัย รักชัย เปนวิทยากรให

ความรูดานการดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล ซ่ึงมี

ผูเขารวมจากชุมชนตางๆ ใหความสนใจเปนอยางมาก   ท้ังนี้ ผูรวม

กิจกรรมเม่ือไดรับความรูจากวิทยากรแลวมีความสนใจท่ีจะ

เดินทางไปดูงานท่ี ตําบลเมอืงแกลง  จังหวัดระยอง เพ่ือเห็นการดําเนินการจริง ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะ

พิจารณาในการจัดโครงการในครั้งตอไป ท้ังนี้ ไดจัดทัวรเกษตรธรรมชาติ ณ ศุนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัด

ชลบุรี โดยไดรับความรู สามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได    

3.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (5.2- 3-2) มีผูเขารวม

โครงการ 128 คน กลุมเปาหมายเปนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ในชุมชน

ภาคตะวันออก โดยใหความรูการดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล 

และการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลจากผูทรงคุณวุติ 

ตลอดจนมีพาเยาวชนไปศึกษาดูงาน การจัดการทรัพยากรตาม  

แนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยการเรียนรู

ทฤษฎีใหม ศูนยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหเยาวชนไดรับความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และ

การเรียนรูดานตางๆ และสามารถนําไปกลับไปใชในครอบครัวได  
 

 4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดโครงการบริการวิชาการ ปการศึกษา 2555  ดังน้ี 

4.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล (5.2-4-1) 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.16 อยูในระดับดี โดยมีความตองการใหวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติจัดโครงการตอไป และอยากเขารวมโครงการอีกในครั้งตอไป เสนอใหจัดศึกษาดูงานท่ีเทศบาลแก
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ลง จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานท่ีชองแมน้ําประแสร อบรมการเพาะพันธุปลา การผลิตอาหารสัตว เลี้ยงปลา การทําไร

แตง การศึกษาดูงานทรัพยากรทางน้ํา ท้ังนี้ ผูเขารวมกิจกรรมมีขอแนะนําจากการเขารวมโครงการวาควรมีเวลาให

ปฏิบัติมากกวานี้ การจัดอบรมดูงานดี มีความประทับใจ วิทยากรแนะนําใหความรูดี และควรใหมีการปฏิบัติจริง  

ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะ นําไปปรับปรุง และพิจารณาจัดโครงการในปการศึกษาหนาตอไป  

4.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (5.2-4-1) 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.1 5 อยูในระดับดี โดยมีความตองการใหวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติจัดโครงการ /หลักสูตร การปลูกขาว การรักษาความปลอดภัย การอนุรักษปาชายเลน อนุรักษ

ทะเล ลองเรือและลงพ้ืนท่ีจริง การปลูกปาโกงกาง ปะการัง พืชทะเล การรักษาทะเล สัตวน้ําและการเพาะพันธุสัตว 

เปนตน ท้ังนี้ ผูเขารวมกิจกรรมมีขอแนะนําจากการเขารวมโครงการวาควรมีการลงปฏิบัติจริง เวลาในการจัดกิจกรรม

นอยไป เปนตน ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะนําไปปรับปรุง และพิจารณาจัดโครงการในปการศึกษาหนาตอไป  

 5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและ

เผยแพรสูสาธารณชน 

 - ไมมีผลการดําเนินงาน -  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 4 ขอ 2 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 2 คะแนน 4 ะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 4 ขอ 2 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 2 คะแนน 4 ะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหต ุ:   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2-1-1 ขอมูลการบริการทางวิชาการใหกับหนวยงานภายนอก ในปงบประมาณ 2555   

5.2-2-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

5.2-2-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

5.2-2-3 เลมปดโครงการฝกภาคทะเลตางๆ 

5.2-2-4 หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรเพ่ือใหคําปรึกษาดาน Hydro Turbine 

5.2-3-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

5.2-3-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

5.2-4-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

5.2-4-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 5 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนา 

การเรียนการสอน 

2 1 2 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนา 

การวิจัย 

- 2 1 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนา

ทั้งในสวนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

- - 4 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

 

7 9 7 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

5 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช

พัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 

28.57 33.33 42.56 

6 คะแนนท่ีได 5
30

28.57 ×  = 4.76 5
30

33.33 ×  = 5.56 5
30

42.56 ×  = 7.14 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 28.57 4.76 33.33 5.56 42.56 7.14 4.76 5.56 7.14 5 บรรลุ 5 

30 30 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 28.57 4.76 33.33 5.56 42.56 7.14 4.76 5.56 7.14 5 บรรลุ 5 

30 30 30 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 งานวิจัยโครงการศึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเข่ือนปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงทะเล ความยาว 5000 เมตร 

8.2 โครงการวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ The Third Institute of 

Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion along Pak Panang, Nakorn Sri 
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Thammarat Province, Thailand(A Joint Research between IMC and TIO) 

8.3 หนังสือเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลัง

น้ําขนาดเล็ก” 

8.4 งานวิจัยโครงการศึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเข่ือนปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงทะเล ความยาว 5000 เมตร และรายวิชา 03501444 

8.5 งานวิจัยการออกแบบใบจักรเรือสําหรับเรือคาตามาราน และรายวิชา 03501443 

8.4 หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรเพ่ือใหคําปรึกษาดาน Hydro Turbine 
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวฒันธรรมของชมุชนหรอืองคกร 

  5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

ผลการดําเนินงาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ (9-1-1) เปนผูดูแลและดําเนินงานดานการ

บริการวิชาการ มีแผนยุทธศาสตรซ่ึงครอบคลุมถึงงานดานการบริการวิชาการ (9-1-2) ซ่ึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชนหรือองคกรในหลายประเด็นท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะและ

มหาวิทยาลัย และไดกําหนดบุคลากรเพ่ือเปนกรรมการและคณะทํางานดําเนินการและรับผิดชอบโครงการ (9-1-3) 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการประเมินประโยชนของการใหบริการวิชาการตอสังคมทุกโครงการ ซ่ึงในป

การศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหบริการทางวิชาการตอสังคมจํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
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3.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล มีผูเขารวมโครงการ 117 คน 

กลุมเปาหมายเปนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (9-1-4) 

3.2  โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ มีผูเขารวมโครงการ 128 คน กลุมเปาหมายเปนเยาวชน ระดับ

มัธยมศึกษา ในชุมชนภาคตะวันออก (9.1-5) 
 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน ไมต่ํากวารอยละ 80  

ทุกโครงการ โดยดูไดจากเลมสรุปโครงการตางๆ ตามขอ 1 
 
 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดโครงการบริการวิชาการใหกับสังคมเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 

2555 ไดจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยทางทะเล  (9-3-1)เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชน เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล  

ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของชุมชนชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความ

รวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปน

จํานวน 117 คน และโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (9-3-2) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชน  

ในชุมชนชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจาก

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน 
  

 

  4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรอืองคกร 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดโครงการบริการวิชาการใหกับสังคมเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 

2555 ไดจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก  

          4-1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (9-4-1)เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชน 

เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของชุมชน

ชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชนท่ีเขารวม

โครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 
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           4.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (9-4-2) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชนชายฝง

ทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีไดเขา

รวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 

  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดโครงการบริการวิชาการใหกับสังคมเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 

2555 ไดจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก  

5.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (9-4-1)เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชน 

เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของชุมชน

ชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชนท่ีเขารวม

โครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 

 5.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (9-4-2) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชน

ชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีได  

เขารวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 - - 4 - - 4 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

2 ขอ 

ปฏิบัติได 

3 ขอ 

ปฏิบัติได 

4 ขอ 

ปฏิบัติได 

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 9 - - 4 - - 4 คะแนน 4 ขอ บรรล ุ

หมายเหตุ :   

 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9-1-1 คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดี 

9-1-2 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

9-1-3 คําสั่ง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ท่ี 33/2555 แตงตั้งกรรมการและคณะทํางานเพ่ือดําเนิน

โครงการ โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล และโครงการ

เสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

9-1-4 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

9-1-5 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

9-2-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

9-2-2 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

9-2-3 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

9-3-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

9-3-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

9-4-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

9-4-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

9-5-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

9-5-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

9-5-3 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (Freshy รักษโลก) 
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กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  

    ประเด็นดานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 

ผลการดําเนินงาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (18.1-1-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนและสราง

คุณคาตอสถาบัน  ไดแก  

 1.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

และไดรบัความรวมมือกับทาเรอืแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั และชมุชนแหลมฉบงั โดย

การนําคณาจารย และนิสิตเขารวมเก็บขยะและชวยงานตางๆ บริเวณปาชายเลนแหลมฉบัง ท้ังนี้ การจัดโครงการ

สอดคลองการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป (18.1-1-2) 

 1.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรณรงคใหบุคลากรใชพลังงานอยางคุมคา โดยมีคณะกรรมการลดใช

พลงังาน (18.1-1-3) เปนผูวางแผนการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติ และมาตรการประหยัดพลังงาน (18.1-1-4) เพ่ือให

บุคลากรในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปฏิบัติ 

1.3 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (18.1-1-5) เพ่ือใหบริการวิชาการแก

ชุมชน เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถี

ชีวิตของชุมชนชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  
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เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 

1.4  โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (18.1-1-1-6) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชน

ชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีไดเขา

รวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน ไมต่ํากวารอยละ 80  

โดยดูไดจากเลมสรุปโครงการตางๆ ตามขอ 1 
 

 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (18.1-3-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนและสราง

คุณคาตอสถาบัน  ไดแก  

3.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติและ

ไดรับความรวมมือกับทาเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และชุมชนแหลมฉบัง โดยการนํา

คณาจารย และนิสิตเขารวมเก็บขยะและชวยงานตางๆ บริเวณปาชายเลนแหลมฉบัง ท้ังนี้ การจัดโครงการสอดคลอง

การอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป (18.1-3-2) 

3.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรณรงคใหบุคลากรใชพลังงานอยางคุมคา โดยมีคณะกรรมการลดใช

พลงังาน (18.1-3-3) เปนผูวางแผนการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติ และมาตรการประหยัดพลังงาน (18.1-3-4) เพ่ือให

บุคลากรในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปฏิบัติ 

3.3 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (18.1-3-5) เพ่ือใหบริการวิชาการแก

ชุมชน เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถี

ชีวิตของชุมชนชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 

3.4 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ ( 18.1-3-6 ) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชน

ชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 190 
 

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีไดเขา

รวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสถาบัน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (18.1-4-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนและสราง

คุณคาตอสถาบัน  ไดแก  

4.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) (18.1-4-2) ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติและไดรับความรวมมือกับทาเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และชุมชนแหลม

ฉบัง โดยการนําคณาจารย และนิสิตเขารวมเก็บขยะและชวยงานตางๆ บริเวณปาชายเลนแหลมฉบัง ท้ังนี้ การจัด

โครงการสอดคลองการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป 

4.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรณรงคใหบุคลากรใชพลังงานอยางคุมคา โดยมีคณะกรรมการลดใช

พลงังาน (18.1-4-3) เปนผูวางแผนการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติ และมาตรการประหยัดพลังงาน (18.1-4-4) เพ่ือให

บุคลากรในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปฏิบัติ 

4.3 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (18.1-4-5) เพ่ือใหบริการวิชาการแก

ชุมชน เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถี

ชีวิตของชุมชนชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 

4.4 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ ( 18.1-4-6 ) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชน

ชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีได  

เขารวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

  

 

 5. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม

ของชุมชนหรอืองคกร 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 - - 4 ขอ - - 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 - - 5 ขอ - - 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.1-1-1 แผนยุทธศาสตร  

18.1-1-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

18.1-1-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

18.1-1-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.1-1-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.1-1-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

18.1-2-1 แผนยุทธศาสตร  

18.1-2-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

18.1-2-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

18.1-2-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.1-2-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.1-2-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

18.1-3-1 แผนยุทธศาสตร  

18.1-3-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.1-3-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

18.1-3-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.1-3-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.1-3-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

18.1-4-1 แผนยุทธศาสตร  

18.1-4-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

18.1-4-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

18.1-4-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.1-4-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.1-4-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบัน  

ประเดน็เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ (ไมคิดคาคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 

ผลการดําเนินงาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (18.2-1-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนและสราง

คุณคาตอสถาบัน  ไดแก  
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 1.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

และไดรบัความรวมมือกับทาเรอืแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั โรงเรยีนวดัแหลมฉบงั และชมุชนแหลมฉบงั โดย

การนําคณาจารย และนิสิตเขารวมเก็บขยะและชวยงานตางๆ บริเวณปาชายเลนแหลมฉบัง ท้ังนี้ การจัดโครงการ

สอดคลองการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป (18.2-1-2) 

 1.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรณรงคใหบุคลากรใชพลังงานอยางคุมคา โดยมีคณะกรรมการลดใช

พลงังาน (18.2-1-3) เปนผูวางแผนการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติ และมาตรการประหยัดพลังงาน (18.2-1-4) เพ่ือให

บุคลากรในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปฏิบัติ 

1.3 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (18.2-1-5) เพ่ือใหบริการวิชาการแก

ชุมชน เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถี

ชีวิตของชุมชนชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 

1.4  โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ ( 18.2-1-6) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชน

ชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีไดเขา

รวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน ไมต่ํากวารอยละ 80  

โดยดูไดจากเลมสรุปโครงการตางๆ ตามขอ 1 
 

 

 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (18.2-3-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนและสราง

คุณคาตอสถาบัน  ไดแก  

3.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติและ

ไดรับความรวมมือกับทาเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และชุมชนแหลมฉบัง โดยการนํา

คณาจารย และนิสิตเขารวมเก็บขยะและชวยงานตางๆ บริเวณปาชายเลนแหลมฉบัง ท้ังนี้ การจัดโครงการสอดคลอง

การอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป (18.2-3-2) 
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3.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรณรงคใหบุคลากรใชพลังงานอยางคุมคา โดยมีคณะกรรมการลดใช

พลงังาน (18.2-3-3) เปนผูวางแผนการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติ และมาตรการประหยัดพลังงาน (18.2-3-4) เพ่ือให

บุคลากรในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปฏิบัติ 

3.3 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (18.2-3-5) เพ่ือใหบริการวิชาการแก

ชุมชน เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถี

ชีวิตของชุมชนชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 

3.4 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ ( 18.2-3-6 ) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชน

ชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีไดเขา

รวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 

  4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (18.2-4-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนและสราง

คุณคาตอสถาบัน  ไดแก  

4.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) (18.2-4-2) ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติและไดรับความรวมมือกับทาเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และชุมชนแหลม

ฉบัง โดยการนําคณาจารย และนิสิตเขารวมเก็บขยะและชวยงานตางๆ บริเวณปาชายเลนแหลมฉบัง ท้ังนี้ การจัด

โครงการสอดคลองการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดกิจกรรมเปนประจําทุกป 

4.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรณรงคใหบุคลากรใชพลังงานอยางคุมคา โดยมีคณะกรรมการลดใช

พลงังาน (18.2-4-3) เปนผูวางแผนการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติ และมาตรการประหยัดพลังงาน (18.2-4-4) เพ่ือให

บุคลากรในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติปฏิบัติ 

4.3 โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  (18.2-4-5) เพ่ือใหบริการวิชาการแก

ชุมชน เสริมสรางทักษะ องคความรูใหักับชุมชนชายฝงทะเล ซ่ึงอาศัยอยูโดยรอบเขตพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเพ่ือใชประโยชนจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทางทะเลในการประกอบอาชีพตามวิถี

ชีวิตของชุมชนชายฝงทะเลใหไดคุณภาพอยางยังยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  
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เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 117 คน ซ่ึงจากโครงการนี้ สมาชิกของชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบการทําธุรกิจสวนตัว 

4.4 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ ( 18.2-4-6 ) เพ่ือเสริมสรางทักษะ องคความรูใหกับเยาวชนในชุมชน

ชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี และเสริมสราง พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนในการใชประโยชนจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดรับความรวมมือจากประธานชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จัดสงผูเขารวมโครงการ ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการเปนจํานวน 128 คน  ซ่ึงจากโครงการนี้ เยาวชนท่ีได  

เขารวมโครงการไดนําความรูในดานตางๆ รวมท้ังความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

  

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 - - 4 ขอ - - 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 - - 5 ขอ - - 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.2-1-1 แผนยุทธศาสตร ป 2555 

18.2-1-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

18.2-1-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.2-1-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.2-1-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.2-1-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

18.2-2-1 แผนยุทธศาสตร ป 2555 

18.2-2-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

18.2-2-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

18.2-2-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.2-2-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.2-2-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

18.2-3-1 แผนยุทธศาสตร ป 2555 

18.2-3-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

18.2-3-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

18.2-3-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.2-3-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.2-3-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

18.2-4-1 แผนยุทธศาสตร ป 2555 

18.2-4-2 เลมปดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (โครงการยอย – freshey รกัษโลก) 

18.2-4-3 คําสั่งคณะกรรมการลดใชพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

18.2-4-4 มาตรการประหยัดพลังงาน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

18.2-4-5 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล 

18.2-4-6 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังนี้ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 1 ตัวบงชี้  

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของ  

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ขอ 5 4 5.00 5.00

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

ตัวบงชี้

5 5

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

หมายเหตุ

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554  
 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

  2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
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 1. มีระบบและกลไก รวมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ

ตามระบบท่ีกําหนด 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีระบบและกลไก รวมท้ังงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยการกําหนดยุทธศาสตรท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนรองรับ ไดแก แผน ปฏิบัติการประจําป วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ ดานศิลปวัฒนธรรม และชมุชน (6.1-1-1)  และแผนกิจกรรมนิสิตดาน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

(6.1-1-2) ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  สงเสริมใหคณาจารย บุคลากร รับผิดชอบโครงการตางๆ และใหนิสิตมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนประจําทุกป  
 

 2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการบูรณาการเพ่ืองานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต โดยการจัดโครงการตางๆ ใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนิสิต

อยางตอเนื่อง ไดแก 
 

2.1 โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคตน ปการศึกษา 255 5 เพ่ือนําไปประยุกตใชในการฝก

ภาคทางทะเล (6.1-2-1) 

2.2  โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555 เพ่ือนําไปประยุกตใชในการ

ฝกภาคทางทะเล (6.1-2-2) 

2.3   โครงการปฐมนิเทศ (โครงการยอย อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน ) เพ่ือแนะนํานิสิตใหมในการ

ปฏิบัติตนและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (6.1-2-3) 

 

 3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตอสาธารณชนทางเว็บไซต http://www.imc.src.ku.ac.th/activity/activity54.html โดยมีกิจกรรม อาทิเชน 

 3.1  พิธีประดับเครื่องหมายชั้นป มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา http://www.imc.src.ku.ac.th 

/imag_up_pic_new /Activity54 /padub54 /index. html

 3.2 งานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย 

 (6.1-3-1) ของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ซ่ึง

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดพิธีประดับเครื่องหมายใหกับนิสิตสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และนิสิตสาขา

วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (ผูปฏิบัติงานบนเรือ) ทุกชั้นป  และมอบทุนใหกับนิสิตในสาขาตางๆ 

http://www.imc.src.ku.ac.th/imag_up _pic_new/Activity54 

/imc54/index.html  (6.1-3-2)  ซ่ึงมีอาจารย บุคลากร นิสิต และหนวยงานภายนอกเขารวมงาน  และจัดใหมีการ

รวมกันทําบุญตักบาตรอาหารแหงในงานดังกลาวอีกดวย 
 

 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

http://www.imc.src.ku.ac.th/activity/activity54.html%20โดย�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imag_up%20_pic_new/Activity54%20/imc54/index.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imag_up%20_pic_new/Activity54%20/imc54/index.html�
http://www.imc.src.ku.ac.th/imag_up%20_pic_new/Activity54%20/imc54/index.html�
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 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีคะแนนความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51 ตามขอ 2 ทุกโครงการ ดังนี้ 

4.1 โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555 โดยผลประเมินได 4.12  

อยูในระดับดี  (6.1-4-1) 

4.2  โครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555 โดยผลประเมินได 4.12 

อยูในระดับดี (6.1-4-2) 

4.3   โครงการปฐมนิเทศ (โครงการยอย อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน) โดยผลประเมินได 4.39 

อยูในระดับดีมาก (6.1-4-3) 

 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สงเสริมใหสโมสรนิสิตดําเนินงานจัดกิจกรรมตามกระบวนการประกันคุณภาพ 

PDCA ในทุกกิจกรรม รวมท้ัง ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  ท้ังนี้ 

จากสรุปผลของแตละโครงการมีขอมูลดานปญหาและอุปสรรคท่ีพบ และแนวทางแกไขปญหาเพ่ือใชในการจัดกิจกรรม

ตอไปอยางชัดเจน (6.1-5-1) 
 

 6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับ  

ในระดับชาติ 

 - ไมมีผลการดําเนินงาน – 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ขอ 
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ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 แผนปฏิบัติการประจําป วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ดานศิลปวัฒนธรรมและชมุชน 

6.1-1-2 แผนกิจกรรมนิสิตดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

6.1-2-1 เลมปดโครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2553   

6.1-2-2 เลมปดโครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2553 

6.1-2-3 เลมปดโครงการปฐมนิเทศ (โครงการยอย อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน)  

6.1-3-1 พิธีประดับเครื่องหมายชั้นป มอบประกาศนียบัตรและ

ทุนการศึกษา http://www.imc.src.ku.ac.th /imag_up_pic_new /Activity54 

/padub54 /index. html 

6.1-3-2 งานวันคลายวันสถาปนา

วิทยาลัย http://www.imc.src.ku.ac.th/imag_up_pic_new/Activity54/imc54/index.ht

ml 

6.1-4-1 เลมปดโครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2553   

6.1-4-2 เลมปดโครงการวิถีธรรมนําวิชาภาษาอังกฤษ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2553 

6.1-4-3 เลมปดโครงการปฐมนิเทศ (โครงการยอย อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน)  

6.1-5-1 เลมปดโครงการท่ีจัดโดยสโมสรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

  

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 10  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

 

http://www.imc.src.ku.ac.th/imag_up_pic_new/Activity54/imc54/index.html�
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอยางตอเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 

ผลการดําเนินงาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 ในรอบปท่ีผานมาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน หรอืองคกร ในหลายประเด็นท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย  

และไดมีคําสั่งเพ่ือรับผิดชอบโครงการตางๆ (10-1-1) 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการประเมินประโยชนของการใหบริการวิชาการตอสังคมทุกโครงการ ซ่ึงในป

การศึกษา 2554 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหบริการทางวิชาการตอสังคมจํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 1. 1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล (10-1-2) โดยมีคะแนนความพึงพอใจ  

 1.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ (10-1-3) โดยมีคะแนนความพึงพอใจ 

 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผน  ตามขอ 1 จากขอ 1.1 และ 1.2   

ทุกโครงการ ตามเลมสรุปโครงการ ขอ 1 
 

   3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขารวมและจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ไดแก 

3.1 พิธีไหวครู  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

ศรีราชา องคการบริหารองคการนิสิตศรีราชา ไดจัดงานพิธี

ไหวครู “นอมจิตวันทาบูชาครู” ประจําปการศึกษา โดยมีนิสิต 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เขารวมงาน เพ่ือรับฟงโอวาทจาก

คณาจารย ท้ังยังมีพิธีมอบรางวัลเรียนดี แกนิสิตท่ีมีผลการเรียน 

เฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป  
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3.2 พิธีประดับเครื่องหมายชั้นป มอบประกาศนียบัตร และ

ทุนการศึกษาของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   ซ่ึงเปนพิธมีอบ

ประกาศนียบัตรโครงการฝกระเบียบวินัยเบื้องตนสําหรับนิสิต ชั้นปท่ี 1 

และพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป สําหรับนิสิต สาขา  M02 และ M03 ทุก

ชั้นป   (10.3-1) 

 

3.3 งานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ณ 

อาคารศรีธรรมเกษตร  มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  

โดยมีคณบดี คณาจารย บุคลากร นิสิต และหนวยงานภายนอกรวมงาน 

ซ่ึงมีการทําบุญตักบาตรอาหารแหง พิธีสงฆ มอบรางวัลบุคลากรดีเดน 

และมอบทุนการศึกษาใหกับนิสิต (10.3-2) 

 

3.4 โครงการ “บําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน ” วิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  

ไดเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม  รูจักการ

เสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม จึงจัดโครงการเปนประจําทุกป ณ 

วัดพิบูลสัณหธรรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการ

ชวยงาน ตั้งแตการเตรียมงานจนเสร็จสิ้น  (10.3-3) 

 

 3.5 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ โดยการจัดโครงการ

นี้เปนการใหความรู ทักษะ และประสบการณใหกับนักเรียนใหไดรับ

ความรู ทักษะ และประสบการณตางๆ  ท้ังนี้ ในการจัดโครงการตางๆ 

วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญกับชุมชนหรือองคกรใหไดรับความรู 

ประสบการณมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเกิดประโยชนใหกับตนเองตอไป  

(10.3-4) 
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3.6  โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2555  เพ่ือให

นิสิตมีความพรอมในการศึกษาท้ังดานรางกาย จิตใจ และอารมณ

สังคมพรอมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรูความเขาใจในเสนทาง

สายอาชีพของนิสิตชั้นปท่ี 1 และใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ตอการพัฒนานิสิตอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือ

เตรียมความพรอมใหกับนิสิต ท่ีจะเขาโครงการบัญฑิตยุคใหมของ 

มหาวิทยาลัยฯซ่ึงนายกสโมสรนิสิตไดนําเนคไทและตุงติ้งใหนิสิตรุน

นองโดยคณาจารยเปนผูผูกและติดใหนิสิตทุกคนนอกจากนี้นิสิตไดรวมกิจกรรม อีกมากมาย โดย ลักษณะกิจกรรม 

ประกอบดวย การฟงบรรยายในหัวขอ คุณธรรม จริยธรรม , แนะนําธุรกิจอูตอเรือ , แนะนําธุรกิจการเดินเรือ , นิสิตยุค

ใหมกับการประกันคุณภาพการศึกษา , แนะนําสาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ , แนะนําสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการเดินเรือ , บรรยายประเพณีชาวเรือ พรอมท้ังการฝกระเบียบวินัย , การเยี่ยมชมอูตอเรือราชนาวีมหิดล , 

กิจกรรม Walk Rally, เปนตน (10.3-5) 

 

 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 

   4.1 โครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย

ทางทะเล มีผูเขารวมโครงการ 117 คน  กลุมเปาหมายเปนชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา โดยมรีอง

นายกเทศมนตรตํีาบลเมอืงแกลง จังหวัดระยอง เปนวิทยากร

เพื่อใหความรูทางดานการพัฒนาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล และกัปตันเดนชัย รักชัย เปนวิทยากรใหความรูดานการ

ดํารงชีพและความปลอดภัยทางทะเล ซ่ึงมีผูเขารวมจากชุมชน

ตางๆ ใหความสนใจเปนอยางมาก ท้ังนี้ ผูรวมกิจกรรมเม่ือไดรับความรูจากวิทยากรแลวมีความสนใจท่ีจะเดินทางไปดู

งานท่ีตําบลเมอืงแกลง จังหวัดระยอง เพ่ือเห็นการดําเนินการจริง ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะพิจารณาในการ

จัดโครงการในครั้งตอไป ท้ังนี้ ไดจัดทัวรเกษตรธรรมชาติ ณ ศุนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี โดยไดรับ

ความรู สามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได  (10.4-1) 
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4.2 โครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ มีผูเขา 

รวมโครงการ 128 คน กลุมเปาหมายเปนเยาวชน ระดับ

มัธยมศึกษา ในชุมชนภาคตะวันออก โดยใหความรูการดํารงชีพ

และความปลอดภัยทางทะเล และการพัฒนาธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมทางทะเลจากผูทรงคุณวุติ ตลอดจนมีพาเยาวชนไป

ศึกษาดูงาน การจัดการทรัพยากรตามแนวพระราชดําริ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยการเรียนรูทฤษฎีใหม ศูนยฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหเยาวชนไดรับความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรูดานตางๆ และสามารถนําไปกลับไปใช

ในครอบครัวได (10.4-2) 

  4.3 โครงการ “บําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน” วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  วทิยา

เขตศรีราชา ไดเห็นถึงความสําคัญของการเสริมสรางใหนิสิตมีจิตใจท่ีดีงาม รูจักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม  

จึงจัดโครงการเปนประจําทุกป ณ วัดพิบูลสัณหธรรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการชวยงาน  ตั้งแต

การเตรียมงานจนเสร็จสิ้น (10.4-3) 

 
 

  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

- ไมมีผลการดําเนินงาน – 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 - - 4 ขอ - - 4 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 - - 4 ขอ - - 4 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

10.1-1 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

10.1-2 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  

10.1-3 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ 

10.3.1 เลมปดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาของนิสิตวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ 

10.3.2 เลมปดงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

10.3.3 เลมปดโครงการบําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน 

10.3-4 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ  

10.3-5 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2555 

10.4-1 เลมปดโครงการพัฒนาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยทางทะเล  

10.4-2 เลมปดโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ  

10.-4-3 เลมปดโครงการ บําเพ็ญประโยชนวันทอดกฐิน 
 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน

รวมอยางสมํ่าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

ในการจัดกิจกรรมในแตละปการศึกษาของบุคลากรของ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจะใหความรวมมือ  

ในการเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ อยางสมํ่าเสมอ  

 

 1.1 พิธีวันพอแหงชาติ   (11-1-1) โดยคณบดีวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ อาจารย บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ เขารวมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริการวิทยาการ 

 

 

 

 

1.2 งาน วันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

(11-1-1) ณ อาคารศรีธรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  วิทยาเขต

ศรีราชา โดยมีคณบดี คณาจารย บุคลากร นิสิต และหนวยงานภายนอก

รวมงาน ซ่ึงมีการทําบุญตักบาตรอาหารแหง พิธีสงฆ มอบรางวัลบุคลากร

ดีเดน และมอบทุนการศึกษาใหกับนิสิต   

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 207 
 

 

  1.3 พิธีประดับเครื่องหมายชั้นป (11-1-3)  มอบประกาศนียบัตร และ

ทุนการศึกษาของนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ซ่ึงเปน พิธมีอบ

ประกาศนียบัตรโครงการฝกระเบียบวินัยเบื้องตนสําหรับนิสิต ชั้นปท่ี 1  

และพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป สําหรับนิสิต สาขา M02 และM03 ทุกชั้นป  

 

 

 1.4 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 

2555  (11-1-4) เพ่ือใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาท้ัง

ดานรางกาย จิตใจ และอารมณสังคมพรอมท้ังการพัฒนา

บุคลิกภาพ ความรูความเขาใจในเสนทางสายอาชีพของนิสิต

ชั้นปท่ี 1 และใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตอ

การพัฒนานิสิตอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือเตรียมความ

พรอมใหกับนิสิต ท่ีจะเขาโครงการบัญฑิตยุคใหมของ  

มหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึงนายกสโมสรนิสิตไดนําเนคไทและตุงติ้งใหนิสิตรุนนองโดยคณาจารยเปนผูผูกและติดใหนิสิตทุกคน

นอกจากนี้นิสิตไดรวมกิจกรรม อีกมากมาย โดย ลักษณะกิจกรรม ประกอบดวย การฟงบรรยายในหัวขอ คุณธรรม 

จริยธรรม, แนะนําธุรกิจอูตอเรือ , แนะนําธุรกิจการเดินเรือ , นิสิตยุคใหมกับการประกันคุณภาพการศึกษา , แนะนํา

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ, แนะนําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ, บรรยายประเพณีชาวเรือ พรอม

ท้ังการฝกระเบียบวินัย, การเยี่ยมชมอูตอเรือราชนาวีมหิดล, กิจกรรม Walk Rally, เปนตน  
 

    1.5 โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต 

ประจําป 2556” เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556  วิทยาลัยพาณิชนาวี

นานาชาติไดจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต 

ประจําป 2556  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา  เพ่ือสงเสริมให

คณาจารย บคุลากรและ นิสิต ไดแสดงออกถึงความเคารพ ความ

กตัญู ตอผู ท่ีเคารพนับถือ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง ให

คณาจารย บคุลากรและนิสิต ในการทํากิจกรรมสงกรานตรวมกัน 

ปลูกจิตสํานึกให คณาจารย บคุลากรและ นิสิต  ดาน

ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของไทย และ เพ่ืออนุรักษและรวมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยใหคงอยู

ตลอดไป โดยมีคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากรภายนอก อาจารย บุคลากรและนิสิต เขา
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รวมงาน และในวันดังกลาววิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดเขารวมงานวันสงกรานต ประจําป 2556 (11-1-5)  ท่ีจัด

ข้ึนโดยสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ณ อาคาร 13 พลศึกษา  

 

 2.  อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  

  เนื่องจากวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติยังไมมีอาคารเปนของตนเอง จึงใชรวมกับ วิทยาเขตศรีราชา  มี

อาคารเรียนรวม  (11-2-1) ท่ีบริการโสตทัศนูปกรณอยางครบถวนทุกอาคารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของ

คณาจารยและนิสิต จํานวน 5 อาคาร ซ่ึงวิทยาลัยพาณิยชยนาวีนานาชาติใชทรัพยากรดานสถานท่ีรวมกับวิทยาเขต  ศรี

ราชา  โดยอาคารสถานท่ี มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย โดยมีอาคารใหบริการ ดังนี้  

 1. อาคาร 1 บริการวิทยาการ  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย 9,389 ตารางเมตร เปน

ท่ีทําการของสํานักงานวิทยาเขต สํานักวิทยบริการ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ หองเรียน หองปฏิบัติการ และหอง

ประชุม 

 2. อาคาร 5 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย 1,314.8 ตาราง

เมตร เปนท่ีทําการของคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา หองเรียน และหองพักอาจารย  

 3.  อาคาร 6 ศูนยเรียนรวม  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย 2,164 ตารางเมตร 

ประกอบดวยหองเรียนขนาด 300 ท่ีนั่ง 1 หอง ขนาด 200 ท่ีนั่ง 1 หอง และขนาด 180 ท่ีนั่ง 1 หอง 

 4. อาคาร 10 ศูนยเรียนรวม 2   เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย 5,398 ตารางเมตร 

เปนท่ีทําการของคณะวิทยาการจัดการ หองเรียนขนาดเล็ก 16 หอง หองเรียนขนาดกลาง 9 หอง หองเรียนขนาดใหญ 

2 หอง หองปฏิบัติการทางภาษา และหองพักอาจารย 

 5. อาคาร 17 ศูนยเรียนรวม 3 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย 9,878 ตารางเมตร 

เปนอาคารท่ีใชประโยชนรวมกัน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนภาคบรรยายของทุกคณะภายในวิทยาเขตศรีราชา 

ตลอดจนใชเปนหองฝกอบรม สัมมนา และบริการวิชาการแกชุมชนดวย 

 

 3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา จัดทําแบบประเมินความ  

พึงพอใจสําหรับอาจารย บุคลากร และนิสิต เพ่ือใหสอดคลองกับ

ความพึงพอใจ เปนประจําทุกปการศึกษา เพ่ือปรับแตงและรักษา

ภูมิทัศนใหสวย สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (11.3-1)  ท้ังนี้ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชาไดปรับแตง

สถานท่ีและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(11-3-2) 
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 4.  มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ  

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใชพ้ืนท่ี  อาคาร 13 พลศึกษา  ซ่ึงเปนอาคารท่ีรองรับการจัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิตหรือบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ มีความจุของพ้ืนท่ีสามารถรองรับนิสิตและ

บุคลากรไดประมาณ 1,300-1,500 คน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง

โสตทัศนูปกรณ โตะ เกาอ้ี หองสุขาจํานวน 52 หอง ฯลฯ เปนตน ซ่ึงในปการศึกษา 2555 ไดเขารวมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เชน โครงการจัดงานวันขอบคุณบุคลากรประจําป เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 

2556 และ พิธีรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญเนื่องในวันสงกรานต (11-4-1) เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 และ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มีพ้ืนท่ีในการใหบริการสําหรับนิสิต โดยใช อาคาร 9 อาคารศูนยกิจกรรม

นิสิต ในการจัดกิจกรรม จัดประชุม เพ่ือสงเสริมตอการจัดกิจกรรม วัฒนธรรม  ซ่ึงวิทยาลัยพาณิยชยนาวีนานาชาติใช

ทรัพยากรรวมกับวิทยาเขตศรีราชา   
 

 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

  กองแผนงาน ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอการพัฒนาสุนทรียภาพ 

ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ป 2555 (11.5-1) โดยในสวนของระดับความพึงพอใจของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ   อยูในคะแนนเฉลี่ย 3.97 (พอใจ) และสํานักงานวิทยาเขตศรีราชาไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ 

ตอการพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2555 อยูในคะแนนเฉลี่ย 4.08 (มาก)  

(11.5-2) 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 - - 5 - - 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 - - 5 - - 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

11-1-1 Link ภาพงานพิธีวันพอแหงชาติ 2555 

11-1-2 Link ภาพงานวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

11-1-3 Link ภาพงานพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป 

11-1-4 Link ภาพงานโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 

11-1-5 Link ภาพงานสงกรานต 2556 

11-2-1 ภาพอาคารเรียนตางๆ 

11-3-1 แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับอาจารย บุคลากร และนิสิต เพ่ือใหสอดคลองกับความพึง

พอใจ เปนประจําทุกปการศึกษา ดานการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวย สอดคลองกับ

ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

11-3-2 ภาพการปรับแตงสถานท่ีและรักษาภูมิทัศน 

11-4-1 Link ภาพกิจกรรมวันสงกรานต ณ อาคาร 13 พลศึกษา 

11-5-1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม ป 2555 จากกองแผนงาน 

11.5-2 สรุปผลความพึงพอใจตอการพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป

การศึกษา 2555 จากสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการ

จัดการ ดังนี้ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการจํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได

คะแนนเฉลี่ย 4.25  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00 4.25

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ

ขอ 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5.00 4.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ

ขอ 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 5 5.00 3.00

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

ตัวบงชี้

6 4

5 4

5 5

7 7

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ังสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2

ครั้งตอปการศึกษา 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 หมายเหตุ  : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี6นั้นตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง10 ประการตามนิยามศัพทท่ีระบุไวซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของสมศ.  

ผลการดําเนินงาน  

 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (7.1-1-1)   

โดยมีอํานาจในการวางนโยบายและแผนงาน พิจารณาหลักสูตร ระเบียบขอบังคับของหนวยงาน (7.1-1-2) โดยผูบริหาร

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีนโยบายและแผนท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําของ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับขอบังคับตางๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

ของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ

ขอบังคับท่ีกําหนด และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (7.1-1-3)  
 

 2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

 ผูบริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา มีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงานและ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับผานการประชุมประจําเดือนของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และมีการปรับแผนให

สอดคลองกับนโยบาย (7.1-2-1) ในสวนของระบบฐานขอมูลสําคัญตางๆ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดนําระบบ

อิเล็กทรอนิกส ระบบ E-office http://eoffice.src.ku.ac.th/index.asp (7.1-2-2) เปนระบบของสํานักงานอัตโนมัติ 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส) และระบบ E-Meeting http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/index.asp (7.1-2-3)  

เปนระบบท่ีใชสําหรับการประชุมของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
 

 3.  ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสารแผน

และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลของนโยบายและแผนยุทธศาสตรเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติพิจารณา และปรับแผนใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน ท้ังนี้ในการทําแผนยุทธศาสตรไดแจงใหบุคลากรทุกคนใน

หนวยงานทราบถึงความคืบหนาผานการประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (7.1-3-1) 
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 4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

 ผูบริหารสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใหอํานาจในการตัดสินใจ 

แกบุคลากร โดยมีคําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายตางๆ คําสั่งคณะทํางานฝายตางๆ เพ่ือรับผิดชอบและดําเนินการ

โครงการตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย (7.1-4-1) ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา มีการจัด

ประชุมบุคลากรทุกระดับทุกเดือนของปการศึกษา (7.1-4-2) 
 

 5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

คณะเต็มตามศักยภาพ 

 ผูบริหารมีการถายทอดความรู ประสบการณ ใหผูปฏิบัติงานในแตละสวนไดรับทราบ และแลกเปลี่ยนความรู

รวมกัน ตลอดจนมีการถายทอดความรู เทคนิคในการปฏิบัติงาน เชน 

 - ระบบ E-office http://eoffice.src.ku.ac.th/index.asp (7.1-5-1) เปนระบบของสํานักงานอัตโนมัติ 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส) ซ่ึงผูปฏิบัติงานในสวนนี้จะแจงขอมูล บันทึก หรือเอกสารแกผูบริหารและบุคลากรทุกทาน

ทราบตามหนังสือท่ีสงมาท่ีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ตลอดจนจัดสงหนังสือหรือเอกสารถึงบุคคลเพ่ือรับทราบ

ขอมูลการประชุม อบรม สัมมนา หรืองานเก่ียวของไดโดยตรง จึงเปนความสะดวก รวดเร็ว และมีความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน 

 - ระบบ E-Meeting http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/index.asp (7.1-5-2) เปนระบบท่ีใชสําหรับ

การประชุมของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (7.1-5- 3) โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมครั้งกอนๆ ให

สามารถเขาไปโหลดอานได และใหผูเขาระบบแจงวาระการประชุมท่ีจะนําเสนอในท่ีประชุม ตลอดจนสามารถแนบไฟล

เอกสารประกอบวาระได ท้ังนี้ เม่ือมีการประชุมในดานตางๆ ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  สามารถนําระบบนี้ไป

ใชได และขอมูลในวาระการประชุมในแตละครั้งจะแสดงบนจอภาพ เพ่ือความสะดวกในการประชุม 

 ท้ังนี้ จากการท่ีผูบริหารวิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติไดนําระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เขามาใช

ในองคกร โดยในป 2555 ครบกําหนดตรวจประเมินรอบ 1 ป และเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2555 หนวยงานภายนอกโดย 

คุณนิตยา ไชยสงคราม และนาวาตรีวิชา ยุกตานนท เขาตรวจประเมินคุณภาพภาย ซ่ึงประกอบไปดวยสวน ของตวัแทน

ฝายบริหาร   งานดาน นโยบายและแผน  การจัดการเรียนการสอน  การจดัการศึกษา  งานวิจัย  การบริการวิชาการ  

งานฝกอบรมนิสิต งานกิจการนิสิต   ท้ังนี้ มีคณาจารย บุคลากรท่ีเก่ียวของดานการผลิตและดานวิจัยเขารวมรับการ

ตรวจสอบในวันดังกลาวดวย ซ่ึงผลสรุปวาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติผานการตรวจประเมิน และไดรับรองคุณภาพ

มาตรฐานของรอบ 1 ป ตอไป ถือวาเปนความรวมมือกันของคณาจารยและบุคลากรในแตละสวนงานท่ีปฏิบัติงานและ

จัดทําขอมูลอยางเปนระบบและมีความ ซ่ึงผลการประเมินไดแจงใหบุคลากรทุกสวนผานทางการประชุมวิทยาลัย 
 

 6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผูบริหารวิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติมีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน ทําหนาท่ีควบคุม ดูแล

กิจการท่ัวไปของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนนานาชาติตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร พ.ศ. 
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2541 (7.1-6-1) มีการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย การสิ่งเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฏหมาย

ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการผานทางเว็บไซตวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th)  

 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 ผูบริหาร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ดําเนินงาน ตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร พ.ศ. 2541  การประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร จากบุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน และมีผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ (7.1-7-1) 

 

 

เกณฑการประเมิน 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

หมายเหต ุ:   

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.1-1-1 คําสั่ง มหาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา 

7.1-1-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. 2543 

7.1-1-3 แบบประเมินตนเองตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ   

7.1-2-1 รายงานการประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

7.1-2-2 ระบบ E-office http://eoffice.src.ku.ac.th/index.asp 

7.1-2-3 ระบบ E-Meeting http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/index.asp 

7.1-3-1 รายงานการประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

7.1-4-1 คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายตางๆ  

7.1-4-2 รายงานการประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

7.1-5-1 ระบบ E-office http://eoffice.src.ku.ac.th/index.asp 

7.1-5-2 ระบบ E-Meeting http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/index.asp 

7.1-5-3 รายงานการประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

7.1-6-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 

7.1-7-1 แบบประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป

การศึกษา 2555 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

http://eoffice.src.ku.ac.th/index.asp�
http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/index.asp�
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1 และเผยแพร

ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลกัษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ

อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการกําหนดประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรู  

ท่ีสอดคลองกับแผน ยุทธศาสตร  (7.2-1-1 )ตามยุทธศาสตรดานบุคลากร กลยุทธการพัฒนางานดานบุคลากรอยางเปน

ระบบ ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดสิ่งท่ีจะพัฒนาใหกับบุคลากร และมี

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรับรองการพัฒนา 

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะกรรมการจัดการความรูวิทยาเขตศรีราชา 

จัดโครงการจัดการความรู เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย” (7.2-1-2) ณ อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม เพ่ือใหอาจารย

ผูเขารวมนําความรูในการสอนของอาจารยมาเผยแพรและสามารถนําไปพัฒนาและปรับใชในการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึนตอไป ท้ังนี้ มีอาจารยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมโครงการ จํานวน 6 คน   

 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2555 โดยกําหนดสิ่งท่ีจะพัฒนา

ใหกับบุคลากร และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรับรองการพัฒนา มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายในการพัฒนา

ความรูทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานวิจัย (7.2-2-1)   
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  และจากการท่ีผูบริหาร วิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติ

ไดนําระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เขามาใชในองคกร 

โดยในป 2555 ครบกําหนดตรวจประเมินรอบ 1 ป และเม่ือวันท่ี 

27 มีนาคม 2555 หนวยงานภายนอกโดย คุณนิตยา ไชยสงคราม 

และนาวาตรีวิชา ยุกตานนท เขาตรวจประเมินคุณภาพภาย ซ่ึง

ประกอบไปดวยสวนของตัวแทนฝายบริหาร  งานดานนโยบายและ

แผน  การจัดการเรียนการสอน  การจดัการศึกษา  งานวิจัย   
การบริการวิชาการ งานฝกอบรมนิสิต งานกิจการนิสิต   ท้ังนี้ มี

คณาจารย บุคลากรท่ีเก่ียวของดานการผลิตและดานวิจัยเขารวมรับการตรวจสอบในวันดังกลาวดวย ซ่ึงผลสรุปวา

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติผานการตรวจประเมิน และไดรับรองคุณภาพมาตรฐานของรอบ 1 ป ตอไป ถือวาเปน

ความรวมมือกันของคณาจารยและบุคลากรในแตละสวนงานท่ีปฏิบัติงานและจัดทําขอมูลอยางเปนระบบและมีความ 

ซ่ึงผลการประเมินไดแจงใหบุคลากรทุกสวนผานทางการประชุมวิทยาลัย 
 

 3.  มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณ ตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการและเขารวมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต  

ศรีราชา ดังนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะกรรมการจัดการความรูวิทยาเขตศรีราชา  

จัดโครงการจัดการความรู เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย” ณ อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม เพ่ือใหอาจารยผูเขารวมนํา

ความรูในการสอนของอาจารยมาเผยแพรและสามารถนําไปพัฒนาและปรับใชในการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

ท้ังนี้มีอาจารยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมโครงการ จํานวน 6 คน  (7.2-3-1)  

3.2  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการสัมมนาการ

จัดการความรู เพ่ือสงเสริมทักษะวิชาชีพ ประจําป 2556 เพ่ือใหเกิด

ความรู ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการความรู แลกเปลี่ยน

เรียนรูจากประสบการณ ทักษะวิชาชีพในการทํางาน และพัฒนางาน

ใหมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค อาจารย

ภาควิชาครุศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนวิทยากรใหความรู เพ่ือเปนแนวทางในการคนหาประเด็นความรูท่ีจะนํามาใช

ในหนวยงาน ซ่ึงจากการสัมมนาขางตน คณะกรรมการจัดการความรูไดสรุปประเด็นความรูดานตางๆ จากการท่ีอาจารย

ไดเขารวมอบรมพัฒนา เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย” จะนํามาพัฒนาการอบรม เรื่อง “การนําเสนอเอกสารการ

เรียนการสอนและงานนําเสนอตางๆ” ผานท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2556  

(7.2-3-2) ซ่ึงอาจารย และบุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานจริงได ซ่ึงจะดําเนินการจัดทํา

โครงการในโอกาสตอไป   
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   3.3 จากการท่ีผูบริหาร วิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติ ไดนํา

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เขามาใชในองคกร โดย

ในป 2555 ครบกําหนดตรวจประเมินรอบ 1 ป และเม่ือวันท่ี 27 

มีนาคม 2555 หนวยงานภายนอกโดย คุณนิตยา ไชยสงคราม และ

นาวาตรีวิชา ยุกตานนท เขาตรวจประเมินคุณภาพภาย ซ่ึงประกอบ

ไปดวยสวนของตัวแทนฝายบริหาร  งานดานนโยบายและแผน การ

จัดการเรียนการสอน การจดัการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ 

งานฝกอบรมนิสิต งานกิจการนิสิต   ท้ังนี้ มีคณาจารย บุคลากรท่ีเก่ียวของดานการผลิตและดานวิจัยเขารวมรับการ

ตรวจสอบในวันดังกลาวดวย ซ่ึงผลสรุปวาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติผานการตรวจประเมิน และไดรับรองคุณภาพ

มาตรฐานของรอบ 1 ป ตอไป ถือวาเปนความรวมมือกันของคณาจารยและบุคลากรในแตละสวนงานท่ีปฏิบัติงานและ

จัดทําขอมูลอยางเปนระบบและมีความ ซ่ึงผลการประเมินไดแจงใหบุคลากรทุกสวนผานทางการประชุมวิทยาลัย 

 

 4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  (explicit 

knowledge)  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู เพ่ือสงเสริมทักษะวิชาชีพ ประจําป 

2556 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ ทักษะ

วิชาชีพในการทํางาน และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค อาจารยภาควิชา  

ครุศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนวิทยากรใหความรู 

เพ่ือเปนแนวทางในการคนหาประเด็นความรูท่ีจะนํามาใชในหนวยงาน ซ่ึงจากการสัมมนาขางตน คณะกรรมการจัดการ

ความรูไดสรุปประเด็นความรูดานตางๆ จากการท่ีอาจารยไดเขารวมอบรมพัฒนา เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย” 

จะนํามาพัฒนาการอบรม เรื่อง “การนําเสนอเอกสารการเรียนการสอนและงานนําเสนอตางๆ” ผานท่ีประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2556 (7.2-4-1) ซ่ึงอาจารย และบุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับ

การปฏิบัติงานจริงได ซ่ึงจะดําเนินการจัดทําโครงการในโอกาสตอไป   

   จากการท่ีผูบริหาร วิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติ ไดนําระบบ

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เขามาใชในองคกร โดยในป 

2555 ครบกําหนดตรวจประเมินรอบ 1 ป และเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 

2555 หนวยงานภายนอกโดย คุณนิตยา ไชยสงคราม และนาวาตรี

วิชา ยุกตานนท เขาตรวจประเมินคุณภาพภาย ซ่ึงประกอบไปดวย

สวนของตัวแทนฝายบริหาร  งานดานนโยบายและแผน การจัดการ
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เรียนการสอน  การจดัการศึกษา  งานวิจัย  การบริการวิชาการ งานฝกอบรมนิสิต งานกิจการนิสิต   ท้ังนี้ มีคณาจารย 

บุคลากรท่ีเก่ียวของดานการผลิตและดานวิจัยเขารวมรับการตรวจสอบในวันดังกลาวดวย ซ่ึงผลสรุปวาวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติผานการตรวจประเมิน และไดรับรองคุณภาพมาตรฐานของรอบ 1 ป ตอไป ถือวาเปนความรวมมือกัน

ของคณาจารยและบุคลากรในแตละสวนงานท่ีปฏิบัติงานและจัดทําขอมูลอยางเปนระบบและมีความครบถวน ซ่ึงผล

การประเมินไดแจงใหบุคลากรทุกสวนผานทางการประชุมวิทยาลัย 
 

 5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) ท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยคณะกรรมการจัดการความรูวิทยาเขตศรีราชา จัด

โครงการจัดการความรู เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย” ณ อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม เพ่ือใหอาจารยผูเขารวมนํา

ความรูในการสอนของอาจารยมาเผยแพรและสามารถนําไปพัฒนาและปรับใชในการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

ท้ังนี้มีอาจารยของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขารวมโครงการ จํานวน 6 คน  (7.2-5-1)  

5.2  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการสัมมนาการ

จัดการความรู เพ่ือสงเสริมทักษะวิชาชีพ ประจําป 2556 เพ่ือใหเกิด

ความรู ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการความรู แลกเปลี่ยน

เรียนรูจากประสบการณ ทักษะวิชาชีพในการทํางาน และพัฒนางาน

ใหมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค อาจารย

ภาควิชาครุศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนวิทยากรใหความรู เพ่ือเปนแนวทางในการคนหาประเด็นความรูท่ีจะนํามาใช

ในหนวยงาน ซ่ึงจากการสัมมนาขางตน คณะกรรมการจัดการความรูไดสรุปประเด็นความรูดานตางๆ จากการท่ีอาจารย

ไดเขารวมอบรมพัฒนา เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย” จะนํามาพัฒนาการอบรม เรื่อง “การนําเสนอเอกสารการ

เรียนการสอนและงานนําเสนอตางๆ” ผานท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2556 (7.2-5-2) ซ่ึงอาจารย 

และบุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานจริงได ซ่ึงจะดําเนินการจัดทําโครงการในโอกาสตอไป   

 

   5.3 จากการท่ีผูบริหาร วิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติ ไดนํา

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เขามาใชในองคกร โดย

ในป 2555 ครบกําหนดตรวจประเมินรอบ 1 ป และเม่ือวันท่ี 27 

มีนาคม 2555 หนวยงานภายนอกโดย คุณนิตยา ไชยสงคราม และ

นาวาตรีวิชา ยุกตานนท เขาตรวจประเมินคุณภาพภาย ซ่ึงประกอบ
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ไปดวยสวน ของตัวแทนฝายบริหาร   งานดานนโยบายและแผน  การจัดการเรียนการสอน  การจดัการศึกษา  งานวิจัย  
การบริการวิชาการ งานฝกอบรมนิสิต งานกิจการนิสิต   ท้ังนี้ มีคณาจารย บุคลากรท่ีเก่ียวของดานการผลิตและดาน

วิจัยเขารวมรับการตรวจสอบในวันดังกลาวดวย ซ่ึงผลสรุปวาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติผานการตรวจประเมิน และ

ไดรับรองคุณภาพมาตรฐานของรอบ 1 ป ตอไป ถือวาเปนความรวมมือกันของคณาจารยและบุคลากรในแตละสวนงาน

ท่ีปฏิบัติงานและจัดทําขอมูลอยางเปนระบบและมีความครบถวน ซ่ึงผลการประเมินไดแจงใหบุคลากรทุกสวนผาน

ทางการประชุมวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 1 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 1 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 - - 4 ขอ - - 4 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.2-1-1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

7.2-1-2  บันทึกเชิญเขารวม โครงการจัดการความรู เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย”  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.2-2-1 แผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2555 

7.2-3-1 บันทึกเชิญเขารวม โครงการจัดการความรู เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย”  

7.2-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2556 

7.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2556 

7.2-5-1 บันทึกเชิญเขารวม โครงการจัดการความรู เรื่อง “เทคนิคการสอนของอาจารย”  

7.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2556 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554  

 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถ

นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

  5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด  

ผลการดําเนินงาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยมีผูชวย

คณบดีฝายบริหารและธุรการ คณาจารย และบุคลากรท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับนิสิต คณาจารย และบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เพ่ิม
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ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานดานตางๆ ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ประสานงานให

เกิดความเขาใจ และยอมรับรวมกันในหมูคณาจารยและบุคลากรในระดับคณะ ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําไปใช

ใหเกิดประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ (7.3-1-1) ท้ังนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดจัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54- ก.ย. 55) (7.3-1-2) ท้ังยังมีระบบดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริหารจัดการ และการบริการวิชาการ เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรทุกทานสามารถนําไปใชประโยชนในสวนงานของ

ตนได (7.3-1-3) 
  

 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอยางนอยตองครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ 

โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ซ่ึงขอมูลตางๆ ท่ีกลาว

มานี้สามารถนํามาใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพได โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

- ดานการจัดการเรียนการสอน ฝายการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรีราชาไดจัดทํา web page ดาน

ตางๆ เพ่ือบริการใหกับนิสิต http://reg.admin.src.ku.ac.th/ (7.3-2-1) 

- ดานการวิจัย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดจัดทําเว็บเพจดานงานวิจัย โดยมีโครงการวิจัยในป

การศึกษาตางๆ เพ่ือใชประกอบเปนขอมูลตอไป ท้ังนี้ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชาไดจัดทําระบบขอมูลประกันคุณภาพ

ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ในสวนของขอมูลการวิจัยซ่ึงสามารถนํามาใชเปนขอมูลได

เชนกัน http://researchcommittee4imc.wordpress.com   (7.3-2-2) 

- ดานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดใหนําระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และการ

บริหารงานบุคคล (ERP) เพ่ือใหสวนหนวยงานมีระบบการใชงานท่ีสอดคลองกัน และมีความถูกตอง ซ่ึงนักวิชาการเงิน

และบัญชี ซ่ึงอยูระหวางการอบรมการใชงาน เพ่ือนําระบบ ERP มาใชงานในวิทยาลัยฯ ตอไป (7.3-2-3) 
  

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

 คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศได  จัดทําแบบประเมินความถึงพอใจของผูใชระบบการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meeting) (7.3-3-1) เพ่ือทราบถึงการใชงานของระบบ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ

ระบบ ท้ังนี้คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศไดจัดทําสรุปแบบประเมินความถึงพอใจของผูใชระบบการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meeting) (7.3-3-2) เพ่ือทราบแนวทางการใชงานและแกปญหาตอไป 

 
  

http://reg.admin.src.ku.ac.th/�
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/�
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 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 จากการท่ีคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศไดทราบถึงความพึงพอใจของผูใชระบบการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meeting) จึงจัดทําแบบสอบถาม การใชระบบการใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (7.3-

4-1) และสรุปแบบสอบถามการใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (7.3-4-2) ซ่ึงมีปญหาในการใชงานระบบหลาย

ประเด็น ท้ังยังสํารวจความตองการใชงานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในอนาคต และขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือ

นํามาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการใชระบบของบุคลากร 

 5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  สงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด คือ ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(CHE QA Online System Version III) http://www.cheqa3.ku.ac.th/ (7.3-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 3 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 3 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ขอ บรรลุ 4 ขอ 

หมายเหต ุ:   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

http://www.cheqa3.ku.ac.th/�
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

7.3-1-2 แผนการดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54- 

ก.ย. 55) 

7.3-1-3 เว็บไซตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ www.imc.src.ac.th 

7.3-2-1 http://reg.admin.src.ku.ac.th/ 

7.3-2-2 http://researchcommittee4imc.wordpress.com 

7.3-2-3 คูมือการทํางานภาพรวมของระบบ ERP และคูมือการทํางานระบบแยกประเภทท่ัวไป 

7.3-3-1 แบบประเมินความถึงพอใจของผูใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meeting) 

7.3-3-2 สรุปแบบประเมินความถึงพอใจของผูใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  (E-meeting) 

7.3-4-1 แบบสอบถาม การใชระบบการใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  

7.3-4-2 สรุปแบบสอบถามการใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  

7.3-5-1 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online 

System Version III) http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย3ดานตาม

บริบทของคณะตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของคณะ  

http://www.imc.src.ac.th/�
http://reg.admin.src.ku.ac.th/�
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/�
http://www.cheqa3.ku.ac.th/�
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

- ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ  

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชนความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 

 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ  

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการประจํา

คณะเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ1ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน  

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีวิทยาลัย 

พาณิชยนาวีนานาชาติ  เปนประธานกรรมการ มีผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ เปนรองประธานกรรมการ มีผูชวย

คณบดีฝาย ตางๆ รวมเปน เปนกรรมการ และมีบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีเปนกรรมการและ ผูชวยเลขานุการ 

(7.4-1-1) 

  ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีหนาท่ี ดังนี้  

1. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ใหสอดคลองกับนโยบายและแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ดําเนินการวิเคราะห ระบุปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ   

3. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ   
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4. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการควบคุม

ภายใน ตามขอ 6 ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  เสนอตอคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 2.  มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบรบิทของ

คณะ จากตัวอยางตอไปนี้ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.4-2-1)  โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-2-2)  โดยมีปจจัย ดังนี ้

 

 

 
 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทํารายงาน ผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงและจัดทําลําดับความเสี่ยงและวิธีการลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการตอไป  (7.4-3-1) 
 

 ไดแก 

2.1 การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับนิสิตและบุคลากร โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติไดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหกับนิสิตโดยอาจารยชาวตางประเทศ และจัดใหมีทุนเพ่ือ

การเรียน/อบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 

2.2 การจัดหาท่ีฝกงานใหกับนิสิตสาขาวิทยาศาสตรการเดินเรือ โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

ไดจัดทําความรวมมือและสรางเครือขายผูประกอบการเรือพาณิชยกับหนวยงานทางเรือท้ังภาครัฐและเอกชน  

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือจัดหาเรือใหนิสิตฝกงานบนเรือ 1 ป เปนไปตามคุณสมบัติผูสมัครสอบ และนิสิต

สามารถสอบรับใบประกาศนียบัตรของกรมเจาทาได 

  

 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 และดําเนินการตาม

แผน (7.4-4-1)  
 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทําแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 และ

ดําเนินการตามแผน ท้ังนี้ไดรายงานตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชาแลว  

 (7.4-5-1) 
 

   6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  นําขอมูลจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  

ป 2554 (7.4-6-1) ขององคประกอบตางๆ มาพิจารณา เพ่ือปรับปรุงการจัดทําและปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบป

ถัดไป   

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนo บรรลุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  

   เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 5 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนo บรรลุ 4 คะแนน 

หมายเหต ุ:   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

7.4-2-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.10119/16048 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2555 จากสํานักงานตรวจสอบภายใน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

7.4-2-2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

7.4-3-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

7.4-5-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 

7.4-6-1 แผนบริหารความเสี่ยง ป 2555 

 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบงช้ีท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 4.00 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัย 

- 4.02 4.70 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 - 4.02 4.70 - ดี ดีมาก ดี บรรลุ ดี 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ)  
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   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 - 4.02 4.70 - ดี ดีมาก ดี บรรลุ ดี 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

13-1-1 ผลประเมินตัวบงชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร (คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน

และผูอํานวยการสํานัก) 

 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ดังนี้ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณจํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 5.00 5.00

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

ตัวบงชี้

7 7

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

หมายเหตุ

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ  

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะ

และบคุลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง

นอยปละ 2ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง 

  6. มี หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะท่ี

สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการไดแผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของ

คณะคณะควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกลยุทธและประเมิน

มูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใชซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีคณะใชใน

การดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถ

จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใดเชนรายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุน

สะสมของหนวยงานเงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกาหรือคณะจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆอีก

เพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของคณะ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน หรือแผนการเงินและงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ 2555 มีลักษณะตามวงจรการเงินและงบประมาณ  (8.1-1-1) ท่ีประกอบไปดวย 

 1. การจัดทําคําของบประมาณ 

 2. การบริหารงบประมาณ  

 3. การจัดทํารายงาน  
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 4 .การวัดผลการดําเนินงาน  

 5. การตรวจสอบ 

 

 ซ่ึงการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินนี้เปนการนํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรแลวมาวิเคราะหแสดงใหเห็นถึง

แหลงรายรับและแผนการใชจายของงบประมาณ  ดานการบริหารงบประมาณไดรวมไวในการจัดทํารายงานทางการเงิน  

ท่ีใชเปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานของระบบบัญชีและการเงินหนวยงานยอย สวนการวัดผลการดําเนินงานไดบอก

ถึงวิธีการวิเคราะหแผนรายรับ  และแผนคาใชจายกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีแผนการจัดทําคําของบประมาณท่ีทําไวเปนแผนการเงินและงบประมาณ

กําหนดการใชจายในหมวดคาใชจายตาง ๆ ไวอยางชัดเจน มีระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการเงินและงบประมาณ

โดยในสวนของเรื่องงานเงินรายไดมีการตรวจสอบระเบียบการเบิกจายเงินทุกประเภทกอนท่ีจะมีการจายเงินนั้นๆ 

นอกจากนี้ในเรื่องของคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนยังไดมีการเปรียบเทียบรายจายจริงกับคําของบประมาณท่ีไดจัดทําไว 

เพ่ือควบคุมการเบิกจายเงินในหมวดตาง ๆ เพ่ือมิใหเกินจากแผนท่ีจัดทําไวในคําของบประมาณ จัดทําแผนรายรับและ

แผนการใชจาย  จําแนกรายจายตามสํานักงบประมาณ  เพ่ือใหไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ  

เสนอรายงานตอกองคลัง  และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการขอมูล  นอกจากนี้ยังใชผลการดําเนินงานปรับแผนรายรับและ

แผนการใชจายใหสอดคลองกับความเปนจริง  ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา จะพิจารณาการใช

ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา กระบวนการไดมาซ่ึงทรัพยากร จะตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากการ

ทุจริต  คอรรัปชั่น  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา จึงไดดําเนินการตรวจสอบความครบถวนถูกตอง

ของเงินรายไดหนวยงาน และไดรับการตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนของหนวยงาน จากสํานักงานตรวจสอบภาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงผลการตรวจสอบเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ  

(8.1-2-1) 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดทําประกาศเรื่องระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนานิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ พ.ศ. 255 5 (8.1-2-2) เพ่ือใหการจัดสรรทุนพัฒนานิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ตลอดจน มีการจัดสรร

ทุนการศึกษาท้ังจากของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และหนวยงานภายนอกใหกับนิสิตในทุกปการศึกษา ไดแก 

2.1 ทุนการศึกษา “โครงการธารน้ําใจจาก ส.มก.สู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 1 ทุน 1 บณัฑิต” (8.1-2-3) 

2.2 ทุนการศึกษา โครงการ “80 พรรษา มหาราชินี” ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555   (8.1-2-4)  

2.3 ทุนการศึกษา โครงการ “80 พรรษา มหาราชินี” ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555 (8.1-2-5) 

2.4 ทุนการศึกษาสนับสนุนสําหรับโครงการพัฒนาหุนยนตใตน้ํา  (8.1-2-6) 

2.5 ทุนการศึกษาพระราชทาน  “ทุนภูมิพล” ประจําปการศึกษา 2555 (8.1-2-7) 
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สําหรับการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน

เพ่ือพัฒนาบุคลากร เพ่ือพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรตอไป  (8.1-2-8)  

 

 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน หรือแผนการเงินและงบประมาณ มีลักษณะ

ตามวงจรการเงินและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2555   และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ

การพัฒนาคณะและบคุลากร (8.1-3-1) 

 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยางนอยปละ  

2 ครั้ง 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 3 เดือน โดยจะรายงานท้ังหมด  

4 ไตรมาสใน 1 ป  ซ่ึงในการจัดทํารายงานรายไตรมาส  ประเภทรายงานทางการเงินประกอบไปดวย การจัดทํางบ

รายรับรายรายจาย  งบดุล  ซ่ึงการจัดทําจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันหลังจากสิ้นไตรมาส  (8.1-4-1) 

 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทํารายงานประจําเดือน ซ่ึงเปนชองทางรายงานผลการดําเนินการให

ผูบริหารทราบ  โดยจะแจงใหผูบริหารทราบในคราวประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา (8.1-5-

1)  

จึงสามารถนําขอมูลจากรายงานบัญชีประจําเดือนมาวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง  

 

 6. มี คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใช

เงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในหนวยงานยอย  ทําหนาท่ีดําเนินการ

ตรวจสอบ  ดานการเงินและงบประมาณ และไดรับการตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนของหนวยงาน จากสํานักงาน

ตรวจสอบภาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงผลการตรวจสอบเปนไปดวยความถูกตอง

ตามระเบียบ (8.1-6-1) 

 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดทํารายงานประจําเดือน ซ่ึงเปนชองทางรายงานผลการดําเนินการให

ผูบริหารทราบ  โดยจะแจงใหผูบริหารทราบในคราวประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา  

ในทุกๆ เดือน (8.1-7-1) ซ่ึงการจัดทํานั้นจะจัดทําภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือน  ซ่ึงผูบริหารสามารถนํารายละเอียด

ของรายงานประจําเดือนมาใชในการวางแผนและตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

8.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

8.1-2-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.307.10119/141  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 เรื่องแจงกําหนดการ

ตรวจสอบการใชจายกองทุนของหนวยงาน 

8.1-2-2  ประกาศเรื่องระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนานิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พ.ศ. 2555  

8.1-2-3 ทุนการศึกษา “โครงการธารน้ําใจจาก ส.มก.สู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 1 ทุน 1 บณัฑิต” 

8.1-2-4 ทุนการศึกษา โครงการ “80 พรรษา มหาราชินี” ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555   

8.1-2-5 ทุนการศึกษา โครงการ “80 พรรษา มหาราชินี” ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555  

8.1-2-6 ทุนการศึกษาสนับสนุนสําหรับโครงการพัฒนาหุนยนตใตน้ํา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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8.1-2-7 ทุนการศึกษาพระราชทาน  “ทุนภูมิพล” ประจําปการศึกษา 2555  

8-1-2-8 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

8.1-3-1 แผนกลยุทธทางการเงิน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 

8.1-4-1 แฟมแผนรับจริงจายจริงรายไตรมาส 

8.1-5-1 รายงานการประชุมวิทยาลัย  

8.1-6-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.307.10119/141  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 เรื่องแจงกําหนดการ

ตรวจสอบการใชจายกองทุนของหนวยงาน 

8.1-7-1 รายงานการประชุมวิทยาลัย  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ ดังนี้  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพจํานวน 1 ตัว

บงชี้ มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หนวย

2555 2556

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ขอ 9 9 5.00 5.00

ตัวบงชี้

9 9

ผลการดําเนินงาน ป 2555

ประเมินตนเอง กรรมการ

เปาหมาย

กรรมการ

คะแนนผลการประเมิน

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

หมายเหตุ

ประเมิน

ตนเองผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554  
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของคณะตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวนประกอบดวย1 ) การ

ควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกัน

คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผูใช

บัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย

และมีกิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึนและ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดทําคูมือตัวบงชี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับคณะวิชา ป 2554 ( 9.1-1-1) แจกใหกับทุกคณะวิชาท่ีมีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการจัดทํา

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ( 9.1-1-2) และ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ( 9.1-1-3) มีการกําหนดกระบวนการ

จัดทําประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-4) และมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

กระบวนการท่ีกําหนด 

 

 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดใหความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนอยางยิ่ง และ

มีการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html  

(9.1-2-1) 

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยกําหนดใหมีการ

ดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรูและตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา  

 3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ  

 4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ท่ีสะทอนเปาหมาย พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัย

และหนวยงาน โดยสะทอนอัตลักษณและการปฏิบัติบัติงานจริง 
 

  3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของคณะ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.1.1 รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองในระดับสากล โดยดูรายละเอียดได 

ในองคประกอบที่ 2 (9.1-3-1) 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.1.1 รอยละของงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีทางทะเล โดยดูรายละเอียดไดในองคประกอบท่ี 4  

(9.1-3-2) 
 

 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1 ) การควบคมุ 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน  CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html�
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 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณ

ครบถวน โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และไดจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง (9.1-4-1) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพประจําป ท้ังนี้เม่ือวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (9.1-4-2)  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแลว  จึงไดจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองฉบับแกไขสงใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามเวลาท่ีกําหนด   

 หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 255 4 และจัดสงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร (9.1-4- 3) รวมท้ัง  

มีการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเปนระยะ (9.1-4- 4) โดยจัดทํา แผนการ

ดําเนินการแตละองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาใหผูเก่ียวของดําเนินการ  
 

 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน โดยจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  (9.1-5-1) โดยมีการจัดทําคําสั่ง

อาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2555 (9.1-5-2) และการจัดโครงการจัดซ้ืออุปกรณภาคปลาย 2555 (9.1-5-3) ของ

สโมสรนิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ซ่ึงมีการนําขอมูลของปญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการและหาแนว

ทางแกไขปญหาตอไป และไดนําผลการประเมินมาพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555 (9.1-5-4) 
 

 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ

คุณภาพ 

 วิทยาเขตศรีราชา มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูล

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบ และสนับสนุนใหทุกหนวยงานใชระบบ

สารสนเทศของวิทยาเขตศรีราชา ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติไดปอนขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ ลงในเว็บ

ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตศรีราชา  

http://qa.src.ku.ac.th/ เพ่ือเปนฐานขอมูลในระบบ

สารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 

 ตลอดจน มีการสรางลิงคของขอมูลท่ีมีประโยชนเพ่ือใหบุคลากรทุกสวนงานภายในสามารถใชรวมกัน เชน 

งานวิจัยของวิทยาลัย http://researchcommittee4imc.wordpress.com/ ขอมูลดานการเรียนการสอนและขอมูล

http://researchcommittee4imc.wordpress.com/�
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ตางๆ เพ่ือใหนิสิตนําไปใชประโยชน งานประกันคุณภาพวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ http://www.imc. 

src.ku.ac.th/nisit.html , http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html  
 

 7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และ

ผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดใหมีระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งการบริการ

ศึกษา โดยการมีสวนรวมท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ดังนี้ 

 

 7.1   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน หนวยงาน

สนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปการศึกษา 2554 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

คุณภาพ ใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะตางๆ โดยในปการศึกษา 2554 มี

คณบดีคณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา เปนประธานคณะกรรมการ  มี

อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมเปนคณะกรรมการ 

(9.1-7-1) ตลอดจนมีการเชิญหนวยงานภายนอก (ผูใชบัณฑิต) ศิษยเกา 

และนิสิตในการเขารับการสัมภาษณเพ่ือสอบถามความพึงพอใจในดานตางๆ 

ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือใหวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาตินําขอมูลไปปรับปรุง

ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนิสิตมากข้ึน 

 7.2  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหนิสิตมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษา จากการประเมินผล

ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา (9.1-7-2) การประเมินการเรียนการสอนของนิสิต (9.1-7-3) และ การ

ประเมินความพึงพอใจดานบริการตางๆ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (9.1-7-4) 

 

 8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมรวมกัน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติสนับสนุนใหนิสิตมีกิจกรรมเครือขายรวมกับสถาบันอ่ืนๆ เชน การแขงขันกีฬา 

Seaman game ท่ีมีเครือขายรวมกับสถาบันอ่ืนๆ คือ นิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  นิสิตจากคณะโลจิสติกส  

มหาวิทยาลัยบูรพา และนักศึกษาจากศูนยฝกพาณิชยนาวี จ.สมุทรปราการ เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธ  และสราง

เครือขายชาวเรือ  

 ท้ังนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการสรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย ดังนี้. 
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8.1 นางสาวสายชล เต็มพรอม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

บคุลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา  ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ ไดเขารวมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง   

การประกันคุณภาพการศึกษา  : สูมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

อาเซียน ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคารศูนยการประชุม  อิม

แพ็ค ฟอรัม่ ศูนยแสดงสินคา  และการประชมุอิมแพ็คเมืองทองธานี  

เม่ือวันท่ี 29 - 30 พฤศจกิายน 2555 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ  เพ่ือ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  เครือขาย

ความรวมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย  ซ่ึงจะนําไปสูการ

จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป (9.1-8-1) 

 8.2 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเปนคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ของคณะตางๆ ดังนี้ นางสาวสายชล เต็มพรอม เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน สํานักวิทยบริการ (9.1-8-2) 

 8.3 การสรางเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ โดยการเชิญคณะกรรมการประกัน

คุณภาพจากภายนอกและภายใน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ให

ขอแนะนํา ขอเสนอแนะตางๆ กับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (9.1-

8-3) 

 8.4 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู งานดานกิจการนิสิต ประกอบเปนขอมูล ดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือใหเกิดการรวมมือในดานตางๆ ของ

ท้ังสองสถาบันในอนาคตตอไป   

 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการจัดทําคูมือตัว

บงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา ป 2554 -2555 (9.1-9-1) แจกใหกับทุกหนวยงานท่ีมีการเรียน

การสอน ในสวนวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดปฏิบัติตามคูมือดังกลาว และมีแนวปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยจัดทํากระบวนการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และไดเผยแพรใหบุคลากรทุกคน

ภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดรับทราบและถือปฏิบัติ (9.1- 9-2) รวมทั้งนํากระบวนการประกันคุณภาพนี้

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกท่ีเขามาศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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9.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ตอนรับคณะศึกษาดูงาน  จากสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

ทะเลลึก  เม่ือวันอังคารท่ี  19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.  

พล.ร.อ. สุพิทย อํานวย คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  พรอมท้ัง

ผูทรงคุณวุฒิ  ใหการตอนรับ ผอ.ภัทรา เลิศวิทยาประสิทธิ  และนางสาว

โสภณา  บุญญาภิวัฒน  อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยปีระมงทะเลลกึ  พรอมดวยคณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยปีระมงทะเลลกึ  ณ หองประชุม  วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือศึกษา  

ดูงานดานการเรียนการสอนและอุปกรณเครื่องมือท่ีใชในการเรียนการ

สอนท่ีไดมาตรฐานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  พรอมท้ังแลกเปลี่ยนขอมูลและหารือแนวทางในการจัดทําราง

บันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือการพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนตอไปของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ก็ขอรวมแสดงความ

ยินดีแกผูท่ีสําเร็จการศึกษามา ณ โอกาสนี้ดวย  
 

9.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ตอนรับคณะอาจารยและนิสิต 

จากมหาวิทยาลัยเอเซียน   เม่ือวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ณ หอง

ประชุม ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ 10 ป พล.ร.อ.สุพิทย 

อํานวย คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ อาจารย บคุลากร 

และนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหการตอนรับ รศ.ดร.สาโรช 

อังสุมาลิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารยและนิสิตจาก

มหาวิทยาลัยเอเซียน จํานวน 30 คน เขาศึกษาดูงานโดยเปนการแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

  9.3 คณะศึกษาดูงานจาก กองเรือยุทธการ  เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 

พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พล.ร.อ. 

สุพิทย อํานวย คณบดี และ น.อ.สมชาติ ไกรลาสสุวรรณ อาจารย

ปกครอง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใหการตอนรับ ขาราชการ

จากกองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเขาศึกษาดูงานและเยี่ยม

ชมหองปฏิบัติการ ท่ีทางวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดเตรียมการ

นําเสนออุปกรณท่ีทันสมัยท่ีใชในการเรียนการสอน ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
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9.4 คณะอาจารยและนิสิต  จากประเทศญี่ปุน ดูงานวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ  เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 

14.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  พล.ร.อ.สุพิทย อํานวย คณบดี 

อาจารยและบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ใหการตอนรับ

คณะอาจารยและนิสิต  จาก Tokyo University of Marine 

Science and Technology (TUMSAT) , Faculty of Fisheries 

KAGOSHIMA UNIVERSITY , Research Institute for Humanity 

and Nature (RIHN) จากประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิด และเขาเยี่ยมชมดู

หองปฎิบัติการของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

9.5 อธิการบดี  World Maritime University เขาเยี่ยมชมวิทยาลัย

พาณิชยนาวีนานาชาติ โดย เม่ือวันท่ี  1 กุมภาพันธ  พ.ศ.2556 เวลา 

09.00 น. ณ หองประชุม วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา  พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย คณบดี 

ผูทรงคุณวุฒิ  และอาจารย  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ใหการ

ตอนรับ Professor Bjorn Kjerfve, Ph.D. อธิการบดี World Maritime 

University ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูท่ีสวีเดน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือแนวทาง

จัดทําความรวมมือและใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ  แหลงทุน รวมท้ังการทําวิจัย  และรับนิสิต อาจารย เขาศึกษา

แลกเปลี่ยน  จากนั้น เขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  สุดทายไดเชิญคณะผูบริหาร

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไปเยี่ยมชม  World Maritime University ใน

โอกาสตอไป 
      9.6 ตอนรับ บริษัท NKY Shipmanagement เยี่ยมชมวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ เม่ือวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  พล.ร.อ.สุพิทย  อํานวย คณบดีผูทรงคุณวุฒิ  

อาจารยและบุคลากร ใหการตอนรับ Mr.Deepak Arora , Capt. Kenji Hongan , 

Capt. Thammarak Tanjana , Capt. Meena Sudlar จาก NKY 

Shipmanagement ซ่ึงเปนการพาณิชยนาวีท่ีมีสายการเดินเรือขนาดใหญอันดับ

หนึง่ของโลก เขาเยี่ยมชมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ติดตามความ พรอมในการเรียนการสอนและการฝกของนิสิต  ในหองฝกปฎิบัติการ

ตางๆ เพ่ือประเมินศักยภาพและวางแผนหารือการสนับสนุนเยาวชนไทยในการประกอบอาชีพคนประจําเรือ 

เกณฑการประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 8 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 8 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9.1-1-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา ป 2554-2555 

9.1-1-2 คําสั่งท่ี 19/2555 เรื่อง ยกเลกิและแตงตั้งผูชวยคณบดี 

9.1-1-3 คําสั่งท่ี 56/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-1-4 กระบวนการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

9.1-2-1 http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html 

9.1-3-1 ตัวบงชี้ท่ี 2.1.1  รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองในระดับสากล 

9.1-3-2 ตัวบงชี้ท่ี 4.1.1 รอยละของงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีทางทะเล 

9.1-4-1 รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประปการศึกษา 2554 

9.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําป

การศึกษา 2554 

9.1-4-3 แบบฟอรมแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)  

9.1-4-4 แบบฟอรมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02) 

9.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02)  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html�
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9.1-5-2 คําสั่งคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 

9.1-5-3 เลมปดโครงการจัดซ้ืออุปกรณภาคปลาย 2555 จัดโดยสโมสรนิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ 

9.1-5-4 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2555-2559 

9.1-7-1 คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554  

9.1-7-2 ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา  

9.1-7-3 การประเมินการเรียนการสอนของนิสิต 

9.1-7-4 การประเมินความพึงพอใจดานบริการตางๆ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

9.1-8-1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สูมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 

9.1-8-2 บันทึกพิจารณาเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทย

บริการ 

9.1-8-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

คณะวิชา สํานัก สถาบัน หนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปการศึกษา 2554 

9.1-9-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา ป 2554-2555 

9.1-9-2 กระบวนการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 4.00 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตน

สังกัด 

3.55 4.29 4.45 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.55 4.29 4.45 ดี ดี ดี ดี บรรลุ ดี 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันในสวนของหมายเหตุ) 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 3.55 4.29 4.45 ดี ดี ดี ดี บรรลุ ดี 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2553 

15-1-2 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 

15-1-3 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน  

 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก 

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ

ดานตางๆ และมุมมอง ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีตัวบงชื้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร24  

ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณี  

ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย และ

พัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

0.00–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51–5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 24  

ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.34 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม9 องคประกอบคณุภาพ (ป.2) 

ประเมิน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 3.21 3.21 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.00 3.51 3.63 4.00 3.51 3.63 4.08 4.08 3.51 3.92 3.95 3.95 3.51 3.83

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา

นิสิต
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 4.06 4.06 - 4.06 4.06 4.67 4.67 4.06 4.36 4.67 4.67 4.06 4.36

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม
- - 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 5.00 4.50

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67

องคประกอบที่ 7 การบริหารและ

จัดการ
- - 5.00 5.00 5.00 4.25 4.25 4.25 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 5.00 5.00 4.70 4.94 4.25 4.25 4.70 4.34

องคประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.59 4.59 - 4.37 4.37 5.00 5.00 4.59 4.80 5.00 5.00 4.37 4.69

เฉลี่ยภาพรวม 3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี

องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า

ประเมินตนเอง กรรมการประเมินตนเอง

ผลผลิต รวม

คะแนนการประเมินเฉลี�ย ปีการศึกษา 2555

กรรมการประเมินตนเอง กรรมการ

กระบวนการ

 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน สามารถสะทอน

ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา อยูในระดับพอใช 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา อยูในระดับดีมาก 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา อยูในระดับดี  

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา อยูในระดับดีมาก  

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติพบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผลการ

ประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4. 46 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

ประเมิน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - - - - - - - 4.00 4.04 4.03 4.00 4.04 4.03 4.00 4.00 4.04 4.03 4.00 4.00 4.04 4.03

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา

3.65 3.65 4.82 4.81 4.82 4.65 4.63 4.65 - 4.25 4.25 - 4.36 4.36 4.60 4.58 4.25 4.51 4.46 4.43 4.36 4.43

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิ

บาลของการบริหารการอุดมศึกษา

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.71 4.71 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 5.00 5.00 4.70 4.96 4.71 4.71 4.70 4.71

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของ

การบริหารการอุดมศึกษา

3.65 3.65 4.70 4.67 4.70 4.60 4.56 4.60 - 4.17 4.14 - 4.30 4.30 4.40 4.36 4.17 4.33 4.33 4.28 4.30 4.32

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.06 4.06 - 4.06 4.06 5.00 5.00 4.06 4.43 4.00 4.00 4.06 4.03

เฉลี่ยภาพรวม 3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555มาตรฐาน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

ผลผลิต

ประเมินตนเอง กรรมการ

รวม

 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

มาตรฐานแตละดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ดังนี้  

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตพบวา อยูในระดับตองปรับปรุง 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา อยูในระดับดี 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา อยูในระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมอง

การบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน 

และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินได

คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

ประเมิน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

- - 4.86 4.83 4.86 4.57 4.50 4.57 4.00 4.27 4.22 4.00 4.52 4.42 4.75 4.71 4.27 4.59 4.50 4.43 4.52 4.51

5.00 5.00 4.78 4.78 4.78 4.67 4.67 4.67 - 4.57 4.57 - 4.52 4.52 4.80 4.80 4.57 4.74 4.70 4.70 4.52 4.65

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

2.31 2.31 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 3.65 3.65 - 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.15 3.15 3.65 3.40

3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี

รวมปจจัยนําเขา

ประเมินตนเอง กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555

กระบวนการ ผลผลิต

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ

 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแตละ

ดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติดังนี้ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา อยูในระดับดี 

2. ดานกระบวนการภายใน พบวา อยูในระดับดีมาก 

3. ดานการเงิน พบวา อยูในระดับดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา อยูในระดับพอใช 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมอง

ดานมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  

และมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา   โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก

มาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได

คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

ประเมิน กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและ

ความพรอมในการจัดการศึกษา

3.21 3.21 4.90 4.90 4.90 4.60 4.60 4.60 - 3.91 3.91 - 3.84 3.84 4.51 4.51 3.91 4.40 4.28 4.28 3.84 4.20

   1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

   2) ดานวิชาการ 2.31 2.31 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 2.44 2.44 - 2.44 2.44 3.72 3.72 2.44 3.51 3.72 3.72 2.44 3.51

   3) ดานการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

   4) ดานการบริหารจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.65 4.65 - 4.54 4.54 5.00 5.00 4.65 4.91 4.50 4.50 4.54 4.51

2. มาตรฐานดานการดําเนินการ

ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.78 4.75 4.78 4.56 4.50 4.56 4.00 4.25 4.22 4.00 4.36 4.32 4.73 4.70 4.25 4.51 4.55 4.50 4.36 4.46

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.67 4.75 4.00 4.04 4.03 4.00 4.04 4.03 4.80 4.75 4.04 4.58 4.60 4.50 4.04 4.44

   2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 4.06 4.06 - 4.06 4.06 4.67 4.67 4.06 4.36 4.67 4.67 4.06 4.36

   3) ดานการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม

- - 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 5.00 4.50

   4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67

เฉลี่ยภาพรวม 3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี

กรรมการ

กระบวนการ

ประเมินตนเอง กรรมการ

ปจจัยนําเขา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555

ผลผลิต รวม

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง

 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุก

ดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติดังนี้ 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

- ดานกายภาพ อยูในระดับดีมาก 

- ดานวิชาการ อยูในระดับพอใช 

- ดานการเงิน อยูในระดับดีมาก 

- ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย. 

- ดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับดี 

- ดานการวิจัย อยูในระดับดี 

- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม อยูในระดับดี 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ  
 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติสามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ี

ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานตามข้ันตอนอยางเปนระบบ 

2. ผูบริหารใหความสําคัญในดานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 

  แนวทางเสริม  

- 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ระบบการจัดเก็บเอกสารมีความสับสน  

2. ระดับผูปฏิบัติงานไมคอยเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงไมครบทุกตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ  
 

  ขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีมีความชัดเจน  

2. ควรจัดอบรมการประกันคุณภาพใหผูปฏิบัติงานเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหครบถวนทุกตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ  
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

 -  
 

ขอสังเกต 

 -  

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 จุดแข็ง 

1. หลักสูตรการศึกษาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

2. มีผลงานการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรูภายในหองเรียนกับนอกหองเรียนในรูปลักษณะของ

โครงการวิจัย และโครงงานพิเศษกอนสําเร็จการศึกษา 

3. ผูสําเร็จการศึกษาเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

4. การบริการดานกายภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

มีความพรอมท่ีจะใหบริการแกผูเรียน 
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5. มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และนําผลการประเมินมาใชประโยชน  
 

แนวทางเสรมิ 

1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

ของตลาดแรงงาน 

2. มีสงเสริมการมีสวนรวมของนิสิตในโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ ใหมีผลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐปรากฏอยางเปนรูปธรรม 

3. ศึกษาความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิต และบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิผล 

4. เพ่ิมศักยภาพการบริการดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ให

มีความพรอมตอการใชในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของนิสิตใหมากยิ่งข้ึน 

5. สงเสริมการรายงานการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย โดยพิจารณาขอมูลจากผล

การประเมิน คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยท่ีนิสิตเปนผูประเมิน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดเก็บเอกสารหลักฐานและรองรอยประกอบการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนเกณฑมาตรฐาน แตละ

มาตรฐานอยางเปนระบบ มีระเบียบ ดูเรียบรอยสวยงาม มีความปลอดภัย และสะดวกตอการนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการใชภาษาอังกฤษใหกับนิสิตใหมีความเขมแข็งและกลาหาญท่ี

จะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

3. เพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือเพ่ือความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ 

4. วิทยาลัยฯ ยังไมมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจึงทําใหไมมีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทํา

บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 
  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานและรองรอยประกอบการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนเกณฑมาตรฐานแตละ

มาตรฐานอยางเปนระบบ มีระเบียบ ดูเรียบรอยสวยงาม มีความปลอดภัย และสะดวกตอการนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน 

2. ควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการใชภาษาอังกฤษใหกับนิสิตใหมีความเขมแข็งและกลา

หาญท่ีจะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล

เรือ 

3. ควรเพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือเพ่ือความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ 
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4. ผลักดันใหมีการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะกาวไปสูสถาบันวิจัย 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

 -  
 

ขอสังเกต 

 -  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 

- คณาจารยของวิทยาลัยฯ ใหความใกลชิดและดูแลนิสิตเปนอยางดี  พรอมท้ังสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกประกอบการเรียนการสอน เชน การสอนเชื่อมทอในทะเล เพ่ือเสริมกับวิชาพ้ืนฐานท่ีเรียนอยู 
 

แนวทางเสรมิ 

    -  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- ขาดขอมูลปอนกลับจากศิษยเกาท่ีเปนประโยชนตอนิสิตและปจจุบันบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
 

 ขอเสนอแนะ 

- ควรสรางกระบวนการใหศิษยเกาท่ีมีประสบการณจากการทํางานมาถายทอดหรือใหขอมูล /ความรู (KM)  

ท่ีเปนประโยชนตอนิสิตปจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

   - คณาจารยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงดานวิชาการและเทคโนโลยี และจัดใหมีการสอนเสริมแกนิสิต

เพ่ิมเติม 
 

ขอสังเกต 

    - 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 3 

ตัวบงชี้ และ สมศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย 4.36  

ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.36  ไดคุณภาพระดับดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน 

ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 
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จุดแข็ง 

- อาจารยมีศักยภาพในการหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเปนจํานวนมาก 
 

แนวทางเสรมิ 

          - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. นักวิจัยของวิทยาลัยฯ ท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนาโครงการยังมีไมมาก 

2. การสรางทีมวิจัยของวิทยาลัยฯ ยังมีนอย 

3. ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติมีนอย 

4. ผลงานท่ีนําไปใชประโยชนยังมีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยท้ังหมด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหมีการสรางนักวิจัยหนาใหมใหกับคณาจารยวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาเปนหัวหนาโครงการได 

2. ควรสรางทีมนักวิจัยโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนพ่ีเลี้ยงและดึงนักวิจัยรุนใหมมารวมทีมวิจัย  

3. ควรผลักดันใหมีการสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือสามารถตีพิมพผลงานในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

4. ควรสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคไปใชประโยชนใหมากข้ึน 

5. สงเสริมใหอาจารยนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใหเพ่ิม

มากข้ึน 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

  - 
 

ขอสังเกต 

- 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 

- มีโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยทางทะเล และโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ สามารถสรางความเขมแข็งตอชุมชนได 
  

แนวทางเสรมิ 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- การมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกรยังมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการ ไมครบวงจร

คุณภาพ 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีมีความยั่งยืนและสงผลใหองคกรมีความเขมแข็งและสามารถ

พ่ึงพาตัวเองไดใหเห็นโดยประจักษ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการคัดสรร จัดทําแผนใหชัดเจน 

2. ควรนําความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการถายทอดและเผยแพรสูบุคลากร และสูสาธารณชน เพ่ือใหเปน

ความรูและประชาสัมพันธผลงานของวิทยาลัยฯ และเปนประโยชนตอสังคม 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

          - 
 

ขอสังเกต 

 -  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
  

แนวทางเสรมิ 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  - 
 

ขอเสนอแนะ 

- สงเสริมและหาเวทีใหนิสิต บุคลากร หรือวิทยาลัย สามารถเขารวมประกวดผลงาน หรือไดรับการยกยอง

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

         - 

ขอสังเกต 

         - 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

1. มีการบริหารจัดการท่ีตรงตามวัตถุประสงค 

2. มีการติดตามทุกตัวบงชี้ทําใหสะดวกในการประเมินผล  
  

แนวทางเสรมิ 

  - 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เอกสารประกอบการประเมินฯ ไมครบโดยเฉพาะดานสารสนเทศ  

2. ยังไมมีการกําหนดและพัฒนาองคความรูดานการวิจัย 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรรวบรวมเอกสารประกอบใหครบโดยเฉพาะดานสารสนเทศ  

2. ควรมีการพัฒนาองคความรูดานวิจัยของวิทยาลัยเพ่ือเปนแหลงเรียนรู มีการถายทอดประสบการณ 

แลกเปลี่ยนทักษะดานวิจัยใหกับอาจารยรุนใหม 

3. ควรจัดทําตารางประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดรับการวิเคราะหให

ชัดเจน และครอบคลุมบริบทของวิทยาลัยฯ อยางนอย 3 ดาน 

4. ควรนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พรอมขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ไปปรับแผนและวิเคราะห พรอมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 

  - 
 

ขอสังเกต 

  - 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 

1. มีการจัดหารายไดเสริมท่ีมาก 

2. มีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
  

แนวทางเสรมิ 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- การวิเคราะหคาใชจายอยางตอเนื่องและนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงระบบการเงินอยางมี            

ประสิทธิภาพ  
 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมีการวิเคราะหคาใชจายอยางตอเนื่องและนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงระบบการเงินใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 
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ขอสังเกต 

- 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

จุดแข็ง 

- ผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพมีความมุงม่ัน และความตั้งใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 

แนวทางเสรมิ 

         - จัดทําระบบการมอบหมายงานท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานปกติ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. พัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนในการ

มีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

2. สงเสริมการจัดการความรู (KM) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

3. พัฒนาทีมงานเพ่ือสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพ 

4. การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับระบบและกลไกท่ีสอดคลองกับพันธกิจตางๆ ยังไมชัดเจน  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับคณาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุนในการมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

2. ควรสงเสริมการจัดการความรู (KM) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  

3. ควรพัฒนาทีมงานเพ่ือสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพ 

4. ควรมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับระบบและกลไกท่ีสอดคลองกับพันธกิจตางๆ ใหชัดเจน 
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

         - 

ขอสังเกต 

         - 
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บทท่ี 4 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ตามรอบป

การศึกษา 2553 เม่ือวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2554 นั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดจัดทําแผนพัฒนา

ปรบัปรงุฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ปรบัปรงุฯ (สปค.02) และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลวทุกกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)  

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

รายงาน ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2555 

 

8. ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

(Executive Summary)

- ควรพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อสงเสริมการ

ทํางานวิจัยควบคูกับการเรียนการ

สอน

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ อยู

ระหวางการจัดทํา 

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

- หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

จํานวน 1 หลักสูตร

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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8. ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน  วัตถุประสงค และ

แผนงาน

- ควรมีการจัดทําแผนและแยกแผน

ใหชัดเจน สอดคลองระหวางแผน

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ การ

ประเมินผลแผน และการนําผลไป

ยกระดับแผน  (ตัวบงชี้ที่ 1.1)

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติยัง

ไมไดแยกแผนให

ชัดเจน สอดคลอง

ระหวางแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ การ

ประเมินผลแผน 

และการนําผลไป

ยกระดับแผน

-แยกแผนให

ชัดเจนและ 

สอดคลองระหวาง

แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ 

การประเมินผล

แผน และการนํา

ผลไปยกระดับแผน

-จัดทําโครงการ 

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการจัดทํา

แผนกลยุทธประจําป

การศึกษา 2556

-แผนกลยุทธ 

ประจําป

งบประมาณ 2556  

                     '- 

แผนปฏิบัติการ 

ประจําป

งบประมาณ 2556

120,000.00 ผูชวยคณบดีฝาย

บริหารและธุรการ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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องคประกอบที่ 2                     

การผลิตบัณฑิต

1. วิทยาลัยฯ ยังมีอุปสรรคเรื่อง

ตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิของ

คณาจารยซึ่งตองใชเวลาในการ

พัฒนา จึงควรจัดทําแผนพัฒนา

สายวิชาการใหมีความชัดเจนใน

เรื่องของหลักสูตรที่จะตองเขารับ

การอบรม/การขอตําแหนงทาง

วิชาการตามชวงเวลาในระดับ

รายบุคคล และมีกระบวนการ

กระตุนและสรางขวัญกําลังใจใน

การสรางผลงานและเตรียมความ

พรอมเปนระยะๆ

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติยัง

ไมไดทําแผนพัฒนา

สายวิชาการ

-จัดทําแบบสํารวจ

การฝกอบรม  

เพื่อทราบความ

ตองการฝกอบรม

ของแตละบุคคล 

และนําไปจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลาก

 และแผนการขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการของ

อาจารยแตละคน

ตอไป

จํานวนอาจารยที่

ไดรับตําแหนงทาง

วิชาการสูงขึ้น

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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2.  ขาดระบบติดตามการนํา

ความรูและทักษะที่คณาจารยและ

บุคลากรไดรับการพัฒนาไปใชใน

การเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานจริงอยางเปนรูปธรรม

จึงควรมีประกาศแนวทางในการ

ติดตามการนําความรูและทักษะ

หลังการอบรมไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนของคณาจารยและ

การปฏิบัติงานของบุคลากรที่

ชัดเจน เชน การรายงานผลการนํา

ความรูไปใชในระยะ 3-6 เดือน

หลังการอบรม หรือ การจัดการ

ความรูแลกเปลี่ยนประสบการณ 

(KM)

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติยัง

ไมไดจัดทําระบบ

ติดตามการพัฒนา

บุคลากร

-จัดทําแบบการ

ติดตามการพัฒนา

บุคลากร

-บุคลากรมีผลการ

ปฏิบัติงานดีขึ้น

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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3.   ขาดแผนการพัฒนาอาจารย

ดานเทคนิคการสอนและการวัด

ประเมินผลในการเรียนการสอนจึง

ควรกําหนดเสนทางการพัฒนา

ความรูที่จําเปนใหกับคณาจารยรุน

ใหมที่ยังไมเคยเขารับอบรมดาน

เทคนิคการเรียนการสอนและการ

วัดประเมินผล

-มหาวิทยาลัยเกษตร

 ศาสตรมีโครงการ

ใหอาจารยใหมเขา

รับการอบรมดาน

เทคนิคการเรียนการ

สอนและการวัด

ประเมินผลเปน

ประจําทุกป

-วิทยาลัยฯ มีการ

กําหนดนโยบาย

และแผน เพื่อให

อาจารยทุกทานได

เขารับการอบรม

ทางดานเทคนิค

การเรียนการสอน

และการ

ประเมินผลการ

สอนที่ชัดเจน

-จํานวนอาจารยที่

เขารับการอบรม   

ปการศึกษา 2555

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ

4.   ขาดการจัดทํา มคอ. 3 และ 5

 ใหครบถวนทุกรายวิชาที่เปดสอน

ของทุกหลักสูตรดังนั้นควรกําหนด

มาตรการเรงรัดกวดขันให

คณาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา

มคอ. 3 และ 5 ใหครบถวนเพื่อให

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาโดยอาจผูกกับมาตรการ

- วิทยาลัยฯ มี

เจาหนาที่ที่

รับผิดชอบในการให

คณาจารยจัดทํา 

มคอ. 3 และ 5

- มีมาตรการ

ติดตามการจัดทํา 

มคอ. 3 และ 5 ให

ครบถวนทุก

รายวิชาที่เปดสอน

 -  มคอ. 3 และ 5 

ครบถวนทุกรายวิชา

ที่เปดสอน

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            263 
 

8. ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. การประเมินการเรียนการสอน

โดยนิสิตในบางรายวิชายังมี

จํานวนนิสิตเขาประเมินนอยกวา

รอยละ 70  จึงควรตรวจสอบ

จํานวนนิสิตที่เขาประเมินการสอน

ออนไลนใหครบทุกรายวิชาและไม

นอยกวารอยละ 70

- ระบบการใหนิสิต

เขาประเมิน ตอง

ไดรับความ

อนุเคราะหจาก

สํานักงานวิทยาเขต

ศรีราชา ซึ่งเปน

ผูจัดทําระบบ

- จัดทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะห

จากสํานักงาน

วิทยาเขตศรีราชา 

ในการ

ประชาสัมพันธให

นิสิตเขาประเมิน

ใหครบทุกรายวิชา

- นิสิตเขาประเมิน

ครบทุกรายวิชา 

และมีผลการ

ประเมินไมนอยกวา

รอยละ 70

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ

6. ควรปรับปรุงดัชนีวัดความสําเร็จ

ของโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นิสิตใหสะทอนถึงวัตถุประสงคของ

โครงการหรือกิจกรรมหรืออาจ

เลือกใชเครื่องมือวัดความสําเร็จใน

รูปแบบอื่นๆที่สอดคลองกับ

เปาหมายเชิงพฤติกรรม

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ ยังมี

ดัชนีวัดความสําเร็จ

ของโครงการหรือ

กิจกรรมที่ยังไม

ชัดเจน

-จัดทําดัชนีชี้วัด

โดยแยกประเภท

โครงการ/กิจกรรม

ใหชัดเจน วาเปน

กิจกรรมดานใด

ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรมมี

ความสอดคลองกัน

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนิสิต

7.ควรสงเสริมนิสิตในการเขารวม

ประกวดเพื่อรับรางวัลดาน

คุณธรรมจริยธรรมจากองคกรตางๆ

 ในระดับตางประเทศ อาทิ พุทธ

สมาคมแหงประเทศไทย

-ประกาศใหทุนดาน

คุณธรรมจริยธรรม

-จํานวนทุนที่นิสิต

ไดรับดานคุณธรรม 

จริยธรรม

4,000.00 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนิสิต

-ประกาศนียบัตรเชิด

ชูเกียรติใหกับนิสิตที่

ไดรับรางวัลดาน

คุณธรรมจริยธรรม

-จํานวนนิสิตที่ไดรับ

รางวัลดานคุณธรรม

จริยธรรม

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนิสิต

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ 

สงเสริมใหนิสิตเขา

รวมกิจกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรม

-ใหทุนการศึกษา

สําหรับนิสิตที่ทํา

คุณประโยชน 

และมีคุณธรรม

จริยธรรม
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-ประกาศนียบัตรเชิด

ชูเกียรติใหกับนิสิตที่

ไดรับรางวัลดาน

คุณธรรมจริยธรรม

-จํานวนนิสิตที่ไดรับ

รางวัลดานคุณธรรม

จริยธรรม

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนิสิต

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการ

พัฒนานิสิต

1. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความรูใหศิษยเกาโดยเฉพาะยังไม

ชัดเจนและมีนอย ซึ่งอาจสงผลตอ

การสรางความสัมพันธกับศิษยเกา

กับวิทยาลัยที่แนบแนนดังนั้นจึง

ควรมีกิจกรรมที่ใหศิษยเกาไดเขา

รวมและไดรับการพัฒนา

ประสบการณหลังจากสําเร็จ

การศึกษาที่มากขึ้น รวมทั้ง

ปรับปรุงระบบการติดตอกับนิสิต

โดยใชรูปแบบเครือขายออนไลนที่

ทันสมัย เชน facebook

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติมีการ

จัดกิจกรรมใหกับ

ศิษยเกา แตยังมี

จํานวนนอย

-จัดกิจกรรม/

โครงการใหกับ

ศิษยเกา

-กิจกรรม "ฝกอบรม

เทคนิคการใชสีทาง

เรือ"

-จํานวนกิจกรรม/

โครงการที่จัดใหกับ

ศิษยเกา ไมต่ํากวา  

1 กิจกรรม/

โครงการ/ป

30,000.00 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนิสิต

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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2. วิทยาลัยฯ ยังขาดความชัดเจน

ในการสงเสริมใหสโมสรนิสิตจัด

กิจกรรมของตนเองเพื่อจะได

เรียนรูการนําระบบประกันคุณภาพ

ไปใชในการดําเนินกิจกรรม

วิทยาลัยฯ ควรนํากิจกรรมของ

สโมสรนิสิตมารวมกําหนดใน

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

รวมกับกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดเพื่อ

เปนการเสริมความเขมแข็งของ

นิสิตในการดําเนินโครงการตางๆ 

ดวยตนเอง

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ

สงเสริมใหสโมสร

นิสิตจัดกิจกรรมของ

ตนเอง โดยมีอาจารย

เปนผูกํากับดูแล

-การใหทุนกับ

สโมสรนิสิตเพื่อจัด

กิจกรรมของ

ตนเอง โดยมี

อาจารยเปนผู

กํากับดูแล

-จํานวนโครงการที่

จัดโดยสโมสรนิสิต

50,000.00 ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนิสิต

3. การใชคณะกรรมการวิชาการ

เพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษาระดับคณะอาจ

สงผลใหการทําหนาที่ดูแลระบบ

อาจารยที่ปรึกษาขาดความชัดเจน

จึงควรแตงตั้งคณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษาระดับคณะที่

ชัดเจนเพื่อทําหนาที่ประเมินและ

ปรับปรุงพัฒนาระบบอาจารยที่

ปรึกษา

-วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติมี

คณะกรรมการ

วิชาการเปนผูกํากับ

ดูแลระบบของ

อาจารยที่ปรึกษา

-จัดทําคําสั่ง

แตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษา ป

การศึกษา 2555

-คําสั่งแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษา ป

การศึกษา 2555

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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8. ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคประกอบที่ 4  การวิจัย

1. คณาจารยมีผลงานวิจัยจํานวน

มาก แตคณาจารยเขาไปกรอก

ขอมูลในฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลัยไมครบ จึงควร

-การจัดทําวิจัย 

หัวหนาโครงการจะ

เปนผูกรอกขอมูล

ของโครงการ

-สงเสริมใหหัวหนา

โครงการกรอก

ขอมูลงานวิจัยลง

ในฐานขอมูลกลาง

-ติดตามการกรอก

ขอมูลงานวิจัยลงใน

ฐานขอมูลกลางของ

-ขอมูลดานงานวิจัย

ในฐานขอมูลกลาง

ของมหาวิทยาลัย

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิจัย

ประชาสัมพันธหรือใหความรูเรื่อง

การกรอกขอมูลในฐานขอมูลกลาง

นักวิจัยรวม และ

ผูเขารวมโครงการ 

ซึ่งขอมูลดังกลาว ยัง

ไมครบถวน

ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหขอมูล

ครบถวน

มหาวิทยาลัย เพื่อให

ขอมูลครบถวน

ครบถวน

2. การจัดเก็บฐานขอมูลงานวิจัยยัง

ไมเปนระบบ

-การจัดเก็บ

ฐานขอมูลงานวิจัย

ของวิทยาลัยฯ ยังไม

เปนระบบ

-พัฒนางระบบ

ฐานขอมูล

งานวิจัยของ

วิทยาลัยฯ ใหเปน

-ระบบฐานขอมูล

งานวิจัยของ

วิทยาลัยฯ

- ผูชวยคณบดีฝาย

วิจัย

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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8. ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคประกอบที่ 5   การบริการทาง

วิชาการแกสังคม

- ขาดการสํารวจความตองการของ

ชุมชน ภาครัฐ เอกชน เพื่อจัดทํา

แผนบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ 

จึงควรดําเนินการสํารวจความ

ตองการของชุมชน ภาครัฐ เอกชน 

แลวนํามาจัดทําแผนบริการ

วิชาการกอนการจัดโครงการ

วิชาการ และควรนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการจัดโครงการครั้ง

-วิทยาลัยฯ มีการ

จัดทําแบบสํารวจ

ความตองการของ

ชุมชน ภาครัฐ 

เอกชน เพื่อจัดทํา

โครงการบริการ

วิชาการ แตยังไม

ครบทุกโครงการ

-จัดทําแบบสํารวจ

ความตองการของ

ชุมชน/ ภาครัฐ/

เอกชน กอนการ

จัดทําโครงการ

บริการวิชาการ แต

ยังไมครบทุก

โครงการ

-จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่

ตอบสนองความ

ตองการของชุมชน

 /ภาครัฐ/เอกชน 

ไมนอยกวา 1 

โครงการ/กิจกรรม/ป

100,000.00 ผูชวยคณบดีฝาย

บริการวิชาการ

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

- ขาดการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน

- ขาดการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงาน

ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับ

- นําผลการ

ประเมินไป

ปรับปรุงการบูร

ณาการงานดาน

ทํานุบํารุง ศิลปะ

- ผูชวยคณบดีฝาย

กิจการนิสิต

การจัดการเรียนการ

สอน

วัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการ

สอน

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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8. ผูรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

- ควรมีการเพิ่มศักยภาพดานกลไก

การประกันคุณภาพใหสูงขึ้น

-วิทยาลัยฯ มี

นโยบายที่จะพัฒนา

ระบบการประกัน

คุณภาพใหดียิ่งขึ้น

-วิทยาลัยฯ มี

นโยบายที่จะ

พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพให

ดียิ่งขึ้น

-การศึกษาดูงาน

สถานศึกษา เพื่อนํา

ความรูที่ไดรับมาปรับ

ใชในการทําประกัน

คุณภาพตอไป

-จํานวนการดูงาน

ดานประกันคุณภาพ

 ไมนอยกวา 1 

ครั้ง/ป

100,000 ผูชวยคณบดีฝาย

ประกันคุณภาพ

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2556 7. งบประมาณ

ที่ตั้งไว

1.-2. จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะ

3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.1โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง    

(กลยุทธ)
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 255 5 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

รายงาน ณ วันท่ี 24  เมษายน 2556 
 

9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

บทสรุปผูบริหาร 

(Executlve 

Summary)

วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติสนับสนุน

ทุนการศึกษาใหกับ

อาจารยประจําระดับ

ปริญญาโท เพื่อศึกษา

ตอระดับปริญญาเอก 

โดยใหทุนการศึกษา 

ปงบประมาณละ 2 คน

'- หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

จํานวน 1 

หลักสูตร

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

นักวิชาการ

ศึกษา

ประชาสัมพันธให

อาจารยในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

ตําแหนงทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

สุนิษา         

 พลังพรกิจ

- ควรพัฒนาหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ

สงเสริมการทํางานวิจัย

ควบคูกับการเรียนการ

สอน

-วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

 อยูระหวางการจัดทํา 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที1่

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และ

แผนงาน

- ควรมีการจัดทําแผน

และแยกแผนใหชัดเจน 

สอดคลองระหวางแผน

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 

การประเมินผลแผน 

และการนําผลไปยก 

ระดับแผน  (ตัวบงชี้ที่ 

1.1)

-วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติยังไมไดแยกแผนให

ชัดเจน สอดคลอง

-แยกแผนใหชัดเจนและ

 สอดคลองระหวาง

แผนกลยุทธ

-จัดทําโครงการ สัมมนา

เชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนกลยุทธประจําป

การศึกษา 2556

-แผนกลยุทธ 

ประจําป

งบประมาณ 

2556              

         '- 

แผนปฏิบัติการ 

ประจําป

งบประมาณ 2556

2 100 คณบด/ี

ผูชวย

คณบดีฝาย

บริหารและ

ธุรการ

บุญจิรา      

ปนทอง

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที2่

การเรียนการสอน

1. วิทยาลัยฯ ยังมี

อุปสรรคเรื่องตําแหนง

วิชาการและคุณวุฒิของ

คณาจารยซึ่งตองใชเวลา

ในการพัฒนา จึงควร

จัดทําแผนพัฒนาสาย

วิชาการใหมีความชัดเจน

ในเรื่องของหลักสูตรที่

จะตองเขารับการอบรม/

การขอตําแหนงทาง

วิชาการตามชวงเวลาใน

ระดับรายบุคคล และมี

กระบวนการกระตุนและ

สรางขวัญกําลังใจในการ

สรางผลงานและเตรียม

ความพรอมเปนระยะๆ

-วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติยังไมไดทํา

แผนพัฒนาสายวิชาการ

-จัดทําแบบสํารวจการ

ฝกอบรม  เพื่อทราบ

ความตองการฝกอบรม

ของแตละบุคคล และ

นําไปจัดทําแผนพัฒนา

บุคลาก และแผนการ

ขอตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยแต

ละคนตอไป

จํานวนอาจารยที่

ไดรับตําแหนง

ทางวิชาการสูงขึ้น

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

สุนิษา         

 พลังพรกิจ

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            272 
 

 

9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

2.  ขาดระบบติดตาม

การนําความรูและทักษะ

ที่คณาจารยและบุคลากร

ไดรับการพัฒนาไปใชใน

การเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานจริงอยาง

เปนรูปธรรมจึงควรมี

ประกาศแนวทางในการ

ติดตามการนําความรู

และทักษะหลังการอบรม

ไปใชในการจัดการเรียน

การสอนของคณาจารย

และการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่ชัดเจน เชน 

การรายงานผลการนํา

ความรูไปใชในระยะ 3-6

 เดือนหลังการอบรม 

หรือ การจัดการความรู

แลกเปลี่ยนประสบการณ

-วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติยังไมไดจัดทําระบบ

ติดตามการพัฒนาบุคลากร

-จัดทําแบบการติดตาม

การพัฒนาบุคลากร

-บุคลากรมีผล

การปฏิบัติงานดี

ขึ้น

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

และวิเทศ

สัมพันธ

สุนิษา         

 พลังพรกิจ

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

3.   ขาดแผนการพัฒนา

อาจารยดานเทคนิคการ

สอนและการวัด

ประเมินผลในการเรียน

การสอนจึงควรกําหนด

เสนทางการพัฒนา

ความรูที่จําเปนใหกับ

คณาจารยรุนใหมที่ยังไม

เคยเขารับอบรมดาน

เทคนิคการเรียนการสอน

และการวัดประเมินผล

-มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตรมี

โครงการใหอาจารยใหมเขารับ

การอบรมดานเทคนิคการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผล

เปนประจําทุกป

-วิทยาลัยฯ มีการ

กําหนดนโยบายและ

แผน เพื่อใหอาจารย

ทุกทานไดเขารับการ

อบรมทางดานเทคนิค

การเรียนการสอนและ

การประเมินผลการ

สอนที่ชัดเจน

-จํานวนอาจารยที่

เขารับการอบรม  

 ปการศึกษา 2555

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

และวิเทศ

สัมพันธ

สุนิษา         

 พลังพรกิจ

4.   ขาดการจัดทํา มคอ.

 3 และ 5 ใหครบถวน

ทุกรายวิชาที่เปดสอน

ของทุกหลักสูตรดังนั้น

ควรกําหนดมาตรการ

เรงรัดกวดขันให

 

- วิทยาลัยฯ มีเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบในการใหคณาจารย

จัดทํา มคอ. 3 และ 5

- มีมาตรการติดตาม

การจัดทํา มคอ. 3 และ

 5 ใหครบถวนทุก

รายวิชาที่เปดสอน

-  มคอ. 3 และ 5

 ครบถวนทุก

รายวิชาที่เปดสอน

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

สุนิษา         

 พลังพรกิจ

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            274 
 

9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

5. การประเมินการเรียน

การสอนโดยนิสิตในบาง

รายวิชายังมีจํานวนนิสิต

เขาประเมินนอยกวารอย

ละ 70  จึงควร

ตรวจสอบจํานวนนิสิตที่

เขาประเมินการสอน

ออนไลนใหครบทุก

รายวิชาและไมนอยกวา

รอยละ 70

- ระบบการใหนิสิตเขาประเมิน

 ตองไดรับความอนุเคราะห

จากสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

 ซึ่งเปนผูจัดทําระบบ

- จัดทําหนังสือขอ

ความอนุเคราะหจาก

สํานักงานวิทยาเขตศรี

ราชา ในการ

ประชาสัมพันธใหนิสิต

เขาประเมินใหครบทุก

รายวิชา

- นิสิตเขา

ประเมินครบทุก

รายวิชา และมี

ผลการประเมิน

ไมนอยกวารอย

ละ 70

2 100 50,000 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

นักวิชาการ

ศึกษา

6. ควรปรับปรุงดัชนีวัด

ความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม

เพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนิสิตให

สะทอนถึงวัตถุประสงค

ของโครงการหรือ

กิจกรรมหรืออาจเลือกใช

เครื่องมือวัดความสําเร็จ

ในรูปแบบอื่นๆที่

สอดคลองกับเปาหมาย

เชิงพฤติกรรม

-วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

 ยังมีดัชนีวัดความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม

ชัดเจน

-จัดทําดัชนีชี้วัดโดย

แยกประเภทโครงการ/

กิจกรรมใหชัดเจน วา

เปนกิจกรรมดานใด

ตัวชี้วัดของ

โครงการ/

กิจกรรมมีความ

สอดคลองกัน

1 50 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิชาการ

และวิเทศ

สัมพันธ

วริศรา      

บุญมา

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

7.ควรสงเสริมนิสิตในการ

เขารวมประกวดเพื่อรับ

รางวัลดานคุณธรรม

จริยธรรมจากองคกร 

ตางๆ ในระดับ

ตางประเทศ อาทิ พุทธ

สมาคมแหงประเทศไทย

-วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

 สงเสริมใหนิสิตเขารวม

กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม

-ใหทุนการศึกษา

สําหรับนิสิตที่ทํา

คุณประโยชน และมี

คุณธรรมจริยธรรม

-ประกาศใหทุนดาน

คุณธรรมจริยธรรม

-จํานวนทุนที่นิสิต

ไดรับดาน

คุณธรรม 

จริยธรรม

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

กิจการนิสิต

วริศรา      

บุญมา

-ประกาศนียบัตรเชิดชู

เกียรติใหกับนิสิตที่

ไดรับรางวัลดาน

คุณธรรมจริยธรรม

-จํานวนนิสิตที่

ไดรับรางวัลดาน

คุณธรรมจริยธรรม

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

กิจการนิสิต

วริศรา      

บุญมา

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 3

การพัฒนานิสิต

1. การจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรูใหศิษยเกา

โดยเฉพาะยังไมชัดเจน

และมีนอย ซึ่งอาจสงผล

ตอการสราง

ความสัมพันธกับศิษยเกา

กับวิทยาลัยที่แนบแนน

ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมที่

ใหศิษยเกาไดเขารวม

และไดรับการพัฒนา

ประสบการณหลังจาก

สําเร็จการศึกษาที่มากขึ้น

 รวมทั้งปรับปรุงระบบ

การติดตอกับนิสิตโดยใช

รูปแบบเครือขาย

ออนไลนที่ทันสมัย เชน 

facebook

-วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติมีการจัดกิจกรรม

ใหกับศิษยเกา แตยังมีจํานวน

นอย

-กิจกรรม "ฝกอบรม

เทคนิคการใชสีทางเรือ"

-จํานวนกิจกรรม/

โครงการที่จัด

ใหกับศิษยเกา ไม

ต่ํากวา  1 

กิจกรรม/

โครงการ/ป

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

กิจการนิสิต

วริศรา      

บุญมา

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

2. วิทยาลัยฯ ยังขาด

ความชัดเจนในการ

สงเสริมใหสโมสรนิสิต

จัดกิจกรรมของตนเอง

เพื่อจะไดเรียนรูการนํา

ระบบประกันคุณภาพไป

ใชในการดําเนินกิจกรรม

วิทยาลัยฯ ควรนํา

กิจกรรมของสโมสรนิสิต

มารวมกําหนดใน

แผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานิสิต รวมกับ

กิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัด

เพื่อเปนการเสริมความ

เขมแข็งของนิสิตในการ

ดําเนินโครงการตางๆ 

ดวยตนเอง

-วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติสงเสริมใหสโมสร

นิสิตจัดกิจกรรมของตนเอง 

โดยมีอาจารยเปนผูกํากับดูแล

-จํานวนโครงการ

ที่จัดโดยสโมสร

นิสิต

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

3. การใชคณะกรรมการ

วิชาการเพื่อทําหนาที่

เปนคณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษาระดับ

คณะอาจสงผลใหการทํา

หนาที่ดูแลระบบ

อาจารยที่ปรึกษาขาด

ความชัดเจนจึงควร

แตงตั้งคณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษาระดับ

คณะที่ชัดเจนเพื่อทํา

หนาที่ประเมินและ

ปรับปรุงพัฒนาระบบ

อาจารยที่ปรึกษา

-วิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติมีคณะกรรมการ

วิชาการเปนผูกํากับดูแลระบบ

ของอาจารยที่ปรึกษา

-คําสั่งแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษา

 ปการศึกษา 2555

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 4       

การวิจัย

1. คณาจารยมี

ผลงานวิจัยจํานวนมาก 

แตคณาจารยเขาไป

กรอกขอมูลในฐานขอมูล

กลางของมหาวิทยาลัย

ไมครบ จึงควร

ประชาสัมพันธหรือให

ความรูเรื่องการกรอก

ขอมูลในฐานขอมูลกลาง

-การจัดทําวิจัย หัวหนา

โครงการจะเปนผูกรอกขอมูล

ของโครงการ นักวิจัยรวม และ

ผูเขารวมโครงการ ซึ่งขอมูล

ดังกลาว ยังไมครบถวน

-สงเสริมใหหัวหนา

โครงการกรอกขอมูล

งานวิจัยลงใน

ฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให

ขอมูลครบถวน

-ติดตามการกรอกขอมูล

งานวิจัยลงใน

ฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให

ขอมูลครบถวน

-ขอมูลดาน

งานวิจัยใน

ฐานขอมูลกลาง

ของมหาวิทยาลัย

 ครบถวน

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิจัย

นักวิชาการ

ศึกษา

2. การจัดเก็บฐานขอมูล

งานวิจัยยังไมเปนระบบ

-การจัดเก็บฐานขอมูลงานวิจัย

ของวิทยาลัยฯ ยังไมเปนระบบ

-พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลงานวิจัยของ

วิทยาลัยฯ ใหเปน

ระบบมากยิ่งขึ้น

-ระบบฐานขอมูล

งานวิจัยของ

วิทยาลัยฯ

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

วิจัย

นักวิชาการ

ศึกษา

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 5         

การบริการทางวิชาการ

แกสังคม

- ขาดการสํารวจความ

ตองการของชุมชน 

ภาครัฐ เอกชน เพื่อ

จัดทําแผนบริการ

วิชาการของวิทยาลัยฯ 

จึงควรดําเนินการสํารวจ

ความตองการของชุมชน

 ภาครัฐ เอกชน แลว

นํามาจัดทําแผนบริการ

วิชาการกอนการจัด

โครงการวิชาการ และ

ควรนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการจัด

โครงการครั้งตอไป

-วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแบบ

สํารวจความตองการของชุมชน

 ภาครัฐ เอกชน เพื่อจัดทํา

โครงการบริการวิชาการ แตยัง

ไมครบทุกโครงการ

-จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

ตอบสนองความ

ตองการของ

ชุมชน /ภาครัฐ/

เอกชน ไมนอย

กวา 1 โครงการ/

กิจกรรม/ป

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

บริการ

วิชาการ

นักวิชาการ

ศึกษา

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 6

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

- ขาดการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการงานดาน

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน

- ขาดการนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

กิจการนิสิต

วริศรา      

บุญมา

องคประกอบที่ 7

การบริหารและจัดการ

-ควรกําหนดประเด็น

ความเสี่ยงเฉพาะให

ชัดเจน

-วิทยาลัยฯ จัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง ตามนโยบายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

จัดทํากิจกรรม/

โครงการ ตามความ

เสี่ยงดานตางๆ อยาง

ชัดเจน

2 100 คณบด/ี

ผูชวย

คณบดีฝาย

บริหารและ

ธุรการ

บุญจิรา    

ปนทอง

องคประกอบที่ 8    

การเงิน และงบประมาณ

1.  ควรมีการปรับกลไก

ดานการเงินใหชัดเจน

มากขึ้น (ตัวบงชี้ 8.1)

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

บริหารและ

ธุรการ

วนิดา     

เผือกจิตร

2. จัดทําเอกสารการ

เสนอแนะ หรือ ติดตาม

ผลการใชเงินที่

เฉพาะเจาะจง (ตัวบงชี้ 

8.1)

-มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ไดนํา

ระบบบริหารงาน

ทรัพยากรองคกร (ERP

 Business User 

Manual) เขามาใชใน

หนวยงาน ซึ่งปจจุบัน 

วิทยาลัยฯ ไดนําระบบ

นี้มาใชในหนวยงานแลว

มีคูมือการใชงาน

ระบบบริหารงาน

ทรัพยากรองคกร 

(ERP Business 

User Manual)

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 7

การบริหารและจัดการ

-ควรกําหนดประเด็น

ความเสี่ยงเฉพาะให

ชัดเจน

-วิทยาลัยฯ จัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง ตามนโยบายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

จัดทํากิจกรรม/

โครงการ ตามความ

เสี่ยงดานตางๆ อยาง

ชัดเจน

2 100 คณบด/ี

ผูชวย

คณบดีฝาย

บริหารและ

ธุรการ

บุญจิรา    

ปนทอง

องคประกอบที่ 8    

การเงิน และงบประมาณ

1.  ควรมีการปรับกลไก

ดานการเงินใหชัดเจน

มากขึ้น (ตัวบงชี้ 8.1)

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

บริหารและ

ธุรการ

วนิดา     

เผือกจิตร

2. จัดทําเอกสารการ

เสนอแนะ หรือ ติดตาม

ผลการใชเงินที่

เฉพาะเจาะจง (ตัวบงชี้ 

8.1)

-มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ไดนํา

ระบบบริหารงาน

ทรัพยากรองคกร (ERP

 Business User 

Manual) เขามาใชใน

หนวยงาน ซึ่งปจจุบัน 

วิทยาลัยฯ ไดนําระบบ

นี้มาใชในหนวยงานแลว

มีคูมือการใชงาน

ระบบบริหารงาน

ทรัพยากรองคกร 

(ERP Business 

User Manual)

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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9.1 ผู

กํากับดูแล

9.2 

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 9 ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ

- ควรมีการเพิ่มศักยภาพ

ดานกลไกการประกัน

คุณภาพใหสูงขึ้น

-วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะ

พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพใหดียิ่งขึ้น

-วิทยาลัยฯ มีนโยบาย

ที่จะพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพใหดี

ยิ่งขึ้น

-การศึกษาดูงาน

สถานศึกษา เพื่อนํา

ความรูที่ไดรับมาปรับใช

ในการทําประกัน

คุณภาพตอไป

-จํานวนการดู

งานดานประกัน

คุณภาพ ไมนอย

กวา 1 ครั้ง/ป

2 100 ผูชวย

คณบดีฝาย

ประกัน

คุณภาพ

สายชล       

 เต็มพรอม

3. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผล

การ

ดําเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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บทท่ี 5 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555  

 

 

  บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปการศึกษา 2555  

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ระหวางวันท่ี 24 – 25 มิถุนายน พ .ศ. 2556   โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได

ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2555  (1 มิถุนายน 2555 - 31 

พฤษภาคม 2556) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ  อาจารย บุคลากร นิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต 

จํานวน 13 คน 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง   

9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงชี้  ไดแก  ตัวบงชี้ สกอ. 

23 ตัวบงชี้ มก. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 12 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 3,4 เนื่องจาก 

เปดการเรียนการสอนเฉพาะระดับ ป.ตรี และ ตัวบงชี้ท่ี 12) มีคะแนนเฉล่ีย 4.46 ไดคุณภาพระดับดี                   

เม่ือพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.61 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.59 ไดคุณภาพระดับดีมาก และตัวบงชี้ สมศ. 12 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 

4.17 ไดคุณภาพระดับดี 

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ท้ังหมด 36 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้   มก. 1 ตัว

บงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 12 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ท่ี 1-15 ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 3, 4 เนื่องจากเปดการเรียน การสอนเฉพาะ

ระดับ ป.ตรี และตัวบงชี้ท่ี 12) มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 ไดคุณภาพระดับดี  เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

สกอ.+ มก. 24 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ไดคุณภาพระดับดี  ตัวบงชี้ สกอ.  23  ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.37  

ไดคุณภาพระดับดี และตัวบงชี้ สมศ. 12 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.23  ไดคุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปไดดัง

ตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

รรมกา  ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+ 
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+ 
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+ 
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถปุระสงค และ 
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบที่ 2   
การผลิตบณัฑิต  

3.21 3.21 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.00 3.51 3.63 4.00 3.51 3.63 4.80 4.08 3.51 3.92 3.95 3.95 3.51 3.83 

องคประกอบที่ 3  
กจิกรรมการพฒันา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบที่ 4  
การวิจัย  

5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 4.06 4.06 - 4.06 4.06 4.67 4.67 4.06 4.36 4.67 4.67 4.06 4.36 

องคประกอบที่ 5  
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

- - 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 5.00 4.50 

องคประกอบที่ 6  
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

องคประกอบที่ 7  
การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.25 4.25 4.25 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 5.00 5.00 4.70 4.94 4.25 4.25 4.70 4.34 

องคประกอบที่ 8 
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบที่ 9  
ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.59 4.59 - 4.37 4.37 5.00 5.00 4.59 4.80 5.00 5.00 4.37 4.69 

เฉลี่ยภาพรวม 3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ด ี ดี ดี ดี ดมีาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดี ดี ดี 
 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. หลักสูตรดานพาณิชยนาวียังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานระดับประเทศ 

2. อาจารยประจําใชความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานบนเรือมาถายทอดใหกับนิสิตโดยตรง 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            286 
 

3. มีเครื่องมือและอุปกรณปฏิบัติดานการเดินเรือท่ีทันสมัยในจัดการเรียนการสอน 

4. มีอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณสูงจํานวนมากพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน

ดานวิชาการแกวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

5. หลักสูตรเปนเอกลักษณวิทยาลัยและเปนถือเปนอัตลักษณของวิทยาเขตศรีราชา  

แนวทางเสรมิ 

          - 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานและรองรอยประกอบการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนเกณฑมาตรฐาน แตละ

มาตรฐานยังไมเปนระบบ/ระเบียบ และสะดวกตอการนํามาใชในการปฏิบัติงานประจําวัน 

2. ระดับผูปฏิบัติงานไมคอยเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานและรองรอยประกอบการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนเกณฑมาตรฐานแตละ

มาตรฐานอยางเปนระบบ มีระเบียบ ดูเรียบรอยสวยงาม มีความปลอดภัย และสะดวกตอการนํามาใช

ในการปฏิบัติงานประจําวัน 

2. ควรจัดอบรมการประกันคุณภาพใหผูปฏิบัติงานเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

- ควรมีมาตรการในการตรวจสอบขอมูลดานการวิจัยจากระบบฐานขอมูลเนื่องจากยังมีความซํ้าซอนกัน

หากมีการกรอกขอมูลหลายครั้ง 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีศักยภาพในการเรียนการสอนทางดานสมุทานุภาพและการพาณิชยนาวีของ

ประเทศ สามารถผลิตบุคลากรทางการพณิชยนาวีเพ่ือตอบสนองการใชบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษา ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ  ถือเปนหลักสูตรท่ีเปนเอกลักษณของวิทยาลัยฯ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อีกดวย พรอมท้ังมีการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตในการฝกอบรมและศึกษาดูงานจากเรือโดยสารจริงท่ีนอกเหนือจาก

การเรียนในหลักสูตร  มีการปฐมนิเทศและฝกระเบียบวินัยเบื้องตนเพ่ือใหนิสิตไดทราบแนวทางการศึกษาและตระหนัก

ถึงความสําคัญของระเบียบวินัยตอการทํางานในสายอาชีพ มีการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรูความเขาใจทางดานวิทยาศาสตรการเดินเรือ และวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ มีการแสดงผลงานและ

โครงการวิจัยท่ีเก่ียวของใหผูเขารวมงานไดชม อีกท้ังอาจารยประจํามีศักยภาพในการสรางผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหมี

สามารถสรางรายได และสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยาง

ตอเนื่อง 
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นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2554  พบวา วิทยาลัยฯ 

การพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ จํานวน 20 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 19 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินงาน 1 กิจกรรม คือ  ควร

สงเสริมนิสิตในการเขารวมประกวดเพ่ือรับรางวัลดานคุณธรรมจริยธรรมจากองคกร ตางๆ ในระดับตางประเทศ 

อาทิ พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประกาศใหทุกเพ่ือใหนิสิตทํา

คุณประโยชนและเขารวมกิจกรรมประกวดฯ แตไมมีนิสิตไดรับรางวัล จึงมีผลการดําเนินงานเพียงรอยละ 50 
  

ขอมูลการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย มาแลว 2 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 

2555) ระหวางวันท่ี 10–11 กรกฎาคม พ .ศ. 2555 พบวา มีผลการประเมินตามตัวบงชี้ท้ังหมด 36 ตัวบงชี้ ไดแก 

ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ สมศ. 13 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 3, 4, 12 และ 15) มีคะแนนเฉล่ีย 4.05 

ไดคุณภาพระดับดี  เม่ือพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ไดคุณภาพระดับดี   

ตัวบงชี้ สกอ. 23 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ไดคุณภาพระดับดี และตัวบงชี้ สมศ. 12 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 

3.77 ไดคุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในท่ีผานมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

 

กําหนดการประเมินฯ 

วันจันทรท่ี 24 มิถุนายน 2556 

เวลา 08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเตรียมการ ณ หองประชุม วิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ  

เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   

ณ หองประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค  และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 

เวลา 09.30 – 10.30 น. ผูบริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 

ปการศึกษา  2555 ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน  

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม  

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม 2 ชั้น 3 อาคารบริการวิทยาการ 1 

กลุมท่ี 1-4 
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กําหนดการสัมภาษณ 

เวลา 13.00 – 13.30 น. กลุมท่ี 1 กลุมอาจารยของแตละสาขาวิชา  จํานวน 2 คน  

เวลา 13.30 – 14.00 น. กลุมท่ี 2 กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป (ระดับป 2-4) จํานวน 3 คน 

เวลา 14.00 – 14.30 น. กลุมท่ี 3 กลุมศิษยเกา และผูมีสวนเก่ียวของ  จํานวน 5 คน  

เวลา 14.30 – 15.00 น. กลุมท่ี 4

- หองฝกพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ (GOC)  

รบัคณะโดย วาท่ีรอยโทสารัตน  เถ่ือนสุวรรณ 

 กลุมบุคลากร จํานวน 3 คน  

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

 

วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2556 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพรอม ณ หองประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) ณ หองประชุมวิทยาลัย 

พาณิชยนาวีนานาชาติ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

เวลา 13.00 – 14.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวี 

นานาชาติ 

- หองปฏิบัติการตอเรือและเครื่องกลเรือ    

 รับคณะโดย ดร.สุรศักดิ์  เพ่ิมทรัพยทวี อาจารยนนทิพัฒน  ทวีวัฒน   

     และนายภราดร ทองเสน 

เวลา 14.00 – 16.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ) ณ หองประชุม

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

เวลา 16.00 – 16.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร 

   และบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ รับทราบ 

 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการวางแผนและการประเมินฯ 

(กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องตนถึงวิธีการประเมิน  

การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมท้ังศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือสรุป

ประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 
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2. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียมของผูประเมิน 

2.1  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมินฯ ประธานชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน คณบดีวิทยาลัยพาณิชย

นาวีนานาชาติ แนะนําผูบริหาร และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานใหคณะกรรมการประเมินรับทราบ 

     2.2 สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารย นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต 

จํานวน 13 คน 

      2.3 เยี่ยมชมหนวยงานภายใน คือ หองฝกพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ (GOC) และหองปฏิบัติการตอ

เรือเครื่องกลเรือ 

      2.4 ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานเชิงประจักษ  

 

3. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 

สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอดวยวาจาใหผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงานรับทราบ 

และรวมอภิปรายผลการประเมินฯ นําเสนอรางรายงานผลการประเมินฯ ใหหนวยงานทักทวง ปรับแกไข จัดทํา

รูปเลมสงใหกับหนวยงาน และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเพ่ือให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 36 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 

4.46 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.34  ไดคุณภาพระดับดี  

รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตัวบงชี ้สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ท่ี 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2   

4.45 4.33 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมทุกตัวบงชี ้(36 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ท่ี 3,4,12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.46 4.34 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สกอ. (23 ตัวบงชี้) 4.59 4.37 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบงชีข้อง สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี้) 4.61 4.40 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตัวบงชี ้สมศ. (1-11 ตัวบงชี้)  ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 3 และ 4 4.25 4.36 

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตัวบงชี ้สมศ. (1-15 ตัวบงชี้) ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 3, 4 และ12  4.17 4.23 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 6 7 8 8 5.00 5.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ N/A N/A 3 4 3.00 4.00 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คะแนน 3.5
1 

3.5
1 

3.61 3.61 3.61 3.61 

17 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ N/A N/A 3 3 3.00 3.00 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ                3.92 3.83 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสูตร 

ขอ 5 5 5 5 4.00 4.00 

2.2  อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ผลตาง
คารอย

ละ
(เง่ือนไ
ข 2) 

    8.10 8.10 3.38 3.38 

หมายเหตุ : หากใชวิธีท่ี 1) รอยละจํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอก ป 2555 = 13x100/34.5 =37.68 คาคะแนน = 37.68x5/60=3.14 
               หากใชวธิท่ีี 2) รอยละจํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอก ป 2554 = 10.5x100/35.5= 29.58 และรอยละของอาจารยวฒุ ิป.เอก ป 
2555  
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

                                  = 37.68 ฉะน้ัน คาเพ่ิมข้ึน = 37.68-29.58 = 8.10 x5/12 = 3.38 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

ผลตาง
คารอย

ละ
(เง่ือนไ
ข 2) 

  1.49 1.49 1.24 1.24 

หมายเหตุ : หากใชวิธีท่ี 1) รอยละจํานวนอาจารยตําแหนง รศ.+ศ. ป 2555 = 1x100/34.5 =2.90 คาคะแนน = 2.90x5/30=0.48 
               หากใชวธิท่ีี 2) รอยละจํานวนอาจารยตําแหนง รศ.+ศ. ป 2554 = 0.5x100/35.5= 1.41 และรอยละของอาจารยตําแหนง
รศ.+ศ. ป 2555  
                                  = 2.90 ฉะน้ัน คาเพ่ิมข้ึน = 2.90-1.41 = 1.49 x5/6 = 1.24 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ 7 5 7 7 5.00 5.00 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 7 6 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการ
สอน 

ขอ 7 6 7 7 5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 5 5 6 5 5.00 4.00 

หมายเหตุ: มีผลการดําเนินไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี 7 เน่ืองจากไมพบหลักฐานการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

ขอ 4 4 4 4 4.00 4.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอย
ละ 

90.
91 

90 70 90.91 70 90.91 4.55 4.55 

77 77 

  จาํนวนผูตอบแบบสาํรวจ คน     81 81     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

คน     101 101     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระ 

คน     70 70     

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ คน     0 0     

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขา
ศึกษา 

คน     0 0     

  จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการเกณฑทหาร 
ลาอุปสมบท 

คน     2 2     
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
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ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดงานทํา คน     7 7     

  จํานวนบัณฑิตท่ีไมประสงคทํางาน คน     2 2     

  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของ
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     27,566.32 27,566.32     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาต ิ

คะแนน
ประเมิ
นจาก
นายจา

ง 

0 0 3.53 3.53 3.53 3.53 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

รอย
ละ 

0 0 0.00 0 0.00 0     

0 0 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท้ังหมด 

คน     0 0     

  การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceeding)  

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ 

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาต ิ

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงา
น 

    0 0.00 0 0.00     
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

รอย
ละ 

0 0 0.00 0 0.00 0     

0 0     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท้ังหมด 

คน     0 0     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในป
ลาสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 101 0 101 2.93 101.00 2.93 2.44 2.44 

35 34.50 

  อาจารยวุฒิปริญญาตร ี คน     6 0.00 6.0 0.00     
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
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ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  อาจารยวุฒิปริญญาโท คน     16 15.50 15.5 31.00     

  อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน     10 10.00 10.0 50.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน     2 12.00 2.0 12.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตร ี คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน     0.0 0.00 0.0 0.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน     1 8.00 1.0 8.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0.0 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน     0 0.00 0.0 0.00     

องคประกอบท่ี 3  กจิกรรมการพัฒนานสิติ               5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคาํปรกึษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 7 6 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรม
นิสิต 

ขอ 6 5 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ขอ 5 4 5 5 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การวิจยั                4.36 4.36 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรืองานสรางสรรค 

ขอ 6 6 6 7 4.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 6 5 6 5 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไมพบเอกสารในขอ 6 การย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธบัตรในรอบป 2555 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจาํ 

สัดสวน 0 0 16,736,446 548,735.93 16,736,446 548,735.93 5.00 5.00 

30.5 30.5 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 8 5 8.00 23.2 13.00 37.7 5.00 5.00 

34.5 34.5 

  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน     34.50 34.50     

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน     0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

ผลงาน     2 0.50 6 1.50     
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
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ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

TCI 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน     2 1.00 1 0.50     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. 

      0 0.00 0 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในป
ลาสุดใน subject category ท่ีตีพิมพ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

      2 2.00 7 7.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     4 1.00 4 1.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน     3 3.00 3 3.00     

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมตรงกับฐานขอมูลของ สวพ. 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 0 0 3 8.70 3 8.70 2.17 2.17 

34.5 34.5 

  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เรื่อง     0 0     

  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เรื่อง     2 3     

  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เรื่อง     1 0     

  การใชประโยชนทางออมของาน
สรางสรรค 

เรื่อง     0 0     

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมตรงกันเน่ืองจากขอมูลไมตรงกับเอกสารหลักฐาน 

7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง รอยละ N/A 5 3.50 10.14 3.50 10.14 5.00 5.00 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            297 
 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
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ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) คุณภาพ 35 34.5 

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง     2 0.50 2 0.50     

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

เรื่อง     6 3.00 6 3.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผาน
ตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00     

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสงัคม              4.50 4.50 

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม 

ขอ 4 4 4 4 4.00 4.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 4 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไมพบผลการดําเนินงานขอ 5 การพัฒนาความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและ
เผยแพรสูสาธารณชน 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรยีนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

รอย
ละ 

0 0 4.00 100.00 3.00 50.00 5.00 5.00 

4.00 6.00 

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     0 2     

  - ใชการพัฒนาการวิจัย เรื่อง     0 1     

  - ใชการพัฒนาการเรยีนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง     0 0 
    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง     0 6 
    

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

ขอ 4 2 4 5 4.00 5.00 

18.1 ผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหาสังคม ขอ 0 0 N/A 4 0.00 5.00 
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

(สมศ.) ในประเดน็ท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหาสังคม
ในประเดน็ท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือ
ความกินดีอยูดีของชาติ) 

ขอ 0 0 N/A 4 0.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 4.67 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ขอ 5 4 5 5 5.00 5.00 

10 
(สมศ.) 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ขอ 4 4 4 4 4.00 4.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศลิปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 4 5 5 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ               4.94 4.34 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 เน่ืองจากเกณฑไดระบุมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายท่ี
สอดคลองกันแผนกลยุทธของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกินดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ซึ่งวิทยาลัยฯ ยังขาดการกําหนดประเด็น
ความรูดานการวิจัย 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 5 6 4 5.00 3.00 

หมายเหตุ : มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 2 ขอ คอื  
- ขอท่ี 1 ตามเกณฑตองระบุความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน แตมีผลการระบุความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง ป 2555 
เพียง 2 ดาน 
- ขอท่ี 6 เน่ืองจากตองแนบหลกัฐานการนําผลการประเมนิและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํวิทยาลยัฯ ไปใชปรบัแผนหรอื
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  ซึ่งอาจเปนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาการติดตามและการ
ประเมนิผลดาํเนินงานตามแผน จากขอ 5 พรอมจัดทําตารางประเมินความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงป 2556 แตหลกัฐานท่ีแนบมา
เปนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ในป 2554  

12 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน     ไมประเมิน ไมประเมิน 0.00 0.00 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารสถาบัน 

คะแนน 4.7
0 

4.00 4.70 4.70 4.70 4.70 

องคประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00 
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมนิ 
(เต็ม 5)  

2555 2556 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

งบประมาณ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

            4.80 4.69 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ขอ 9 9 9 9 5.00 5.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด 

คะแนน 4.2
9 

4 4.59 4.37 4.59 4.37 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ของ สกอ. พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนน

เฉล่ีย  5.00  ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพ

ระดับ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานตามข้ันตอนอยางเปนระบบ 

2. ผูบริหารใหความสําคัญในดานประกันคุณภาพการศึกษา  

  แนวทางเสริม  

- 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ระบบการจัดเก็บเอกสารมีความสับสน  

2. ระดับผูปฏิบัติงานไมคอยเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงไมครบทุกตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ  

  ขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีมีความชัดเจน  

2. ควรจัดอบรมการประกันคุณภาพใหผูปฏิบัติงานเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหครบถวนทุกตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ  
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 แนวปฏิบัติท่ีดี  

 -  

ขอสังเกต 

 -  

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  จํานวน 11 ตัวบงชี้ ไดแก 

สกอ. 8 ตัวบงชี้ สมศ. 3 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 3 และ 4) พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการ

ประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  3.92 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 

3.83  ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  

1. หลักสูตรการศึกษาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

2. มีผลงานการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรูภายในหองเรียนกับนอกหองเรียนในรูปลักษณะของ

โครงการวิจัย และโครงงานพิเศษกอนสําเร็จการศึกษา 

3. ผูสําเร็จการศึกษาเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

4. การบริการดานกายภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร มี

ความพรอมท่ีจะใหบริการแกผูเรียน 

5. มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และนําผลการประเมินมาใชประโยชน  

  แนวทางเสริม  

1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยีของตลาดแรงงาน 

2. มีสงเสริมการมีสวนรวมของนิสิตในโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ ใหมีผลงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐปรากฏอยางเปนรูปธรรม 

3. ศึกษาความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิต และบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิผล 

4. เพ่ิมศักยภาพการบริการดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ใหมีความพรอมตอการใชในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของ

นิสิตใหมากยิ่งข้ึน 

5. สงเสริมการรายงานการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย โดยพิจารณาขอมูลจาก

ผลการประเมิน คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยท่ีนิสิตเปนผูประเมิน 
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 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. จัดเก็บเอกสารหลักฐานและรองรอยประกอบการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนเกณฑมาตรฐาน แตละ

มาตรฐานอยางเปนระบบ มีระเบียบ ดูเรียบรอยสวยงาม มีความปลอดภัย และสะดวกตอการนํามาใช

ในการปฏิบัติงานประจําวัน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการใชภาษาอังกฤษใหกับนิสิตใหมีความเขมแข็งและกลา

หาญท่ีจะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอ

เรือและเครื่องกลเรือ 

3. เพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือเพ่ือความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ 

4. วิทยาลัยฯ ยังไมมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจึงทําใหไมมีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทํา

บทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 

  ขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานและรองรอยประกอบการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนเกณฑมาตรฐานแตละ

มาตรฐานอยางเปนระบบ มีระเบียบ ดูเรียบรอยสวยงาม มีความปลอดภัย และสะดวกตอการนํามาใช

ในการปฏิบัติงานประจําวัน 

2. ควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการใชภาษาอังกฤษใหกับนิสิตใหมีความเขมแข็งและ

กลาหาญท่ีจะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรม

ตอเรือและเครื่องกลเรือ 

3. ควรเพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีจําเปนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และสาขาวิศวกรรมตอเรือ

และเครื่องกลเรือเพ่ือความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ 

4. ผลักดันใหมีการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนของ  

วิทยาลัยฯ ในระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีจะกาวไปสูสถาบันวิจัย 

 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

 -  

ขอสังเกต 

 -  
  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  จํานวน 3 ตัวบงชี้ 

ไดแก สกอ. 2 ตัวบงชี้ และ มก. 1 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนน

เฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

- คณาจารยของวิทยาลัยฯ ใหความใกลชิดและดูแลนิสิตเปนอยางดี  พรอมท้ังสนับสนุนดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกประกอบการเรียนการสอน เชน การสอนเชื่อมทอในทะเล เพ่ือเสริมกับวิชาพ้ืนฐานท่ีเรียน

อยู 

  แนวทางเสริม  

           -  

 จุดท่ีควรพัฒนา  

- ขาดขอมูลปอนกลับจากศิษยเกาท่ีเปนประโยชนตอนิสิตและปจจุบันบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

  ขอเสนอแนะ  

- ควรสรางกระบวนการใหศิษยเกาท่ีมีประสบการณจากการทํางานมาถายทอดหรือใหขอมูล/ความรู (KM)  

ท่ีเปนประโยชนตอนิสิตปจจุบันและบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

           - คณาจารยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงดานวิชาการและเทคโนโลยี และจัดใหมีการสอนเสริมแกนิสิต

เพ่ิมเติม 

 

ขอสังเกต 

          - 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 3 ตัว

บงชี ้และ สมศ. 3 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง   มีคะแนนเฉล่ีย 4.36 ได

คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.36  ไดคุณภาพระดับดี   

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  

- อาจารยมีศักยภาพในการหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเปนจํานวนมาก 

  แนวทางเสริม  

          - 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. นักวิจัยของวิทยาลัยฯ ท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนาโครงการยังมีไมมาก 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            303 
 

2. การสรางทีมวิจัยของวิทยาลัยฯ ยังมีนอย 

3. ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติมีนอย 

4. ผลงานท่ีนําไปใชประโยชนยังมีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยท้ังหมด 

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรสงเสริมใหมีการสรางนักวิจัยหนาใหมใหกับคณาจารยวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาเปนหัวหนาโครงการได 

2. ควรสรางทีมนักวิจัยโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนพ่ีเลี้ยงและดึงนักวิจัยรุนใหมมารวมทีมวิจัย  

3. ควรผลักดันใหมีการสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือสามารถตีพิมพผลงานในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ  

4. ควรสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคไปใชประโยชนใหมากข้ึน 

5. สงเสริมใหอาจารยนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให

เพ่ิมมากข้ึน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

           - 

ขอสังเกต 

           - 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  จํานวน 4 

ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 2 ตัวบงชี้ และ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง  

มีคะแนนเฉล่ีย  4.50 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉล่ีย 4.50  ได

คณุภาพระดบัด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  

- มีโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน โครงการพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัยทางทะเล และโครงการเสริมสรางเยาวชนชาวเรือ สามารถสรางความเขมแข็งตอชุมชน

ได 

  แนวทางเสริม  

           - 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

- การมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกรยังมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการ ไมครบ

วงจรคุณภาพ 
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  ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการวางแผนและพัฒนาโครงการท่ีมีความยั่งยืนและสงผลใหองคกรมีความเขมแข็งและสามารถ

พ่ึงพาตัวเองไดใหเห็นโดยประจักษ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการคัดสรร จัดทําแผนใหชัดเจน 

2. ควรนําความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการถายทอดและเผยแพรสูบุคลากร และสูสาธารณชน เพ่ือให

เปนความรูและประชาสัมพันธผลงานของวิทยาลัยฯ และเปนประโยชนตอสังคม 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

          - 

ขอสังเกต 

 -  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 

ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 2 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง  

มีคะแนนเฉล่ีย  4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67  ได

คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  

1. มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

  แนวทางเสริม  

          - 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

          - 

  ขอเสนอแนะ  

- สงเสริมและหาเวทีใหนิสิต บุคลากร หรือวิทยาลัย สามารถเขารวมประกวดผลงาน หรือไดรับการยก

ยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

         - 

ขอสังเกต 

         - 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ 

ไดแก สกอ. 4 ตัวบงชี้ และ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการประเมินตนเอง  มี

คะแนนเฉลี่ย  4.94 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ              มีคะแนนเฉล่ีย 

4.34  ไดคุณภาพระดับด ี

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  

1. มีการบริหารจัดการท่ีตรงตามวัตถุประสงค 

2. มีการติดตามทุกตัวบงชี้ทําใหสะดวกในการประเมินผล  

  แนวทางเสริม  

         - 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. เอกสารประกอบการประเมินฯ ไมครบโดยเฉพาะดานสารสนเทศ  

2. ยังไมมีการกําหนดและพัฒนาองคความรูดานการวิจัย 

  ขอเสนอแนะ  

1. ควรรวบรวมเอกสารประกอบใหครบโดยเฉพาะดานสารสนเทศ  

2. ควรมีการพัฒนาองคความรูดานวิจัยของวิทยาลัยเพ่ือเปนแหลงเรียนรู มีการถายทอดประสบการณ 

แลกเปลี่ยนทักษะดานวิจัยใหกับอาจารยรุนใหม 

3. ควรจัดทําตารางประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดรับการวิเคราะห

ใหชัดเจน และครอบคลุมบริบทของวิทยาลัยฯ อยางนอย 3 ดาน 

4. ควรนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พรอมขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ไปปรับแผนและวิเคราะห พรอมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในรอบป

ถัดไป 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

          - 

ขอสังเกต 

         - 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  จํานวน             1

ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 

ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีการจัดหารายไดเสริมท่ีมาก 

2. มีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

  แนวทางเสริม  

          - 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

         - การวิเคราะหคาใชจายอยางตอเนื่องและนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงระบบการเงินอยางมี 

            ประสิทธิภาพ  

  ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการวิเคราะหคาใชจายอยางตอเนื่องและนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงระบบการเงินใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

         - 

ขอสังเกต 

         - 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 

2 ตัวบงชี้ ไดแก สกอ. 1 ตัวบงชี้ และ สมศ. 1 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  4.69 

ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  

- ผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพมีความมุงม่ัน และความตั้งใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
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  แนวทางเสริม  

         - จัดทําระบบการมอบหมายงานท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานปกติ 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. พัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใน

การมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

2. สงเสริมการจัดการความรู (KM) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  

3. พัฒนาทีมงานเพ่ือสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพ 

4. การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับระบบและกลไกท่ีสอดคลองกับพันธกิจตางๆ ยังไมชัดเจน  

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการพัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหกับคณาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุนในการมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

2. ควรสงเสริมการจัดการความรู (KM) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวี

นานาชาติ  

3. ควรพัฒนาทีมงานเพ่ือสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพ 

4. ควรมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับระบบและกลไกท่ีสอดคลองกับพันธกิจตางๆ ใหชัดเจน 
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี  

         - 

 

ขอสังเกต 

         - 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนาชาติ แลว พบวา 

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.34 ไดคุณภาพระดับดี  รายละเอียด

ดังตารางท่ี 3 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            308 
 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ   ผลผลติ รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - - - - - 4.00 4.04 4.03 4.00 4.04 4.03 4.00 4.00 4.04 4.03 4.00 4.00 4.04 4.03 

มาตรฐานที่ 2 ดาน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

3.65 3.65 4.82 4.81 4.82 4.65 4.63 4.65 - 4.25 4.25 - 4.36 4.36 4.60 4.58 4.25 4.51 4.46 4.43 4.36 4.43 

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.71 4.71 - 4.70 4.70 - 4.70 4.70 5.00 5.00 4.70 4.96 4.71 4.71 4.70 4.71 

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ดานพันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา  

3.65 3.65 4.70 4.67 4.70 4.60 4.56 4.60 - 4.17 4.14 - 4.30 4.30 4.40 4.36 4.17 4.33 4.33 4.28 4.30 4.32 

มาตรฐานที่ 3 ดาน
การสรางและ
พัฒนาสงัคม
ฐานความรูและ
สังคมแหงการ
เรียนรู  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.06 4.06 - 4.06 4.06 5.00 5.00 4.06 4.43 4.00 4.00 4.06 4.03 

เฉลี่ยภาพรวม 3.659 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ด ี ด ี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแตละดาน สามารถสะทอนผล

การดําเนินงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.03 ไดคุณภาพระดับดี 

สะทอนใหเห็นวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค สงผลใหเปนท่ีตองการของนายจางและผูใชบัณฑิต   

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มี คะแนนเฉลี่ย 4.43  

อยูในเกณฑดี  หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 

4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.32  ไดคุณภาพระดับดี 

สะทอนใหเห็นวา ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารงานของวิทยาลัย ใหไปสูทิศทางท่ีกําหนด

รวมกันภายในวิทยาลัย พรอมท้ัง มีศักยภาพในการหารายไดมาเสริมกับงบประมาณแผนดินเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติ

การของวิทยาลัย มีการสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยมีความพรอมในดานปจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เชน อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู   มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกอยูในระดับสูง ซ่ึงสามารถนํามาจัดการเรียนการสอน 
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การผลิตบัณฑิต  การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับทางวิชาการในสังคมในอนาคต

ไดเปนอยางดี  

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  พบวา ภาพรวมมีผลการ

ประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.03  ไดคุณภาพระดับดี   สะทอนใหเห็นวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สามารถ

สรางสรรคนวัตกรรมอันเปนประโยชนตอประเทศชาติ โดยบูรณาการความรูทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

และวิทยาศาสตรการเดินเรือกับงานวิจัย  ทําใหมีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพและรับรองคุณภาพท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ อยูในเกณฑดีมาก  อยางไรก็ตาม ควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคลากรภายในใหเปนหัวหนาทีมวิจัยเพ่ิมมากข้ึน อยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตและดานการวิจัย เพ่ือใหไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ผลักดันใหมี

การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาไดในอนาคต และเพ่ือจัดการความรูท่ีวิทยาลัยฯ มุงเนนตามเอกลักษณดาน

งานวิจัยและงานพัฒนาวิชาการดานเทคโนโลยีทางทะเล อันสงผลตออัตลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีจะกาวสู

มหาวิทยาลัยวิจัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ แลว พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับวิทยาลัย มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวน

เสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.34 อยูในเกณฑดี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  
มุมมองดานการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิตและ ผูมี
สวนไดสวนเสีย 

- - 4.86 4.83 4.86 4.57 4.50 4.57 4.00 4.27 4.22 4.00 4.52 4.42 4.75 4.71 4.27 4.59 4.50 4.43 4.52 4.51 

2. ดานกระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.78 4.78 4.78 4.67 4.67 4.67 - 4.57 4.57 - 4.52 4.52 4.80 4.80 4.57 4.74 4.70 4.70 4.52 4.65 

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. ดานบุคลากร
และการเรียนรูและ
นวตักรรม 

2.31 2.31 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 3.65 3.65 - 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.15 3.15 3.65 3.40 

เฉลี่ยภาพรวม 3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.51 4.40 4.37 4.23 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ด ี ด ี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก ด ี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานไดดังนี้  
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  - ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.34   ไดคุณภาพ

ระดับดี สะทอนใหเห็นวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

นิสิตอยางตอเนื่อง ครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ท้ังทางดานทักษะทางดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีตอบสนองความตองการของสังคม รวมท้ังไดมีชองทางในการสื่อสารใหขอมูลแกนิสิตและ

ศิษยเกาทางเว็บไซต  พรอมกันนี้ควรเพ่ิมชองทางการรับขอมูลปอนกลับจากบัณฑิตดวย ระบบและกลไกในการ

บริการวิชาการแกสังคมท่ีมีความคลองตัว ทําใหการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการของ

สังคมและประเทศชาติ พรอมสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.65 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

สะทอนใหเห็นวา ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารงานของวิทยาลัยใหไปสูทิศทางท่ีกําหนด

รวมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาคณาจารย บุคลากร และนิสิต ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การผลิต

บัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน   

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สะทอนให

เห็นวาวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีศักยภาพสูงในการหารายไดเพ่ือมาเสริมกับงบประมาณแผนดิน อีกท้ัง

รองรับแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยในการสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดเปนอยางดี 

 

- ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.40   

ไดคุณภาพระดับดี  สะทอนใหเห็นวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีคณาจารยและบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกอยูในเกณฑดีมาก ท้ังนี้ควรสงเสริมใหอาจารยมีเพ่ิมทีมวิจัยและการขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิม

มากข้ึน เพ่ือสงผลใหมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

จํานวนมากข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความพรอมในการ

จัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน 

คะแนนเฉลี่ย 4.34 ไดคุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5  
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ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปการศึกษา 2555 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+มก  สกอ. รวม สกอ.+มก  สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก  สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก  สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภา
และความพรอมในการจั
การศึกษา 

3.21 3.21 4.90 4.90 4.90 4.60 4.60 4.60 - 3.91 3.91 - 3.84 3.84 4.51 4.51 3.91 4.40 4.28 4.28 3.84 4.20 

   1) ดานกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ดานวิชาการ 2.31 2.31 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 2.44 2.44 - 2.44 2.44 3.72 3.72 2.44 3.51 3.72 3.72 2.44 3.51 

   3) ดานการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ดานการบรหิาร
จัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.65 4.65 - 4.54 4.54 5.00 5.00 4.65 4.91 4.50 4.50 4.54 4.51 

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจขอ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.78 4.75 4.78 4.56 4.50 4.56 4.00 4.25 4.22 4.00 4.36 4.32 4.73 4.70 4.25 4.51 4.55 4.50 4.36 4.46 

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.67 4.75 4.00 4.04 4.03 4.00 4.04 4.03 4.80 4.75 4.04 4.58 4.60 4.50 4.04 4.44 

   2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - 4.06 4.06 - 4.06 4.06 4.67 4.67 4.06 4.36 4.67 4.67 4.06 4.36 

   3) ดานการใหบริการทา
วิชาการแกสังคม 

- - 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 5.00 4.50 

   4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลีย่ภาพรวม 3.65 3.65 4.84 4.83 4.84 4.58 4.56 4.58 4.00 4.17 4.15 4.00 4.23 4.21 4.61 4.59 4.17 4.46 4.40 4.37 4.23 4.34 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 

4.34 ไดคุณภาพระดับดี ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  

ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.51  สะทอนใหเห็นวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีศักยภาพและมีความพรอม ในการจัดการศึกษา ท้ังในดาน

ปจจัยและสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มีคณาจารยและบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง สามารถหารายไดมาเสริมกับ

งบประมาณแผนดิน เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย ในการสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน  มีคะแนนเฉล่ีย 

4.46 ไดคุณภาพระดับดี ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 

4.44 ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะทอนใหเห็นวา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สามารถ

ดําเนินงานตามภารกิจท้ัง 4 ดาน ไดเปนอยางดี มีคุณภาพ และเปนท่ียอมรับ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

  



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            312 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            313 
 

 

  

 

  

ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องคประกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด N/A N/A 

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย N/A N/A 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 2 2 

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  -  - 

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก  -  - 

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข  -  - 

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมทีัง้แผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

 -  - 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แผน ก 

 -  - 

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  -  - 

14 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  -  - 

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  -  - 

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  -  - 

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจงให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

 -  - 

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  -  - 

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            314 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 2 2 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ
ประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

2 2 

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  2 2 

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  - - 

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด  -  - 

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  -  - 

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
องคกรวิชาชีพท้ังหมด 

 2  2 

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  2 2 

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

 -  - 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  -  - 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป) 

2 2 

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ 

2 2 

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2 

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

 -  - 

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  -  - 

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   -  - 

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 712 712 

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา  -  - 

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 712 712 
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88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  -  - 

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)  -  - 

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)  -  - 

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก   -  - 

94 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 34.5 34.5 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 30.5 30.5 

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  4 4 

97 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยก
ตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา  

34.5 34.5 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

6 6 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

15.5 15.5 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

13 13 

101 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผาน
มา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)   

3.38 3.38 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 31.5 31.5 

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา 

6 6 

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

15.5 15.5 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

10 10 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 2 

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา 

 -  - 

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

 -  - 

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

2 2 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 1 
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111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา 

 -  - 

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา 

 -  - 

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา 

1 1 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  -  - 

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

 -  - 

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

 -  - 

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

 -  - 

118 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา 1.24 1.24 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 344.68 344.68 

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 344.68 344.68 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  -  - 

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  -  - 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา 29 29 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

1,713 1,713 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.11 4.11 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นกัศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม

3.80 3.80 
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กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

- - 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  -  - 

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  -  - 

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บณัฑิต  -  - 

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  -  - 

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   -  - 

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 101 101 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  79 79 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ
รวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

 -  - 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 70 70 

143 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  -  - 

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยู
แลว 

 -  - 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  -  - 

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 2 2 

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร  -  - 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

27,566.32 27,566.32 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

43 43 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

 -  - 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

 -  - 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ 9 9 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.61 3.61 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 -  - 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 -  - 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

161 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF  3.61  3.61 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด  9  9 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.61 3.61 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจาก
สารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ท่ีผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย] 

 -  - 

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลกัษณะหนึง่  

 -  - 

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

 -  - 

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

 -  - 

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  -  - 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของ  -  - 
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ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

 -  - 

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

 -  - 

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ 

 -  - 

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 -  - 

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ  

 -  - 

175 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปน
วงรอบประเมิน) 

 -  - 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

 -  - 

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซํ้ากับคานํา
หนักอ่ืนๆ) 

 -  - 

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้า
กับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

 -  - 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไม
ซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

 -  - 

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ S
copus (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนัก
อ่ืนๆ) 

 -  - 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

 -  - 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

 -  - 
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183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

 -  - 

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ 

 -  - 

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 -  - 

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  -  - 

187 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปน
วงรอบประเมิน) 

 -  - 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.47 4.47 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 -  - 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 -  - 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

 -  - 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   -  - 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

 -  - 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  -  - 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  -  - 

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  -  - 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  -  - 

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  -  - 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  -  - 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

3 3 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัย 

3 3 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

 -  - 
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195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน      
590,000  

     
590,000  

196 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
590,000  

     
590,000  

197 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

198 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 16,146,446 16,146,446 

200 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16,146,446 16,146,446 

201 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

202 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

203 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 30.5 30.5 

204 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30.5 30.5 

205 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

206 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  -  - 

208 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -  - 

209 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

210 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

211 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 4 4 

212 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4 4 

213 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   -  - 

214 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   -  - 

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  -  - 

216 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    -  - 

217 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    -  - 

218 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคา
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

2 6 

220 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 6 

221 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

222 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 2 1 
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ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับ
ในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

224 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 1 

225 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

226 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้า
กับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

 -  - 

228 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -  - 

229 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

230 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ S
copus (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนัก
อ่ืนๆ) 

2 7 

232 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 7 

233 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

234 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 -  - 

236 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -  - 

237 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

238 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

4 1 

240 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 1 

241 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

242 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 -  - 

244 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -  - 

245 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 

246 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555            324 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

 -  - 

248 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -  - 
249 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 
250 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 
251 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
3 3 

252 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 3 
253 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -  - 
254 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  -  - 
255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 3 3 
256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน - - 
257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 8 8 
258 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 2 2 
259 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 6 6 

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

 -  - 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงาน
จะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

 -  - 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 4 6 
263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะ

การเรียนการสอน 
2 2 

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะ
การวิจัย 

1 1 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 -  - 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น  ๑ -

 ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 - 4.00 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน

เต็ม ๕)  
4.46 4.46 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน 4.70 4.70 
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แตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  
269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 15 15 
270 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
 - 4 

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ 

 - 4 

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
นอกประเทศ 

 -  - 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ 

 -  - 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ  

 -  - 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ตางประเทศ 

 -  - 

272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติ 

 -  - 

   - ดานการวิจัย  -  - 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม  -  - 
   - ดานอ่ืนๆ  -  - 

273 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับนานาชาติ 

 -  - 

   - ดานการวิจัย  -  - 
   - ดานศิลปวัฒนธรรม  -  - 
   - ดานอ่ืนๆ  -  - 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 65,467,978.74 65,467,978.74 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 300,000 300,000 

286 คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานท่ีและท่ีดิน 17,350,175.66 17,350,175.66 

   - ปงบประมาณ -   - 

   - ปการศึกษา  - -  

287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ) 2,278,745.08 2,278,745.08 

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 300,000 300,000 

289 คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 214,912 214,912 

290 คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 27,289.90 27,289.90 

291 เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 45,839 45,839 
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292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 2,278,745.08 2,278,745.08 

องคประกอบท่ี 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลกัษณ 

 - 9 

276 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

 - 3.61 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลกัษณ 

 -  - 

278 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลกัษณ 

 -  - 

280 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

281 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลกัษณ 

 -  - 

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ  ท้ังหมด  - 9 

283 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ  (คะแนน
เต็ม ๕) 

 - 3.61 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนน
เต็ม ๕) 

 - 3.06 
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