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ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายเรื่องคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานในระดับคุณภาพสากล  
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่การเรียนการสอน โดยได้รับการจัดตั้งจาก  
สภามหาวิทยาลัยให้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะเมื่อปี พ.ศ. 2549 และเริ่ม
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 โดยวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุง พัฒนาระบบต่างๆ ให้มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพ่ือสนองตอบต่องานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ( SELF ASSESSMENT REPORT : SAR) ส าหรับปีการศึกษา 
2556 นี้  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ด าเนินการเป็นปีที่ 7 ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะขอ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2555 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้จัดท ารายงานขึ้นเพ่ือ สะท้อนผลการด าเนินงานของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติในทุกด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและจัดการ ด้านการเงินและ
งบประมาณ และด้านระบบกลไกการประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมุ่งม่ันที่จะพัฒนาปรับปรุง
ผลการด าเนินงานในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ

วิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง  4 
ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  
 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา  ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 
ด้าน  ประกอบด้วย  ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 3 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น
เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12  (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  (รายงาน
ข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 37 ตัวบ่งชี้  
  ผลการประเมินตนเองของ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน  
9 องค์ประกอบ จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ (มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ 12, 15, 
16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน  4.46 อยู่ในระดับ ดี  โดยด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมิน 2.73 อยู่ในระดับ พอใช้ ด้านกระบวนการ จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.74 อยู่ในระดับ ดี
มาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.14 อยู่ในระดับ ดี 
 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการด าเนินการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 3.95 3.77 ด ี ดี 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 3.50 ดีมาก พอใช้ 
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  5.00 3.92 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.50 4.50 ด ี ดี 
องค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.25 4.32 ด ี ดี 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.46 4.14 ดี ดี 
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 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         4.03 4.38 ดี ดี 
มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 4.38 4.95 ดี ดีมาก 
 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.84 4.95 ดีมาก ดีมาก 
 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.19 4.00 ดี ดี 
มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

4.03 3.30 ดี พอใช้ 

คะแนนภาพรวม 4.15 4.14 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 4.51 4.28 ดีมาก ดี 
ด้านกระบวนการภายใน 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 
ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรมม 2.94 2.80 พอใช้ พอใช้ 

คะแนนภาพรวม 4.30 4.14 ดี ดี 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รวม 37 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.03 4.10 ดี ดี 

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ด้านวิชาการ 3.06 3.32 พอใช้ พอใช้ 
3)   ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)   ด้านการบริหารจัดการ 4.52 4.51 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.51 4.18 ดีมาก ดี 

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.44 3.95 ดี ดี 
2)    ด้านการวิจัย 4.53 3.92 ดีมาก ดี 
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4.50 4.50 ดี ดี 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

4)    ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 
คะแนนภาพรวม 4.30 4.14 ดี ดี 

   

  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้  พบว่า มี ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก   (คะแนนผลการประเมิน  
4.51-5.00) จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี   (คะแนนผลการประเมิน  3.51-4.50) จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้   (คะแนนผลการประเมิน  2.51-3.50) จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง   (คะแนนผลการประเมิน  1.51-2.50) จ านวน - ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จ านวน -  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ - (เฉพาะกรณีท่ีมีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน) 

ผลการประเมิน ตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  พบว่า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   
มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมแีนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 
 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 จุดแข็ง 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  หลักสูตรการศึกษาเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน  

3.  อาจารย์มีศักยภาพในการหา
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกเป็นจ านวนมาก 

1. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
นิสิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวินัยนิสิต 

2. อาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสูง 

3. การบริการวิชาการได้รับความร่วมมือ
จากภาครัฐและเอกชน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง - 1. ควรด าเนินการหลักสูตรในทางปฏิบัติให้
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างยั่งยืน 

2. สนับสนุนให้คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 1. พัฒนาระบบข้อมูลป้อนกลับจาก
ศิษย์เก่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่าต่อไป  

2. ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพยื่น
ขอจดสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตรให้เพ่ิมมากข้ึน   

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ยังใช้เป็น
แผนฉบับเดียวกัน 

2. แผนการพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน 
3. ขาดกระบวนการในการติดตามผลการ

ด าเนินการวิจัยที่ชัดเจน 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
 3. ส่งเสริมและหาเวทีให้นิสิต 

บุคลากร หรือวิทยาลัย เข้าร่วม
ประกวดผลงาน หรือได้รับการยก
ย่องในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

4. พัฒนาทีมงานเพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านประกันคุณภาพ 

 

 ข้อเสนอแนะ - 
 

1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แยก
ออกจากแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
4 ปี เพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามแผน
ในแต่ละปีได้อย่างครบถ้วน 

2. เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการวิเคราะห์ตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้น าเสนอ
ทั้ง 2 ส่วน 
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บทที่ 1 ส่วนน ำ 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

         วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิก่อตั้งขึน้เพ่ือสนองความตอ้งการและแก้ปัญหาเก่ียวกับการพาณิชยนาวีทัง้
ระบบ และเพ่ือรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ ผลิตบุคลากร
ทางการพาณิชยนาวี เพื่อใช้ภายในประเทศรวมทั้งส่งออกบุคลากรไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ
บุคลากรสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการค้าทางทะเล โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่า "สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ"  

 

  1.2  ปรัชญา/ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และวัตถุประสงค์  

 ปรัชญา/ปณิธาน 
 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีความมุ่งม่ันที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ระเบียบวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือน าไปใช้พัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย 
 

 วิสัยทัศน์     
 

 เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และเป็นผู้น าด้านพาณิชยนาวีในระดับ
มาตรฐานสากล พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 

 

 พันธกิจ       
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลที่มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล 

2. บริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในระดับมาตรฐานสากล 
4. ให้บริการทางวิชาการ แก่หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
5. อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 

  

  วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีวินัย  มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการของภาคธุรกิจ

พาณิชยนาวี ในระดับมาตรฐานสากล  
2.  เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้าน

พาณิชยนาวี โดยบูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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3.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในระดับมาตรฐานสากล 
4.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านพาณิชยนาวี ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ตลอดจน

เสริมสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
5.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
6.  เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท่ีดีงาม  

 

1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 โครงสร้างของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
 

 

คณบดี

วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ

สาขาวิชา
วิศวกรรมต่อเรือ

และเครื่องกลเรือ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

การเดินเรือ

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

และธุรการทั่วไป

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายบริหารและธุรการ ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาและบริการวิชาการ

ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
งานธุรการ งานบุคคล

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานนโยบายและแผน

งานการศึกษา งานกิจกรรมนิสิต

งานระบบ
คอมพิวเตอร์ งานวิจัย

งานบริการวิชาการ
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1.4  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน  
 

 รายนามผู้บริหารงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

คณบดี  พล.ร.อ.สุพิทย์  อ านวย 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายกิจการนิสิต ดร.พรรณศักดิ์  เอ่ียมรักษา 
ฝ่ายบริการวิชาการ ดร.เชิดวงศ์  แสงศุภวานิช 
ฝ่ายบริหารและธุรการ นางอรวรรณ  โมกขะเวส 
ฝ่ายวิชาการและการฝึก นายธนรุจ  โรจน์มานะวงศ์ 

 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
1. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
5. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
6. เลขานุการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

1.5  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 
และเครื่องกลเรือ 

 - - - - -  -  -  - 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เดินเรือ 

 - - - - -  -  -  - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต             
รวม    2 -     - - - - 2 - 2 - 2 - 
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1.6  นิสิต 

                            จ านวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร และประเภทโครงการ 
   ปริญญาตรี   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   
คณะ/สาขาวิชา - - แผน  ก แผน ข รวม  รวมทั้งสิ้น 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

        824  - - - - - 824 

หลักสูตรภาษาไทย         824  - - - - - 824 
   ภาคปกต ิ         824  - - - - - 824 
   วิทยาศาสตร์การเดินเรือ          381  - - - - - 381 
   วิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ 

         258  - - - - - 258 

   วิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ   
     กลุ่มวิชาวิศวกรรม 
นอกฝ่ัง 

          34  - - - - - 34 

   วิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ 
     (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) 

         151  - - - - - 151 

                
หมายเหต ุ:    1. หลักสูตรนานาชาต ิระดับปริญญาตร ีเปิดเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ในเดือนสิงหาคม 2556  
                     2. ข้อมูลระดับปริญญาตร ีภาคต้นตัดข้อมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556  ภาคปลายตัดข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2556 
                     3. ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นตัดข้อมูล ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 ภาคปลายตัดข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2556 
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1.7  จ านวนอาจารย์และบุคลากร  

        ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที)่ 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 

1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี 7 6 6 

ปริญญาโท 14 15.5 19.5 

ปริญญาเอก 10.5 12 11 

รวม 31.5 33.5 36.5 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท - -  

ปริญญาเอก 1 1  

รวม 1 1  

1.3  รวมบุคลากร 
สายวิชาการ 

ปริญญาตร ี 7 6 6 

ปริญญาโท 14 15.5 19.5 

ปริญญาเอก 10.5 13 12 

 รวมทั้งหมด 31.5 34.5 37.5 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่นๆ 10 15 15.5 

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 35.5 45.5 49 

5.  บุคลากรลาทุกประเภท 4 4 3 

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 45.5 49.5 52 

   

หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการท างานดังนี ้

              ตั้งแต ่9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 1.8 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 

 
 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

15,300,000 4,186,778.37 11,113,221.63 31,482,000 3,130,901 28,351,099 60,697,100 48,519,620.30 12,177,479.7019 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

38,065,015.53 14,413,621 23,651,394.06 33,985,978.74 16,160,055.07 17,825,923.67 29,461,825,75 19,877,750.42 9,584,075.33 

รวม (บาท) 53,365,015.53 18,600,399 34,764,615.69 65,467,978.74 19,290,956.07 46,177,022.67 90,158,925.75 68,397,370.72 21,761,559.03 

 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2554 2555 2556 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 53,365,015.53 65,467,978.74 90,158,925.75 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 386,700 300,000 200,000 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 18,296,629.84 17,350,175.66 20,190,270.72 
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 303,770 2,278,745.08 46,169,454.99 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - 300,000 - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 313,240 214,912 3,305,693.13 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 280,728.59 27,289.90 - 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 35,068,385.69 45,839 20,693,506.91 
สินทรัพย์ถาวร 303,770 2,278,745.08 46,169,454.99 

 

 

 รายรับ-รายจ่าย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1. งบประมาณแผ่นดิน 15,300,000 31,482,000 60,697,100.00 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 34,159,295 28,429,760 28,290,985.00 
3.รายได้ดอกเบี้ย 12,368.26 14,622.66 3,728.26 
4.รายได้พัฒนาวิชาการ 386,700 1,204,297.56 444,795.12 
5. รายได้อื่นๆ 704,770.27 4,337,298.52 722,317.37 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 53,365,015.53 65,467,978.74 90,158,925.75 
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รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

1. งบบุคลากร 1,660,777.57 1,038,068.25 1,469,648 
2. งบด าเนินงาน 9,218,118.17 10,955,143.43 11,390,793.03 
3. งบลงทุน 303,770 2,278,745.08 46,169,454.99 
4. งบอุดหนุน 6,382,988.37 2,281,850.23 4,814,780.49 
5. งบอ่ืนๆ 1,034,748.53 3,075,113.70 2,202,528.90 
รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 18,600,399.84 19,628,920.69 66,047,205.41 
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บทที่ 3 ส่วนสรุป 
 

 3.1  ตารางท่ี ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

  
เป้าหมาย 

  
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 8 ข้อ - - 8 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 4 ข้อ - - 6 ข้อ  4 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 12 12 37.5 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก=32.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ี
ได้เท่ากับ 2.667) (ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละ

อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา=-5.680 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นของ
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากับ -2.367 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) 

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 2.667 

2.67 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 0.50 16 70 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=4.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ี
ได้เท่ากับ 0.667) (ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์
ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา =1.100 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของ

ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 

0.917) เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน  
= 0.917 

0.92 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 5 ข้อ - - 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 ข้อ - - 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 ข้อ - - 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 6 ข้อ - - 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 4 ข้อ - - 4 ข้อ  4 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑ ร้อยละ 80 75 79 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ=75/จ านวนบัณฑิตท่ี
ตอบแบบส ารวจ =79) เท่ากับร้อยละ  94.94 เมื่อ

เทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ัน คะแนน
จึงเท่ากับ 4.747 

4.75 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี ๒    ไม่ประเมินเนื่องจากไม่มีการเปิด 
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  

และปริญญาเอก 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี ๓     
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี ๔     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๔ ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย์ 
2.30 

105.50 37.50 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
105.500/จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดเท่ากับ 
37.500 ) เท่ากับ 2.813 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ

อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึง
เท่ากับ 2.344 

2.34 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 ข้อ - - 7 ข้อ (ขาดข้อ 6 และ 7) 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 5 ข้อ - - 5 ข้อ (ขาดข้อ 4) 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ - - 6 ข้อ (ขาดข้อ 7) 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 4 ข้อ - - 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 180,000 

บาท 
23,383,40

0 
34.50 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบัน = 23,383,400.00/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=34.50) 
=677,779.71 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 

180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ  5.000) 

5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๕ ร้อยละ 5 3.250 37.5 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ3.250/จ านวนอาจารย์
และนักวิจัยประจ าท้ังหมดเท่ากับ37.500) = ร้อย

ละ8.667 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 
คะแนน  ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 2.167 

2.17 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๖ ร้อยละ 5 8 37.5 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์=8.000/จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
=37.500)= ร้อยละ 21.333 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 

20 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๗ ร้อยละ 1 1.75 37.50 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรอง
คุณภาพ = 1.750/จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าท้ังหมด = 37.500)= ร้อยละ 4.667  
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่า

เท่ากับ 2.334 

2.33 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ - - 4 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 ข้อ - - 4 ข้อ 4 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๘ ร้อยละ 30 6 11 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย=6.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการทั้งหมด =11.000)=มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 54.545 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 

คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที่ ๙ 

5 ข้อ - - 5 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 5 ข้อ - - 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ ๑๐ 4 ข้อ - - 4 ข้อ  4 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๑ 5 ข้อ - - 5 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7 ข้อ - - 7 ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (% หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 3 ข้อ - - 2 ข้อ (ขาดข้อ 2) 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 ข้อ - - 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 5 ข้อ - - 6 ข้อ  5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๓ 4.60 คะแนน 4.60 1.00 4.60 4.60 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 6 ข้อ - - 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 ข้อ - - 9 ข้อ 5 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ ๑๕ 4 คะแนน - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด=4.200/จ านวนปี =1ปี)=4.200 

4.20 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

      4.14 

 

  
 3.2  ตารางท่ี ส 2. สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
  

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 2.86 4.50 3.70 3.77 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 3 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
องค์ประกอบที่ 4 5.00 4.50 3.17 3.92 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 5 - 4.00 5.00 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 - 4.25 4.60 4.32 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.40 4.39 4.02 4.14 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน
ระดับด ี

การด าเนินงาน
ระดับด ี
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 3.3  ตารางท่ี ส 3. สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
  

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต   4.38 4.38 การด าเนินงานระดับด ี

มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมา 
ภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

 5.00 4.60 4.95 การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

3.40 4.11 4.27 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

  มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ 

 3.50 3.17 3.30 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

3.40 4.39 4.02 4.14 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

   

  
 3.4  ตารางท่ี ส 4. สรุปการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  4.00 4.69 4.28 การด าเนินงานระดับด ี

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.53 4.74 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.80 3.50 2.96 2.80 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.40 4.39 4.02 4.14 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับด ี

การด าเนินงาน
ระดับด ี
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3.5 ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการ
บริหารจัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินงานที่เป็น
แบบอย่างท่ีดี หรือนวัตกรรมท่ีสร้างข้ึน (ถ้าม)ี 

  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
 (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 (2) ด้านวิชาการ 1.80 4.67 2.34 3.32 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.50 4.60 4.51 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 1 

2.86 4.60 3.47 4.10 การด าเนินงานระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   3.67 4.38 3.95 การด าเนินงานระดับด ี
 (2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 3.17 3.92 การด าเนินงานระดับด ี
 (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  4.00 5.00 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

5.00 4.13 4.14 4.18 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.40 4.39 4.02 4.14 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงาน
ระดับดี 
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บทที่ 2 ส่วนส ำคัญ 
 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน  
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ 
 
องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 หรือ 
7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 8 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551 – 2554)  

            วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้
จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติ
การ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559 (1.1-1-1) 
และจัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันท่ี 29-30 
ตุลาคม 2555 (1.1-1-2)  ซึ่งมีคณบด ีผู้ช่วย
คณบด ีคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี ้เพื่อ
พิจารณาและรับทราบทิศทางการ
ด าเนินงานท่ีมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยจะ
น าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(1.1-1-3) และ
แผนยุทธศาสตร ์ 
 

1.1-1-1 แผนท่ียุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิประจ าปี
งบประมาณ 2556-2559 

1.1-1-2 เล่มปิดโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์กิจกรรม/โครงการ 
เมื่อวันท่ี 29-30 ตุลาคม 2555 

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

1.1-1-4 แผนยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยา
เขตศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 
2555-2559 
1.1-1-5 แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11(
พ.ศ.2555-2559) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3636;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-2%20&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-3%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-4%20&#3660; &
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-5%20&#3617;&
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรี
ราชา ประจ าปีงบประมาณ 2555-2559 
(1.1-1-4) ตลอดจนสอดคล้องกับ และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที ่11 (พ.ศ.2555-2559) (1.1-1-5) เพื่อใช้
เป็นกรอบและทิศทาง ตลอดจนเป็นกลไกใน
การผลักดัน ขับเคล่ือนการด าเนินงานใน
ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิและเป็นการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างสภาพการณ์ในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งหลังจากได้
ข้อสรุปจาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แล้ว
นั้น ได้น าเสนอท่ีประชุมวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติพิจารณา (1.1-1-6)  และ
เสนอกรรมการประจ าคณะ พิจารณาต่อไป 
(1.1-1-7)  

1.1-1-6รายงานการประชุม
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ครั้งที ่12/2555 

1.1-1-7รายงานการประชุม 
กรรมการประจ าคณะ 

  

  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

    วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท า
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์กิจกรรม/
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 เมื่อวันท่ี 29-30 ตุลาคม 
2555 (1.1-2-1) ซึ่งมีคณบด ีผู้ช่วยคณบด ี
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี ้เพื่อพิจารณาและ
รับทราบทิศทางการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่
เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปจา
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์แล้วนั้น ได้
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาแผนกลยุทธ์
ประจ าป ี2556 (1.1-2-1)  เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานไป
ในทางเดียวกัน  
 

1.1-2-1เล่มปิดโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์กิจกรรม/โครงการ 
เมื่อวันท่ี 29-30 ตุลาคม 2555 

1.1.-2-2รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-6%20&#3611;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3632;&
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  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้น า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556-
2559 (1.1-3-1)  เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีโดยมีผลการด าเนินงาน  7 ด้าน 
ได้แก่  1. แผนด้านการจัดการศึกษา    
 2. แผนด้านการวิจัย   3. แผนด้านการ
บริการวิชาการ   4. แผนด้านการบริหารและ
การเงิน  5. แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ชุมชน  6. แผนด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  7. แผนด้านบุคลากร  ซึ่งในแต่
ละส่วนจะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน
ให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ และน าไปสู่การ
จัดท าค าของบประมาณประจ าป ีซึ่งยืนยัน
ความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิง
การถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน และมีการด าเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์กิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (1.1-3-2) และมีการน าไปจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2556  (1.1-3-3) ต่อไป    

 
 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิประจ าปี
งบประมาณ 2556-2559 
1.1-3-2 โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์กิจกรรม/
กิจกรรม ปีงบประมาณ 
2556 
 
1.1-3-3 แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2556 

  

  4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการ
ประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี ้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 

    วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้
ก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556-2559 (1.1-4-1) โดย
ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน   และมีการ
น าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2556 (1.14-2)  ต่อไป  
 
 
 
 

 1.1-4-1 
แผนปฏิบัติการวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556-2559 
 
1.1-4-2แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2556 
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  5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  

      วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ
จัดท าสรุปแผนกลยุทธ-์แผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี 2556  (1.1-5-1) โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ครบท้ัง 4 พันธกิจ ได้แก ่การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนท่ี
เหมาะสม  

 1.1-5-1สรุปแผนกลยุทธ์-
แผนปฏิบัติการ วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

  

  6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจ าป ีอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าป ี2556-2559 วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิจ านวน 2 ครั้ง คือ การ
ติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที ่1 เป็นการ
รายงานผลการติดตามผลด าเนินงานรอบ 6 
เดือน (1.1-6-1) และการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ครั้งที ่2 เป็นการรายงานการ
ติดตามผลด าเนินงานรอบ 12 เดือน (1.1-6-
2) และเสนอรายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา (1.1-6-3) ก่อน
มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายต่อไป  

 1.1-6-1การรายงานผลการ
ติดตามผลด าเนินงานรอบ 
6 เดือน  

 1.1-6-2การรายงานการ
ติดตามผลด าเนินงานรอบ 
12 เดือน  

 1.1-6-3รายงานการ
ประชุม กรรมการประจ า
คณะ 

  

  7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ-์แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  (1.1-7-1) และ
น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา   (1.1-7-2)  

 1.1-7-1 สรุปผลประเมิน
ยุทธศาสตร-์กลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ 2556 

 1.1-7-2 รายงานการ
ประชุม กรรมการประจ า
คณะ 
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  8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี 

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะได้
รับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น (1.1-8-
1)  โดยพิจารณาจากรายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2555 (1.1-8-2) จาก
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายใน และให้ผู้เกี่ยวข้องได้จัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน สปค.01 (1.1-8-3) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าป ี2557 (1.1-8-
4)  ให้มีเหมาะสม และให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

 1.1-8-1 รายงานการ
ประชุม กรรมการประจ า
คณะ 

 1.1-8-2 รายงานการ
ประเมินตนเอง  ปี
การศึกษา 2555 

 1.1-8-3 แผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน สปค.01 

 1.1-8-4 แผนปฏิบัติการ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิปีงบประมาณ 
2557 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง :  1.     มีการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 

                  2.     ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านประกันคุณภาพการศึกษา  

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

จุดที่ควรพัฒนา : - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   - 
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องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกองบริการ
การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท าหน้าท่ี
ประสานงานในการเปิดและปิดหลักสูตรของ
คณะวิชาต่างๆ และมีคู่มือการเสนอหลักสูตร
รายวิชา (2.1-1-1) อีกทั้งก าหนดให้หลักสูตร
ที่เปิดใหม่ต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนการ
เปิดสอนและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่
ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และมีการวิจัย
สถาบันที่ให้ทราบถึงมาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจและมาตรฐานด้าน
ศักยภาพ ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรทุกข้ันตอน ซึ่ง
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในปีการศึกษา 
2553 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยท าการวิจัย
สถาบันทุกหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
ดังนี ้1.1 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
(ปี 2555) เรียบร้อยแล้ว  โดยหลักสูตร
ปรับปรุงนี้จะเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต ่

2.1-1-1 คู่มือการเสนอหลักสูตร/
รายวิชาระดับอุดมศึกษา ปรับปรุง
ล่าสุด กันยายน 2551 

2.1-1-2 เล่มหลักสูตรวิศว 
กรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
ต่อเรือและเครื่องกลเรือ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

2.1-1-3เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
เดินเรือ(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

2.1-1-4 บันทึกที่ ศธ 
0513.307/0626 ลงวันท่ี 13 
มีนาคม 2556 เรื่องขอเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
ขนส่งทางทะเล  
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ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป (2.1-
1-2) 1.2 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ
และเครื่องกลเรือ (ปี 2555) เรียบร้อย
แล้ว  โดยหลักสูตรปรับปรุงน้ีจะเริ่มใช้กับ
นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
2555 เป็นต้นไป (2.1-1-3) ทั้งนี้ วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิได้ด าเนินการขอเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการขนส่งทางทะเล ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติแผนให้
สามารถเปิดสอนได้ในภาคต้น ปีการศึกษา 
2557  (2.1-1-4) และการขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมกรรมต่อเรือและเครื่องกล
เรือ  (2.1-1-5)  ส าหรับการด าเนินการขอ
อนุมัติหลักสูตร/รายวิชาต่างๆ วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติได้น าแนวทางและ
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ซึ่งมีรายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแผนภูมิขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการที่ถูกต้อง (2.1-1-
6)  และการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ให้
ด าเนินการอย่างละเอียดให้คณะวิชา
ด าเนินการ (2.1-1-7)  

2.1-1-5 บันทึกที่ ศธ 
0513.307/0626 ลงวันท่ี 13 
มีนาคม 2556 เรื่อง เรื่องขออนุมัติ
บรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
2.1-1-6 ข้ันตอนการ 
ด าเนินการขออนุมัติหลักสูตร/
รายวิชาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
2.1-1-7ข้อมูลการด าเนนิการขอ
อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  

  2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิยังไม่เคย
ด าเนินการปิดหลักสูตร กรณีการปิด
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติการปิด
หลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไม่มีการเปิด
สอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็ให้
เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ คณะกรรมการการศึกษา ที่
ประชุมคณบด ีและขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย (2.1-2-1 และ 2.1-2-2) 

2.1-2-1 บันทึกข้อความ ที ่ศธ 
0513.10102/4968 ลงวันท่ี 24 
มีนาคม 2552  เรื่อง มติสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางใน
การปิดหลักสูตรและรายวิชา  
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ทั้งนี ้การด าเนินการขออนุมัติหลักสูตร/
รายวิชาต่างๆ วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้น าแนวทางและขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ซึ่งมีรายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแผนภูมิขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ให้ด าเนินการที่ถูกต้อง (2.1-2-
3)  และการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ให้
ด าเนินการอย่างละเอียดให้คณะวิชา
ด าเนินการ  (2.1-2-4)  

2.1-2-2 บันทึกข้อความ ที ่ศธ 
0513.10102/6689 ลงวันท่ี 29 
เมษายน 2552 เรื่องแก้ไข
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการปิด
หลักสูตรและรายวิชา และขั้นตอน
การเปิด/ปิดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2.1-2-3 ข้ันตอนการด าเนินการขอ
อนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
2.1-2-4 ข้อมูลการด าเนนิการขอ
อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์
  

  3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การด า เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ี
ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งช้ีกลางท่ีก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหต ุ: ส าหรับหลักสูตร
เก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

หลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ที่เปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุก
หลักสูตร และด าเนินงานทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ. 2) (2.1-3-
1) การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 5 (2.1-
3-2) ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตร (2.1-3-3)  และมีคณะกรรมการ
วิชาการ (2.1-3-4) คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิชาการ (2.1-3-5) กรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ (2.1-3-6) เป็นผู้ก ากับดูแลให้ทุก
หลักสูตรด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมเจ้าท่า (2.1-3-7) 
การรับรองจากการตรวจประเมินคุณภาพ 
ISO9001:2008 (2.1-3-8) ที่ตรวจประเมิน
คุณภาพครอบคลุมด้านการเรียนการสอน  

2.1-3-1- รายละเอียดของ
หลักสูตรปริญญาตร ีสาขา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
มคอ.2 
- รายละเอียดของหลักสูตร
ปริญญาตร ีสาชาวิทยาศาสตร์การ
เดินเรือ มคอ.2  
2.1-3-2การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.5 

2.1-3-3คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ 

2.1-3-4ค าสั่งที ่23/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ   
2.1-3-5ค าสั่งที ่24/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 
2.1-3-6ค าสั่งที ่25/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
2.1-3-7การรับรองหลักสูตรจาก
กรมเจ้าท่า  
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2.1-3-8การรับรองจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ISO 9001:2008 

  

  4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี
การด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด า เนิน
งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละ
ปี ทุกหลักสูตร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร 
(2.1-4-1)  และมีคณะกรรมการวิชาการ 
(2.1-4-2) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 
(2.1-4-3) กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
(2.1-4-4) เป็นผู้ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ ได้จัดท าการวิพากษ์หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
(2.2-4-5) และหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ (2.2-4-6) ก่อนการ
ปรับปรุง เพื่อรับฟังค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ  

2.1-4-1คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ 

2.1-4-2ค าสั่งที ่23/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ   
2.1-4-3ค าสั่งที ่24/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 
2.1-4-4ค าสั่งที ่25/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2.1-4-5การวิพากษ์หลักสูตรสาขา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
2.1-4-6การวิพากษ์หลักสูตรสาขา
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
  

  5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี
การด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ีและ
ทุกหลักสูตร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร 
(2.1-5-1)  และมีคณะกรรมการวิชาการ 
(2.1-5-2) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 
(2.1-5-3) กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
(2.1-5-4)) ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  

2.1-5-1คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ 

2.1-5-2 ค าสั่งท่ี 23/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ   
2.1-5-3 ค าสั่งท่ี 24/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 
2.1-5-4 ค าสั่งท่ี 25/2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
  

  7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้หนังสือ
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องเรือ (แผน ก) ไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2555-2559) และก าหนดรับนิสิตเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 10 คน 
ซึ่งผ่านที่ประชุมคณบด ีในการประชุมครั้งท่ี 
4/2557 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2557 โดยมีมติ
เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ทั้งนี ้สภา

2.1-7-1 หนังสือขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ต่อเรือ และเครื่องเรือ (แผน ก) 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555-
2559) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-3-9%20&#3611;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-4-1%20&#3621;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-4-2%20&#3623;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-3-6%20&#3623;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-3-7%20&#3633;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-4-5%20&#3605;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-4-6%20&#3609;&
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2557 
พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัต ิ(2.1-7-1) 
ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้มี
หนังสือขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องเรือต่ออธิการบด ีเมื่อวันท่ี 10 
มิถุนายน 2557 เรียบร้อยแล้ว (2.1-7-2)  

2.1-7-2 หนังสือขอเปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องเรือ 

  

  8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้มีหนังสือ
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องเรือ (แผน ก) ไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2555-2559) และก าหนดรับนิสิตเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 10 คน 
ซึ่งผ่านที่ประชุมคณบด ีในการประชุมครั้งท่ี 
4/2557 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2557 โดยมีมติ
เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ทั้งนี ้สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2557 
พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัต ิ(2.1-8-1) 
ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้มี
หนังสือขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องเรือต่ออธิการบด ีเมื่อวันท่ี 10 
มิถุนายน 2557 เรียบร้อยแล้ว (2.1-8-2)  

2.1-8-1 หนังสือขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ต่อเรือและเครื่องเรือ (แผน ก) 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555-
2559) 

2.1-8-2หนังสือขอเปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องเรือ 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3626;&
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :   - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   - 
หมายเหตุ -    
 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ

สถาบัน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  37.5 37.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

12 12 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

2.67 2.67 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=32.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ  2.667) (ค่าการ
เพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา =29.330 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 
 
ผลการด าเนินงาน  

           ในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน 34.5 คน ลาศึกษาต่อ  3 
คน มีคุณวุฒิปริญญาตรี 6 คน คุณวุฒิปริญญาโท 16 คน และปริญญาเอก 12 คน  

ส าหรับในปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 30.5 คน ลาศึกษาต่อ 4คน 
มีคุณวุฒิปริญญาตรี 6 คน คุณวุฒิปริญญาโท 15.5 คน และปริญญาเอก 13 คน  
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เลือกประเมินตามแนวทางที ่1 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 12/37.5*100 = 32.00 

                     คะแนนท่ีได ้ =    32.00/60*5 =  2.67  คะแนน 

  เกณฑ์การประเมิน 

            ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 รายการหลักฐาน 

2.2-1 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาต ิ
2.2-2 แบบเก็บข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพคณาจารย ์
2.2-3 การคิดค านวณค่าร้อยละข้อมูลอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 12 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=37.681 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 3.140) 
(ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา=8.101 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นข
องร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 3.375) 
เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 
3.375 

3.38 บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 12 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=32.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.667) 
(ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา=29.330 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นข
องร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) 
 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 
5.000 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 12 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก=32.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 2.667) 
(ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา=-5.680 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้นข
องร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ -2.367 
คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะนั้น
เครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 2.667 

2.67 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
 
 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ปีการศึกษา 2556 หน้าท่ี 27 
 

องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   - 
หมายเหตุ  -    
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของสถาบัน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  37.5 37.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 35 35 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ .5 .5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

2.9 2.9 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=4.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ  0.667) 
(ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา =1.100 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของ
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 0.917) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 0.917 
 
ผลการด าเนินงาน  

           ในปีการศึกษา  2556 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน 34.5 คน ลาศึกษาต่อ  3 
คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน และศาสตราจารย์ 0.5 คน  

            ส าหรับในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 30.5คน ลาศึกษา
ต่อ 4 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน และศาสตราจารย์ - คน  

            เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 

                   ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

                   =  -   1.5/37.5*100 – 1/34.5*100 =  4.00 – 2.90 = 1.10 

                   คะแนนท่ีได ้  =    1.10/6*5 =   0.92  คะแนน 
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รายการหลักฐาน 
2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาต ิในส่วนของต าแหน่งทางวิชาการ 
2.3-2 การคิดค านวณหาค่าร้อยละข้อมูลอาจารย์ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

 
 ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 0.5 

ผลรวมอาจารย์ประจ าที่ปฎิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ (4.3) ไม่ตรงกับผลรวมอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (2.3) กรุณา
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 

0.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

0.5 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ=4.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 0.667) 
(ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา=1.100 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนน
ที่ได้เท่ากับ 0.917) 
 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 0.917 

0.92 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.3-1%20&#3623;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.3-2%20&#3623;&
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

0.5 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ=4.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 0.667) (ค่าการเพิ่ม
ของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=1.100 เมื่อ
เทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 0.917) 
เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 0.917 

0.92 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  3 หรือ 4 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 7  ข้อ 

   

 ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการจัดท า
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม
ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ(พ.ศ.2551-2563) (2.4-
1-1)        ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ มีแผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

          2.4-1-1 แผนบริหารทรัพยากร 
          บุคคลวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 
          (พ.ศ.2551-2563) 
          2.4-1-2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
          จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
          2.4-1-3 การส ารวจความ 
          ต้องการในการฝึกอบรมส าหรับ   
          บุคลากร 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-1-1%20&#3610;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-1-2%20&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-1-3%20&#3613;&
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ดังนี ้ 1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  (2.4-1-2) เพื่อด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคลากร  จัดการอบรมในด้าน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านความรู ้
ประสบการณ์ในภาระงานท่ีรับผิดชอบ และ
สอดคล้องกับยุคโลาภิวัฒน ์  1.2   การส ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมส าหรับอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-1-
3)    1.3   แผนอัตราก าลังของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (2.4-1-4)   1.4   การ
สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ (2.4-1-5)   1.5   การ
สนับสนุนรางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารต่างประเทศ (2.4-1-6)  1.6   การให้
บุคลากรทุกสายได้รับการประชุม อบรม 
สัมมนา ทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ 
(2.4-1-7)   1.8   ให้ทุนการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน   ทุกสายงาน (2.4-1-8) 
1.9   การให้ทุนอบรม สัมมนา แก่อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ทุกสายงาน (2.4-1-
9)   1.10 แนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย ์
(2.4-1-10)   ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยการจัดโครงการ “ภาษาต่างประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู ่AEC” (2.4-1-11)  โดยมี
อาจารย ์GIORGIO SEGURINI อาจารย์ชาว
อิตาลีเป็นผู้สอน ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่เดือน
กันยายน 2556 โดยก าหนดเรียนทุกวันอังคาร 
และวันพฤหัสบด ีวันละ 3 ช่ัวโมง (รวมทั้งสิ้น 
18 ช่ัวโมง) เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 
12.00 น. (วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม) ทั้งนี ้เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรในการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในป ีพ.ศ. 2558 ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษา การอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาอังกฤษ
ที่จ าเป็นในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อภาษา
อาเซียน    
 

           2.4-1-4 แผนอัตราก าลังของ 
          อาจารย์และบุคลากรสาย 
          สนับสนุน  
           2.4-1-5 การสนับสนุน 
           การน าเสนอผลงาน 
           ทางวิชาการท้ังในและ  
           ต่างประเทศ 
           2.4-1-6 การสนับสนุนรางวัล   
          ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน  
          วารสารตา่งประเทศ 
          2.4-1-7 ตัวอย่างหนังสือ 
          เดินทางไปประชุม อบรม  
          สัมมนา  
           2.4-1-8ประกาศให ้
          ทุนการศึกษาในระดบัท่ีสงูข้ึน 
          ทั้งในและต่างประเทศ 
           
           2.4-1-9ประกาศให้ทุนอบรม  
           สมัมนา แก่อาจารย์และ 
          บุคลากรสายสนับสนุนทุก 
           สายงาน 
 

2.4-1-10แนวทางด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน 
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย ์

          2.4-1-11 เล่มปิดโครงการ 
          ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียม 
          ความพร้อมสู่ AEC” 
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  2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ
ด าเนินการรับสมัครบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และกลไก โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความ
โปร่งใส  (2.4-2-1) โดยมีขั้นตอนและวิธีการรับ
สมัครและคัดเลือกอาจารย ์(2.4-2-2)  และการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร (2.4-2-3)  ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้ด าเนินการรับสมัครบุคลากร รวม 
8 ต าแหน่ง ดังมีรายนาม ดังนี ้1.   นายเฉลิม
พงษ์  เสนารักษ ์  
ต าแหน่ง  อาจารย ์ 
2.   นายฉัตรชัย  เอี่ยมพรสิน                 
ต าแหน่ง  อาจารย ์                             3. 
  นายสาธิต  พงษ์ดวง                      
ต าแหน่ง  อาจารย ์ 
4.   นายภูวดล  ศิริรังษ ี                       
ต าแหน่ง  อาจารย ์ 
5.   นายณัฐกฤต  เรียบร้อย                   
ต าแหน่ง  อาจารย ์ 
6.   นายนันทพัทธ ์ อภัย                      
ต าแหน่ง  อาจารย ์ 
7.   นางสาวรุจิเรข   เกษมโชติพัฒน ์       
ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์8.   นาง
กุลชล ี ล้วนเมือง                     
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา                
ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีข้อมูล
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ต าแหน่ง (2.4-2-4) และการก าหนดหน้าที่ของ
แต่ละบุคคล (2.4-2-5) ตลอดจนการสนับสนุน
ให้บุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม เพื่อเพ่ิมความรู้
และความสามารถ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร (2.4-2-6) ในส่วนการ
จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้จัดให้มีการด าเนินงานให้อาจารย์
ประจ าปัจจุบันเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงการ
เรียนการสอน (2.4-2-7)    

2.4-2-1 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร ์
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
พ.ศ. 2546 
2.4-2-2 ข้ันตอนและวิธีการ
รับสมัครและคัดเลือกอาจารย ์ 
2.4-2-3 ข้ันตอนและวิธีการ
รับสมัครและคัดเลือก
บุคลากร  
2.4-2-4ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของแต่ละต าแหน่ง  
2.4-2-5การก าหนดหน้าที่
ของแต่ละบุคคล  
2.4-2-6ตัวอย่างการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/อบรม ของบ
คุลากร  
2.4-2-7ประกาศแต่งตั้งท่ี
ปรึกษาอาจารย์แรกบรรจ ุ
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  3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีด ีและสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการส่งเสริม
และจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีด ีและ
สร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและม ีและมีสิ่งที่สร้างขวัญและ
ก าลังให้คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ได้แก ่3.1    สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
ณ สถานพยาบาล มก. / ประกันชีวิต (2.4-3-1) 
3.2    ให้ทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งใน
และต่างประเทศ แก่อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทุกสายงาน (2.4-3-2)  
3.3   สวัสดิการด้านการศึกษาเล่าบุตรให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์(2.4-3-3) 3.4   การให้ทุนอบรม 
สัมมนา แก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ทุกสายงาน (2.4-3-4)   และจัดให้มีสิ่ง
อ านวยการสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาพท่ีด ี
และความสุขให้กับบุคลากร ความสุข  ซึ่งใช้
ทรัพยากรร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา (2.4-3-5) 
ตลอดจนมีงานขอบคุณบุคลากรทั้งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 
และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติที่จัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกป ี   

       2.4-3-1สวัสดิการด้าน 
       การรักษาพยาบาล  
       ณ สถานพยาบาล มก./     
      ประกันชีวิต 

      2.4-3-2สนับสนุนทุนการศึกษา 
     ต่อในระดับที่สูงขึ้น   

      2.4-3-3สวัสดิการด้าน 
      การศึกษาเล่าบุตรให้กับสมาชิก     
     สหกรณ์ ออมทรัพย ์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

      2.4-3-4สนับสนุนทุนการศึกษา 
     ต่อใน ระดับท่ีสูงขึ้นแก ่
     บุคลากรทุกสายงาน   
  
      2.4-3-5ภาพประกอบการ   
      จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ต่างๆ ให้กับบุคลากร 

  

  4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติน าระบบการ
ประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
จากท่ีนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน (2.4-4-1) 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลของ
คณาจารย ์ทั้งด้านการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิต และระบบการน าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  (2.4-4-2) ซึ่งเป็นการ
ติดตามผลการน าความรู้และทักษะของอาจารย์
มาพัฒนาและน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานต่างๆ        ทั้งนี้ วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติได้น าระบบการจัดการ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในองค์กร 
ได้แก ่  

      2.4-4-1สรุปผลการ 
     ประเมินความพึงพอใจ 
     อาจารย์ผู้สอน 

      2.4-4-2สรุปผลการ 
     ประเมินความพึงพอใจ 
     โครงการฝึกอบรมต่างๆ 
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4.1  ระบบบัญชีสามมิต ิ(2.4-4-3) เพื่อกรอก
ข้อมูลการใช้งบประมาณในแต่ละป ีซึ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องน าข้อมูลเข้า
ไปไว้ในระบบเป็นประจ าทุกป ี
https://acc3d.ku.ac.th/ และติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานครบถ้วนตามระยะเวลาที ่มก. 
ก าหนด    
4.2  การพัฒนาระบบงานบัญชีและการเงิน 
(ERP) (2.4-4-4) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีและการเงินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และการเข้าร่วม
อบรมการใช้งานของระบบของบุคลากร (2.4-
4-5) ซึ่งเจ้าหน้าท่ีที่ต้องน าระบบนี้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก ่นักวิชาการเงิน
และบัญช ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
นักวิชาการพัสด ุเพื่อให้การปฏิบัติเป็นระบบที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
พิจารณาจากการปฏิบัติงานครบถ้วนตาม
ระยะเวลาที ่มก. ก าหนด         
4.3 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA ONLINE 
SYSTEM VERSION III  (2.4-4-6) เพื่อน า
รายละเอียดและองค์ประกอบต่างๆ ของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาใส่ในระบบฐานข้อมูล 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และหน่วยงานเกี่ยวข้องไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป และติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานครบถ้วนตามระยะเวลาที ่มก.
ก าหนด         

      2.4-4-3 ระบบบัญชี 
       สามมติิ 

      2.4-4-4 ระบบ ERP  

      2.4-4-5 หนังสือเข้าอบรม 
     การใช้งานของระบบ ERP   

     2.4-4-6 ระบบฐานข้อมูล 
      ด้านการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
     CHE QA ONLINE  
     SYSTEM VERSION III   

  

  5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัต ิ 

    วิทยาเขตศรีราชาได้มีค าสั่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ประจ า
วิทยาเขต ซึ่งม ีดร.มานิตย ์ลีกิจวัฒะ อาจารย์
ประจ า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิร่วม
เป็นกรรมการ เพื่อด าเนินการด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (2.4-5-1)       
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้

      2.4-5-1 ค าสั่งท่ี  
     902/2556 แต่งตั้ง 
     คณะกรรมการส่งเสริม 
     สนับสนุนและติดตาม 
     ประเมินผลการปฏิบัต ิ
     ตามจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพ อาจารย์ประจ า 
ฃ   วิทยาเขตศรีราชา 

https://acc3d.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-4-3%20&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-4-4%20&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3597;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-5-1%20&#3610;&
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คณาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
ความรู้ด้านจรรบรรณ ให้ถือปฏิบัติ ซึ่งวิทยาลัย
ฯ โดยให้คณาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เข้าร่วมอบรม โครงการ “ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบที่ควรรู้ของ
อาจารย์และบุคลากร” ซึ่งจัดโดยวิทยาเขตศรี
ราชา เมื่อวันอังคารที ่27 พฤษภาคม 2557 ณ 
อาคาร 10 หอสมุดอนุสรณ ์10 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 
(2.4-5-2) และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณมี
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้แจ้ง
เวียนประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2553 (2.4-5-3) ให้ทุก
ท่านรับรู้และรับทราบทั่วกัน อีกทั้งใช้คู่มือ
จรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาตร ์โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิhttp://www.imc.src. 
ku.ac.th/ ethic1.html  เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรทุกท่านได้รับรู้และรับทราบทั่ว
กัน   และประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
พ.ศ.2553  http:// www.imc.src. ku. ac. 
th  / ethic2.html เพื่อให้บุคลากร วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติได้ศึกษาข้อมูลในส่วน
ของการด าเนินการด้านการจัดโครงการต่าง  ๆ
ซึ่งต้องมีการยืมเงินเพื่อไปใช้ในโครงการนั้น ใน
ส่วนน้ีอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้
ด าเนินการเคลียร์ยอดเงินคืนครบถ้วนตาม
ก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  (2.4-5-4)    

     2.4-5-2 หนังสือเชิญอบรม  
     โครงการอบรมความรู้ด้าน 
     จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
     ระเบียบที่ควรรู้ของ 
     อาจารย์และบุคลากรสาย 
     สนับสนุน 
     2.4-5-3ประกาศสภา 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
     เรื่อง ข้อบังคับ    
     มหาวิทยาลัยเกษตร  
     ศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
     บุคลากร มหาวิทยาลัย  
     เกษตรศาสตร ์พ.ศ.2553 
     2.4-5-4เอกสารการยืมเงิน 
     ในโครงการต่างๆ 

  

  6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดท าการ
ประเมินกลยุทธ์ตามแผนงานวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพื่อ
ประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและ
สามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุงให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (2.4-6-1)  

     2.4-6-1การประเมินกล 
      ยุทธ์ตามแผนงานวิทยาลัย 
      พาณชิยนาวีนานาชาติ  
     ประจ าปีงบประมาณ  
     2556-2559 

 

http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic1.html%20%20%20&#3649;&
http://www.imc.src/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-5-2%20&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-5-3%20&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-5-4%20&#3618;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-7-1%20&#3610;&
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  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ได้แก ่7.1    วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติน าผลการประเมินมาพิจารณา
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีนโยบายใน
การจัดสรรอาจารย์ระดับปริญญาโทและเอก
มากยิ่งข้ึน (2.4-7-1)  
7.2    การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย โดย
พิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าป ี2555 (2.4-7-2)  
7.3   การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับ
อาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนให้รับ
การศึกษาสูงข้ึน  และในการด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (2.4-7-3)  
7.4   การส ารวจความต้องการในการอบรม 
เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ แจ้งความประสงค์และความ
ต้องการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรได้รับความรู้เฉพาะทางและสามารถ
น ามาพัฒนาการปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน (2.4-7-4)  
7.5   สรุปผลความพึงพอใจด้านการบริหาร
จัดการ วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาต ิ (2.4-
7-5)   
 ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลกรเพื่อจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอกับความขยายตัวในอนาคตขององค์กร 
(2.4-7-6) และมีการด าเนินงานให้อาจารย์
ประจ าปัจจุบันเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงการ
เรียนการสอน (2.4-7-7)    

      2.4-7-1ข้อมูลการจัดสรร 
     อัตราก าลังคณาจารย์และ  
     บุคลากร 
  

      2.4-7-2รายงานการ 
     ประเมินตนเอง ประจ าป ี
      การศึกษา 2555 

     2.4-7-3ประกาศการให้ทุน 
     สนับสนุนการศึกษาให้กับ 
      อาจารย์และบุคลากรสาย 
      สนับสนุน 

     2.4-7-4การส ารวจความ 
     ต้องการในการอบรม 
     อาจารย์และบุคลากร 
      2.4-7-5สรุปผลความพึง 
      พอใจดา้นบรหิารจัดการ  
      วิทยาลยัพาณชิยนาวี 
      นานาชาติ 
     2.4-7-6แผนพัฒนาบุคลากร 
      2.4-7-7ประกาศแต่งตั้งท่ี 
     ปรึกษาอาจารย์แรกบรรจ ุ

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-7-1%20&#3610;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-8-3%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-3-2%20&#3610;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-1-3%20&#3613;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3623;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-7-6%20&#3618;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-2-7%20&#3619;&
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  - 

  

องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4  

หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

กองแผนงานได้จัดท าข้อมูลการจัดการหรือ
จัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-
1) โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นิสิตจ านวน 1,213
เครื่อง และมีจ านวน Notebook และ Mobile 
Device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการ
ใช้ Wi-Fi กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 
1,061 เครื่อง ในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติมีค่า FTES 0.15 ดังนั้น
เมื่อเทียบกับจ านวนการให้บริการนิสิตแล้ว มี
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

           2.5-1-1 ข้อมูลการจัดท าข้อมูล 
           การจัดการหรอืจดับรกิาร         
           เพ่ือให้นิสติมเีครื่อง       
           คอมพิวเตอรใ์ช้ในอัตราไมส่งู 
            กว่า 8 FTES ต่อครั้ง 

  

  2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุก

 กองแผนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จัดท า
ผลความพึงพอใจด้านห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

         2.5-2-1 ผลความพึงพอใจด้าน 
         ห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา 

http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/cm_data_56/2_5_Mac_Adr_2557.pdf
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/cm_data_56/test2_5.pdf
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ปีการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2556 
http://www.planning.ku.ac.th (2.5-2-1) 
และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีบริการ
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์โดยนิสิต สามารถ 
ยืมหนังสือ และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้
ด้วยตนเองได ้ที่ห้องฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
และ E - Book ณ อาคาร 1 ช้ัน 3 ทั้งนี้สามารถ
สืบค้นหนังสือท่ีต้องการอ่านได้ทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
(www.imc.src.ku.ac.th หรือ 
http://imc.src.ku. ac.th/Library/index.asp) 
ทั้งนี้ วิทยาลัย มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้ห้อง
ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเอง (2.5-2-2) และติด
ประกาศให้นิสิตทราบทั่วกัน        นอกจากน้ี 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติยังใช้ทรัพยากร
ร่วมกับวิทยาเขตศรีราชาในการจัดบริการด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสิต ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ ์10 ปี 
ซึ่งมีหนังสือ และต าราให้เลือกค้นหามากมาย    

         และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ 
         ประจ าปกีารศึกษา 2556 
 
 

          2.5-2-2 ประกาศหลักเกณฑ์การ   
         ใช้ห้องฝกึฝนเรยีนรู้ดว้ยตวัเอง  

  

  3 มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใช้อาคาร
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยา
เขตศรีราชา เพื่อรองรับการเรียนการสอน (2-5-
3-1) และห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่างๆ ให้กับนิสิต (2-5-3-2) 
ได้แก ่  3.1 ห้อง SHIP DESIGN ROOM 3.2 
ห้อง SHIP ENGINE SIMULATOR 3.3 ห้องฝึก
พนักงานวิทยุคมนาคมประจ าเรือ 3.4 ห้องฝึก
ปฏิบัติการเดินเรือ 3.5 ห้องปฏิบัติการต่อเรือ
และเครื่องกลเรือ  

        2.5-3-1 ภาพอาคารปฏิบัติการ 
       ตา่งๆ 

         2.5-3-2 ภาพห้องปฏิบัติการ    
         ของวิทยาลยัพาณชิยนาวี 
        นานาชาติ 

  

  4 มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิใช้ระบบ
ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาเขตศรีราชา ให้นิสิตสามารถลงทะเบียน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์
ของฝ่ายการศึกษา 
http://reg.admin.src.ku.ac.th (2.1-4-1) ซึ่ง
ฝ่ายการศึกษาได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ไว ้        วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติใช้ทรัพยากรร่วมกับวิทยาเขตศรีราชา
ในด้านต่างๆ ดังนี ้        4.1 การรักษาพยาบาล

        2.5-4-1 ระบบทะเบียน ผ่าน 
        ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอรท์าง 
        เว็บไซตข์องฝา่ยการศึกษา  

http://www.planning.ku.ac.th/
http://imc.src.ku/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.5-2-2%20&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.5-3-1%20&#3624;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.5-3-2%20&#3629;&
http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://reg.admin.src.ku.ac.th/
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ของห้องพยาบาล วิทยาเขตศรีราชา และการ
จัดบริการด้านอาหารของโรงอาหารกลาง วิทยา
เขตศรีราชา (2.5-4-2) เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กสูงช้ันครึ่ง มีพื้นท่ีใช้สอย 2,860 ตาราง
เมตร สามารถรองรับจ านวนนิสิตและบุคลากร
ได้จ านวน 1,000 คน นอกจากใช้ประโยชน์เป็น
ที่รับประทานอาหารแล้ว ได้มีการปรับใช้ในงาน
กิจกรรมต่างๆ ของนิสิตด้วย 4.2    การบริการ
ด้านสนามกีฬา มีทั้งสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬา
กลางแจ้ง และอาคารสระว่ายน้ า ในส่วนของ
อาคารสระว่ายน้ านั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติสามารถใช้บริการรับรองนิสิตในการ
ฝึกอบรมต่างๆ และการรับสมัครคัดเลือกนิสิต
ใหม่ ตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ ของนิสิตได้   
อีกด้วย  

         2.5-4-2ภาพห้องพยาบาล  
         และโรงอาหารกลาง วิทยา 
        ศรรีาชา  

  

  5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า 
ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใช้ระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภ้ยของ
วิทยาเขตศรีราชา ที่มีฝ่ายอาคารและสถานท่ี
เป็นฝ่ายดูแลในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบวิทยาเขตโดยมอีาคาร 16 รักษาความ
ปลอดภัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 
ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอย 144 ตารางเมตร เป็นอาคาร
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นหน่วยประสานงาน
รับแจ้งเหต ุ24 ชม. และมีรถพยาบาลพร้อมไว้
บริการตลอด 24 ชม. (2.5-5-1)  

      2.5-5-1 ภาพอาคารฝ่าย 
     รักษาความปลอดภัย 
     วิทยาเขต 
     ศรีราชา 

  

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ได้
จัดท าผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้บริการ
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู ้การบริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต การ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภคและความปลอดภัย ซึ่งระดับผล
ความพึงพอใจของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานา 
ชาติ ได้คะแนนรวม 3.83 ซึ่งผลการประเมินใน
ทุกด้านไม่ต่ ากว่า 3.51 ทุกด้าน (2.5-6-1)  

        2.5-6-1 ผลความพึงพอใจด้าน 
        ห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา 
        และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ 
        ประจ าปกีารศึกษา 2556 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3611;&
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/cm_data_56/test2_5.pdf


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ปีการศึกษา 2556 หน้าท่ี 39 
 

  7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้น าผล
การประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการให้มากยิ่งข้ึน  โดยปรับปรุง และ
เพิ่มเติมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอน
ให้กับนิสิต (2-5-3-2) ได้แก ่ 3.1 ห้อง SHIP 
DESIGN ROOM 3.2 ห้อง SHIP ENGINE 
SIMULATOR 3.3 ห้องฝึกพนักงานวิทยุ
คมนาคมประจ าเรือ 3.4 ห้องฝึกปฏิบัติการ
เดินเรือ 3.5 ห้องปฏิบัติการต่อเรือและเครื่องกล
เรือ          และด้านห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
การฝึกอบรมการใช้งาน วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ ได้จัดท าระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์(2.5-7-1) เว็บไซต ์
(www.imc.src.ku.ac.th หรือ 
http://imc.src.ku.ac.th/Library /index.asp) 
ซึ่งมีรายการต าราและเอกสารหลายวิชาให้เลือก
ค้นหา เช่น วิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ ์ทั่วไป และโครงงาน และมีให้
เลือกค้นหา เพื่อให้นิสิตสามารถเข้ามาคัดเลือก
และยืมหนังสือ และเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์
เพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ที่ห้องฝึกฝนเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง และ E - Book ณ อาคารวิทยบริการ 
1  ช้ัน3 ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรี
ราชา จะจัดโครงการ BOOK FAIR เป็นประจ า
ทุกปี ซึ่งจะให้อาจารย ์บุคลากร และนิสิตเสนอ
รายชื่อหนังสือ ต ารา ประกอบการสอนและ
หนังสืออ่ืนๆ ไว้ส าหรับค้นหาและศึกษา ณ 
หอสมุดอนุสรณ ์10 ปี เป็นประจ าทุกๆ ปี ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์โดยตรงต่ออาจารย์และนิสิต และ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน  

    2.5-7-1 ภาพห้องปฏิบัติการของ 
    วิทยาลัยพาณิชาวี  http://www.                                 
imc.src.ku.ac.th 

     2.5-7-2 ระบบห้องสมุด 
    อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย 
    พาณิชยนาวีนานาชาติ   

  

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

http://imc.src.ku.ac.th/Library%20/index.asp
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.5-3-2%20&#3629;&
http://imc.src.ku.ac.th/Library/index.asp


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ปีการศึกษา 2556 หน้าท่ี 40 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ตน
. 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
คณะกรรมการวิชาการ (2.6-1-1) 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ (2.6-1-2) 
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ (2.6-1-3) 
เป็นผู้ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร        มี
การก าหนดแบบประมวลการสอน Course 
Syllabus (มคอ.3) (2.6-1-4) ที่ระบุแนว
ทางการสอนในการเน้นผู้เรียนเป็น

2.6-1-1ค าสั่งที ่23/2557 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ   
2.6-1-2ค าสั่งที ่24/2557 
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิชาการ 
2.6-1-3ค าสั่งที ่25/2557 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
2.6-1-4รายละเอียดวิชาที่เปิด
สอนภาคต้นและภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556 (มอค.3 และ 
มคอ. 5) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-3-5%20&#3623;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-3-6%20&#3623;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-3-7%20&#3633;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3617;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3617;&
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ส าคัญ  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิจัด
ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น มีการ
มอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นข้อมูล การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอ การท างาน
เป็นทีม ซึ่งมีรายวิชาที่ให้นิสิตค้นคว้า วิจัย 
และท าโครงงานส่ง นิสิตสามารถเลือกด้วย
ตนเองได้ว่าจะท าโครงงานเกี่ยวกับเรื่องใด 
(2.6-1-5และการฝึกอบรมภาคทะเลให้กับ
นิสิต ได้แก ่(1)      โครงการฝึกภาคปฏิบัติ
ทางทะเล การหาที่เรือชายฝั่งกับเรือส ารวจ
วิจัยเกษตรศาสตร ์1 (2.6-1-6) 
(2)      โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรปฐม
พยาบาล 2 หลักสูตรเรือช่วยชีวิต หลักสูตร
การดับไฟช้ันสูง (2.6-1-7) (3)      โครงการ
ฝึกการเรือเบื้องต้น (2.6-1-8) 
(4)      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรือ
บรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (2.6-1-9) 
(5)      โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ด้านดาราศาสตร์กับเรือ SEAFDEC ศูนย์
พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(2.6-1-10)    

  
2.6-1-5เล่มโครงงานของนิสิต  
2.6-1-6เล่มปิดโครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเล การหาที่
เรือชายฝั่งกับเรือส ารวจวิจัย
เกษตรศาสตร ์1 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98 
2.6-1-7เล่มปิดโครงการ    
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 
2 หลักสูตรเรือช่วยชีวิต 
หลักสูตรการดับไฟช้ันสูง 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98 
2.6-1-8เล่มปิดโครงการฝึกการ
เรือเบื้องต้น 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98 
 
2.6-1-9เล่มปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุก
สินค้าเหลวในระวาง 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98 
 
2.6-1-10เล่มปิดโครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเลด้านดารา
ศาสตร์กับเรือ SEAFDEC ศูนย์
พัฒนาประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=117 
 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3634;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117
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  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

         วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมี
การก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น
และภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (มคอ.3, 
5) (2.6-2-1) ที่ระบุแนวทางการสอนในการ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และรายละเอียดของ
วิชาทั้ง 7 หมวด ได้แก ่ข้อมูลทั่วไป 
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์ลักษณะและ
การด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นิสิต แผนการสอนและการประเมินผล 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
รายวิชา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2.6-2-1ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคต้นและภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556 (มอค.3, 5)  

  

  3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน เช่น รายวิชา Naval 
Architecture Engineering Project โดย
ให้นิสิตค้นคว้า วิจัย และท าโครงการงานส่ง 
นิสิตสามารถเลือกด้วยตนเองได้ว่าจะท า
โครงงานเกี่ยวกับเรื่องใด (2.6-3-1)         
นอกจากน้ี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ยังด าเนินการจัดอบรม รวมทั้งได้จัด
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีให้แก่
นิสิต ดังนี ้3.1 การเรียนการสอนในรายวิชา 
Naval Architecture and Marine 
Engineering project  (2.6-3-2) ดร.
พรรณศักดิ ์ เอี่ยมรักษา โดยมีการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ การใช้บอร์ด Microcontroller 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 – 7 
กุมภาพันธ ์2557 ให้กับนิสิตช้ันปีท่ี 4 ที่
ลงทะเบียนในวิชา เพื่อให้นิสิตความรู้ด้าน
การเช่ือมต่อเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
เข้าสู่ระบบควบคุมด้วย Microcontroller 
(ระบบสมองกลขนาดเล็กท าหน้าท่ีคล้าย
คอมพิวเตอร ์ที่สามารถเขียนชุดค าสั่งต่างๆ
ลงไปได)้ และน าไปใช้ในโครงงานของตน
ประกอบการจบการศึกษา  3.2 การเรียน
การสอนรายวิชา 03521444 Coastal 
Engineering (2.6-3-3)  โดยม ีดร.ศรินยา 

2.6-3.1 เล่มปิดโครงงานของ
นิสิต 

2.6-3-2เล่มปิดโครงงานการใช้
บอร์ด Microcontroller
ประกอบรายวิชา Naval 
Architecture and Marine 
Engineering project  

  

2.6-3-3เล่มปิดโครงงานศึกษาดู
งานการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งด้วยการปลูกป่าชายเลน
ประกอบรายวิชา Coastal 
Engineering  

2.6-3-4เล่มปิดโครงการศึกษาดู
งาน การด าเนินการของท่าเทียบ
เรือ ประกอบรายวิชา Port 
Management  

2.6-3-5เล่มปิดโครงการ
ฝึกอบรมเทคนิคการใช้สีทางเรือ 

2.6-3-6เล่มปิดโครงการอบรม
โปรแกรม Finite Element 
Method 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3617;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3650;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=30
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3637;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3649;&
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สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ประจ าวิชา 
ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับคลื่นทะเล 
สิ่งก่อสร้างชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่งและ
การบริหารจัดการชายฝั่ง จึงจัดโครงการ 
ศึกษาดูงานการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ด้วยการปลูกป่าชายเลน (Field trip about 
coastal erosion and prevention 
program)  เมื่อวันท่ี วันท่ี 12 กรกฎาคม 
2556 ณ ต าบลสองคลอง อ บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา  3.3  การเรียนการสอนใน
รายวิชา 03521472  Port 
Management  (2.6-3-4) โดยม ีอาจารย์
อรวรรณ โมกขะเวส และ อาจารย์พัชรา ศรี
พระบ ุเป็นอาจารย์ประจ าวิชา การศึกษาดู
งาน การด าเนินการของท่าเทียบเรือ ส าหรับ
นิสิต ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรม
ท่าเรือ การด าเนินการพาณิชยนาวีในท่าเรือ
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ
ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยท่าเรือ 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน จึงมีความ
จ าเป็นต้องให้นิสิตได้ไปศึกษาดูงานการ
ด าเนินงานของท่าเทียบเรือ ในบริเวณ
ใกล้เคียง 3.4 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการ
ใช้สีทางเรือ (Marine Painting Skills) 
(2.6-3-5) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 – 
มกราคม 2557 โดยจัดอบรมให้กับนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกล
เรือ  และ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ  (ผู้ที่ปฏิบัติงานบนเรือ)  ช้ันปี
ที ่3 เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางด้านสีทาง
เรือ วิธีการใช้สีและอุปกรณ์ต่างๆ เตรียม
ความพร้อมให้แก่นิสิตส าหรับการฝึกงาน
ตามอู่ต่อเรือ และเรือพาณิชย ์ 3.5 โครงการ
อบรมโปรแกรม Finite Element Method 
(2.6-3-6) เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม –  27 
กันยายน 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรี
ราชา โดยเป็นโปรแกรม ส าหรับการ
ออกแบบเรือ ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความ

2.6-3-7เล่มปิดโครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเล การหาที่
เรือชายฝั่งกับเรือส ารวจวิจัย
เกษตรศาสตร ์
1 http://www.imc.src.ku.ac.
th/slideshow/read_gallery.a
sp?igallery=98  

2.6-3-8เล่มปิดโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 
2 หลักสูตรเรือช่วยชีวิต 
หลักสูตรการดับไฟ
ช้ันสูง  http://www.imc.src.k
u.ac.th/slideshow/read_gall
ery.asp?igallery=98  

2.6-3-9เล่มปิดโครงการฝึกการ
เรือเบื้องต้น 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98   

 

2.6-3-10เล่มปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุก
สินค้าเหลวในระวาง 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98   

2.6-3-11เล่มปิดโครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเลด้านดารา
ศาสตร์กับเรือ SEAFDEC ศูนย์
พัฒนาประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=117 

2.6-3-12ภาพประกอบโครงการ
ฝึกอบรมด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์
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แข็งแรงของโครงสร้าง ซึ่งการออกแบบเรือ
ในปัจจุบันมีการน าเอา FEM มาใช้วิเคราะห์
ความแข็งแรงและปลอดภัยของ
เรือ           ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ จัดโครงการฝึกภาคทะเลให้กับ
นิสิต ได้แก ่(1)  โครงการฝึกภาคปฏิบัติทาง
ทะเล การหาที่เรือชายฝั่งกับเรือส ารวจวิจัย
เกษตรศาสตร ์1 (2.6-3-7)   (2) โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 หลักสูตร
เรือช่วยชีวิต หลักสูตรการดับไฟช้ันสูง (2.6-
3-8)   โครงการฝึกการเรือเบื้องต้น (2.6-3-
9) (3)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรือ
บรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (2.6-3-10) 
(4)  โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลด้าน
ดาราศาสตร์กับเรือ SEAFDEC ศูนย์พัฒนา
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(2.6-3-
11) ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล 
โครงการอุทยานใต้ทะเล  
จุฬาภรณ ์36 รุ่นที ่19 (2.6-3-12) ณ หน่วย
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.
สัตหีบ จ.ชลบุร ีวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ ได้ส่งนิสิตจ านวน 6 คน เข้าร่วม
ในครั้งนี ้โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกองเรือ
ยุทธการเป็นวิทยากรและก ากัดบการ
ฝึกอบรมในครั้งนี ้การจัดอบรมครั้งนี ้เพื่อให้
นิสิตที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู ้
ความเชี่ยวชาญในการด าน้ าในทะเล ด้วย
อุปกรณ์การด าน้ าท่ีทันสมัยและมี
มาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้
อนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกทางหนึ่ง
ด้วย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัด
แข่งขันเรือสะเทินน้ าสะเทินบก 
(HOVERCRAFT)  (2.6-3-13) เมื่อวันท่ี 25 
กุมภาพัน ์2557 ซึ่งจัดให้ส าหรับนิสิต สาขา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ โดยมี
นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีม และยังมี
การจัดแสดงการท างานของ ROV ซึ่งเป็น
ผลงานของชมรมยานใต้น้ าอีกด้วย  
 

สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ ์36 
รุ่นที ่19 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=118 
2.6-3-13ภาพประกอบการ
แข่งขันเรือสะเทินน้ าสะเทินบก 
(HOVERCRAFT) 
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  4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพจาก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร โดยการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
(2.6-4-1) นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการ
ทัศนศึกษาดูงานตามบริษัทต่างๆ ดังท่ีได้
รายงานไว้ในข้อ 3 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ จัดโครงการฝึกภาคทะเลให้กับ
นิสิต โดยร่วมกับ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาว ี
จังหวัดสมุทรปราการ และอบรมเพื่อให้
ความรู ้ทักษะ แก่นิสิต ตอลดการให้
หน่วยงานภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก ่4.1 โครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเล การหาที่เรือชายฝั่งกับ
เรือส ารวจวิจัยเกษตรศาสตร ์1 (2.6-4-2) 
4.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐม
พยาบาล 2 หลักสูตรเรือช่วยชีวิต หลักสูตร
การดับไฟช้ันสูง (2.6-4-3) 4.3 โครงการฝึก
การเรือเบื้องต้น (2.6-4-4) 4.4 โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกสินค้าเหลวใน
ระวาง (2.6-4-5) 4.5 โครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเลด้านดาราศาสตร์กับเรือ 
SEAFDEC ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้(2.6-4-6) 4.6  โครงการ
ฝึกอบรมเทคนิคการใช้สีทางเรือ (2.6-4-
7)   4.7  โครงการอบรมโปรแกรม Finite 
Element Method ส าหรับการออกแบบ
เรือ โดยมีคุณอุทิศ สุริภา ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา บริษัทโมลด์เมท จ ากัด เป็น
วิทยากร (2.6-4-8) 4.8  การตรวจประเมิน
คุณภาพองค์กร ISO 9001:2008 (2.6-4-9) 
4.9  การต้อนรับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่
เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
(2.6-4-10) 4.10     การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (2.6-
4-11) 4.11     โครงการฝึกอบรมด าน้ าเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ ์36 รุ่นที่ 19 
(2.6-4-12)  ณ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 

2.6-4-1รายชื่ออาจารย์พิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

2.6-4-2ภาพประกอบโครงการ
ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล การหา
ที่เรือชายฝั่งกับเรือส ารวจวิจัย
เกษตรศาสตร ์1 

http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98   

2.6-4-3ภาพประกอบโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 
2 หลักสูตรเรือช่วยชีวิต 
หลักสูตรการดับไฟช้ันสูง 

http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98   

2.6-4-4ภาพประกอบโครงการ
ฝึกการเรือเบื้องต้น 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98   

2.6-4-5ภาพประกอบโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุก
สินค้าเหลวในระวาง 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=98   

2.6-4-6ภาพประกอบโครงการ
ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลด้าน
ดาราศาสตร์กับเรือ SEAFDEC 
ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=117 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3618;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=98
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=117


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ปีการศึกษา 2556 หน้าท่ี 46 
 

กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิได้ส่งนิสิตจ านวน 6 
คน เข้าร่วมในครั้งนี ้โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
กองเรือยุทธการเป็นวิทยากรและก ากัดบ
การฝึกอบรมในครั้งนี ้การจัดอบรมครั้งนี ้
เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในการด าน้ าในทะเล 
ด้วยอุปกรณ์การด าน้ าท่ีทันสมัยและมี
มาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้
อนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกทางหนึ่ง
ด้วย 4.12     การเข้าร่วมประชุมและ
สัมมนา Expanded Asean Seafarer 
Training (EAST) ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส ์(2.6-4-13)  ระหว่างวันท่ี 23-25 
กันยายน 2556 โดยมีนาวาเอกสมชาต ิ
ไกรลาสสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนิสิต
ร่วมเข้าประชุม ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้ง
นี้ เป็นการให้ความรู ้ตระหนัก ถึงภัยของ
โจรสลัด และบรรยายถึงสถานการณ์ของโจร
สลัด มีการน าเสนอผลงานวิจัยคาดการณ์
สถานการณ์โจรสลัดในอนาคต พร้อมท้ัง
เชิญผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากโจรสลัดมา
บรรยายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการป้องกัน ทั้ง
ยังหารือเพื่อหาหนทางแก้ไขให้กับคนประจ า
เรือว่าควรมีการฝึกอบรมก่อนการเดิน
ทางเข้าพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ผู้แทน
จาก Vietnam Maritime University 
ประเทศเวียดนาม ได้เสนอความร่วมมือทาง
วิชาการว่าควรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ดียิ่งข้ึน และจากการร่วมประชุมและ
สัมมนาในครั้งนี้ของนิสิต ถือว่าเป็นความรู ้
และประโยชน ์จากประสบการณ์โดยตรง 
เพื่อเป็นความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
4.13     การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติภาคทะเลกับ
เรือ Umitaka Maru ณ Tokyo University 
of Maritime Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น (2.6-4-14)   ระหว่างวันท่ี 
11-15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีอาจารย์ธน
รุจ  โรจน์มานะวงศ ์และนิสิตจ านวน 10 

2.6-4-7เล่มปิดโครงการ
ฝึกอบรมเทคนิคการใช้สีทางเรือ 

2.6-4-8เล่มปิดโครงการอบรม
โปรแกรม Finite Element 
Method 

2.6-4-9ก าหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพองค์กร ISO 
9001:2008 ปีการศึกษา 2556  

2.6-4-10ภาพประกอบการ
ต้อนรับหน่วยงานภายนอกต่างๆ 
ที่เข้าเยี่ยมชม  

http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=109 

2.6-4-11ภาพประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2555  

http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=79 

2.6-4-12ภาพประกอบการ
ฝึกอบรมด าน้ าเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ ์36 
รุ่นที ่19 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=118 

2.6-4-13ภาพประกอบการเข้า
ร่วมประชุมและสัมมนา 
Expanded Asean Seafarer 
Training (EAST) ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส ์  

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3649;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3648;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=109%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=109%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=109
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=109
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=109
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=79
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=79
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=79
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=79
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=81
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คน เข้าร่วมในงานนี ้โดยกิจกรรมการฝึก
ได้แก ่NAVIGATION WATCH , 
COMMUNICATION/ MARITIME 
ENGLISH ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของ
นิสิตที่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคทะเลใน
ครั้งนี ้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติการจริงได ้     

2.6-4-14ภาพประกอบการเข้า
ร่วมฝึกปฏิบัติภาคทะเลกับเรือ 
Umitaka Maru ณ Tokyo 
University of Maritime 
Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น 

  

  5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
พัฒนางานวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้มาพัฒนาด้านการเรียนการ
สอน ได้แก ่             
5.1   โครงการงานวิจัย การจ าลองการเกิด
คาวิเตชันของใบจักรด้วยวิธีพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ (2.6-5-1)   โดย ดร.ยอด
ชาย เตียเปิ้น  น ามาใช้ในการเรียนการสอน 
รหัสวิชา 01208557 รายวิชา Finite 
Volume Method for Comp. Fluid 
Dyn                
5.2   โครงการศึกษาออกแบบและศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล (2.6-5-2)  ความยาว 
5,000 เมตร โดย ผศ . เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช  
น ามาใช้ในการเรียน รหัสวิชา 
03521444  รายวิชา Coastal 
engineering  
5.3   โครงการวิจัยร่วมระหว่างวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ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) โดย 
ผศ . เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช  น ามาใช้ในการ
เรียน รหัสวิชา 03521444 รายวิชา 
Coastal engineering  
5.4   เขื่อนกันคลื่น ความต้องการที่ซ่อนเร้น
ของชุมชน (2.6-5-4) โดย ผศ . เชิด
วงศ์ แสงศุภวานิช  น ามาใช้ในการเรียนรหัส
วิชา 03521444  รายวิชา Coastal 

2.6-5-1โครงการงานวิจัย การ
จ าลองการเกิดคาวิเตชันของใบ
จักรด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหล
เชิงค านวณ 

2.6-5-3โครงการศึกษาออกแบบ
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล 

2.6-5-5โครงการวิจัยร่วม
ระหว่างวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ และ The Third 
Institute of Oceanography, 
Xiamen, ChinaCoastal 
Erosion along Pak Panang, 
Nakorn Sri Thammarat 
Province, Thailand(A Joint 
Research between IMC and 
TIO) 

 

2.6-5-7การออกแบบใบจักรเรือ
ส าหรับเรือคาตามาราน (2.6-5-
9)ส าหรับเรือเวรด่วนทางธุรการ
ของกองทัพเรือ 

2.6-5-9โครงการศึกษาและวิจัย
เพื่อพัฒนาชุดขับเคลื่อน Water 
Jet เหมาะส าหรับเรือความเร็ว
สูง 

 

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=85
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-1%20&#3591;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=30
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-2%20%20&#3594;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-4%20%20&#3605;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-5%20&#3629;.&
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engineering และ 03521241  รายวิชา 
Introduction to oceanography    
5.5 การออกแบบใบจักรเรือส าหรับเรือคา
ตามาราน (2.6-5-5) ส าหรับเรือเวรด่วนทาง
ธุรการของกองทัพเรือ โดย ดร.ยอดชาย 
เตียเปิ้น น ามาใช้ในการเรียน รหัสวิชา 
03501443  Hydrofoil and propeller 
design            
5.6   โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาชุด
ขับเคลื่อน Water Jet เหมาะส าหรับเรือ
ความเร็วสูง (2.6-5-6) โดย ดร.ยอดชาย 
เตียเปิ้น น ามาใช้ในการเรียน รายวิชา 
03501443 Hydrofoil and propeller 
design และComputational Fluid 
Dynamics for Naval Architects 
(CFD)                    
5.7 โครงการศึกษารูปแบบการปักก าแพงไม้
ไผ่สลายพลังงานคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งบริเวรณหาดเลน (2.6-5-
7)  โดย ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น ามาใช้ในการเรียน 
รหัสวิชา 03521444  รายวิชา Coastal 
engineering    
 

2.6-5-11โครงการศึกษารูปแบบ
การปักก าแพงไม้ไผ่สลาย
พลังงานคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งบริเวรณหาดเลน 

  

  6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

    มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา
และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู ้เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ห้องเรียน คอมพิวเตอร ์อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ต าราและสิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด เป็นต้น และก าหนดให้น าผลการ
ประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยพิจารณาได้จากการประเมิน
ของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์ของ
ฝ่ายการศึกษาวิทยาเขตศรีราชา 

2.6-6-1รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของนิสิต ภาค
ต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 
2556 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3629;.&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-4-1%20&#3605;&
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http://reg.admin.src.ku.ac.th/ ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไม่ต่ า
กว่า 3.51 และมีรายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของนิสิต ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 
2 ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 
(2.6-6-1) ทั้งนี ้คู่มือการใช้ระบบ ประเมิน
อาจารย์ผ้สอนโดยนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรี
ราชา การประเมินการสอนจะประเมินภาค
เรียนละ 2 ครั้งตามก าหนดระยะเวลาที ่
ก าหนด      

  7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ้ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา  

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษาจากข้อ 6 นั้น วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติมีการรายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวให้คณบดีรับทราบและพิจารณาให้
ผู้เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
(2.6-7-1)  ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติยังน าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต
และศิษย์เก่าจากการสัมภาษณ์ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพในแต่ละปีการศึกษา (2.6-
7-2) เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
และสาขาวิชาในอนาคตต่อไป และน าระบบ
การประเมินการเรียนการสอนระบบ มคอ. 
3 ระบบ มคอ.5 (2.6-7-3) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2.6-7-1รายงานผลความพึง
พอใจการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2556 

2.6-7-2รายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2555 

2.6-7-3รายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคต้นและภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556 (มอค.3) และ 
มคอ.5 

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 

http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-4-1%20&#3605;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-8-3%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3617;&
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 

  

 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ทั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

   

 2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ตน
. 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้น าข้อมูล
ของกองแผนงาน ที่ได้ท าการส ารวจความพึง
พอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ระดับปริญญา
ตร)ี (2.7-1-1) โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของทุกด้าน
ได ้3.99 (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต ในด้านต่างๆ ดังนี ้   
1.1    ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนนมาก
ที่สุดในเรื่องความสุภาพ อ่อนน้อมถ่ายตน มี
สัมมนาคารวะ ได ้4.35 คะแนน  
1.2    ด้านความรู ้ คะแนนมากท่ีสุดในเรื่อง
ความสามารถตีดความ ขยาย/ย่อความ 
แปลความหรือจับใจความได ้ได ้3.85 
คะแนน  
1.3    ด้านทักษะทางปัญญา คะแนนมาก
ที่สุดในเรื่องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเอง ได ้3.84 คะแนน  
1.4    ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ คะแนนมาก
ที่สุดในเรื่องความร่วมมือในการท างานเป็น
กลุ่ม  ได ้4.01 คะแนน  
1.5    ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คะแนนมากท่ีสุดในเรื่อง
ความสามารถใช้อุปกรณ์ฯ เพื่อแสวงหา
ความรู้และการสื่อสาร ได ้3.89 
คะแนน  ทั้งนี ้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
แต่ละหลักสูตร (2.7-1-2) และคณาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการทบทวนปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น เพื่อให้
เหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา 
และบางรายวิชามีการให้นิสิตเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อให้นิสิตได้รับ
ประโยชน์และประสบการณ์ตรง และพัฒนา
ความรู้ให้เป็นบัณฑิตที่สนองความต้องการ

2.7-1-1ผลประเมินส ารวจความ
พึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
บัณฑิตหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์(ระดับปริญญา
ตร)ี จากกองแผนงาน 

2.7-1-2ค าสั่งคณะกรรมการแต่
ละหลักสูตรของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/common_6-&#3657;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-4-1%20&#3621;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.1-4-1%20&#3621;&
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ของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน าข้อมูล
จากการส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (มคอ.02)    

  2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้น าข้อมูล
จากการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างท่ี
มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(ระดับปริญญาตร)ี (2.7-2-1) ตลอดจน
ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคม รวมถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตรคณะกรรมการ
แต่ละหลักสูตร มีการก าหนดประเด็นของ
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา และการ
ประเมินผล ทั้งนี้มีการวางระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตรโดยมีการเชื่อมโยงรายวิชากับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด เพื่อให้
ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็น
ภาระหน้าที ่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่
จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ มีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของ
การบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่าง
การเรียนรู้ในช้ันเรียนกับนอกช้ันเรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิเพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งการท างานจริงได ้(มคอ.02) มีการ
ติดตามการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
และการให้ข้อเสนอแนะจากคณบดีวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติในการพิจารณาผล
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา (2.7-2-2) และน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนของนิสิต เพื่อ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิตยิ่งขึ้น    
 
 
 

2.7-2-1รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

2.7-2-2รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของนิสิต  

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/common_6-&#3657;&
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  3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนท้ังด้านบุคลากร (ดูข้อมูล
บุคลากรได้ในบทที ่1 ) การใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีระบบห้องสมุด
อิเลคทรอนิกส ์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์มี
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปของการ
สร้างชุมชนนักปฏิบัต ิ(Community of 
practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที ่
ทุกเวลา ตลอดจนมีห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
นิสิต (2.7-3-1)   ได้แก่  
3.1 ห้อง SHIP DESIGN ROOM  
3.2 ห้อง SHIP ENGINE SIMULATOR 
3.3 ห้องฝึกพนักงานวิทยุคมนาคมประจ า
เรือ  
3.4 ห้องฝึกปฏิบัติการเดินเรือ  
3.5 ห้องปฏิบัติการต่อเรือและเครื่องกล
เรือ   ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ 
นิสิตได้รับรู ้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ
(www.imc.src.ku.ac.th)  (2.7-3-2)  และ
ประกาศบนบอร์ดของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ และมีการจัดหางบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ต่างๆ ให้กับนิสิต รวมทั้งทุนสนับสนุนต่างๆ 
ได้แก ่ 
(1)    ทุนสนับสนุนค่าวัสดุเพื่อใช้ในการ
ด าเนินโครงงานวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ/ปัญหาพิเศษ และสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
วิชาการในการน าเสนอโครงงาน  (2.7-3-3)   
(2)    ทุนการศึกษาประจ าทุกป ี(2.7-3-4) 
(3)    โครงการฝึกอบรมด าน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ ์36 รุ่นที่ 19 
(2.7-3-5) ณ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิได้ส่งนิสิตจ านวน 6 

2.7-3-1ภาพประกอบห้องปฏิบัติ
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ  http://www.imc.s
rc.ku.ac.th   

2.7-3-2เว็บไซต์วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 
(www.imc.src.ku.ac.th)   

2.7-3-3ประกาศทุนสนับสนุนค่า
วัสดุเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
โครงงานของนิสิตปริญญาตร ี

 
2.7-3-4การให้ทุนการศึกษาและ
โครงการต่างๆ ให้กับนิสิต 

2.7-3-5ภาพการฝึกอบรมด าน้ า
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้
ทะเล 
http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=118  

2.7-3-6ภาพการเข้าร่วมประชุม
และสัมมนา Expanded Asean 
Seafarer Training (EAST) ณ 
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์  

2.7-3-7ภาพการเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติภาคทะเลกับเรือ 
Umitaka Maru ณ Tokyo 
University of Maritime 
Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น   

  

http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.7-3-2%20&#3627;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3633;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118%20%20
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=81
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=85
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คน เข้าร่วมในครั้งนี ้โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
กองเรือยุทธการเป็นวิทยากรและก ากัดบ
การฝึกอบรมในครั้งนี ้การจัดอบรมครั้งนี ้
เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในการด าน้ าในทะเล 
ด้วยอุปกรณ์การด าน้ าท่ีทันสมัยและมี
มาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้
อนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลอีกทางหนึ่ง
ด้วย  
(4)    การเข้าร่วมประชุมและสัมมนา 
Expanded Asean Seafarer Training 
(EAST) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์
(2.7-3-6) ระหว่างวันท่ี 23-25 กันยายน 
2556 โดยมีนาวาเอกสมชาต ิไกรลาส
สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนิสิตร่วมเข้า
ประชุม ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี ้เป็น
การให้ความรู ้ตระหนัก ถึงภัยของโจรสลัด 
และบรรยายถึงสถานการณ์ของโจรสลัด มี
การน าเสนอผลงานวิจัยคาดการณ์
สถานการณ์โจรสลัดในอนาคต พร้อมท้ัง
เชิญผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากโจรสลัดมา
บรรยายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการป้องกัน ทั้ง
ยังหารือเพื่อหาหนทางแก้ไขให้กับคนประจ า
เรือว่าควรมีการฝึกอบรมก่อนการเดิน
ทางเข้าพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ผู้แทน
จาก Vietnam Maritime University 
ประเทศเวียดนาม ได้เสนอความร่วมมือทาง
วิชาการว่าควรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ดียิ่งข้ึน และจากการร่วมประชุมและ
สัมมนาในครั้งนี้ของนิสิต ถือว่าเป็นความรู ้
และประโยชน ์จากประสบการณ์โดยตรง 
เพื่อเป็นความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
(5)    การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติภาคทะเลกับเรือ 
Umitaka Maru ณ Tokyo University of 
Maritime Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น (2.7-3-7) ระหว่างวันท่ี 11-
15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีอาจารย์ธน
รุจ  โรจน์มานะวงศ ์และนิสิตจ านวน 10 
คน เข้าร่วมในงานนี ้โดยกิจกรรมการฝึก
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ได้แก ่NAVIGATION WATCH , 
COMMUNICATION/ MARITIME 
ENGLISH ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของ
นิสิตที่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคทะเลใน
ครั้งนี ้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติการจริงได ้   

  4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ นิสิตได้
รับรู ้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ (www.imc.src.ku.ac.th)  (2.7-
4-1)  และประกาศบนบอร์ดของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิและมีการจัดหา
งบประมาณให้ทุนสนับสนุนค่าวัสดุเพื่อใช้ใน
การด าเนินโครงงานวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ/ปัญหาพิเศษ และสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
วิชาการในการน าเสนอโครงงาน (2.7-4-2) 
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตฝึกฝนและเตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน 
นอกจากน้ี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ยังมีกิจกรรมต่างๆ โดยให้นิสิตได้เข้าร่วม 
ได้แก ่ 
4.1   การเสนอผลงานวิจัยจากอาจารย์และ
นิสิตในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรี
ราชา (2.7-4-3)  
ซึ่งมีนิสิตเป็นผู้ดูแลงานวิจัยร่วมกับอาจารย ์
และเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมงาน  
 
4.2   การเข้าร่วมงาน “Day of the 
Seafarer” (2.7-4-4)  ซึ่งเป็นกิจกรรม
ส าหรับคนประจ าเรือ โดยมีคณบด ีอาจารย ์
และนิสิตจ านวน 50 คน เข้าร่วมงาน ณ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีสมุทรปราการ ทั้งนี ้
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้น าเสนอ
เรื่อง “โครงการเสวนาวิชาการส าหรับ
ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์นาว”ี การจัด
โครงการในครั้งน้ี เป็นการร่วมมือกันระหว่ง
สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย ์ร่วมกับ
สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย และ

2.7-4-1เว็บไซต์วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 
(www.imc.src.ku.ac.th)   

2.7-4-2ประกาศทุนสนับสนุนค่า
วัสดุเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
โครงงานของนิสิตปริญญาตร ี

2.7-4-3ภาพประกอบ การ
แสดงผลงานวิจัยในงานวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปี 
2556   

2.7-4-4ภาพประกอบ การเข้า
ร่วมงาน “Day of the 
Seafarer” 

http://www.imc.src.ku.ac.th
/slideshow/read_gallery.as
p?igallery=78 

2.7-4-5ภาพประกอบการเข้า
ร่วมประชุมและสัมมนา 
Expanded Asean Seafarer 
Training (EAST) ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส ์

2.7-4-6ภาพประกอบการเข้า
ร่วมฝึกปฏิบัติภาคทะเลกับเรือ 
Umitaka Maru ณ Tokyo 
University of Maritime 
Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น 

  

http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.7-3-2%20&#3627;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=124
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=78
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=78
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=78
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=78
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=81
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=85
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สถาบันการศึกษาด้านพาณิชย์นาวี  จึงถือ
เป็นโอกาสอันดีที่นิสิตที่เข้าร่วมงานจะได้รับ
ฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์นาว ีเพื่อเป็นความรู้
ก่อนการท างานในอนาคตต่อไป  
 
4.3   การเข้าร่วมประชุมและสัมมนา 
Expanded Asean Seafarer Training 
(EAST) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์
(2.7-4-5)  ระหว่างวันท่ี 23-25 กันยายน 
2556 โดยมีนาวาเอกสมชาต ิไกรลาส
สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนิสิตร่วมเข้า
ประชุม ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี ้เป็น
การให้ความรู ้ตระหนัก ถึงภัยของโจรสลัด 
และบรรยายถึงสถานการณ์ของโจรสลัด มี
การน าเสนอผลงานวิจัยคาดการณ์
สถานการณ์โจรสลัดในอนาคต พร้อมท้ัง
เชิญผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากโจรสลัดมา
บรรยายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการป้องกัน ทั้ง
ยังหารือเพื่อหาหนทางแก้ไขให้กับคนประจ า
เรือว่าควรมีการฝึกอบรมก่อนการเดินทาง 
เข้าพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ผู้แทนจาก 
Vietnam Maritime University ประเทศ
เวียดนาม ได้เสนอความร่วมมือทางวิชาการ
ว่าควรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งข้ึน และจากการร่วมประชุมและสัมมนา
ในครั้งนี้ของนิสิต ถือว่าเป็นความรู ้และ
ประโยชน ์จากประสบการณ์โดยตรง เพื่อ
เป็นความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 
4.4   การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติภาคทะเลกับเรือ 
Umitaka Maru ณ Tokyo University of 
Maritime Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น (2.7-4-6)  ระหว่างวันท่ี 11-
15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีอาจารย์ธน
รุจ  โรจน์มานะวงศ ์และนิสิตจ านวน 10 
คน เข้าร่วมในงานนี ้โดยกิจกรรมการฝึก
ได้แก ่NAVIGATION WATCH , 
COMMUNICATION/ MARITIME 
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ENGLISH ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของ
นิสิตที่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคทะเลใน
ครั้งนี ้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติการจริงได ้   

  5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน  

วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเป็น
ประจ าทุกป ีซึ่งมีนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติเข้าร่วมงาน ในส่วนของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นิสิตมีจิตสาธารณะอีกด้วย อาทิเช่น  
5.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (2.7-5-1) 
ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 
2556 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ได้
เปิดรับนิสิตใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2556 
ดังนั้น จึงมีการจัดโครงการขึ้น เพื่อให้นิสิตมี
ความพร้อมในการศึกษาท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ ์สังคมพร้อมทั้งการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ความรู ้ความเข้าใจใน
เส้นทางสายอาชีพของนิสิตช้ันปีท่ี 1  ของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ต่อ
การพัฒนานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทางด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย
ของเกษตรศาสตร ์ ที่ต้องการให้นิสิตได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน  ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้กับ
นิสิต โดยลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย 
โครงการปฐมนิเทศ(Orientation) โครงการ
ฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น (Introduction to 
Marine Discipline)  โครงการทัศนศึกษา 
(Visiting Trip) โครงการ Walk Rally
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ
เรียน (Study Moral Training) โครงการ
ปรับพื้นฐาน ได้แก ่วิชาภาษาอังกฤษ 
(Introduction to undergraduate 
English) วิชาคอมพิวเตอร ์(Introduction 
to undergraduate Computer skills) 

2.7-5-1ภาพกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

2.7-5-2เล่มปิดโครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์วันทอดกฐิน 

 

2.7-5-3เล่มปิดโครงการวิถีธรรม
น าวิชาภาษาอังกฤษ 

2.7-5-4โครงการวิถีธรรม-
นักธรรมตร ี2556 (Buddhism 
public benefit)  

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3609;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3608;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3608;&
javascript:void(0);/*1404460878303*/
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และ โครงการ Freshy รักษ์โลก  
5.2 โครงการ “บ าเพ็ญประโยชน์วัน
ทอดกฐิน” (2.7-5-2) ระหว่างวันท่ี  26 – 
27 ตุลาคม  2556 ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตศรีราชา ได้เห็นถึงความส าคัญของ
การเสริมสร้างให้นิสิตมีจิตใจที่ดีงาม รู้จัก
การเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  
จึงจัดโครงการเป็นประจ าทุกป ีณ วัดพิบูล
สัณหธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ีโดยให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการช่วยงาน ตั้งแต่การเตรียม
งานจนเสร็จสิ้น    
5.3  โครงการวิถีธรรมน าวิชาภาษาอังกฤษ 
(2.7-5-3) ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 20 
กันยายน 2556  โดยมีพระอาจารย์
จักรกฤษณ ์เป็นพระอาจารย์สอนในวิชานี ้
วัตถุสงค์เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาความรู้
ความสามารถท้ังทางด้านภาษาอังกฤษ และ
มีคุณธรรมในจิตใจ ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิติประจ าวันและการฝึก
ภาคปฏิบัติตามทะเลต่อไป  
5.4 โครงการวิถีธรรม-นักธรรมตร ี2556 
(Buddhism public benefit) (2.7-5-4) 
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 ณ วัดพิบูล
สัณหธรรม เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและวัด ตลอดทั้งยังมุ่นเน้นถึง
หลักการของการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในจิตใจ ตลอดจนท าให้นิสิตรู้จัก
เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อท าคุณประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย  
 

  7 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาต ิ 

- - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 

  

 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้ก าหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดท าเป็นเล่มคู่มือนิสิต
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ(2.8-1-1) ซึ่งใน
คู่มือได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ หลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี
ระเบียบส าหรับนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ ไว้อย่างชัดเจน  

2.8-1-1คู่มือนิสิต
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร ์วิทยา
เขตศรีราชา 
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  2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย ์
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้ถ่ายทอด/
เผยแพร่คู่มือนิสิตให้แก่นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา 
โดยแจกเล่มคู่มือนิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ (2.8-2-1) ให้กับนิสิตในช่วงปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร อาจารย์
ปกครอง คณาจารย ์นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
www.imc.src.ac.ku.th  (2.8-2-2) เพื่อให้ทราบ
อย่างทั่วถึง  

2.8-2-1คู่มือนิสิต
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาตร ์วิทยา
เขตศรีราชา 

2.8-2-2เว็บไซต์
วิทยาลัยฯ 
www.imc.src.ac.
ku.th   

  

  3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีโครงการส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
ก าหนดไว้ในข้อ 1 ดังนี ้ 
3.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (2.8-3-1) 
ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ได้เปิดรับนิสิต
ใหม ่ประจ าปีการศึกษา 255 ดังนั้น จึงมีการจัด
โครงการขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมใน
การศึกษาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ ์
สังคมพร้อมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู ้
ความเข้าใจในเส้นทางสายอาชีพของนิสิตช้ันปีท่ี 
1  ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ต่อการ
พัฒนานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนิสิตทางด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของ
เกษตรศาสตร ์ ที่ต้องการให้นิสิตได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน  ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิต โดย
ลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย โครงการ
ปฐมนิเทศ (Orientation)  โครงการฝึกระเบียบ
วินัยเบื้องต้น (Introduction to Marine 
Discipline)  โครงการทัศนศึกษา (Visiting Trip) 
โครงการ Walk Rally  โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน (Study Moral Training) 
โครงการปรับพ้ืนฐาน ได้แก ่วิชาภาษาอังกฤษ 
(Introduction to undergraduate English) 

2.8-3-1 

เล่มปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

2.8-3-2 

เล่มปิดโครงการ
“บ าเพ็ญประโยชน์
วันทอดกฐิน 

2.8-3-3 

เล่มปิดโครงการวิถี
ธรรมน าวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2.8-3-4 

เล่มปิดโครงการวิถี
ธรรม-นักธรรมตร ี
2556 (Buddhism 
public benefit) 
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วิชาคอมพิวเตอร ์(Introduction to 
undergraduate Computer skills) และ 
โครงการ Freshy รักษ์โลก  
3.2 โครงการ “บ าเพ็ญประโยชน์วันทอดกฐิน” 
(2.8-3-2) ระหว่างวันท่ี  26 – 27 ตุลาคม  2556 
ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ได้
เห็นถึงความส าคัญของการเสริมสร้างให้นิสิต 
มีจิตใจท่ีดีงาม รู้จักการเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม จึงจัดโครงการเป็นประจ าทุกป ีณ วัด
พิบูลสัณหธรรม  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ีโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
ช่วยงาน ตั้งแต่การเตรียมงานจนเสร็จสิ้น    
3.3  โครงการวิถีธรรมน าวิชาภาษาอังกฤษ (2.8-
3-3) ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 20 กันยายน 
2556  โดยมีพระอาจารย์จักรกฤษณ์เป็นพระ
อาจารย์สอนในวิชานี ้วัตถุสงค์เพื่อให้นิสิตได้
พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และมีคุณธรรมในจิตใจ ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิติประจ าวันและการฝึก
ภาคปฏิบัติตามทะเลต่อไป               
3.4 โครงการวิถีธรรม-นักธรรมตร ี2556 
(Buddhism public benefit) (2.8-3-4) เมื่อ
วันท่ี 30 สิงหาคม 2556 ณ วัดพิบูลสัณหธรรม 
เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและวัด ตลอด
ทั้งยังมุ่นเน้นถึงหลักการของการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในจิตใจ ตลอดจนท าให้นิสิตรู้จัก
เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อท าคุณประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย  

  4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90 
ของตัวบ่งช้ี ได้แก ่ 
4.1 โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (2.8-4-1)  
4.2 โครงการ “บ าเพ็ญประโยชน์วันทอดกฐิน” 
(2.8-4-2)  
4.3 โครงการวิถีธรรมน าวิชาภาษาอังกฤษ     
(2.8-4-3)  
 

2.8-4-1 

เล่มปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

2.8-4-2 

เล่มปิดโครงการ
“บ าเพ็ญประโยชน์
วันทอดกฐิน 
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4.4 โครงการวิถีธรรม-นักธรรมตร ี2556 
(Buddhism public benefit) (2.8-4-4)     

2.8-4-3 

เล่มปิดโครงการวิถี
ธรรมน าวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2.8-4-4 

เล่มปิดโครงการวิถี
ธรรม-นักธรรมตร ี
2556 (Buddhism 
public benefit) 

  

  5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาต ิ 

- - 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ - 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1)  88 88 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า  86 86 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)  

75 75 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา    
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  4 4 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  2 2 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  1 1 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร    
 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ=75/
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ =79) เท่ากับร้อยละ 94.94 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 
4.747 
 
ผลการด าเนินงาน  
         ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  = ร้อยละ 94.94 
 
       คะแนนท่ีได ้94.94*5/100  =  4.75 
 
รายการหลักฐาน 

1-1 ข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3635;&
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=70/จ านวนบัณฑิตที่

ตอบแบบส ารวจ =77) เท่ากับร้อยละ 
90.91 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 
5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 

4.545 

4.55 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=75/จ านวนบัณฑิตที่

ตอบแบบส ารวจ =79) เท่ากับร้อยละ  
94.94 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 
5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 

4.747 

4.75 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=75/จ านวนบัณฑิตที่

ตอบแบบส ารวจ =79) เท่ากับร้อยละ 
94.94 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 
5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 

4.747 

4.75 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๔   การพัฒนาคณาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การพิจารณา 

            ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย ์ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย ์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ์ ๖ ๘ ๑๐ 
  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
         ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน  
         (สบช.  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๓.๖ เท่ากับ ๕ คะแนน)  
 
หมายเหตุ  -   
 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  37.5 37.5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า  

6 6 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า  

19.5 19.5 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า  

9.5 9.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า  

  

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า  

  

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ 1 1 
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เทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า  

  

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า  

  

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า  

1 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  .5 .5 
 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 105.500/จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ 37.500 ) เท่ากับ 2.813 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 2.344 
 
ผลการด าเนินงาน  

    วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ที ่2.34  

รายการหลักฐาน 
14-1-1 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ประจ า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิรอบปีการศึกษา 2556 
14-1-2 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

ปีการศึกษา 2556 
14-1-3 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

ปีการศึกษา 2556 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วน 2.00 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า
เท่ากับ 101.000/จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ 34.500 ) เท่ากับ 2.928 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 

เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 
2.440 

2.44 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3629;&
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ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

2.30 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า
เท่ากับ 105.500/จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ 37.500 ) เท่ากับ 2.813 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 

เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 
2.344 

2.34 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

2.30 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า
เท่ากับ 105.500/จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ 37.500 ) เท่ากับ 2.813 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 

เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 
2.344 

2.34 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง : 1.     หลักสูตรการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

2.     ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

3.     การบริการด้านกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการแก่ผู้เรียน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

จุดที่ควรพัฒนา :  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้าม)ี :   
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องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  

ฝ่ายการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตศรี
ราชา มีฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของฝ่าย
การศึกษา 
https://reg1.src.ku.ac.th/ (3.1-1-1)  
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพท้ังทาง
กายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน 
ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติสามารถติดต่อได้
เมื่อนิสิตมีปัญหา  วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 
2556 (3.1-1-2) เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิวางแผน ก ากับ 
ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอแนว
ทางการให้ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิพัฒนา 
ปรับปรุง  วิธีการให้ค าปรึกษาของอาจารย์

3.1-1-1 เว็บไซต์ของฝ่าย
การศึกษา https://reg1. src. 
ku.ac.th/ 

3.1-1-2ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 
2556  

3.1-1-3ค าส่ังแต่งตั้งนิสิต
ปกครอง วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ 

3.1-1-4 ฝ่ายกิจการนิสิต 
ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
http://web.src.ku.ac.th/activi
ty/nisit 

 

https://reg1.src.ku.ac.th/
https://reg1.src.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/24-57%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/8-57%20&#3588;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/8-57%20&#3588;&
http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit
http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit
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ที่ปรึกษาต่อนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการศึกษาให้กับ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ  
วางแผนการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
และน าผลการประเมินมาพิจารณา
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจน
มีมีการแต่งตั้งนิสิตปกครอง (3.1-1-3)  
เพื่อปกครองบังคับบัญชา กวดขันระเบียบ
วินัย ให้ค าปรึกษา หรือให้ค าแนะน านิสิต
และด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณาจารย์วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ  ฝ่ายกิจการนิสิต ส านักงาน
วิทยาเขตศรีราชา 
http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit / 
(3.1-1-4) มีหน่วยให้บริการหรือให้
ค าปรึกษาส าหรับนิสิตที่มีปัญหาชีวิต โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่
ขอใช้บริการตลอดเวลา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถส่งนิสิตมารับบริการได้เมื่อ
จ าเป็น การจัดหน่วยบริการน้ีให้บริการท่ี
อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มีคลินิกสุขภาพจิต
โดยการเชิญจิตแพทย์จากโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์กรมแพทย์ทหา
เรือ กองทัพเรือ ให้บริการนิสิต เป็นประจ า
ทุกสัปดาห ์มีระบบส่งต่อการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของนิสิต โดยฝ่าย
กิจการนิสิตของวิทยาเขตศรีราชามีการจัด
หน่วยบริการสุขภาพให้กับนิสิตที่อาคาร 9 
ศูนย์กิจกรรม มีพยาบาลวิชาชีพให้บริการ

3.1-1-5 หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการจัดการความรู ้“เทคนิค
การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  

http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
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นิสิตตลอดทั้งวัน และในกรณีฉุกเฉินจะมี
รถพยาบาลเพื่อส่งนิสิตไปยังโรงพยาบาล
หรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีท่ี
นิสิตมีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถ
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติหรือ
มหาวิทยาลัยจะดูแลได ้ทั้งนี้ วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิได้มีการส่งเสริม
การให้ค าปรึกษาให้กับนิสิต เช่น  การเข้า
ร่วมสัมมนาของอาจารย ์และนักวิชาการ
ศึกษา ในโครงการจัดการความรู ้“เทคนิค
การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา” (3.1-1-5) 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การให้ค าปรึกษาแก่
นิสิต ตลอดจนทราบหลักเกณฑ์และข้อมูล
ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต
โดยตรง      

  2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต ได้แก่ บอร์ดปิดประกาศข่าวสาร
ต่างๆ ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต ์วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ
www.imc.src.ku.ac.th (3.1-2-1)    

3.1-2-1เว็บไซต ์วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ
www.imc.src.ku.ac.th  

  

  3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  

     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการ์ณทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยจัดโครงการฝึกภาคทะเล
ให้กับนิสิต โดยร่วมกับ ศูนย์ฝึกพาณิชย
นาว ีจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดอบรม
ให้กับนิสิต และจัดกิจกรรมทางด้าน
วิชาการโดยเน้นพัฒนานิสิตในหลาย  ๆ
ด้าน ดังนี ้        
 
 

3.1-3-1 เล่มปิดโครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเล การหาที่
เรือชายฝั่งกับเรือส ารวจวิจัย
เกษตรศาสตร ์1 

http://www.imc.src.ku.ac.th/
slideshow/read_gallery.asp?
igallery=98 
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3.1      โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 
การหาที่เรือชายฝั่งกับเรือส ารวจวิจัย
เกษตรศาสตร ์1 (3.1-3-1)         
3.2      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐม
พยาบาล 2 หลักสูตรเรือช่วยชีวิต หลักสูตร
การดับไฟชั้นสูง (3.1-3-2)         
3.3      โครงการฝึกการเรือเบื้องต้น 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรือบรรทุก
สินค้าเหลวในระวาง (3.1-3-3)         
3.4      โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
ด้านดาราศาสตร์กับเรือ SEAFDEC ศูนย์
พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้ (3.1-3-4)        
3.5      โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต (3.1-
3-5) ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การฝึก
ระเบียบวินัยเบื้องต้น การทัศนศึกษา 
โครงการ Walk Rally  การอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน การปรับพื้นฐาน 
ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร ์
และ Freshy รักษ์โลก  
3.6     ฝึกอบรมเทคนิคการใช้สีทางเรือ 
(Marine Painting Skills) (3.1-3-6) 
3.7     อบรมการประยุกต์ใช้บอร์ด 
Microcontroller (3.1-3-7) 
3.8    ศึกษาดูงาน การป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง    (3.1-3-8)  
3.9     วิถีธรรมน าวิชาภาษาอังกฤษ 
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2555 
(Buddhism and English Training)  
(3.1-3-9)  
3.10   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
ภาคต้น 2556 (3.1-3-10)  
 

3.1-3-2 เล่มปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐม
พยาบาล 2 หลักสูตรเรือ
ช่วยชีวิต หลักสูตรการดับไฟ
ชั้นสูง 
http://www.imc.src.ku.ac.th/
slideshow/read_gallery.asp?
igallery=98 

3.1-3-3เล่มปิดโครงการฝึกการ
เรือเบื้องต้น โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรเรือบรรทุกสินค้าเหลว
ในระวาง 
http://www.imc.src.ku.ac.th/
slideshow/read_gallery.asp?
igallery=98 

3.1-3-4เล่มปิดโครงการฝึก
ภาคปฏิบัติทางทะเลด้านดารา
ศาสตร์กับเรือ SEAFDEC ศูนย์
พัฒนาประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต ้ http://www.imc.src.ku.ac
.th/slideshow/read_gallery.a
sp?igallery=117 

3.1-3-5เล่มปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

3.1-3-6เล่มปิดโครงการ
ฝึกอบรมเทคนิคการใช้สีทาง
เรือ(Marine Painting Skills) 
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3.11   การใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ
ทางทะเล (Maritime English) (3.1-3-11) 
3.12   ทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ
พาณิชยนาว ีภาคต้น 2556  (3.1-3-13) 
3.13   โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ภาคปลาย 2556 (3.1-3-14) 
3.14   โครงการแนะแนวการประกอบ
อาชีพ ปีการศึกษา 2556 (3.1-3-15) 
3.15   การใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ
ทางทะเล ภาคปลาย 2556 (Maritime 
English 2/2013) (3.1-3-16)  
3.16   ทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ
พาณิชยนาว ีภาคต้น 2556 (Computer 
Aided Maritime) (3.1-3-17) 
3.17   โครงการฝึกอบรมด าน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 รุ่นที ่19 
(3.1-3-18) ณ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้ส่งนิสิต
จ านวน 6 คน เข้าร่วมในครั้งนี ้โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญจากกองเรือยุทธการเป็น
วิทยากรและก ากัดบการฝึกอบรมในครั้งนี ้
การจัดอบรมครั้งนี ้เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วม
การฝึกอบรมได้รับความรู ้ความเชี่ยวชาญ
ในการด าน้ าในทะเล ด้วยอุปกรณ์การด า
น้ าที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล และ
เพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้อนุรักษ์ธรรมชาติใต้
ท้องทะเลอีกทางหน่ึงด้วย  
3.18   การเข้าร่วมประชุมและสัมมนา 
Expanded Asean Seafarer Training 
(EAST) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
(3.1-3-19) ระหว่างวันท่ี 23-25 กันยายน 

3.1-3-7เล่มปิดโครงการอบรม
การประยุกต์ใช้บอร์ด
Microcontroller 

3.1-3-8เล่มปิดโครงการศึกษา
ดูงาน การป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

3.1-3-9เล่มปิดโครงการวิถี
ธรรมน าวิชาภาษาอังกฤษ 
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 
2555 (Buddhism and 
English Training) 

3.1-3-10 เล่มปิดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภาคปลาย 2556 

3.1-3-11เล่มปิดโครงการ การ
ใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ
ทางทะเล(Maritime English) 

3.1-3-12เล่มปิดโครงการทักษะ
คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ
พาณิชยนาว ีภาคต้น 2556   

3.1-3-13 เล่มปิดโโครงการแนะ
แนวการประกอบอาชีพ ปี
การศึกษา 2556 

3.1-3-14 เล่มปิดโครงการใช้
ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพทาง
ทะเล ภาคปลาย 2556 
(Maritime English2/2013) 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3591;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=30
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3657;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3611;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3588;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3611;&
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2556 โดยมีนาวาเอกสมชาต ิไกรลาส
สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒ ิและมีนิสิตร่วมเข้า
ประชุม ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี ้เป็น
การให้ความรู ้ตระหนัก ถึงภัยของโจรสลัด 
และบรรยายถึงสถานการณ์ของโจรสลัด มี
การน าเสนอผลงานวิจัยคาดการณ์
สถานการณ์โจรสลัดในอนาคต พร้อมทั้ง
เชิญผู้ท่ีเคยได้รับผลกระทบจากโจรสลัดมา
บรรยายกับส่ิงที่เกิดขึ้นและการป้องกัน  
ทั้งยังหารือเพื่อหาหนทางแก้ไขให้กับคน
ประจ าเรือว่าควรมีการฝึกอบรมก่อนการ
เดินทางเข้าพื้นที่ท่ีมีความเส่ียงสูง ทั้งนี ้
ผู้แทนจาก Vietnam Maritime University 
ประเทศเวียดนาม ได้เสนอความร่วมมือ
ทางวิชาการว่าควรมีการแลกเปล่ียน
นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และจากการร่วม
ประชุมและสัมมนาในครั้งนี้ของนิสิต ถือว่า
เป็นความรู ้และประโยชน ์จาก
ประสบการณ์โดยตรง เพื่อเป็นความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
3.19    การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติภาคทะเลกับ
เรือ Umitaka Maru ณ Tokyo University 
of Maritime Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น (3.1-3-20) ระหว่างวันท่ี 
11-15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีอาจารย์ธน
รุจ  โรจน์มานะวงศ ์และนิสิตจ านวน 10 
คน เข้าร่วมในงานน้ี โดยกิจกรรมการฝึก
ได้แก่ NAVIGATION WATCH , 
COMMUNICATION/ MARITIME 
ENGLISH ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี
ของนิสิตที่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาค
ทะเลในครั้งนี ้และสามารถน าไป

3.1-3-15 ภาพประกอบการ
โครงการฝึกอบรมด าน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใต้ทะเล 
โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬา
ภรณ์ 36 รุ่นที ่19 
http://www.imc.src.ku.ac.th/
slideshow/read_gallery.asp?
igallery=118  

3.1-3-16ภาพประกอบการเข้า
ร่วมประชุมและสัมมนา 
Expanded Asean Seafarer 
Training (EAST) ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

3.1-3-17ภาพประกอบการเข้า
ร่วมฝึกปฏิบัติภาคทะเลกับเรือ 
Umitaka Maru ณ Tokyo 
University of Maritime 
Sciemac and Technology 
ประเทศญี่ปุ่น  

3.1-3-18ภาพประกอบการเข้า
ร่วมงาน “Day of the 
Seafarer” ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี
สมุทรปราการ   http://www.im
c.src.ku.ac.th/slideshow/rea
d_gallery.asp?igallery=78  

3.1-3-19 ภาพประกอบการเข้า
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที ่18  

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=118
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=81
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=85
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=78
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=126
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจริงได ้
3.20    การเข้าร่วมงาน “Day of the 
Seafarer” (3.1-3-21) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ส าหรับคนประจ าเรือ โดยมีคณบด ี
อาจารย ์และนิสิตจ านวน 50 คน เข้า
ร่วมงาน ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี
สมุทรปราการ ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิได้น าเสนอเรื่อง “โครงการ
เสวนาวิชาการส าหรับผู้ประกอบการด้าน
พาณิชย์นาว”ี การจัดโครงการในครั้งนี ้
เป็นการร่วมมือกันระหว่งสมาคมนักเรียน
เก่าเดินเรือพาณิชย ์ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
ชาวเรือไทย และสถาบันการศึกษาด้าน
พาณิชย์นาว ี จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นิสิต
ที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์
นาว ีเพื่อเป็นความรู้ก่อนการท างานใน
อนาคตต่อไป  
3.21    การเข้าร่วมงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที ่18 (3.1-3-22) 
ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2556 โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ ์และ
เผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์การเดินเรือและวิศวกรรมต่อ
เรือและเครื่องกลเรือ การจัดแสดงผล
งานวิจัย/โครงงานต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้
ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม    
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  4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แต่
ศิษย์เก่าผ่านข้อมูลการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติทาง
เว็บไซต ์http://www.imc.src.ku.ac.th/gal
lery.asp (3.1-4-1) และการส่งข้อมูลต่างๆ 
โดยตรงผ่านบริษัทที่บริษัทที่ศิษย์เก่า
ปฏิบัติงานอยู ่เช่น การโครงการสัมมนา
วิชาการ “การป้องกันการกัดกร่อนใน
บรรยากาศน้ าทะเลส าหรับอุตสาหกรรม
ต่อเรือ ปิโตเล่ียม และที่เกี่ยวข้อง (3.1-4-
2)  เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2556  เพื่อให้
ความรู้ด้านวิชาการและข่าวสารต่าง  ๆ
ให้กับศิษย์เก่า และสามารถสร้างเครือข่าย
อุตสาหกรรมต่อเรือ ปิโตเล่ียม และที่
เกี่ยวข้อง  
 

3.1-4-1เว็บไซต์ข้อมูลการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ http://www.imc.sr
c.ku.ac.th/gallery.asp 
 3.1-4-2 โครงการสัมมนา 
วิชาการ การป้องกันการกัด
กร่อนในบรรยากาศฯ 

  

  5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  

        วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิจัด
โครงการสัมมนาวิชาการ “การป้องกันการ
กัดกร่อนในบรรยากาศน้ าทะเลส าหรับ
อุตสาหกรรมต่อเรือ ปิโตเล่ียม และที่
เกี่ยวข้อง (3.1-5-1)  เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 
2556  เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและ
ข่าวสารต่างๆ ให้กับศิษย์เก่า และสามารถ
สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมต่อเรือ ปิโต
เล่ียม และที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีเครือข่าย
ความร่วมมือจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยวิทยาลัย
ฯ ได้แจ้งรายละเอียดการอบรม ประชุม
ต่างๆ ผ่านการการติดต่อทางบริษัทท่ีศิษย์
เก่าท างานโดยตรง  
 

3.1-5-1โครงการสัมมนา
วิชาการ “การป้องกันการกัด
กร่อนในบรรยากาศน้ าทะเล
ส าหรับอุตสาหกรรมต่อเรือ ปิโต
เล่ียม และที่เกี่ยวข้อง 

  
 

http://www.imc.src.ku.ac.th/gallery.asp
http://www.imc.src.ku.ac.th/gallery.asp
http://www.imc.src.ku.ac.th/gallery.asp
http://www.imc.src.ku.ac.th/gallery.asp
http://www.imc.src.ku.ac.th/gallery.asp
http://www.imc.src.ku.ac.th/gallery.asp
http://www.imc.src.ku.ac.th/gallery.asp
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
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  6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกกิจ
กรรรม มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม (3.1-6-1)  

3.1-6-1 สรุปโครงการต่างๆ ใน
รอบปีการศึกษา 2556 

  
 

  7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความต้องการของ
นักศึกษา  

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิจัด
โครงการให้กับนิสิต โดยมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการมา
พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต ทั้งนี ้วิทยาลัยฯ มีการจัด
โครงการอบรมโปรแกรม Finite Element 
Method ส าหรับการออกแบบเรือ ให้กับ
นิสิต  (3.1-7-1) หลังเสร็จสิ้นโครงการไป
แล้ว 1 ภาคการศึกษา ได้ออกแบบ
สอบถามส าหรับนิสิตที่ผ่านการเข้าร่วม
โครงการน้ี ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 14 คน ได้รับการตอบ
แบบสอบถามครบท้ังหมด เพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นและติดตามความส าเร็จของ
โครงการ ผลสรุปว่าเป็นโครงการท่ีดีและ
ควรจัดอบรมให้นิสิตรุ่นต่อไปในระดับที่
มากที่สุด (คะแนนเต็ม 5) ได้ระดับคะแนน
เฉล่ีย 4.94  ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติจะน าความเห็นของนิสิตจาก
แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการจัดโครงการใน
ภาคการศึกษาต่อไป         

3.1-7-1เล่มปิดโครงการอบรม
โปรแกรม Finite Element 
Method ส าหรับการออกแบบ
เรือ ให้กับนิสิต   

3.1-7-2เล่มปิดรายงานการ
ติดตามผล โครงการอบรม
โปรแกรม Finite Element 
Method ส าหรับการออกแบบ
เรือ ให้กับนิสิต   

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-4-2%20&#3591;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3648;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3634;&
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ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

ไม่พบเอกสารในข้อที ่6 จึงท าให้ไม่มีผลการประเมินไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในข้อที ่7 
องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   ระบบและกลไกกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
(3.2-1-1) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษา (3.2-1-
2) ชัดเจนนอกเหนือจากการพัฒนานิสิต
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร เพื่อพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในแต่ละระดับการศึกษา  

    3.2-1-1แผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

    3.2-1-2 

แผนปฏิบัติการ
พาณิชยนาวีนานา 
ชาต ิประจ าปี
งบประมาณ 2556-
2559  ยุทธศาสตร์ที ่

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3585;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3585;&
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1 จัดการศึกษา 

  

  2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิจัด
โครงการปฐมนิเทศและฝึกระเบียบวิจัย
เบื้องต้น ระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม - 8 
มิถุนายน 2556  โดยมีก าหนดการบรรยาย
ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพ
การศึกษา”  (3.2-2-1) โดย ดร.ยอดชา่ย 
เตียเปิ้น รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ เพื่อให้ความรู้กับนิสิตชั้นปีที ่1 ใน
การน าระบบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อจัด
โครงการตามระบบการประกันคุณภาพ    

    3.2-2-1
ก าหนดการโครงการ
ปฐมนิเทศและฝึก
ระเบียบวินัยเบื้องต้่น 
ปีการศึกษา 2556 

  

  3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตร ี
และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้ส่งเสริม
ให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการ 
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิต 
ทั้ง 5 ประเภท โดยในปีการศึกษา 2556 
สโมสรนิสิต วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิได้จัดกิจกรรม ดังนี ้
3.1   กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ได้แก่  
(1) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(3.2-3-1)         
(2) โครงการพ่ีติวน้องครั้งที ่1             
(3.2-3-2)         
(3) โครงการพ่ีติวน้องครั้งที ่2                 
(3.2-3-3)        
(4) โครงการพ่ีรหัส น้องรหัส (3.2-3-4)    
 
3.2   กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ  ได้แก่ โครงการ IMC GAME 
(3.2-3-5)  

   3.6-3-1 

เล่มปิดโครงการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

   3.6-3-2 

เล่มปิดโครงการพ่ีติว
น้องครั้งที ่1 

   3.6-3-3 

เล่มปิดโครงการพ่ีติว
น้องครั้งที ่2 

   3.6-3-4 

เล่มปิดโครงการพ่ี
รหัส น้องรหัส 

   3.6-3-5 

เล่มปิดโครงการ 
IMC GAME 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/a4%20&#3603;&
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3.3   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
ส่ิงแวดล้อม  ได้แก่        
(1) โครงการรักษ์ทะเล (3.2-3-6)          
(2) โครงการพ่ีน้องร่วมใจใส่ใจความ
สะอาด (Cleaning together) (3.2-3-7)  
3.4   กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ได้แก่ โครงการชาวเรือบ าเพ็ญ
ประโยชน ์(3.2-3-8) 3.5   กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการพิธี
มอบไทด์ประดับตุ้งติ้ง (3.2-3-9)    

   3.6-3-6 

เล่มปิดโครงการรักษ์
ทะเล 

   3.6-3-7 

เล่มปิดโครงการพ่ี
น้องร่วมใจใส่
ใจความสะอาด 
(Cleaning 
together) 

   3.6-3-8 

เล่มปิดโครงการ
ชาวเรือบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

   3.6-3-9 

เล่มปิดโครงการพิธี
มอบไทด์ประดับ
ตุ้งติ้ง 

  

  4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน  

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศ
ของหน่วยงาน ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมติดตาม
และประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน นิสิตวิทยาลัยฯ 
ได้เข้าร่วมโครงการ “อบรมการเขียน

   3.2-4-1 

รายละเอียดของ
โครงการ “อบรมการ
เขียนโครงการอย่าง
มีคุณภาพด้วย 
PDCA”   
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โครงการอย่างมีคุณภาพด้วย PDCA” 
(3.2-4-2) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตของ
คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา และวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิร่วมทั้งอาจารย ์
และบุคลากรเกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตทราบ 
เข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย PDCA 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

  5 มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

      วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการ ในส่วนของการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต โดยการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ (3.2-5-1)  

3.2-5-1 
การประเมิน
ความส าเร็จของ
กิจกรรมพัฒนานิสิต
ตามแผนปฏิบัติการ 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

  

  6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิจัด
โครงการให้กับนิสิต โดยมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการมา
พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต ทั้งนี ้วิทยาลัยฯ มีการจัด
โครงการอบรมโปรแกรม Finite Element 
Method ส าหรับการออกแบบเรือ (3.1-7-
1) หลังเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว 1 ภาค
การศึกษา  ได้ท ารายงานการติดตามผล 
โครงการอบรมโปรแกรม Finite Element 
Method ส าหรับการออกแบบเรือ (3.1-7-
2) โดยการออกแบบสอบถามส าหรับนิสิต
ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการน้ี ซึ่งมีนิสิตเข้า
ร่วมโครงการท้ังหมด 14 คน ได้รับการตอบ
แบบสอบถามครบท้ังหมด เพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นและติดตามความส าเร็จของ
โครงการ ผลสรุปว่าเป็นโครงการท่ีดีและ

 

3.1-6-1เล่มปิด
โครงการโครงการ
อบรมโปรแกรม 
Finite Element 
Method ส าหรับการ
ออกแบบเรือ  

3.1-6-2เล่มปิด
รายงานการติดตาม
ผล โครงการอบรม
โปรแกรม Finite 
Element Method 
ส าหรับการออกแบบ
เรือ  
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ควรจัดอบรมให้นิสิตรุ่นต่อไปในระดับที่
มากที่สุด (คะแนนเต็ม 5) ได้ระดับคะแนน
เฉล่ีย 4.94  ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติจะน าความเห็นของนิสิตจาก
แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการจัดโครงการใน
ภาคการศึกษาต่อไป   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

ไม่พบเอกสารข้อท่ี 4 การสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 
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องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.3   ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
 

กก
. 
ตน
. 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

           วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 (3.1-1-1) เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิวางแผน ก ากับ ดูแลระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา และเสนอแนวทางการให้ค าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิพัฒนา ปรับปรุง  วิธีการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิต
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ สนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาให้กับวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ วางแผนการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา และน าผลการประเมินมา
พิจารณาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
มีค าส่ังแต่งตั้งนิสิตปกครอง (3.3-1-2)  เพื่อ
ปกครองบังคับบัญชา กวดขันระเบียบวินัย ให้
ค าปรึกษา หรือให้ค าแนะน านิสิตและด าเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

3.3-1-1ค าส่ังวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

3.3-1-2ค าส่ังแต่งตั้งนิสิตปกครอง  

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/24-57%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/8-57%20&#3588;&
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ภายใต้การก ากับดูแลของคณาจารย์วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ  

  2 มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง  ๆ
และเครื่องมือที่ใช้ในการให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิจัดท าประกาศ
ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตเพื่อให้
อาจารย์ก าหนดวัน เวลา หมายเลขโทรศัพท ์
และรายละเอียดให้นิสิตทราบ เพื่อสะดวกต่อ
นิสิตในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-1)  
มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง  ๆของนิสิตให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตร ี 
(3.3-2-2) และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/m
anual/manteahelp56.pdf (3.3-2-3)  เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ศึกษาข้อมูล ทั้งนี ้วิทยา
เขตศรีราชามีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ประวัตินิสิต บนเว็บไซต์ของฝ่ายการศึกษา 
http://reg.admin. src.ku.ac.th/  ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละท่านจะม ีPassword ในการเข้าดู
ประวัตินิสิตได ้     และการเข้าร่วมสัมมนาของ
อาจารย ์และนักวิชาการศึกษา ในโครงการ
จัดการความรู ้“เทคนิคการให้ค าปรึกษาเชิง
จิตวิทยา” (3.3.-2-4) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
การให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนทราบ
หลักเกณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อนิสิตโดยตรง  

3.3-2-1ประกาศภาระงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

3.3-2-2ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตร ี

3.3-2-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
http://www.eduserv.ku.ac.th/kn
owledge/manual/manteahelp5
6.pdf 

3.3.-2-4หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการจัดการความรู ้“เทคนิค
การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา”  

  

  3 มีการประชุมคณะกรรมการการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3.3-3-1)  เพื่อท าหน้าที่วางกลไห เครื่องมือ
ต่างๆ แก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้การให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และได้มีการประชุมของคณะกรรมการฯ   
(3.3-3-2) เพื่อหาแนวทางการให้ค าปรึ และ
พิจารณาประเด็นการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตใน

3.3-3-1ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3-3-2รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
3.3-3-3รายงานการประชุมการจัด

http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manteahelp56.pdf
http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manteahelp56.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/3.3-2-3%20&#3634;&
http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manteahelp56.pdf
http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manteahelp56.pdf
http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manteahelp56.pdf
http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manteahelp56.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/24-57%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3588;&
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ปัจจุบันและแนวทางในการพัฒนาใน
อนาคต  และมีการประชุมการจัดการศึกษา 
และอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที ่1/2556 ภาคต้น 
2556 (3.3-3-3) และครั้งที ่2/2556 ภาคปลาย 
2556 (3.3-3-4) ตลอดจนได้น าความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-3-5) มา
พิจารณา และหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพนิสิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกทาง
หน่ึงด้วย   

การศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ครั้งท่่ ่1/2556 ภาคต้น 2556 
3.3-3-4รายงานการประชุมการจัด
การศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ครั้งที ่2/2556 ภาคปลาย 2556 

3.3-3-5รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

  

  4 มีการประเมินผลระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกป ี 

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
(3.3-4-1) และเสนอต่อคณบดีเพื่อรับทราบ
และพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป   

3.3-4-1รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

  

  5 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อท าหน้าที่วางกลไห เครื่องมือต่างๆ แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้การให้ค าปรึกษาแก่
นิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นการให้
ค าปรึกษาต่างๆ (3.3-3-1)  เพื่อพิจารณา
ประเด็นการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในปัจจุบัน
และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ตลอดจน 
ได้น าความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา (3.3-3-2) ความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษามาพิจารณา และหาแนว
ทางการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนิสิตให้ดี
ยิ่งขึ้น  

3.3-5-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

3.3-5-2ผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตที่มีต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

  
  

 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3611;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง : -       คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ให้ความใกล้ชิดและดูแลนิสิตเป็นอย่างด ีพร้อมทั้งสนับสนุนด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกประกอบการเรียนการสอน เช่น การสอนเชื่อมท่อในทะเล เพื่อเสริมกับวิชาพื้นฐานท่ีเรียนอยู ่

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
จุดที่ควรพัฒนา : -   ขาดข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและปัจจุบันบัณฑิตที่จบการศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
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องค์ประกอบที่  4   การวิจัย 
 
องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ทั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

    

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 6 หรือ 
7 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ า
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ(4.1-
1-1) โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและงาน
บริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลงานวิจัยของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีการประชุม

4.1-1-1 ค าส่ัง ที ่
14/2557 
คณะกรรมการวิจัย
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิณ วันท่ี 
20 มกราคม 2557 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/14-57%20&#3609;&
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คณะกรรมการวิจัย (4.1-1-2) ซึ่ง
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมี
ระบบการบริหารและเงินสนับสนุนการ
วิจัย (4.1-1-3) มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์การเข้า
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
ศรีราชา ครั้งที ่18 ระหว่างวันท่ี 26 
สิงหาคม - 1 กันยายน 2556   (4.1-1-
4) การเสนอผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
(4.1-1-5) การเสนอผลงานทางวิชาการ 
(4.1-1-6) ทั้งนี ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มี
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(4.1-1-7) 
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการวาง
แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นระบบ   

4.1-1-2รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการวิจัย 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

4.1-1-3หลักเกณฑ์
ในการให้รางวัลและ
สนับสนุนงานวิจัย 

4.1-1-4ภาพการ
เสนอผลงานวิจัยใน
งานวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาเขต
ศรีราชา 

4.1-1-5เอกสารการ
เสนอผลงานการ
ตีพิมพ์งานวิจัย 

4.1-1-6เอกสารการ
เสนอผลงานทาง
วิชาการ 

4.1-1-7เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร ์ http://www
2.rdi.ku.ac.th/new
web/ 

 
 
  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=124
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3633;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3633;&
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
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  2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอน  

        วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
และการจัดแสดงผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้แก ่          
2.1       โครงการงานวิจัย การจ าลอง
การเกิดคาวิเตชันของใบจักรด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (4.1-2-
1) โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น  น ามาใช้
ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01208557 รายวิชา Finite Volume 
Method for Comp. Fluid Dyn    
2.2        งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษา
รูปแบบการแกก าแพงไม้ไผ่สลาย
พลังงานคล่ืนเพื่อแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งบริเวณหาดเลน (4.1-2-2) 
โดย ดร.ศรินยา สนิทวงศ ์ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น ามาใช้ใน
การเรียน รหัสวิชา 03521444 
วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal 
engineering)    
2.3   โครงการศึกษาออกแบบและ
ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเขื่อน
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
(4.1-2-3) ความยาว 5,000 เมตร โดย 
ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานิช น ามาใช้ใน
การเรียนรหัสวิชา 03521444 
วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal 
engineering)  
2.4   โครงการวิจัยร่วมระหว่าง
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิและ 
The Third Institute of 
Oceanography, Xiamen, 

4.1-2-1โครงการ
งานวิจัย การจ าลอง
การเกิดคาวิเตชัน
ของใบจักรด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหล
เชิงค านวณ 

4.1-2-2งานวิจัยเรื่อง 
“โครงการศึกษา
รูปแบบการแก
ก าแพงไม้ไผ่สลาย
พลังงานคล่ืนเพื่อ
แก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งบริเวณ
หาดเลน 

4.2.2-3โครงการ
ศึกษาออกแบบและ
ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเขื่อน
ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ความ
ยาว 5,000 เมตร   

4.2-2-4โครงการวิจัย
ร่วมระหว่างวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิและ The 
Third Institute of 
Oceanography, 
Xiamen, 
ChinaCoastal 
Erosion along Pak 
Panang, Nakorn 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-1%20&#3592;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3639;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/4.1-2-1%20&#3648;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-2%20%20&#3623;&
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ChinaCoastal Erosion along Pak 
Panang, Nakorn Sri Thammarat 
Province, Thailand(A Joint 
Research between IMC and TIO) 
โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานิช 
น ามาใช้ในการเรียน รหัสวิชา 
03521444 วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal 
engineering) (4.1-2-4)  
2.5 การออกแบบใบจักรเรือส าหรับเรือ
คาตามาราน ส าหรับเรือเวรด่วนทาง
ธุรการของกองทัพเรือ  
(4.1-2-5) โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น 
น ามาใช้ในการเรียน รหัสวิชา 
03501443  Hydrofoil and propeller 
design  
2.6        โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุดขับเคลื่อน Water Jet เหมาะ
ส าหรับเรือความเร็วสูง (4.1-2-6) โดย 
ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น น ามาใช้ในการ
เรียน รายวิชา 03501443 Hydrofoil 
and propeller design และ 
Computational Fluid Dynamics for 
Naval Architects (CFD)  

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

4.1-2-5การ
ออกแบบใบจักรเรือ
ส าหรับเรือคาตามา
ราน ส าหรับเรือเวร
ด่วนทางธุรการของ
กองทัพเรือ  

4.1-2-6โครงการ
ศึกษาและวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุดขับเคลื่อน 
Water Jet เหมาะ
ส าหรับเรือความเร็ว
สูง  

  
 

  3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย ดังนี ้        
3.1   มีข้อมูลนโยบายวิจัยของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ (4.1-
3-1) และนโยบายวิจัยที่ส่งเสริมและ
พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ซึ่ง
เผยแพร่ให้กับบุคลากรผ่านเว็บไซต์

4.1-3-1ข้อมูล
นโยบายวิจัยของ
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
http://researchcom
mittee4imc.wordpr
ess.com  /นโยบาย
วิจัย/    
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-4%20%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-5%20&#3604;&
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
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วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติด้าน
งานวิจัยให้ได้รับทราบทั่วกัน         
3.2   มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท างาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์และตีพิมพ์
ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน
ที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาต ิโดยการจัดท าประกาศ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิเรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรในการเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ, หลักเกณฑ์การให้เงิน
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
(4.1-3-2)         
3.3   มีข้อมูลจรรยาบรรณอาจารย ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
http://www.imc.src.ku.ac.th /ethic1 
.html  และประกาศข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 
2553  http://www.imc.src.ku.ac.th/
ethic2.html เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้ศึกษา        
       

4.1-3-2 ประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การสนับสนุน
อาจารย์และ
บุคลากรในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ,
หลักเกณฑ์การให้
เงินรางวัลการตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัย  http://r
esearchcommittee
4imc.wordpress.c
om 

  

  4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณด้านงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2556  
ดังนี ้ 
4.1       ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จ านวนเงิน 
427,500.- บาท  
 

4.1-4-1ผลงานวิจัย
และพัฒนาบริการ
วิชาการ 
ปีงบประมาณ  
2556 
 
 
 

http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic2.html
http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic2.html
http://www.imc.src.ku.ac.th/ethic2.html
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
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4.2       ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท แมค
โคร คอนซัลแตนท ์จ ากัด, บริษัท เอส 
ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์
จ ากัด, ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กร
มหาชน), บริษัท ซิกมา ไฮโดร คอนซัล
แตนท ์จ ากัด,  กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน(พพ.),  กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กรมเจ้าท่า เป็นต้น เป็นจ านวนเงิน 
23,383,400.- บาท             ทั้งนี ้
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมี
ประกาศวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการ
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
, หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และ
หลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัย 
(4.1-4-1) ซึ่งในรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ระบุไว้ชัดเจนของ
เรื่องงบประมาณสนับสนุน  
 

4.1-4-2ประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การสนับสนุน
อาจารย์และ
บุคลากรในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ,
หลักเกณฑ์การให้
เงินรางวัลการตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัย  http://r
esearchcommittee
4imc.wordpress.c
om 

  

  5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ ดังนี ้- 
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย         
 

4.1-5-1ภาพ 
ประกอบ งานวัน
คล้ายควันสถาปนา
วิทยาเขตศรีราชา 
 
 

http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=124
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- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 
 

5.1 การเข้าร่วมงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที ่18 (4.1-5-1) 
ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 
2556 โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิได้จัดนิทรรศการเพื่อ
ประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่ความรู ้
ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์การ
เดินเรือและวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่น ให้หน่วยงาน
อื่นๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้
รับชม  
5.2  การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 
“กังหันลมแกนนอนความเร็วต่ าเหมาะ
ส าหรับประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยใช้กังหันลมแกนนอน” โดย ดร.
ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิศรีราชา อาจารย์ประจ า
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน 
“เพื่อพ่ึง (ภาฯ) ปี 2556 อยู่อย่าง
เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ระหว่าง
วันท่ี 17-26 ธันวาคม 2556 ณ วังสวน
กุหลาบ (4.1-5-2)               ตลอดจน 
มีการเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการท้ัง
ในระดับชาต ิและนานาชาต ิได้แก่ -
        การน าเสนอบทความทาง
วิชาการ  เรื่อง Bending Response of 
Filexible Web-Core Sandwich 
Beams (4.1-5-3) โดย ดร.มานิตย ์ ลี
กิจวัฒนะ เพื่อเผยแผ่งานวิจัยด้าน
วิธีการวิเคราะห์โครงการคานแซนวิส 

4.1-5-2 เอกสาร
ประกอบการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
ในงานแสดงผลงาน
นวัตกรรม ในงาน 
“เพื่อพ่ึง (ภาฯ) ปี 
2556 อยู่อย่าง
เกษตรอินทรีย์แบบ
พอเพียง ระหว่าง
วันท่ี 17-26 
ธันวาคม 2556 ณ 
วังสวนกุหลาบ   

4.1-5-3เอกสาร
ประกอบการการ
น าเสนอบทความ
ทางวิชาการ  เรื่อง 
Bending 
Response of 
Filexible Web-
Core Sandwich 
Beams 

4.1-5-4เอกสาร
ประกอบการการ
น าเสนอบทความ
วิจัย เรื่อง “การ
พัฒนาธุรกิจโลจิสต์
สู่มาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3627;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
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ณ เมือง Naples ประเทศอิตาลี เมื่อ
วันท่ี 10-12 กันยายน 2557 -        การ
น าเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การ
พัฒนาธุรกิจโลจิสต์สู่มาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (4.1-5-4) โดย ว่าที่
ร้อยเอกสารัตน ์ เถื่อนสุวรรณ ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS 
ครั้งที ่4 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม -
การน าเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การ
พัฒนาขนส่งสินค้าทางน้ าเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมระบบโลจิสติกส ์เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชสคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (4.1.5-5)  ในการประชุม
วิชาการระดับชาต ิณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 6 เมื่อวันท่ี 30-
31 พฤษภาคม 2557         
คณะกรรมการวิจัยประจ า วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ             
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมี
คณะกรรมการวิจัย (4.1-5-6) เพื่อ
ควบคุมดูแลงานวิจัยของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติให้มีความ
เรียบร้อย และคอยให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะเพื่อให้มีการจัดท างานวิจัยที่
เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  ทั้งนี ้วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติได้มีการ
จัดเตรียมส่ือและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพื่อเอื้อต่อการจัดท า
งานวิจัย (4.1-5-7) ดังนี ้ 
3.1   ห้อง SHIP DESIGN ROOM 

4.1-5-5เอกสาร
ประกอบการการ
น าเสนอบทความ
วิจัย เรื่อง “การ
พัฒนาขนส่งสินค้า
ทางน้ าเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม
ระบบโลจิสติกส ์เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชสคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 

4.1-5-6 ค าส่ัง ที ่
14/2557 
คณะกรรมการวิจัย
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิณ วันท่ี 
20 มกราคม 2557 

4.1-5-7ภาพห้อง
ปฏิบติการเรียนการ
สอนของวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3633;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/14-57%20&#3609;&
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3.2   ห้อง SHIP ENGINE 
SIMULATOR  
3.3   ห้องฝึกพนักงานวิทยุคมนาคม
ประจ าเรือ  
3.4   ห้องฝึกปฏิบัติการเดินเรือ 
3.5   ห้องปฏิบัติการต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ  
3.6   ห้องสมุดของวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ 

  6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 
และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  

         วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 โดย
คณะกรรมการวิจัยประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ(4.1-6-1) และ
ได้จัดการประชุม (4.1-6-2) เพื่อ
พิจารณา เรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   

4.1-6-1ค าส่ัง ที่ 
14/2557 
คณะกรรมการวิจัย
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิณ วันท่ี 
20 มกราคม 2557 

4.1-6-2รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการวิจัย
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ 

  

  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมี
คณะกรรมการวิจัยประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ(4.1-7-1) 
พิจารณาและน าผลประเมินไปพัฒนา
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการวิจัยประจ า
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิเช่น 
การจัดท าการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของคณะ ทั้งนี้เพื่อ

4.1-7-1ค าส่ัง ที่ 
14/2557 
คณะกรรมการวิจัย
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิณ วันท่ี 
20 มกราคม 2557 
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ตอบสนองความต้องการของสังคม
และประเทศชาติต่อไป  

4.1-7-2รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการวิจัย
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

เอกสารหลักฐานน าเสนอเพียงการอนุมัติการวิจัย แต่ยังไม่สื่อถึงการติดตามผลการด าเนินงานวิจัยเช่นในรอบ 3  เดือน 6 เดือน ว่าเป็น
อย่างไร เป็นไปตามก าหนดเป้าหมาย มีปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย? ดังนั้นจึงไม่มีผลการน าน ามาปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ทั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

    

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก
. 

ตน
. 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีระบบและ
กลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิโดยการก าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังประกาศวิทยาวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิเรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ, หลักเกณฑ์

4.2-1-1ประกาศ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนอาจารย์
และบุคลากรใน
การเสนอ
ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ 
และการให้เงิน
รางวัลการตีพิมพ์
เผยแพร่

http://researchcommittee4imc.wordpress.com/


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ ปีการศึกษา 2556 หน้าท่ี 98 
 

การให้เงินรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
และหลักเกณฑ์การร่วมสนับสนุนทุนวิจัย (4.2-
1-1)  ในปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์ประจ า
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติน าเสนอผลงาน
ในการประชุมระดับชาต ิจ านวน 2 ผลงาน 
น าเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาต ิ
จ านวน 1 ผลงาน และมีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิจ านวน 1 บทความ ระดับ
นานาชาต ิจ านวน 3 บทความ รวม 4 บทความ 
ดังนี ้             
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิจ านวน 1 ผลงาน ได้แก ่ 
-   บทความทางวิชาการ  เรื่อง Bending 
Response of Filexible Web-Core Sandwich 
Beams (4.2-1-2) โดย ดร.มานิตย ์ ลีกิจวัฒนะ 
เพื่อเผยแผ่งานวิจัยด้านวิธีการวิเคราะห์โครงการ
คานแซนวิส ณ เมือง Naples ประเทศอิตาลี 
เมื่อวันท่ี 10-12 กันยายน 2557    
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิจ านวน 2 ผลงาน ได้แก่  
-  บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาธุรกิจโลจิสต์สู่
มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (4.2-1-3)  โดย ว่าที่ร้อยเอก
สารัตน ์ เถื่อนสุวรรณ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิSMARTS ครั้งที่ 4 เมื่อวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.
นครปฐม  
-   บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขนส่งสินค้า
ทางน้ าเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระบบ           
โลจิสติกส ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชสคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (4.2-1-4)  ในการประชุม
วิชาการระดับชาต ิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม  ครั้งที ่6 เมื่อวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 

ผลงานวิจัย 
http://researchc
ommittee4imc.w
ordpress.com/  

4.2-1-2เอกสาร
ประกอบเสนอ
ผลงาน บทความ
ทางวิชาการ  เรื่อง 
Bending 
Response of 
Filexible Web-
Core Sandwich 
Beamsณ เมือง 
Naples ประเทศ
อิตาลี 

4.2-1-3เอกสาร
ประกอบเสนอ
ผลงาน  “การ
พัฒนาธุรกิจโล
จิสต์สู่มาตรฐาน 
สากลเพื่อรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 
ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.
นครปฐม 
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2557                   
การน าเสนอผลงานนวัตกรรม ได้แก่      
 -   การน าเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลม
แกนนอนความเร็วต่ าเหมาะส าหรับประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมแกนนอน” 
(4.2-1-5)  โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิศรีราชา อาจารย์ประจ า
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ในงาน
แสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน “เพื่อพ่ึง (ภาฯ) ปี 
2556 อยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง 
ระหว่างวันท่ี 17-26 ธันวาคม 2556 ณ วังสวน
กุหลาบ          
บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
จ านวน 1 บทความ คือ   
- บทความตีพิมพ ์เรื่อง “การพัฒนาธุรกิจโลจิสต์
สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (4.2-1-6)   โดย ว่าที่ร้อยเอก
สารัตน ์ เถื่อนสุวรรณ    
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ
จ านวน 3 บทความ (4.2-1-7)  คือ   
1.   A Potential Flow Based flight Simulator 
for an Underwater Glider  โดย ดร.สุรศักดิ์ 
เพิ่มทรัพย์ทว ีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่อง 
กลเรือ  
2.   Detached breakwaters: Communities’ 
preferences for sustainable coastal 
protection   โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานิช 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  
3.Predicting and Mitigating Dredging Dispe
rsion Impact  Case of Phuket Port, Thailand 
World Academy of Science,  Engineering 

4.2-1-4 
เอกสารประกอบ
เสนอผลงาน “การ
พัฒนาขนส่งสินค้า
ทางน้ าเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม
ระบบโลจิสติกส ์
เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม 

4.2-1-5 
เอกสาร
ประกอบการ
น าเสนอผลงาน
นวัตกรรม “กังหัน
ลมแกนนอน
ความเร็วต่ าเหมาะ
ส าหรับประเทศ
ไทยผลิต
กระแสไฟฟ้าโดย
ใช้กังหันลมแกน
นอน”ในงาน  
“เพื่อพ่ึง(ภาฯ)  
ปี 2556 อยู่อย่าง
เกษตรอินทรีย์
แบบพอเพียง  
ณ วังสวนกุหลาบ 
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and Technology  โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวา
นิช วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ  

4.2-1-6บทความ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิเรื่อง 
“การพัฒนา
ธุรกิจโลจิสต์สู่
มาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”  

4.2-1-7บทความ
ตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาต ิของ
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิปี
การศึกษา 2556 

 

  2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนท่ัวไป
เข้าใจได ้และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมี
คณะกรรมการวิจัยคอยดูแล ตรวจสอบ
ผลงานวิจัย และมีระบบคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
ตลอดจนมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการวางแนวทาง 
ขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นระบบ (4.2-2-1) ทั้งนี ้ 
จะมีการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยฯ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสังคมผ่านการจัด
นิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์และหน่วยงานอื่นๆ เช่น การเข้า
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที ่18  
(4.2-2-2) ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม - 1 
กันยายน 2556 โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิได้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ ์

4.2-2-1ค าส่ัง 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิที ่
14/2557 
คณะกรรมการ
วิจัยประจ า
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิณ 
วันท่ี 20 มกราคม 
2557 

4.2-2-2ภาพงาน
วันคล้ายวัน
สถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร ์วิทยา
เขตศรีราชา 
ประจ าป ี2556 
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และเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์การเดินเรือและวิศวกรรมต่อเรือ
และเครื่องกลเรือ การจัดแสดงผลงานวิจัย/
โครงงานต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับ
ชมการเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ระดับชาต ิและนานาชาต ิได้แก ่ 
-  การน าเสนอบทความทางวิชาการ  เรื่อง 
Bending Response of Filexible Web-Core 
Sandwich Beams (4.2-2-3)  โดย ดร.
มานิตย ์ ลีกิจวัฒนะ เพื่อเผยแผ่งานวิจัยด้าน
วิธีการวิเคราะห์โครงการคานแซนวิส ณ เมือง 
Naples ประเทศอิตาลี เมื่อวันท่ี 10-12 
กันยายน 2557  
-   การน าเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
ธุรกิจโลจิสต์สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (4.2-2-4)  โดย 
ว่าที่ร้อยเอกสารัตน ์ เถื่อนสุวรรณ ในการประชุม
วิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที ่4 เมื่อวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.
นครปฐม  
-   การน าเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
ขนส่งสินค้าทางน้ าเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ระบบโลจิสติกส ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชสคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (4.2-2-5)  ในการประชุม
วิชาการระดับชาต ิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ครั้งที ่6 เมื่อวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 
2557                  
-      การน าเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหันลม
แกนนอนความเร็วต่ าเหมาะส าหรับประเทศไทย
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมแกนนอน” 
(4.2-2-6)  โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิศรีราชา อาจารย์ประจ า
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ในงาน

4.2-2-3 เอกสาร
ประกอบเสนอ
ผลงาน บทความ
ทางวิชาการ  เรื่อง 
Bending 
Response of 
Filexible Web-
Core Sandwich 
Beamsณ เมือง 
Naples ประเทศ
อิตาลี 

4.2-2-4เอกสาร
ประกอบเสนอ
ผลงาน  “การ
พัฒนาธุรกิจโล
จิสต์สู่
มาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 
ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.
นครปฐม 
 

4.2-2-5เอกสาร
ประกอบเสนอ
ผลงาน “การ
พัฒนาขนส่งสินค้า
ทางน้ าเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคม
ระบบโลจิสติกส ์
เพื่อรองรับการเข้า
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แสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน “เพื่อพ่ึง (ภาฯ)  
ปี 2556 อยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง 
ระหว่างวันท่ี 17-26 ธันวาคม 2556 ณ วังสวน
กุหลาบ   
 

สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม 

4.2-2-6เอกสาร
ประกอบการ
น าเสนอผลงาน
นวัตกรรม “กังหัน
ลมแกนนอน
ความเร็วต่ าเหมาะ
ส าหรับประเทศ
ไทยผลิต
กระแสไฟฟ้าโดย
ใช้กังหันลมแกน
นอน” ในงาน 
“เพื่อพ่ึง (ภาฯ) ปี 
2556 อยู่อย่าง
เกษตรอินทรีย์
แบบพอเพียง ณ 
วังสวนกุหลาบ   

 

  3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องผ่าน
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
http://www.imc.src.ku.ac.th/  (4.2-3-1) ทั้งนี ้
มีการเสนอผลงานการวิจัยในวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาเขตศรีราชา (4.2-3-2)   

4.2-3-1 
http://www.imc.s
rc.ku.ac.th 

4.2-3-2ภาพงาน
วันคล้ายวัน
สถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร ์วิทยา
เขตศรีราชา 
ประจ าป ี2556 
 
 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3627;&
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=124
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  4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน ์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ซึ่ง
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ 100%”(4.2-4-1)ซึ่งส านักวิจัย
ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ได้น าไปใช้ประโยชน ์ใน
การน ากังหันลมขนาด 2 KW จ านวน 2 ชุด และ 
5 KW จ านวน 2 ชุด ติดตั้งทดสอบใช้งานอยู่ที ่
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
สามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้ารับระบบ
สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได ้และเป็น
โครงการท่ีทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานสามารถน าไปพัฒนาต่อยอด 
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานลมในระดับประเทศ
ต่อไป  

4.2-4-1หนังสือ
รับรองการใช้
ประโยชน์จาก
งานวิจัย โดย
ส านักวิจัยค้นคว้า
พลังงาน กรม
พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

  

  5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมี
คณะกรรมการวิจัย (4.2-5-1) และนักวิชาการ
ศึกษา (ด้านการวิจัย) คอยดูแล ตรวจสอบ
ผลงานวิจัย และมีระบบคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
ตลอดจนมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ http://www2.rdi.k
u.ac.th/newweb/  (4.2-5-2) ท าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบในการวางแนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ให้
เป็นระบบ  

4.2-5-1ค าส่ัง 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิที ่
14/2557 คณะ 
กรรมการวิจัย
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิณ วันท่ี 
20 มกราคม 2557 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3591;&
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/14-57%20&#3609;&
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4.2-5-2เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร ์
http://www2.rdi.k
u.ac.th/newweb/
     

 

  6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิได้น าข้อมูล
กลางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ที่มี
หน่วยงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(TLOKU) ซึ่งด าเนินการโดย
งานทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานบริการ
วิชาการ  https://kuservice.ku.ac.th/  (4.2-6-
1)  เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการการยื่น
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่อาจารย ์และนักวิจัย 
(4.2-6-2) ทั้งนี ้ในส่วนของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติมีคณะกรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 
และคณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ(4.2-6-2) เป็นผู้ให้ความรู ้และ
ช่วยเหลือแก่อจารย์และนักวิจัยอีกทางหน่ึงด้วย  

4.2-6-1เว็บไซต์
ส านักงานบริการ
วิชาการ  https://k
uservice.ku.ac.t
h/   

4.2-6-2ค าส่ัง 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิที ่
14/2557 
คณะกรรมการ
วิจัยประจ า
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิณ 
วันท่ี 20 มกราคม 
2557 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 

http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
https://kuservice.ku.ac.th/
https://kuservice.ku.ac.th/
https://kuservice.ku.ac.th/
https://kuservice.ku.ac.th/
https://kuservice.ku.ac.th/
https://kuservice.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/14-57%20&#3609;&
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ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : -ในเกณฑ์ข้อ 2 ยังไม่เห็นเป็นกลไกที่ชัดเจน แต่มีการด าเนินการ 
 

 

องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   - 
หมายเหตุ -    

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  427,500 427,500 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 427,500 427,500 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  23,383,400 22,955,900 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 23,383,400 22,955,900 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  34.5 34.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 34.5 34.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน = 
23,383,400.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=34.50)=677,779.71 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 บาท 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) 
 

ผลการด าเนินงาน  

            ในงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน จ านวน 427,500บาท และ
ภายนอก จ านวน 22,955,900บาท รวมทั้งหมด 23,383,400บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 34.5 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน 
รวมอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 37.5 คน 

                   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

                       =         จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

                            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

                        =          677,779.71บาท/คน     

            คะแนนท่ีได้         =     677,779.71*5/180,000 = 18.83  = 5คะแนน 
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 รายการหลักฐาน 

4.3-1 ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ  ปี 2556  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

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=121งบประมาณภายนอก 

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วน 180000 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 16,736,446.00/จ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า=30.50)=548,735.93 บาท

เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 
180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ี

ได้เท่ากับ 5.000) 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

180000 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 23,383,400.00/จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=
34.50)=677,779.71 บาทเมื่อเทียบ
ค่าคะแนนเต็ม 5 = 180,000.00 
บาท ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 

5.000) 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3638;&
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=111
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=121
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

180000 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 23,383,400.00/จ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า=34.50)=677,779.71 บาท

เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 
180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ี

ได้เท่ากับ 5.000) 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ดังนี ้
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

๐.๒๕ - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

๐.๕๐ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที ่๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

๑.๐๐ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที ่๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus 
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 ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดังนี ้
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์

๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

๐.๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

๐.๕๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๑.๐๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
   

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง 
ไทย - ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาต ิเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
  

กลุ่มสาขาวิชา ๕ คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๐ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๐ 

  
 หมายเหตุ -   
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เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  34.5 34.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 34.5 34.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)    

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ    

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ)  

1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับใน
ค่าน้ าหนักอื่นๆ)  

 - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ
ในค่าน้ าหนักอื่นๆ)  

 - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ)  

3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

3 - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

 - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
 

 - 
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ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบัน 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

 - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

1 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ5.000/
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ37.500) = ร้อยละ13.333 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 3.333 
 

ผลการด าเนินงาน  
         วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีผลงานตีพิมพ ์ในปีงบประมาณ 2556 ในระดับชาต ิ1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ
จ านวน 3 เรื่อง 
รายการหลักฐาน 

5.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจโลจิสต์สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

5-2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิในฐานข้อมูลของ มก. 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เท่ากับ13.000/จ านวน

อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด
เท่ากับ34.500) = ร้อยละ37.681 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3633;&
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=21
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ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เท่ากับ5.000/จ านวน

อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด
เท่ากับ37.500) = ร้อยละ13.333 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 
คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 

3.333 

3.33 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เท่ากับ3.250/จ านวน

อาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด
เท่ากับ37.500) = ร้อยละ8.667 เมื่อ

เทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 
คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 2.167 

2.17 บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

มีบันทึกข้อมูลผิดพลาดในเรื่องผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาต ิให้นับอย่างใดอย่างหน่ึง 
 
องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน   - 
หมายเหตุ -   

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ

สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  34.5 34.5 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)    

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  3 3 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ    

จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ 8 8 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 8 8 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน=์16.000/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ=37.500)= ร้อยละ 42.667 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากับ 5.000 
 
ผลการด าเนินงาน  

       วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ มีการน าความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัย งานบริการวิชาการ น าไปใช้ประโยชน์แก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย  

1.   โครงการจ าลองการเกิดคาวิเดชั่นของใบจักรด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (6-1) น ามาใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 
01208557 วิชา finite Volume Method for Comp. Fluid Dyn.  

2. โครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดท าแผนแม่บทเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลจังหวัด
ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ โดย ดร.ศรินยา สนิทวงศ ์ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น ามาใช้ในการเรียน รหัสวิชา 03521444 
วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal engineering) และน ามาบูรณาการงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษารูปแบบการปักก าแพงไม้ไผ่สลายพลังงาน
คลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวรณหาดเลน”  
(6-2) 

3.   โครงการการพัฒนาระบบจ าลองส าหรับพยากรณ์ข้อมูลลมในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า:กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ
พื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง (6-3) โดย อาจารย์วัลลีย ์ นวนมุสิกน ามาใช้ในการเรียนรหัสวิชา 03551443 วิชา Tropical Meteorology  

4.   โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที ่ 4(6-4) โดยผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานิชน ามาใช้ในการ
เรียน รหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal engineering) 
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5. โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง(6-5) โดยผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวา
นิชน ามาใช้ในการเรียน รหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal engineering) 

6.  โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมสลายพลังงานคล่ืนเพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล (6-6) โดยผศ.เชิด
วงศ ์แสงศุภวานิชน ามาใช้ในการเรียน รหัสวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal engineering) 

7.  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากังหันลมสูบน้ าพร้อมทดสอบ (6-7) โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น น ามาใช้ในการเรียน รายวิชา 
Computation Fluid Dynamics for Naval Architects 

          8. งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ 100%”(6-8) ซึ่งส านักวิจัยค้นคว้า
พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้น าไปใช้ประโยชน ์ ในการน ากังหันลมขนาด 2 KW จ านวน 2 ชุด และ 5 
KW จ านวน 2 ชุด ติดตั้งทดสอบใช้งานอยู่ที ่อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้ารับระบบสาย
ส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได ้ และเป็นโครงการท่ีทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสามารถน าไปพัฒนาต่อยอด เพื่อ
ส่งเสริมการใช้พลังงานลมในระดับประเทศต่อไป 

รายการหลักฐาน 

6-1 โครงการจ าลองการเกิดคาวิเดชั่นของใบจักรด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

6-2 “โครงการศึกษารูปแบบการปักก าแพงไม้ไผ่สลายพลังงานคล่ืนเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวรณหาดเลน” 

6-3 โครงการการพัฒนาระบบจ าลองส าหรับพยากรณ์ข้อมูลลมในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า:กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ
พื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 

6-4 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที ่4 

6-5 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

6-6 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมสลายพลังงานคล่ืนเพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล 

6-7 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากังหันลมสูบน้ าพร้อมทดสอบ 

6-8 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ 100% 

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-1%20&#3592;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3639;&
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 1 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน=์6.000/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ=34.500)= 
ร้อยละ 17.391 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 

4.348 

4.35 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์=
16.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติ =37.500)= ร้อยละ 

42.667 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 

5.000 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน=์8.000/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาต ิ=37.500)= 
ร้อยละ 21.333 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 

5.000 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบที่  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗   ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน    

การก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้วย ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

๐.๒๕ บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 

๐.๕๐ บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 

๐.๗๕ ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

๑.๐๐ ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

 หมายเหตุ -   
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เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ

สถาบัน 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  34.5 34.5 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)    

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  3 3 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ    

บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 1 1 

บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 3 3 

ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

  

ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกิน  
ร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

4  

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 1.750/จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าทั้งหมด = 37.500)= ร้อยละ 4.667 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 2.334 
 
ผลการด าเนินงาน  

             วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิมีผลงานตีพิมพ ์ในปีงบประมาณ 2556 ในระดับชาต ิ1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาต ิจ านวน 3 เรื่อง 

รายการหลักฐาน 

7.1 ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจโลจิสต์สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

7-2 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิในฐานข้อมูลของ มก. 

 
 
 
 
  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3633;&
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=21
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

1 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ = 3.500/จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าทั้งหมด = 34.500)= ร้อยละ 

10.145 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

1 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ = 1.750/จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าทั้งหมด = 37.500)= ร้อยละ 

4.667  เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 
คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 2.334 

2.33 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

1 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ = 1.750/จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าทั้งหมด = 37.500)= ร้อยละ 
4.667 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

จึงมีค่าเท่ากับ 2.334 

2.33 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง : -       อาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเป็นจ านวนมาก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

จุดที่ควรพัฒนา :  
1.     ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  

                       2.    ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้เพิ่ม     
มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 
องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบง่ช้ีท่ี 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 ขอ้ มีการด าเนนิการ 3 ขอ้  มีการด าเนนิการ 4 ขอ้  มีการด าเนนิการ 5 ขอ้  
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และด าเนนิการตาม
ระบบที่ก าหนด  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการปรับปรุง
ระเบยีบเกี่ยวกับการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ คือ ระเบยีบพัฒนาวิชาการ 
พ.ศ. 2551 (5.1-1-1) เพ่ือเปน็เกณฑ์ใหก้ับบคุลากรใช้
ในการใหบ้ริการวิชาการ และใหเ้กิดความชัดเจน
สามารถเขา้ใจพร้อมทั้งถือปฏบิตั ิ ในส่วนของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมี รองคณคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ(5.1-1-2) เปน็ผู้ดูแลและ
บริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการ และ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท าแผนปฏบิตัิ
การ ปงีบประมาณ 2556-2559 (5.1-1-3) การ
ด าเนนิงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
ครบถ้วน ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนา
งานบริการวิชาการหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน  

5.1-1-1ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ เร่ือง 
ระเบยีบว่าด้วยการ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ. 
2551 
5.1-1-2ค าส่ังแต่งตั้ง
ผู้บริหาร วิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
5.1-1-3แผนปฏบิตัิ
การ วิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
ปงีบประมาณ 
2556-2559 

  

  2 มีการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบรูณาการกับ

5.1-2-1โครงการ
จ าลองการเกิดคาวิ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/5.1-1-1%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-1%20&#3592;&
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การเรียนการสอน 2.1   โครงการจ าลองการเกิดคาวิ
เดช่ันของใบจักรด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
(5.1-2-1) น ามาใช้ในการเรียนการสอน รหสัวิชา 
01208557 วิชา finite Volume Method for Comp. 
Fluid Dyn.  
2.2   โครงการศึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล ความลึก 5,000 
เมตร (5.1-2-2) โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานชิ 
น ามาใช้ในการเรียนรหสัวิชา 03521444 วิศวกรรม
ชายฝ่ัง (Coastal engineering)   
2.3   โครงการวิจัยร่วมระหว่างวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ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 ์แสงศุภวา
นชิ น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา03521444 
วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering)  
2.4 การออกแบบใบจักรเรือส าหรับเรือคาตามาราน 
(5.1-2-4) ส าหรับเรือเวรด่วนทางธุรการของ
กองทพัเรือ โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ น ามาใช้ในการ
เรียน รหสัวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller 
design  
2.5   โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขบัเคล่ือน 
Water Jet เหมาะส าหรับเรือความเร็วสูง (5.1-2-5) 
โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ น ามาใช้ในการเรียน 
รายวิชา 03501443 Hydrofoil and propeller 
design และรายวิชา 03501444 Computational 
Fluid Dynamics for Naval Architects (CFD)  
2.6 โครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาการกัดเซาะ
พังทลายชายฝ่ังทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการ (5.1-2-6) โดย ดร.ศรินยา สนทิวงศ ์ณ 

เดช่ันของใบจักรด้วย
วิธีพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ 
น ามาใช้ในการเรียน
การสอน 
5.1-2-2โครงการ
ศึกษาออกแบบ
และศึกาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมการกัด
เซาะชายฝ่ังทะเล 
ความลึก 5,000 
เมตร 
5.1-2-3โครงการวิจัย
ร่วมระหว่างวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิและ The 
Third Institute of 
Oceanography, 
Xiamen, 
ChinaCoastal 
Erosion along Pak 
Panang, Nakorn 
Sri Thammarat 
Province, 
Thailand(A Joint 
Research between 
IMC and TIO) 
5.1-2-4การ
ออกแบบใบจักรเรือ
ส าหรับเรือคาตามา
ราน 
5.1-2-5โครงการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/4.1-2-1%20&#3648;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-2%20%20&#3623;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-4%20%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.6-5-5%20&#3604;&
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อยุธยา น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา 03521444 
วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering) และน ามา
บรูณาการงานวิจัยเร่ือง “โครงการศึกษารูปแบบการ
ปกัก าแพงไม้ไผ่สลายพลังงานคล่ืนเพ่ือแก้ปญัหาการ
กัดเซาะชายฝ่ังบริเวรณหาดเลน”  
2.7   โครงการการพัฒนาระบบจ าลองส าหรับ
พยากรณ์ขอ้มูลลมในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า:กรณีศึกษา
ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 
(5.1-2-7) โดย อาจารย์วัลลีย์  นวนมุสิก น ามาใช้ใน
การเรียนรหสัวิชา 03551443 วิชา Tropical 
Meteorology   
2.8   โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ
ขยายทา่เทยีบเรือระยะที่ 4 (5.1-2-8) โดย ผศ.เชิด
วงศ ์แสงศุภวานชิ น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา 
03521444 วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering) 
2.9   โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส ารวจ
ออกแบบโครงสร้างปอ้งกันการกัดเซาะชายฝ่ัง (5.1-2-
9) โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานชิ น ามาใช้ในการเรียน 
รหสัวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal 
engineering)  
2.10  โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมสลายพลังงานคล่ืนเพ่ือรักษาพ้ืนที่ชุมชน
ชายฝ่ังทะเล (5.1-2-10) โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวา
นชิ น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา 03521444 
วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering)  
2.11 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนากังหนัลมสูบน้ าพร้อม
ทดสอบ (5.1-2-11)  โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ 
น ามาใช้ในการเรียน รายวิชา Computation Fluid 
Dynamics for Naval Architects    

ศึกษาและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุดขบัเคล่ือน 
Water Jet เหมาะ
ส าหรับเรือความเร็ว
สูง 
5.1-2-6โครงการ
บริการวิชาการ 
“โครงการจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหาการ
กัดเซาะพังทลาย
ชายฝ่ังทะเลจังหวัด
ฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการ 
5.1-2-7โครงการการ
พัฒนาระบบจ าลอง
ส าหรับพยากรณ์
ขอ้มูลลมในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้า:
กรณีศึกษาในพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
และพ้ืนที่โรงไฟฟ้า
บางปะกง  
5.1-2-8โครงการ
ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการ
ขยายทา่เทยีบเรือ
ระยะที ่4 
5.1-2-9โครงการ
ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและ
ส ารวจออกแบบ
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โครงสร้างปอ้งกัน
การกัดเซาะชายฝ่ัง 
5.1-2-10โครงการ
ออกแบบและศึกษา
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมสลาย
พลังงานคล่ืนเพ่ือ
รักษาพ้ืนที่ชุมชน
ชาย 
ฝ่ังทะเล 
5.1-2-11โครงการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
กังหนัลมสูบน้ า
พร้อมทดสอบ 

 

  3 มีการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบรูณาการกับ
การวิจัย ได้แก ่ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิศรีราชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ และหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมต่อเรือ
และเคร่ืองกลเรือการ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการค้า
ต่างประเทศ กองบริหารสินค้าขอ้ตกลงและมาตรการ
การค้าใหเ้ปน็คณะอนกุรรมการพิจารณาสินค้าที่ใช้ได้
สองทาง (5.1-3-1)  ซ่ึงกรมการค้าต่างประเทศ ได้
พิจารณาคุณสมบตัิจากความช านาญ ทกัษะ 
ประสบการณ ์รวมทั้งความช านาญทางเทคนคิเฉพาะ
ด้าน ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัด
แสดงผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ดังนี ้ 
-   การน าเสนอผลงานนวัตกรรม “กังหนัลมแกนนอน
ความเร็วต่ าเหมาะส าหรับประเทศไทยผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหนัลมแกนนอน” (5.1-3-2) โดย 
ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

5.1-3-1หนงัสือ
แต่งตั้งจากกรมการ
ค้าต่างประเทศ กอง
บริหารสินค้า
ขอ้ตกลงและ
มาตรการการค้าให้
เปน็คณะ 
อนกุรรมการ
พิจารณาสินค้าที่
ใช้ได้สองทาง 
5.1-3-2เอกสาร
ประกอบการเสนอ
นวัตกรรม “กังหนัลม
แกนนอนความเร็ว
ต่ าเหมาะส าหรับ
ประเทศไทยผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้
กังหนัลมแกนนอน” 
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ศรีราชา อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมต่อเรือและ
เคร่ืองกลเรือ ในงานแสดงผลงานนวัตกรรม ในงาน 
“เพ่ือพ่ึง (ภาฯ) ปี 2556 อยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบ
พอเพียง ระหว่างวันที ่17-26 ธันวาคม 2556 ณ วัง
สวนกุหลาบ          
 การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิจ านวน 1 ผลงาน ได้แก่  
- บทความทางวิชาการ  เร่ือง Bending Response of 
Filexible Web-Core Sandwich Beams (5.1-3-3) 
โดย ดร.มานติย ์ ลีกิจวัฒนะ เพ่ือเผยแผ่งานวิจัยด้าน
วิธีการวิเคราะหโ์ครงการคานแซนวิส ณ เมือง Naples 
ประเทศอิตาลี เม่ือวันที ่10-12 กันยายน 2557  
 การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
จ านวน 2 ผลงาน ได้แก ่ 
-  บทความวิจัย เร่ือง “การพัฒนาธุรกิจโลจิสต์สู่
มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” (5.1-3-4) โดย ว่าที่ร้อยเอกสา
รัตน ์ เถื่อนสุวรรณ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS คร้ังที ่4 เม่ือวันที ่7 พฤษภาคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม  
- บทความวิจัย เร่ือง “การพัฒนาขนส่งสินค้าทางน้ า
เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระบบโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับ
การเขา้สู่ประชสคมเศรษฐกิจอาเซียน” (5.1-3-5) ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครปฐม คร้ังที ่6 เม่ือวันที ่30-31 พฤษภาคม 2557 
และมีการบรูณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
ได้แก ่ 
1.   โครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาการกัดเซาะ
พังทลายชายฝ่ังทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการ มาบรูณาการงานวิจัยเร่ือง “โครงการ
ศึกษารูปแบบการปกัก าแพงไม้ไผ่สลายพลังงานคล่ืน
เพ่ือแก้ปญัหาการกัดเซาะชายฝ่ังบริเวรณหาดเลน” 

ในงานแสดงผลงาน
นวัตกรรม ในงาน 
“เพ่ือพ่ึง (ภาฯ) ปี 
2556 อยู่อย่าง
เกษตรอินทรีย์แบบ
พอเพียง ณ วังสวน
กุหลาบ   
5.1-3-3เอกสาร
ประกอบการ
น าเสนอ บทความ
ทางวิชาการ  เร่ือง 
Bending 
Response of 
Filexible Web-
Core Sandwich 
Beams 
5.1-3-4เอกสาร
ประกอบการ
น าเสนอ บทความ
วิจัย เร่ือง “การ
พัฒนาธุรกิจโลจิสต์
สู่มาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 
5.1-3-5เอกสาร
ประกอบการ
น าเสนอ “การพัฒนา
ขนส่งสินค้าทางน้ า
เช่ือมโยงเส้นทาง
คมนาคมระบบโลจิ
สติกส์ เพ่ือรองรับ
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โดย ดร.ศรินยา สนทิวงศ ์ณ อยุธยา (5.1-3-6)  
2. โครงการท าอุปกรณ์ปรับเทยีบ (Calibration) และ
ประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาร์
ชายฝ่ัง” ซ่ึงเปน็โครงการบริการใหก้ับส านกังาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) มาบรูณาการในการวิจัยเร่ือง “โครงการ
พัฒนาทุ่นลอย (drifter) เพ่ือวัดขอ้มูล” ดร.พรรณศักดิ ์
เอ่ียมรักษา  
3.  โครงการการพัฒนาระบบจ าลองส าหรับพยากรณ์
ขอ้มูลลมในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า:กรณีศึกษาในพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง (5.1-
3-7) โดย อาจารย์วัลลีย ์ นวนมุสิก เปน็งานบริการ
วิชาการด้านงานวิจัย  
4.   โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ
ขยายทา่เทยีบเรือระยะที่ 4 (5.1-3-8) โดย  
ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานชิ เปน็งานบริการวิชาการด้าน
งานวิจัย  
5.   โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนากังหนัลมสูบน้ าพร้อม
ทดสอบ (5.1-3-9)  โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ เปน็
งานบริการวิชาการด้านงานวิจัย    

การเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 
5.1-3-6งานวิจัย 
เร่ือง “โครงการ
ศึกษารูปแบบการ
ปกัก าแพงไม้ไผ่
สลายพลังงานคล่ืน
เพ่ือแก้ปญัหาการกัด
เซาะชายฝ่ังบริเวรณ
หาดเลน” 
5.1-3-7โครงการการ
พัฒนาระบบจ าลอง
ส าหรับพยากรณ์
ขอ้มูลลมในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้า:
กรณีศึกษาในพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
และพ้ืนที่โรงไฟฟ้า
บางปะกง 
5.1-3-8โครงการ
ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการ
ขยายทา่เทยีบเรือ
ระยะที ่4 
5.1-3-9โครงการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
กังหนัลมสูบน้ า
พร้อมทดสอบ  

  
 

  4 มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบรูณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับเรียนการสอนโดยใหน้สิิตเขา้ไปประเมิน

5.1-4-1ผลความพึง
พอใจอาจารย ์ปี
การศึกษา 2556 
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วิจัย  ความพึงพอใจรายวิชา (5.1-4-1) ผ่านเว็บไซต์ของ
ฝ่ายการศึกษา  
วิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี ้มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ได้แก ่
4.1   โครงการจ าลองการเกิดคาวิเดช่ันของใบจักร
ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (5.1-4-2) 
น ามาใช้ในการเรียนการสอน รหสัวิชา 01208557 
วิชา finite Volume Method for Comp. Fluid Dyn. 
4.2   โครงการศึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล ความลึก 5,000 
เมตร (5.1-4-3) โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานชิ 
น ามาใช้ในการเรียนรหสัวิชา 03521444 วิศวกรรม
ชายฝ่ัง (Coastal engineering)   
4.3   โครงการวิจัยร่วมระหว่างวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิและ The Third Institute of 
Oceanography, Xiamen, ChinaCoastal Erosion 
along Pak Panang, Nakorn Sri Thammarat 
Province, Thailand(A Joint Research between 
IMC and TIO) (5.1-4-4) โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวา
นชิ น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา03521444 
วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering)  
4.4 การออกแบบใบจักรเรือส าหรับเรือคาตามาราน 
(5.1-4-5) ส าหรับเรือเวรด่วนทางธุรการของ
กองทพัเรือ โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ น ามาใช้ในการ
เรียน รหสัวิชา 03501443  Hydrofoil and propeller 
design  
4.5   โครงการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดขบัเคล่ือน 
Water Jet เหมาะส าหรับเรือความเร็วสูง (5.1-4-6) 
โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ น ามาใช้ในการเรียน 
รายวิชา 03501443 Hydrofoil and propeller 
design และรายวิชา 03501444 Computational 
Fluid Dynamics for Naval Architects (CFD)  

5.1-4-2งานวิจัยเร่ือง 
โครงการจ าลองการ
เกิดคาวิเดช่ันของใบ
จักรด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหล
เชิงค านวณ 
5.1-4-3งานวิจัยเร่ือง 
โครงการศึกษา
ออกแบบและศึกษา
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมการกัด
เซาะชายฝ่ังทะเล 
ความลึก 5,000 
เมตร 
5.1-4-4งานวิจัยร่วม
ระหว่างวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิและ The 
Third Institute of 
Oceanography, 
Xiamen, 
ChinaCoastal 
Erosion along Pak 
Panang, Nakorn 
Sri Thammarat 
Province, Thailand 
(A Joint Research 
between IMC and 
TIO) 
5.1-4-5งานวิจัยเร่ือง 
การออกแบบใบจักร
เรือส าหรับเรือคาตา
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4.6 โครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาการกัดเซาะ
พังทลายชายฝ่ังทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการ โดย ดร.ศรินยา สนทิวงศ ์ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา 
03521444 วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering) 
และน ามาบรูณาการงานวิจัยเร่ือง “โครงการศึกษา
รูปแบบการปกัก าแพงไม้ไผ่สลายพลังงานคล่ืนเพ่ือ
แก้ปญัหาการกัดเซาะชายฝ่ังบริเวรณหาดเลน”  
(5.1-4-7)  
4.7   โครงการท าอุปกรณ์ปรับเทยีบ (Calibration) 
และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบ
เรดาร์ชายฝ่ัง” ซ่ึงเปน็โครงการบริการใหก้ับส านกังาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) มาบรูณาการในการวิจัยเร่ือง “โครงการ
พัฒนาทุ่นลอย (drifter) เพ่ือวัดขอ้มูล” ดร.พรรณศักดิ ์
เอ่ียมรักษา  
4.8   โครงการการพัฒนาระบบจ าลองส าหรับ
พยากรณ์ขอ้มูลลมในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า:กรณีศึกษา
ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพ้ืนที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 
(5.1-4-8) โดย อาจารย์วัลลีย์  นวนมุสิก น ามาใช้ใน
การเรียนรหสัวิชา 03551443 วิชา Tropical 
Meteorology   
4.9   โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ
ขยายทา่เทยีบเรือระยะที่ 4 (5.1-4-9) โดย ผศ.เชิด
วงศ ์แสงศุภวานชิ น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา 
03521444 วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering) 
4.10 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส ารวจ
ออกแบบโครงสร้างปอ้งกันการกัดเซาะชายฝ่ัง (5.1-4-
10) โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวานชิ น ามาใช้ในการ
เรียน รหสัวิชา 03521444 วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal 
engineering)  
4.11  โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบ

มาราน 
5.1-4-6งานวิจัยเร่ือง 
โครงการศึกษาและ
วิจัยเพ่ือพัฒนาชุด
ขบัเคล่ือน Water 
Jet เหมาะส าหรับ
เรือความเร็วสูง 
5.1-4-7โครงการ
บริการวิชาการ 
“โครงการจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหาการ
กัดเซาะพังทลาย
ชายฝ่ังทะเลจังหวัด
ฉะเชิงเทราและ
สมุทรปราการ” 
5.1-4-8โครงการการ
พัฒนาระบบจ าลอง
ส าหรับพยากรณ์
ขอ้มูลลมในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้า:
กรณีศึกษาในพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
และพ้ืนที่โรงไฟฟ้า
บางปะกง 
5.1-4-9โครงการ
ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการ
ขยายทา่เทยีบเรือ
ระยะที ่4 
5.1-4-10โครงการ
ศึกษาผลกระทบ
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ส่ิงแวดล้อมสลายพลังงานคล่ืนเพ่ือรักษาพ้ืนที่ชุมชน
ชายฝ่ังทะเล (5.1-4-11) โดย ผศ.เชิดวงศ ์แสงศุภวา
นชิ น ามาใช้ในการเรียน รหสัวิชา 03521444 
วิศวกรรมชายฝ่ัง (Coastal engineering)  
4.13 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนากังหนัลมสูบน้ าพร้อม
ทดสอบ (5.1-4-12) โดย ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ 
น ามาใช้ในการเรียน รายวิชา Computation Fluid 
Dynamics for Naval Architects   ทั้งนี ้วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้แก ่งานวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพกังหนัลมผลิต
ไฟฟ้าภายในประเทศ 100%”(5.1-4-13) ซ่ึงส านกัวิจัย
ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรัุกษพ์ลังงาน ได้น าไปใช้ประโยชน ์ในการน ากังหนั
ลมขนาด 2 KW จ านวน 2 ชุด และ 5 KW จ านวน 2 
ชุด ติดตั้งทดสอบใช้งานอยู่ที ่อ าเภอหวัไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงสามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า
เขา้รับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ และเปน็
โครงการที่ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรัุกษพ์ลังงานสามารถน าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้พลังงานลมในระดับประเทศต่อไป ซ่ึง
ถือว่าเปน็ผลงานวิจัยต่าง  ๆที่อาจารย์ได้จัดท าเปน็
ผลส าเร็จจากการบรูณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ส าหรับการจัดท า
โครงการวิจัยแต่ละโครงการนั้น วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติจะควบคุมตรวจสอบการด าเนนิการแต่ละ
โครงการใหเ้ปน็ไปตามก าหนดการ เพ่ือมิใหมี้ปญัหา
ในการถูกยกเลิกสัญญา    

ส่ิงแวดล้อมและ
ส ารวจออกแบบ
โครงสร้างปอ้งกัน
การกัดเซาะชายฝ่ัง 
 
5.1-4-11โครงการ
ออกแบบและศึกษา
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมสลาย
พลังงานคล่ืนเพ่ือ
รักษาพ้ืนที่ชุมชน
ชายฝ่ังทะเล 
5.1-4-12โครงการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
กังหนัลมสูบน้ า
พร้อมทดสอบ  
5.1-4-13หนงัสือ
รับรองการใช้
ประโยชนจ์าก 
ส านกัวิจัยค้นคว้า
พลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนรัุกษพ์ลังงาน 
 
 

 

  5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบรูณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย  

- - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบง่ช้ีท่ี 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชนต์่อสังคม 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 ขอ้ มีการด าเนนิการ 3 ขอ้ มีการด าเนนิการ 4 ขอ้ มีการด าเนนิการ 5 ขอ้ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก
. 
ตน
. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนว่ยงานวิชาชีพ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มี
การใหบ้ริการทางวิชาการตาม

5.2-1-1ขอ้มูลการบริการทาง
วิชาการใหก้ับหนว่ยงานภายนอก 
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เพ่ือประกอบการก าหนดทศิทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของ
สถาบนั  

จุดเนน้ และความเช่ียวชาญของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการทาง
วิชาการทางด้านเทคโนโลยีทาง
ทะเล เพ่ือใหบ้ริการทางวิชาการที่
มีประสิทธิภาพ และเปน็ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้รับบริการ ทั้งยังมีความ
สอดคล้องกับองค์ความรู้
ความสามารถ ความถนดั และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ดังรายละเอียดของขอ้มูลการ
บริการทางวิชาการ/งานวิจัยใหก้ับ
หนว่ยงานภายนอกใน
ปงีบประมาณ 2556 (5.2-1-1) 
และมีแบบส ารวจความต้องการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ  (5.2-1-2)  

ในปงีบประมาณ 2556  
5.2-1-2แบบส ารวจความต้องการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ   

  

  2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนว่ยงาน
วิชาชีพ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
จัดบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนว่ยงานวิชาชีพ ดังนี ้
2.1   โครงการพลังงานทดแทน
จากธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน (5.2-2-
1)  มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ัง
ทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กร
ชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็วิทยากร
เพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ือ
งานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 

5.2-2-1เล่มปดิโครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน  
5.2-2-2ภาพประกอบโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล 
5.2-2-3ภาพประกอบโครงการ 
การฝึกภาคปฏบิตัิทางทะเล การ
หาที่เรือชายฝ่ังกับเรือส ารวจวิจัย
เกษตรศาสตร์ 1 
5.2-2-4ภาพประกอบโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 2 
หลักสูตรเรือช่วยชีวิต หลักสูตรการ
ดับไฟช้ันสูง 
5.2-2-5ภาพประกอบโครงการฝึก
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และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีด
กรีดยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม 
กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู เพ่ือให้
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
จากทมีงานเครือขา่ยองค์กรชุมชน 
ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัด
ระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชน
ต่าง  ๆใหค้วามสนใจเปน็อย่าง
มาก  
2.2   โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” (5.2-2-2)   มีผู้เขา้ร่วม
โครงการ 99 คน กลุ่มเปา้หมาย
เปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ 
“ปะการังกับการอนรัุกษอ์ย่าง
ยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาด
เตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิก
โยธิน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือให้
เยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูก
ปะการังตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ ์
และได้รับความรู้จากการน า
ปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชน
ได้ตระหนกัถึงความส าคัญของ
การอนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล 
1.3     โครงการฝึกภาคทะเล
ต่าง  ๆที่เปน็การฝึกใหก้ับนสิิต
สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
และสาขาวิศวกรรมต่อเรือและ

การเรือเบือ้งต้น, โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเรือบรรทกุสินค้า
เหลวในระวาง 
5.2-2-6ภาพประกอบโครงการ
หลักสูตรเรด้าอาปา้ 
5.2-2-7ภาพประกอบโครงการฝึก
ภาคปฏบิตัิทางทะเลด้านดารา
ศาสตร์ 
5.2-2-8ภาพประกอบโครงการ
ฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือการอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อมใต้ทะเล โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ ์36 รุ่นที ่
19 (5.2-2-8)    
5.2-2-9การแต่งตั้งจากกรมการค้า
ต่างประเทศ กองบริหารสินค้า
ขอ้ตกลงและมาตรการการค้าให้
เปน็คณะอนกุรรมการพิจารณา
สินค้าที่ใช้ได้สองทาง 
5.2-2-
10 

ภาพประกอบการจัดโครง
เสวนาวิชาการ
ผู้ประกอบการวิศวกรรม
นอกฝ่ัง 

5.2-2-
11 

หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ 
โครงการฝึกอบมหลักสูตร
ความรู้เร่ืองเรือสินค้า
เกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ ลง
วันที ่27 พฤษภาคม 2557 

5.2-2-
12 

หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ 
โครงการฝึกอบมหลักสูตร
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เคร่ืองกลเรือ ( ผู้ปฏบิตัิงานบนเรือ) 
โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฝึก
พาณิชยนาว ีและวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ ไดแก ่
(1)   โครงการ การฝึกภาคปฏบิตัิ
ทางทะเล การหาที่เรือชายฝ่ังกับ
เรือส ารวจวิจัยเกษตรศาสตร์ 1 
(5.2-2-3)     
(2)   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฐมพยาบาล 2 หลักสูตรเรือ
ช่วยชีวิต หลักสูตรการดับไฟช้ันสูง 
(5.2-2-4)     
(3)   โครงการฝึกการเรือเบือ้งต้น, 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเรือ
บรรทกุสินค้าเหลวในระวาง (5.2-
2-5)     
(4)   โครงการหลักสูตรเรด้าอาปา้ 
(5.2-2-6)     
(5)   โครงการฝึกภาคปฏบิตัิทาง
ทะเลด้านดาราศาสตร์ (5.2-2-
7)     
2.4 โครงการฝึกอบรมด าน้ าเพ่ือ
การอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมใต้ทะเล 
โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬา
ภรณ ์36 รุ่นที ่19 (5.2-2-8)   ณ 
หนว่ยสงครามพิเศษทางเรือ กอง
เรือยุทธการ อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ได้ส่งนสิิตจ านวน 6 คน เขา้ร่วม
ในคร้ังนี ้โดยมีผู้เช่ียวชาญจาก
กองเรือยุทธการเปน็วิทยากรและ
ก ากัดบการฝึกอบรมในคร้ังนี้ การ
จัดอบรมคร้ังนี ้เพ่ือใหน้สิิตที่เขา้

ความรู้เร่ืองเรือสินค้า
เกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ Ship 
Knowledge (Cargo 
Hadling and 
Stowage)  ลงวันที ่6 
ธันวาคม 2556 

5.2-2-13ภาพประกอบการจัด
ฝึกอบรม เม่ือวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 
http://www.imc.src.ku.ac.th/slid
eshow/read_gallery.asp?igaller
y=86 
5.2-2-14สรุปผลการประเมิน
โครงการ Ship Knowledge 
5.2-2-15โครงการพัฒนาวิชาการ 
“การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ 100%     
5.2-2-16คู่มือประกอบการ
ฝึกอบรม     
5.2-2-17หนงัสือรับรองการใช้
ประโยชนจ์าก ส านกัวิจัยค้นคว้า
พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรัุกษพ์ลังงาน 
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ร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการด าน้ าใน
ทะเล ด้วยอุปกรณ์การด าน้ าที่
ทนัสมัยและมีมาตรฐานสากล 
และเพ่ือเปน็การปลูกฝ่ังให้
อนรัุกษธ์รรมชาติใต้ทอ้งทะเลอีก
ทางหนึ่งด้วย 2.5 มีการน าความรู้
และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการมาบรูณาการกับการวิจัย 
ได้แก ่ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ศรีราชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ และหวัหนา้
ภาควิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เคร่ืองกลเรือการ ได้รับการแต่งตั้ง
จากกรมการค้าต่างประเทศ กอง
บริหารสินค้าขอ้ตกลงและ
มาตรการการค้าใหเ้ปน็
คณะอนกุรรมการพิจารณาสินค้า
ที่ใช้ได้สองทาง (5.2-2-9)  ซ่ึง
กรมการค้าต่างประเทศ ได้
พิจารณาคุณสมบตัิจากความ
ช านาญ ทกัษะ ประสบการณ ์
รวมทั้งความช านาญทางเทคนคิ
เฉพาะด้าน 2.6 การจัดโครง
เสวนาวิชาการผู้ประกอบการ
วิศวกรรมนอกฝ่ัง (5.2-2-10)   
เม่ือวันที ่28 มิถุนายน 2556  
ณ KU HOME 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เพ่ือแนะน าวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติใหผุ้้
ประกอบการใหรู้้จักมากยิ่งขึ้น 
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ตลอดจนเปน็การรับทราบความต้
งอการของผู้ประกอบ และพัฒนา
ศักยภาพในด้านการผลิตบคุคล
ใหต้รงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานต่อไป  
2.7 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้จัดโครงการพัฒนา
วิชาการ โครงการฝึกอบม
หลักสูตรความรู้เร่ืองเรือสินค้า
เกี่ยวกับการยกขนและจัดเก็บ
สินค้าบนเรือ Ship Knowledge 
(Cargo Handling and 
Stowage) (5.2-2-11)  โดยบริษทั 
อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั เทอร์มินลั 
จ ากัดได้ท าหนงัสือแจ้งความ
ประสงค์ใหว้ิทยาลัยฯ จัดอบรม
ความรู้ใหก้ับพนกังาน โดยจัดคร้ัง
แรกเม่ือวันที ่11-13 ธันวาคม 
2556 และจัดโครงการพัฒนา
วิชาการ โครงการฝึกอบม
หลักสูตรความรู้เร่ืองเรือสินค้า
เกี่ยวกับการยกขนและจัดเก็บ
สินค้าบนเรือ (5.2-2-12)  ตาม
หนงัสือแจ้งความประสงค์ของ
บริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด มีใหว้ิทยาลัยฯ 
จัดอบรมอีกคร้ัง ในวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 วิทยากรในการ
อบรมเปน็อาจารย์ประจ าของ
วิทยาลัยฯ ซ่ึงมีประสบการณ์และ
ความรู้ตรงมาถ่ายทอดใหก้ับผู้เขา้
อบรมได้รับความรู้ต่าง  ๆและ
นอกจากจะมีพนกังานจากบริษทั 
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บริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด เขา้อบรมแล้ว 
ยังมีอาจารย์ประจ าเขา้ร่วมอบรม
ในคร้ังนี้ด้วย ทั้งยังมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัย (5.2-2-
13)  เนื้อหาวิชาที่ใช้อบรม  และ
จากผลการประเมินผู้เขา้ร่วม
โครงการอบรม ได้คะแนน 4.34 
อยู่ในระดับด ีซ่ึงผลการเรียนรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับเนื้อหาของ
การอบรมของผู้เขา้อบรม เพ่ิมขึ้น 
100% (5.2-2-14)    
2.8  วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติจัดโครงการพัฒนา
วิชาการ “การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ 100% (5.2-2-
15)  ซ่ึงขอบเขตของการ
ด าเนนิงานเปน็การจัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผลิต การ
ติดตั้ง การใช้งานและการ
บ ารุงรักษาใหก้ับภาคเอกชนที่
สนใจ โดยมีคู่มือประกอบการ
ฝึกอบรม (5.2-2-16)  พร้อมส่ง
มอบเคร่ืองมือบ ารุงรักษาและ
เคร่ืองมือวัดที่จ าเปน็ ซ่ึงจากการ
จัดโครงการพัฒนาวิชาการ
ดังกล่าว ส านกัวิจัยค้นคว้า
พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรัุกษพ์ลังงาน 
(5.2-2-17)  ได้น าไปใช้ประโยชน ์
ในการน ากังหนัลมขนาด 2 KW 
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จ านวน 2 ชุด และ 5 KW จ านวน 
2 ชุด ติดตั้งทดสอบใช้งานอยู่ที ่
อ าเภอหวัไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงสามารถผลิต
ไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเขา้รับระบบ
สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ 
และเปน็โครงการที่ทางกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรัุกษพ์ลังงานสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอด เพ่ือส่งเสริมการใช้
พลังงานลมในระดับประเทศ
ต่อไป  

  3 มีการประเมินประโยชนห์รือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการทางวิชาการต่อสังคม  

    วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติมีการประเมินประโยชน์
ของการใหบ้ริการวิชาการต่อ
สังคมทกุโครงการ ซ่ึงโดยสรุปผู้
เขา้อบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก และมีแบบสอบถาม
การจัดโครงการใคร้ังต่อไป (5.2-
3-1)  ขอ้เสนอแนะใหจั้ดโครงการ
อีกต่อไปเร่ือย  ๆสามารถน า
ความรู้มาใช้ในชุมชนและ
ครอบครัวได ้และอยากจะเขา้ร่วม
โครงการอีกในคร้ังต่อไป ซ่ึงในปี
การศึกษา 2556 วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติจัด
โครงการใหบ้ริการทางวิชาการต่อ
สังคม ดังนี ้             
3.1   โครงการพลังงานทดแทน
จากธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน (5.2-3-
2)  มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ัง

5.2-3-1แบบส ารวจความต้องการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ   
5.2-3-2เล่มปดิโครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน  
5.2-3-3ภาพประกอบโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล 
5.2-3-4หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ ลงวันที ่27 
พฤษภาคม 2557 
5.2-3-5หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ Ship 
Knowledge (Cargo Hadling 
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ทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กร
ชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็วิทยากร
เพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ือ
งานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 
และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีด
กรีดยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม 
กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู เพ่ือให้
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
จากทมีงานเครือขา่ยองค์กรชุมชน 
ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัด
ระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชน
ต่าง  ๆใหค้วามสนใจเปน็อย่าง
มาก  
3.2   โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” (5.2-3-3)  มีผู้เขา้ร่วม
โครงการ 99 คน กลุ่มเปา้หมาย
เปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ 
“ปะการังกับการอนรัุกษอ์ย่าง
ยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาด
เตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิก
โยธิน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือให้
เยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูก
ปะการังตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ ์
และได้รับความรู้จากการน า
ปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชน
ได้ตระหนกัถึงความส าคัญของ

and Stowage)  ลงวันที ่6 
ธันวาคม 2556 
5.2-3-6ภาพประกอบการจัด
ฝึกอบรม เม่ือวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 
http://www.imc.src.ku.ac.th/slid
eshow/read_gallery.asp?igaller
y=86 
5.2-3-7 
สรุปผลการประเมินโครงการ Ship 
Knowledge 
5.2-3-
8 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
“การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิต
ไฟฟ้าภายในประเทศ 
100%     

5.2-3-
9 

คู่มือประกอบการ
ฝึกอบรม     

5.2-3-
10 

หนงัสือรับรองการใช้
ประโยชนจ์าก ส านกัวิจัย
ค้นคว้าพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรัุกษพ์ลังงาน 
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การอนรัุกษท์รัพยากรทาง
ทะเล       
3.3 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้จัดโครงการพัฒนา
วิชาการ โครงการฝึกอบม
หลักสูตรความรู้เร่ืองเรือสินค้า
เกี่ยวกับการยกขนและจัดเก็บ
สินค้าบนเรือ Ship Knowledge 
(Cargo Hadling and Stowage) 
(5.2-3-4) โดยบริษทั อีสเทร์ิน ซี 
แหลมฉบงั เทอร์มินลั จ ากัดได้ท า
หนงัสือแจ้งความประสงค์ให้
วิทยาลัยฯ จัดอบรมความรู้ใหก้ับ
พนกังาน โดยจัดคร้ังแรกเม่ือวันที่ 
11-13 ธันวาคม 2556 และจัด
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ (5.2-3-5) 
ตามหนงัสือแจ้งความประสงค์
ของบริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด มีใหว้ิทยาลัยฯ 
จัดอบรมอีกคร้ัง ในวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 วิทยากรในการ
อบรมเปน็อาจารย์ประจ าของ
วิทยาลัยฯ ซ่ึงมีประสบการณ์และ
ความรู้ตรงมาถ่ายทอดใหก้ับผู้เขา้
อบรมได้รับความรู้ต่าง  ๆและ
นอกจากจะมีพนกังานจากบริษทั 
บริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด เขา้อบรมแล้ว 
ยังมีอาจารย์ประจ าเขา้ร่วมอบรม
ในคร้ังนี้ด้วย ทั้งยังมีการ
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ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัย (5.2-3-
6)  เนื้อหาวิชาที่ใช้อบรม  และ
จากผลการประเมินผู้เขา้ร่วม
โครงการอบรม ได้คะแนน 4.34 
อยู่ในระดับด ีซ่ึงผลการเรียนรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับเนื้อหาของ
การอบรมของผู้เขา้อบรม เพ่ิมขึ้น 
100% (5.2-3-7)   
3.4 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติจัดโครงการพัฒนา
วิชาการ “การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ 100% (5.2-3-
8)  ซ่ึงขอบเขตของการด าเนนิงาน
เปน็การจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองการผลิต การติดตั้ง 
การใช้งานและการบ ารุงรักษา
ใหก้ับภาคเอกชนที่สนใจ โดยมี
คู่มือประกอบการฝึกอบรม (5.2-
3-9)  พร้อมส่งมอบเคร่ืองมือ
บ ารุงรักษาและเคร่ืองมือวัดที่
จ าเปน็ ซ่ึงจากการจัดโครงการ
พัฒนาวิชาการดังกล่าว 
ส านกัวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรัุกษพ์ลังงาน (5.2-3-10)  ได้
น าไปใช้ประโยชน ์ในการน ากังหนั
ลมขนาด 2 KW จ านวน 2 ชุด 
และ 5 KW จ านวน 2 ชุด ติดตั้ง
ทดสอบใช้งานอยู่ที ่อ าเภอหวัไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึง
สามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า
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เขา้รับระบบสายส่งของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตได ้และเปน็โครงการที่
ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรัุกษพ์ลังงานสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือส่งเสริม
การใช้พลังงานลมใน
ระดับประเทศต่อไป  

  4 มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทาง
วิชาการ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ได้จัดท าแบบสอบถามของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการในการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ (5.2-4-
1)  เพ่ือน าไปพัฒนากิจกรรมให้
ตรงกับความต้องการ ทั้งยังมีการ
ใหบ้ริการวิชาการจากความรู้ของ
อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้แก ่   
4.1      โครงการพลังงานทดแทน
จากธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน (5.2-4-
2)   
มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ัง
ทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กร
ชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็วิทยากร
เพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ือ
งานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” 
และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีด
กรีดยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม 
กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู เพ่ือให้
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
จากทมีงานเครือขา่ยองค์กรชุมชน 
ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และ

5.2-4-1แบบส ารวจความต้องการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ   
5.2-4-2เล่มปดิโครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน  
5.2-4-3ภาพประกอบโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล 
5.2-4-4หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ ลงวันที ่27 
พฤษภาคม 2557 
5.2-4-5หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ Ship 
Knowledge (Cargo Hadling 
and Stowage)  ลงวันที ่6 
ธันวาคม 2556 
5.2-4-6ภาพประกอบการจัด
ฝึกอบรม เม่ือวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3640;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3604;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3639;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=116


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปกีารศึกษา 2556 หน้าท่ี 140 
 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัด
ระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชน
ต่าง  ๆใหค้วามสนใจเปน็อย่าง
มาก ผลการประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.16 
อยู่ในระดับด ี 
4.2        โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืน
ปะการังสู่ทอ้งทะเล” (5.2-4-3)  มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน -
ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการ
อนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดย
เจ้าหนา้ที่จากศุนย์อนรัุกษ์
ทรัพยากรทางทะเลหาดเตยงาม 
หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัต
หบี จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและ
ผู้สนใจได้ความรู้ และได้รับการ
ฝึก ศึกษาการปลูกปะการังตาม
แบบฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับ
ความรู้จากการน าปะการังลงสู่
ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชนได้ตระหนกั
ถึงความส าคัญของการอนรัุกษ์
ทรัพยากรทางทะเล ผลการ
ประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.15 อยู่ใน
ระดับด ี 
4.3 วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้จัดโครงการพัฒนา
วิชาการ โครงการฝึกอบม
หลักสูตรความรู้เร่ืองเรือสินค้า
เกี่ยวกับการยกขนและจัดเก็บ

http://www.imc.src.ku.ac.th/slid
eshow/read_gallery.asp?igaller
y=86 
5.2-4-7สรุปผลการประเมิน
โครงการ Ship Knowledge 
5.2-4-8โครงการพัฒนาวิชาการ 
“การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ 100%     
5.2-4-
9 

คู่มือประกอบการ
ฝึกอบรม     

5.2-4-
10 

หนงัสือรับรองการใช้
ประโยชนจ์าก ส านกัวิจัย
ค้นคว้าพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรัุกษพ์ลังงาน 

  
  
 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3588;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3632;&
javascript:void(0);/*1404830465560*/
javascript:void(0);/*1404830465560*/
javascript:void(0);/*1404830489955*/
javascript:void(0);/*1404830489955*/


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปกีารศึกษา 2556 หน้าท่ี 141 
 

สินค้าบนเรือ Ship Knowledge 
(Cargo Hadling and Stowage) 
(5.2-4-4) โดยบริษทั อีสเทร์ิน ซี 
แหลมฉบงั เทอร์มินลั จ ากัดได้ท า
หนงัสือแจ้งความประสงค์ให้
วิทยาลัยฯ จัดอบรมความรู้ใหก้ับ
พนกังาน โดยจัดคร้ังแรกเม่ือวันที่ 
11-13 ธันวาคม 2556 และจัด
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ (5.2-4-5) 
ตามหนงัสือแจ้งความประสงค์
ของบริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด มีใหว้ิทยาลัยฯ 
จัดอบรมอีกคร้ัง ในวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 วิทยากรในการ
อบรมเปน็อาจารย์ประจ าของ
วิทยาลัยฯ ซ่ึงมีประสบการณ์และ
ความรู้ตรงมาถ่ายทอดใหก้ับผู้เขา้
อบรมได้รับความรู้ต่าง  ๆและ
นอกจากจะมีพนกังานจากบริษทั 
บริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด เขา้อบรมแล้ว 
ยังมีอาจารย์ประจ าเขา้ร่วมอบรม
ในคร้ังนี้ด้วย ทั้งยังมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัย (5.2-4-
6)  เนื้อหาวิชาที่ใช้อบรม  และ
จากผลการประเมินผู้เขา้ร่วม
โครงการอบรม ได้คะแนน 4.34 
อยู่ในระดับด ีซ่ึงผลการเรียนรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับเนื้อหาของ
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การอบรมของผู้เขา้อบรม เพ่ิมขึ้น 
100% (5.2-4-7)  4.4 วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติจัด
โครงการพัฒนาวิชาการ 
“การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ 100% (5.2-4-
8)  ซ่ึงขอบเขตของการด าเนนิงาน
เปน็การจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองการผลิต การติดตั้ง 
การใช้งานและการบ ารุงรักษา
ใหก้ับภาคเอกชนที่สนใจ โดยมี
คู่มือประกอบการฝึกอบรม (5.2-
4-9)  พร้อมส่งมอบเคร่ืองมือ
บ ารุงรักษาและเคร่ืองมือวัดที่
จ าเปน็ ซ่ึงจากการจัดโครงการ
พัฒนาวิชาการดังกล่าว 
ส านกัวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรัุกษพ์ลังงาน (5.2-4-10)  ได้
น าไปใช้ประโยชน ์ในการน ากังหนั
ลมขนาด 2 KW จ านวน 2 ชุด 
และ 5 KW จ านวน 2 ชุด ติดตั้ง
ทดสอบใช้งานอยู่ที ่อ าเภอหวัไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึง
สามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า
เขา้รับระบบสายส่งของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตได ้และเปน็โครงการที่
ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรัุกษพ์ลังงานสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือส่งเสริม
การใช้พลังงานลมใน
ระดับประเทศต่อไป    
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  5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการใหบ้ริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บคุลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการ 
โครงการฝึกอบมหลักสูตรความรู้
เร่ืองเรือสินค้าเกี่ยวกับการยกขน
และจัดเก็บสินค้าบนเรือ Ship 
Knowledge (Cargo Hadling 
and Stowage) (5.2-5-1) โดย
บริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัดได้ท าหนงัสือแจ้ง
ความประสงค์ใหว้ิทยาลัยฯ จัด
อบรมความรู้ใหก้ับพนกังาน โดย
จัดคร้ังแรกเม่ือวันที ่11-13 
ธันวาคม 2556 และจัดโครงการ
พัฒนาวิชาการ โครงการฝึกอบม
หลักสูตรความรู้เร่ืองเรือสินค้า
เกี่ยวกับการยกขนและจัดเก็บ
สินค้าบนเรือ (5.2-5-2) ตาม
หนงัสือแจ้งความประสงค์ของ
บริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด มีใหว้ิทยาลัยฯ 
จัดอบรมอีกคร้ัง ในวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 วิทยากรในการ
อบรมเปน็อาจารย์ประจ าของ
วิทยาลัยฯ ซ่ึงมีประสบการณ์และ
ความรู้ตรงมาถ่ายทอดใหก้ับผู้เขา้
อบรมได้รับความรู้ต่าง  ๆและ
นอกจากจะมีพนกังานจากบริษทั 
บริษทั อีสเทร์ิน ซี แหลมฉบงั 
เทอร์มินลั จ ากัด เขา้อบรมแล้ว 
ยังมีอาจารย์ประจ าเขา้ร่วมอบรม
ในคร้ังนี้ด้วย ทั้งยังมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัย (5.2-5-

5.2-5-1หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ ลงวันที ่27 
พฤษภาคม 2557 
5.2-5-2หนงัสือขออนมัุติด าเนนิ
โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการ
ฝึกอบมหลักสูตรความรู้เร่ืองเรือ
สินค้าเกี่ยวกับการยกขนและ
จัดเก็บสินค้าบนเรือ Ship 
Knowledge (Cargo Hadling 
and Stowage)  ลงวันที ่6 
ธันวาคม 2556 
5.2-5-3ภาพประกอบการจัด
ฝึกอบรม เม่ือวันที ่11-13 
มิถุนายน 2557 
http://www.imc.src.ku.ac.th/slid
eshow/read_gallery.asp?igaller
y=86 
5.2-5-4สรุปผลการประเมิน
โครงการ Ship Knowledge 
5.2-5-
5 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
“การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิต
ไฟฟ้าภายในประเทศ 
100%     

5.2-5-
6 

คู่มือประกอบการ
ฝึกอบรม     

5.2-5-
7 

หนงัสือรับรองการใช้
ประโยชนจ์าก ส านกัวิจัย
ค้นคว้าพลังงาน กรม

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3639;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3639;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=116
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3588;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3632;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3632;&
javascript:void(0);/*1404829975891*/
javascript:void(0);/*1404829975891*/
javascript:void(0);/*1404830022384*/
javascript:void(0);/*1404830022384*/


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปกีารศึกษา 2556 หน้าท่ี 144 
 

3)  เนื้อหาวิชาที่ใช้อบรม  ได้แก ่   
5.1     Basic Ship 
Knowledge  จ านวน  3 ช่ัวโมง  
5.2     Port Overview จ านวน   3 
ช่ัวโมง 5.3 Rule and Regulation 
for Cargo andling    จ านวน   3 
ช่ัวโมง 5.4  Cargo 
Arrangement and 
Safety  จ านวน   3 ช่ัวโมง 
5.5     Port and Yard 
Management (Basic)จ านวน   3 
ช่ัวโมง และจากผลการประเมิน
ผู้เขา้ร่วมโครงการอบรม ได้
คะแนน 4.34 อยู่ในระดับด ีซ่ึงผล
การเรียนรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาของการอบรมของผู้เขา้
อบรม เพ่ิมขึ้น 100% (5.2-5-
4)  ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้มีโครงการพัฒนา
วิชาการ “การศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพกังหนัลมผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ 100% (5.2-5-
5)  ซ่ึงขอบเขตของการด าเนนิงาน
เปน็การจัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้เร่ืองการผลิต การติดตั้ง 
การใช้งานและการบ ารุงรักษา
ใหก้ับภาคเอกชนที่สนใจ โดยมี
คู่มือประกอบการฝึกอบรม (5.2-
5-6)  พร้อมส่งมอบเคร่ืองมือ
บ ารุงรักษาและเคร่ืองมือวัดที่
จ าเปน็ ซ่ึงจากการจัดโครงการ
พัฒนาวิชาการดังกล่าว 
ส านกัวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรม

พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรัุกษพ์ลังงาน 
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พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรัุกษพ์ลังงาน (5.2-5-7)   ได้
น าไปใช้ประโยชน ์ในการน ากังหนั
ลมขนาด 2 KW จ านวน 2 ชุด 
และ 5 KW จ านวน 2 ชุด ติดตั้ง
ทดสอบใช้งานอยู่ที ่อ าเภอหวัไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึง
สามารถผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า
เขา้รับระบบสายส่งของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตได ้และเปน็โครงการที่
ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรัุกษพ์ลังงานสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือส่งเสริม
การใช้พลังงานลมใน
ระดับประเทศต่อไป  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
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-ไม่มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบ้ริการทางวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบง่ช้ีท่ี ๕.๘   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    
ใช้บญัญัติยางศ์เทยีบ โดยก าหนดร้อยละ ๓๐ เทา่กับ ๕ คะแนน 
หมายเหต-ุ 
  เกณฑ์มาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบนั 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน  

7  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
วิจัย  

1  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย  

3 4 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบนัอนมัุติ  13 2 
 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=4.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =2.000)=มีค่าเทา่กับ ร้อย
ละ 200.000 เม่ือเทยีบค่าร้อยละ 30 เทา่กับ 5 คะแนน จึงมีค่าเทา่กับ 5.000 
 
ผลการด าเนินงาน  

         วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการจัดโครงการบริการวิชาการ 13 โครงการ โดยน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 7 โครงการ น ามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 1 โครงการ และน ามาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 3 โครงการ 

 
รายการหลักฐาน 

8-1 โครงการบริการวิชาการทั้งหมด ปกีารศึกษา 2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3660; 2556-&
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

ร้อยละ 5 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่

น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=3.000/จ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =6.000)=มีค่า

เทา่กับ ร้อยละ 50.000 เม่ือเทยีบค่า
ร้อยละ 30 เทา่กับ 5 คะแนน จึงมี

ค่าเทา่กับ 5.000 

5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

ร้อยละ 30 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่

น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=4.000/จ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการทั้งหมด =2.000)=มีค่า

เทา่กับ ร้อยละ 200.000 เม่ือเทยีบ
ค่าร้อยละ 30 เทา่กับ 5 คะแนน  จึง

มีค่าเทา่กับ 5.000 

5.00 บรรลุเปา้หมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

ร้อยละ 30 
(ผลรวมของจ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่

5.00 บรรลุเปา้หมาย 
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น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=6.000/จ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการทาง

วิชาการทั้งหมด =11.000)=มีค่า
เทา่กับ ร้อยละ 54.545 เม่ือเทยีบค่า
ร้อยละ 30 เทา่กับ 5 คะแนน จึงมี

ค่าเทา่กับ 5.000 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

-พบว่ามีการน าโครงการบริการวิชาการมาใช้ในงานวิจัย 1 โครงการ คือโครงการล าดับที่ 4 
องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบง่ช้ีท่ี ๕.๙   การเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏบิตัิได้ ๑ ขอ้      ปฏบิตัิได้ ๒ ขอ้       ปฏบิตัิได้  ๓ ขอ้        ปฏบิตัิได้  ๔ ขอ้         ปฏบิตัิได้ ๕ ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และการบริการวิชาการ (9-1-1) เปน็ผู้ดูแลและ
ด าเนนิงานด้านการบริการวิชาการ มีแผนปฏบิตัิการ
ครอบคลุมถึงงานด้านการบริการวิชาการ (9-1-2) ซ่ึง
ได้ด าเนนิการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ต่อชุมชนหรือองค์กรในหลายประเด็นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
และได้ก าหนดบคุลากรเพ่ือเปน็กรรมการและ
คณะท างานด าเนนิการและรับผิดชอบโครงการ (9-1-
3)   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการประเมิน
ประโยชนข์องการใหบ้ริการวิชาการต่อสังคมทกุ

9-1-1ค าส่ังแต่งตั้ง
ผู้บริหาร วิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
9-1-2แผนปฏบิตัิการ
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
ปงีบประมาณ 
2556-2559 
9-1-3ค าส่ัง วิทยาลัย
พาณิชยนาวี

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/20-57%20&#3594;&
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โครงการ ซ่ึงในปกีารศึกษา 2555 วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติใหบ้ริการทางวิชาการต่อสังคมจ านวน 
2 โครงการ ดังนี ้ 
1.1  โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน (9-1-4) มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชน
ชายฝ่ังทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิ
ฆอ้ เปน็วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีด
ยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคาร
ป ูเพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงาน
เครือขา่ยองค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และเทศบาลต าบลเมืองแก
ลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆให้
ความสนใจเปน็อย่างมาก  
1.2   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืน
ปะการังสู่ทอ้งทะเล” (9-1-5) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 
คน กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการอนรัุกษ์
อย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์อนรัุกษท์รัพยากร
ทางทะเลหาดเตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.
สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการังตามแบบ
ฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับความรู้จากการน าปะการัง
ลงสู่ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการอนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล  
1.3 โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (9-
1-6) เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 เปน็วัน
ส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึงทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนคร
แหลมฉบงั ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และชุมชนแหลม
ฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน 

นานาชาต ิที ่
20/25557แต่งตั้ง
กรรมการและคณะ
ท างาานฯ 
9-1-4เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 
9-
1-5 

ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืน
ปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” 

9-
1-6 

ภาพประกอบ
โครงการ
กิจกรรมพัฒนา
นสิิต (Freshy 
รักษโ์ลก) 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3604;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=75
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=75
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ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม 
และเพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของ
ภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน ทา่เรือแหลม
ฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับ
สังคมแล้ว ยังเปน็ความร่วมมือกันของหนว่ยงาน
ภาครัฐ และชุมชนในการท ากิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  

  2 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการด าเนนิการ
บรรลุเปา้หมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ทกุ
โครงการ ได้แก ่             
2.1    โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน (9-21)                  
2.2    โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืน
ปะการังสู่ทอ้งทะเล” (9-2-2)                  
2.3    โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) 
(9-2-3)  

9-2-1เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 
9-2-2ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการัง
สู่ทอ้งทะเล” 
9-2-3ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (Freshy 
รักษโ์ลก) 

  
  

  3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มี
การเรียนรู้และด าเนนิกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้จัดโครงการบริการ
วิชาการใหก้ับสังคมเปน็ประจ าทกุปี โดยในปี
การศึกษา 2556 ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ได้แก ่   
3.1     โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน (9-3-1) มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชน

9-3-1เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 
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ชายฝ่ังทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิ
ฆอ้ เปน็วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีด
ยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคาร
ป ูเพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงาน
เครือขา่ยองค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และเทศบาลต าบลเมืองแก
ลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆให้
ความสนใจเปน็อย่างมาก  
3.2   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืน
ปะการังสู่ทอ้งทะเล” (9-3-1) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 
คน กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการอนรัุกษ์
อย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์อนรัุกษท์รัพยากร
ทางทะเลหาดเตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.
สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการังตามแบบ
ฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับความรู้จากการน าปะการัง
ลงสู่ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการอนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล              
3.3 โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (9-
3-3) เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 เปน็วัน
ส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึงทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนคร
แหลมฉบงั ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และชุมชนแหลม
ฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน 
ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม 
และเพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของ
ภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน ทา่เรือแหลม
ฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชน

9-3-2ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการัง
สู่ทอ้งทะเล” 
9-3-3ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (Freshy 
รักษโ์ลก) 
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บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับ
สังคมแล้ว ยังเปน็ความร่วมมือกันของหนว่ยงาน
ภาครัฐ และชุมชนในการท ากิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  

  4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้จัดโครงการบริการ
วิชาการใหก้ับสังคมเปน็ประจ าทกุปี โดยในปี
การศึกษา 2555 ได้จัดโครงการบริการ
วิชาการ  ได้แก่              
4.1         โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือ
ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน (9-4-1) มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชน
ชายฝ่ังทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิ
ฆอ้ เปน็วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีด
ยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคาร
ป ูเพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงาน
เครือขา่ยองค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และเทศบาลต าบลเมืองแก
ลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆให้
ความสนใจเปน็อย่างมาก              
4.2   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืน
ปะการังสู่ทอ้งทะเล” (9-4-2) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 
คน กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการอนรัุกษ์
อย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์อนรัุกษท์รัพยากร
ทางทะเลหาดเตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.
สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการังตามแบบ
ฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับความรู้จากการน าปะการัง
ลงสู่ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการอนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล             
4.3 โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (9-

9-4-1เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 
9-4-2ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการัง
สู่ทอ้งทะเล” 
9-4-3ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (Freshy 
รักษโ์ลก) 
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4-3) เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 เปน็วัน
ส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึงทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนคร
แหลมฉบงั ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และชุมชนแหลม
ฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน 
ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม 
และเพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของ
ภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน ทา่เรือแหลม
ฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับ
สังคมแล้ว ยังเปน็ความร่วมมือกันของหนว่ยงาน
ภาครัฐ และชุมชนในการท ากิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  

  5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนส์ร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเขม้แขง็  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้จัดโครงการบริการ
วิชาการใหก้ับสังคมเปน็ประจ าทกุปี โดยในปี
การศึกษา 2555 ได้จัดโครงการบริการ
วิชาการ   ได้แก ่            
5.1  โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อใหชุ้มชน (9-5-1) มีผู้เขา้ร่วม
โครงการ 149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ัง
ทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ 
เปน็วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภาองค์กร
ชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีด
ยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคาร
ป ูเพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงาน
เครือขา่ยองค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และเทศบาลต าบลเมืองแก
ลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆให้
ความสนใจเปน็อย่างมาก              
5.2   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืน

9-5-1เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 
9-5-2ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการัง
สู่ทอ้งทะเล” 
9-5-3ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (Freshy 
รักษโ์ลก) 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3604;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=75


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปกีารศึกษา 2556 หน้าท่ี 154 
 

ปะการังสู่ทอ้งทะเล” (9-5-2) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 
คน กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการอนรัุกษ์
อย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์อนรัุกษท์รัพยากร
ทางทะเลหาดเตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.
สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการังตามแบบ
ฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับความรู้จากการน าปะการัง
ลงสู่ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการอนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล            
5.3 โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (9-
5-3) เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 เปน็วัน
ส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึงทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนคร
แหลมฉบงั ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และชุมชนแหลม
ฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน 
ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม 
และเพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของ
ภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน ทา่เรือแหลม
ฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับ
สังคมแล้ว ยังเปน็ความร่วมมือกันของหนว่ยงาน
ภาครัฐ และชุมชนในการท ากิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
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ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง :                 - มีโครงการบริการวิชาการที่ด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง     
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
จุดท่ีควรพัฒนา :  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
วิธีปฏบิตัิท่ีดี/นวัตกรรม(ถา้มี) :   
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องค์ประกอบท่ี  6   การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
 
องค์ประกอบท่ี  6   การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบง่ช้ีท่ี 6.1   ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 ขอ้ มีการด าเนนิการ 3 ขอ้ มีการด าเนนิการ 4 ขอ้ มีการด าเนนิการ 5 หรือ 6 ขอ้ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มี
ระบบและกลไก รวมทั้งงบประมาณ
สนบัสนนุการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการก าหนดยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนปฏบิตัิได ้และมีแผนรองรับ 
ได้แก ่แผนปฏบิตัิการประจ าป ี
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน (6.1-1-1) 
และแผนกิจกรรมนสิิตด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-2) ทั้งนี ้
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ส่งเสริมใหค้ณาจารย์ บคุลากร 
รับผิดชอบโครงการต่าง  ๆและใหน้สิิตมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปน็
ประจ าทกุป ี 

6.1-1-1แผนปฏบิตัิ
การประจ าป ี
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ชุมชน 
6.1-1-2แผนกิจกรรม
นสิิตด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

  

  2 มีการบรูณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นกัศึกษา  

     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มี
การบรูณาการเพ่ืองานด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

6.1-2-1เล่มปดิครง
การวิถีธรรมน าวิชา
ภาษาอังกฤษ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3585;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3621;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3605;&
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เรียนการสอนและกิจกรรมนสิิต โดย
การจัดโครงการต่าง  ๆใหเ้ปน็ส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมนสิิตอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก ่  2.1    โครงการวิถีธรรมน าวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการฝึกภาคทางทะเล (6.1-2-1) 
2.2     โครงการวิถีธรรม-นกัธรรมตรี 
2556 เปน็กิจกรรมที่ช่วยใหมี้ความ
สามัคคีระหว่างกลุ่มนสิิต และพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ (6.1-
2-2) 2.3      โครงการปฐมนเิทศ 
(โครงการย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) เพ่ือแนะน านสิิต
ใหม่ในการปฏบิตัิตนและเตรียมความ
พร้อมก่อนเขา้ศึกษา (6.1-2-3) 
2.4    โครงการพิธีมอบไทด์ประดับ
ตุ้งติ้ง เพ่ือเปน็การรับขวัญนสิิตใหม่ 
และความภมิูใจในเคร่ืองแบบ อีกทั้งยัง
เปน็การรณรงค์ใหน้สิิตใหม่แต่งกาย
อย่างถูกระเบยีบอีกด้วย (6.1-2-4) 
ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ได้มีการน าความรู้ด้านการท านบุ ารุง
และวัฒนธรรมมาบรูณาการเรียนการ
สอน โดยอาจารย์ประจ าวิชา ได้
ถ่ายทอดความรู้ด้าน Morality of Port 
Management (จริยธรรมด้านการ
บริหารทา่เรือ) ในรายวิชา 03521472 
การบริหารทา่เรือ เพ่ือใหน้สิิตได้
ตระหนกัถึงความส าคัญของจริยธรรม
การบริหารทา่เรือ ว่าควรจะด าเนนิการ
อย่างไร เพ่ือประโยชนโ์ดยตรงต่อนสิิต 

ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 
6.1-2-2เล่มปดิ
โครงการวิถีธรรม-
นกัธรรมตรี 2556 
6.1-2-3เล่มปดิ
โครงการปฐมนเิทศ 
(โครงการย่อย อบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการเรียน)  
6.1-2-4เล่มปดิ
โครงการพิธีมอบไทด์
ประดับตุ้งติ้ง 
6.1-2-5มคอ.3, 
มคอ.5 (ด้านท านุ
บ ารุงฯ) 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3609;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3609;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3657;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3610;&
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รายละเอียดตาม มคอ.3 และ 
มคอ.5  (6.1-2-5)  

  3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

      วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มี
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ 
http://www.imc. src.ku.ac.th    โดย
มีกิจกรรม อาทเิช่น 
     3.1  พิธีประดับเคร่ืองหมายช้ันป ี
มอบประกาศนยีบตัรและทนุการศึกษา 
(6.1-3-1) ของนสิิตวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิซ่ึงวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิจัดพิธีประดับ
เคร่ืองหมายใหก้ับนสิิตสาขา
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ และนสิิต
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 
(ผู้ปฏบิตัิงานบนเรือ) ทกุช้ันป ี และ
มอบทนุใหก้ับนสิิตในสาขาต่าง  ๆ
     3.2 งานวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัย (6.1-3-2)  ซ่ึงมีอาจารย ์
บคุลากร นสิิต และหนว่ยงานภายนอก
เขา้ร่วมงาน  และจัดใหมี้การร่วมกัน
ท าบญุตักบาตรอาหารแหง้ในงาน
ดังกล่าวอีกด้วย  

6.1-3-1ภาพ 
ประกอบพิธีประดับ
เคร่ืองหมายช้ันป ี
มอบประกาศนยีบตัร
และทนุการศึกษา  
6.1-3-ภาพประกอบ
งานวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยฯ  

  

  4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงาน
ด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จของการบรูณา
การงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงมีคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 
3.51 ตามขอ้ 2 ทกุโครงการ ดังนี ้
4.1    โครงการวิถีธรรมน าวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 (6.1-2-1)โดยผล

6.1-4-1เล่มปดิ
โครงการวิถีธรรมน า
วิชาภาษาอังกฤษ 
ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 
6.1-4-2เล่มปดิ
โครงการวิถีธรรม-
นกัธรรมตรี 2556 

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=125
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=126
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3605;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
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ประเมินได ้4.08 อยู่ในระดับด ี
4.2     โครงการวิถีธรรม-นกัธรรมตรี 
2556 โดยผลประเมินได ้4.61 อยู่ใน
ระดับดีมาก  (6.1-2-2) 
4.3     โครงการปฐมนเิทศ (โครงการ
ย่อย อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ
เรียน) โดยผลประเมินได ้4.12 อยู่ใน
ระดับด ี  (6.1-2-3) 4.4    โครงการพิธี
มอบไทด์ประดับตุ้งติ้ง โดยผลประเมิน
ได้ 3.59 อยู่ในระดับด ี6.1-2-4)  

 
6.1-4-3เล่มปดิ
โครงการปฐมนเิทศ 
(โครงการย่อย อบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ในการเรียน)  
6.1-4-4เล่มปดิ
โครงการพิธีมอบไทด์
ประดับตุ้งติ้ง ปี
การศึกษา 2556 

  

  5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงาน
ด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา  

          วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ส่งเสริมใหส้โมสรนสิิตด าเนนิงานจัด
กิจกรรมตามกระบวนการประกัน
คุณภาพ PDCA ในทกุกิจกรรม เช่น 
โครงการพิธีมอบไทด์ประดับตุ้งติ้ง 
(6.1-5-1) โดยผลประเมินได ้3.59 อยู่
ในระดับด ีทั้งนี ้จากสรุปผลของแต่ละ
โครงการมีขอ้มูลด้านปญัหาและ
อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข
ปญัหาเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป
อย่างชัดเจน  

6.1-5-1เล่มปดิ
โครงการพิธีมอบไทด์
ประดับตุ้งติ้ง ปี
การศึกษา 2556 

  

  6 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปน็ที่ยอมรับใน
ระดับชาต ิ 

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3609;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3657;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3657;&
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ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  6   การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบง่ช้ีท่ี ๖.๑๐   การส่งเสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏบิตัิได้ ๑ ขอ้      ปฏบิตัิได้ ๒ ขอ้       ปฏบิตัิได้  ๓ ขอ้        ปฏบิตัิได้  ๔ ขอ้         ปฏบิตัิได้ ๕ ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการด าเนนิงานตาม
วงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีแผนปฏบิตัิการ (Plan) การ
ส่งเสริมและสนบัสุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (10-1-1) ประจ า
ทกุๆ ป ีอย่างระบบ มีการก าหนดโครงการ วัตถุประสงค ์
กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลาของการด าเนนิงาน งบประมาณที่ต้อง
ใช้ (Do) ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ มีการประเมินผลจาก
การจัดโครงการ (Check) เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณา
ปรับปรุงการจัดโครงการในปถีัดไป (Action)  วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิได้จัดโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
การจัดโครงการต่าง  ๆใหเ้ปน็ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและ

10.1-1แผนปฏบิตัิการ
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
10.1-2ภาพประกอบพิธี
ประดับเคร่ืองหมายช้ันป ี
มอบประกาศนยีบตัร 
และทนุการศึกษาของ
นสิิตวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3585;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=125
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การจัดกิจกรรมนสิิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่             
1.1  พิธีประดับเคร่ืองหมายช้ันป ีมอบประกาศนยีบตัรและ
ทนุการศึกษา (10-1-2)  ของนสิิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดพิธีประดับ
เคร่ืองหมายใหก้ับนสิิตสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และนสิิต
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ( ผู้ปฏบิตัิงานบนเรือ) ทกุ
ช้ันป ี และมอบทนุใหก้ับนสิิตในสาขาต่าง  ๆ             
1.2 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย (10-1-3)  ซ่ึงมีอาจารย ์
บคุลากร นสิิต และหนว่ยงานภายนอกเขา้ร่วมงาน  และจัดใหมี้
การร่วมกันท าบญุตักบาตรอาหารแหง้ในงานดังกล่าวอีก
ด้วย                 
 1.3    โครงการ“บ าเพ็ญประโยชนว์ันทอดกฐิน” (10-1-4) 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการบรูณาการเพ่ืองานด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต                  
1.4    โครงการวิถีธรรมน าวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 (10-1-5)  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกภาค
ทางทะเล  
1.5    โครงการวิถีธรรม-นกัธรรมตรี 2556  (10-1-6) เปน็
กิจกรรมที่ช่วยใหมี้ความสามัคคีระหว่างกลุ่มนสิิต และพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ  
1.6      โครงการปฐมนเิทศ (โครงการย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) (10-1-7) เพ่ือแนะน านสิิตใหม่ในการ
ปฏบิตัิตนและเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา                   
1.7 โครงการพิธีมอบไทด์ประดับตุ้งติ้ง ปกีารศึกษา 2556 (10-
1-8) เพ่ือเปน็การรับขวัญนสิิตใหม่ และความภมิูใจใน
เคร่ืองแบบ อีกทั้งยังเปน็การรณรงค์ใหน้สิิตใหม่แต่งกายอย่าง
ถูกระเบยีบอีกด้วย   

10.1-3ภาพประกอบงาน
วันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
10.1-4เล่มปดิโครงการ
บ าเพ็ญประโยชนว์ัน
ทอดกฐิน 
10.1-5เล่มปดิโครงการ
วิถีธรรมน าวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจ า
ภาคต้น ปกีารศึกษา 
2556 (10-1-5)   
10.1-6เล่มปดิโครงการ
วิถีธรรม-นกัธรรมตรี 
2556   
10.1-7เล่มปดิโครงการ
ปฐมนเิทศ (โครงการ
ย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) 
10.1-8เล่มปดิโครงการ
พิธีมอบไทด์ประดับ
ตุ้งติ้ง ปกีารศึกษา 2556 

  

  2 บรรลุเปา้หมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐  

                วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการด าเนนิการ
บรรลุเปา้หมายตามแผน ได้แก ่             
2.1  พิธีประดับเคร่ืองหมายช้ันป ีมอบประกาศนยีบตัรและ
ทนุการศึกษา (10-2-1)                 
2.2  งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย (10-2-2)     

10-2-1ภาพประกอบพิธี
ประดับเคร่ืองหมายช้ันป ี
มอบประกาศนยีบตัร
และทนุการศึกษา 

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=126
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2.3   โครงการ“บ าเพ็ญประโยชนว์ันทอดกฐิน” (10-2-3)         
2.4   โครงการวิถีธรรมน าวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา 2556 (10-2-4) 2.2   โครงการวิถีธรรม-นกัธรรมตรี 
2556  (10-2-5)     
2.5     โครงการปฐมนเิทศ (โครงการย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) (10-2-6)     
2.6      โครงการพิธีมอบไทด์ประดับตุ้งติ้ง ปกีารศึกษา 2556 
(10-2-7)  

10-2-2ภาพประกอบ
งานวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ 
10-2-3เล่มปดิงาน
บ าเพ็ญประโยชนว์ัน
ทอดกฐิน 
10-2-4เล่มปดิโครงการ
วิถีธรรมน าวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจ า
ภาคต้น ปกีารศึกษา 
2556 
10-2-5เล่มปดิโครงการ
วิถีธรรม-นกัธรรมตรี
2556   
10-2-6เล่มปดิโครงการ
ปฐมนเิทศ (โครงการ
ย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) 
10-2-7 เล่มปดิโครงการ
พิธีมอบไทด์ประดับ
ตุ้งติ้ง ปกีารศึกษา 2556 

  

  3 มีการด าเนนิงาน
สม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติเขา้ร่วมและจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิมีแผนปฏบิตัิการ (Plan) การส่งเสริมและสนบัสนนุ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (10-3-1) ประจ าทกุ  ๆปี อย่างระบบ 
มีการก าหนดโครงการ วัตถุประสงค ์กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลา
ของการด าเนนิงาน งบประมาณที่ต้องใช้ (Do) ตามระยะเวลาที่
ได้วางแผนไว ้มีการประเมินผลจากการจัดโครงการ (Check) 
เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการจัดโครงการในปี
ถัดไป (Action)  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้จัดโครงการ

10.3.1แผนปฏบิตัิการ
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
10.3.2ภาพประกอบพิธี
ประดับเคร่ืองหมายช้ันป ี
มอบประกาศนยีบตัร
และทนุการศึกษา 
10.3.3ภาพประกอบงาน
วันคล้ายวันสถาปนา
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดโครงการต่าง  ๆใหเ้ปน็ส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนสิิตอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก ่        
3.1 พิธีประดับเคร่ืองหมายช้ันป ีมอบประกาศนยีบตัรและ
ทนุการศึกษา (10-3-2)  (6.1-3-1) ของนสิิตวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดพิธีประดับ
เคร่ืองหมายใหก้ับนสิิตสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และนสิิต
สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ ( ผู้ปฏบิตัิงานบนเรือ) ทกุ
ช้ันป ี และมอบทนุใหก้ับนสิิตในสาขาต่าง  ๆ        
3.2 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย (10-3-3)    ซ่ึงมีอาจารย ์
บคุลากร นสิิต และหนว่ยงานภายนอกเขา้ร่วมงาน  และจัดใหมี้
การร่วมกันท าบญุตักบาตรอาหารแหง้ในงานดังกล่าวอีก
ด้วย              
3.3   โครงการ“บ าเพ็ญประโยชนว์ันทอดกฐิน” (10-3-4) 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการบรูณาการเพ่ืองานด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต                          
3.4   โครงการปฐมนเิทศ (โครงการย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) (10-3-5) เพ่ือแนะน านสิิตใหม่ในการ
ปฏบิตัิตนและเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา   

วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
 
10.3-4เล่มปดิงาน
บ าเพ็ญประโยชนว์ัน
ทอดกฐิน 
10.3-5เล่มปดิโครงการ
ปฐมนเิทศ (โครงการ
ย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) 

  

  4 เกิดประโยชนแ์ละ
สร้างคุณค่าต่อชุมชน  

4.1   โครงการ“บ าเพ็ญประโยชนว์ันทอดกฐิน” (10-4-1) 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการบรูณาการเพ่ืองานด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนสิิต   
4.2  โครงการปฐมนเิทศ (โครงการย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) (10-4-2) เพ่ือแนะน านสิิตใหม่ในการ
ปฏบิตัิตนและเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา   
4.3 โครงการวิถีธรรม-นกัธรรมตรี 2556  (10-4-3) เปน็กิจกรรม
ที่ช่วยใหมี้ความสามัคคีระหว่างกลุ่มนสิิต และพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในจิตใจ และเปน็การท าประโยชนใ์หก้ับวัด และ
ชุมชน  
4.4  โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (10-4-4) 
โดยวิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม และเพ่ือ

10-4-1เล่มปดิงาน
บ าเพ็ญประโยชนว์ัน
ทอดกฐิน 

10-4-2เล่มปดิโครงการ
ปฐมนเิทศ (โครงการ
ย่อย อบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียน) 

10-4-3เล่มปดิโครงการ
วิถีธรรม-นกัธรรมตรี
2556   

10-4-4ภาพ
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ปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของภาวะโลกร้อนใน
ปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่
ชายเลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่
ชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับสังคมแล้ว ยัง
เปน็ความร่วมมือกันของหนว่ยงานภาครัฐ และชุมชนในการท า
กิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  

โครงการ Freshy รักษ์
โลก (Freshy for Earth) 

  
 

  5 ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ 

- - 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี  6   การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบง่ช้ีท่ี ๖.๑๑   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏบิตัิได้ ๑ ขอ้      ปฏบิตัิได้ ๒ ขอ้       ปฏบิตัิได้  ๓ ขอ้        ปฏบิตัิได้  ๔ ขอ้         ปฏบิตัิได้ ๕ ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก
. 
ตน
. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 การมีส่วนร่วมของบคุลากรในสถาบนัที่
ก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมที่ด ี 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดกิจกรรม
ต่าง  ๆเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมของบคุลากร  
ที่ก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง (11-1-1) ได้แก่  
1)  งานวันถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั  เม่ือวันที ่3 ธันวาคม 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ได้จัดงานวันถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ
แหง่ชาต ิ5 ธันวาคม 2556 โดยมี คณบด ี
อาจารย ์บคุลากร นสิิต วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิเขา้ร่วมงาน เพ่ือร่วมถวายพระพร 
และพิธีถวายสัตย์ปฏญิาณ เพ่ือเปน็ขา้ราชการ 
พนกังาน นสิิตที่ดีของแผ่นดิน  
2)   กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ เม่ือวันพุธที ่18 ธันวาคม
คม 2556 ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ณ อาคารศรี
ธรรมเกษตร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
โดยมี พล.ร.อ.สุพิทย ์อ านวย อาจารย ์บคุลากร 

11-1-1ภาพ
ประกอบการมี
ส่วนร่วมของ
บคุลากรเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรที่ดี
ส าหรับองค์กร ปี 
2556 
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และนสิิต โดยมีการตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้ 
(พระสงฆ ์9 รูป) และการมอบทนุการศึกษา
วิทยาลัยฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้ประกอบการ   
3) กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์  เม่ือวันที ่10 
เมษายน 2557 โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิได้ใหอ้าจารย ์บคุลากร และนสิิต 
ร่วมกิจกรรม เดินขบวนพาเลซ พิธีสงฆ ์การรด
น้ าด าหวัผู้อาวุโส กิจกรรมแขง่ขนักีฬา ประกวด
เทพีนางสงกรานต ์ซ่ึงงานเปน็ไปด้วยสนกุสนาน 
และได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยใหค้งอยู่ต่อไป  
4) กิจกรรมโครงการธรรมะร่วมใจ ป ี2556 ซ่ึง
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ร่วมกันจัด
โครงการโดยน าอาหารและเคร่ืองดื่ม ถวายแด่
พระสงฆ ์ ณ ส านกัสงฆเ์ขาบรมพุธโธ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบรีุ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย 
และเปดิโอกาสใหบ้คุลากรใหมี้ส่วนร่วม และ
ปลูกฝังคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม และท านุ
บ ารุงศาสนาใหค้งอยู่ต่อไป  

  2 ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภภยัของอาคาร
สถานที ่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย ์ 

เนื่องจากวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติยังไม่มี
อาคารเปน็ของตนเอง จึงใช้ร่วมกับวิทยาเขตศรี
ราชา มีอาคารเรียนรวม (11-2-1) ที่บริการ
โสตทศันปูกรณ์อย่างครบถ้วนทกุอาคารเพ่ือ
สนบัสนนุการเรียนการสอนของคณาจารย์และ
นสิิต จ านวน 5 อาคาร ซ่ึงวิทยาลัยพาณิยชย
นาวีนานาชาติใช้ทรัพยากรด้านสถานที่ร่วมกับ
วิทยาเขต  ศรีราชา  โดยอาคารสถานที่ มีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย ์โดยมีอาคารใหบ้ริการ ดังนี ้        
1. อาคาร 1 บริการวิทยาการ  เปน็อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอย 
9,389 ตารางเมตร เปน็ที่ท าการของส านกังาน

11-2-1ภาพอาคาร
เรียนต่าง  ๆของ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 
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วิทยาเขต ส านกัวิทยบริการ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิหอ้งเรียน หอ้งปฏบิตัิการ และ
หอ้งประชุม         
2. อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เปน็
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้
สอย 1,314.8 ตารางเมตร เปน็ที่ท าการของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา หอ้งเรียน และ
หอ้งพักอาจารย ์        
3.  อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม  เปน็อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอย 
2,164 ตารางเมตร ประกอบด้วยหอ้งเรียนขนาด 
300 ที่นั่ง 1 หอ้ง  ขนาด 200 ที่นั่ง 1 หอ้ง และ
ขนาด 180 ที่นั่ง 1 หอ้ง         
4. อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2   เปน็อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอย 
5,398 ตารางเมตร เปน็ที่ท าการของคณะ
วิทยาการจัดการ หอ้งเรียนขนาดเล็ก 16 หอ้ง 
หอ้งเรียนขนาดกลาง 9 หอ้ง หอ้งเรียนขนาด
ใหญ่ 2 หอ้ง หอ้งปฏบิตัิการทางภาษา และ
หอ้งพักอาจารย ์        
5. อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 เปน็อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ช้ัน มีพ้ืนที่ใช้สอย 
9,878 ตารางเมตร เปน็อาคารที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เพ่ือรองรับการเรียนการสอนภาค
บรรยายของทกุคณะภายในวิทยาเขตศรีราชา 
ตลอดจนใช้เปน็หอ้งฝึกอบรม สัมมนา และ
บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย  

  3 ปรับแต่งและรักษาภมิูทศันใ์หส้วยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาต ิและเปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใช้พ้ีนที่ร่วมกับ 
วิทยาเขตศรีราชา ซ่ึงในการปรับแต่งสถานที่และ
รักษาภมิูทศันใ์หส้วยงามและเปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ส านกังานวิทยาเขตศรีราชาจะมี
การจัดจ้างบริษทัเพ่ือดูแลในส่วนนี้อยู่แล้ว  (11-
3-1)  

11-3-1ภาพการ
ปรับแต่งสถานที่
และรักษาภมิูทศัน ์
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  4 การจัดใหมี้พ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอ้ือและส่งเสริมใหน้กัศึกษาและบคุลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ใช้พ้ืนที ่
อาคาร 13 พลศึกษา (11-4-1)  ซ่ึงเปน็อาคารที่
รองรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและ
ส่งเสริมใหน้สิิตหรือบคุลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ มีความจุของพ้ืนที่สามารถรองรับ
นสิิตและบคุลากรได้ประมาณ 1,300-1,500 คน 
และมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน อาท ิ
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองโสตทศันปูกรณ์ โต๊ะ 
เก้าอ้ี หอ้งสุขาจ านวน 52 หอ้ง ฯลฯ เปน็ต้น ซ่ึง
ในปกีารศึกษา 2555 ได้เขา้ร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เช่น โครงการจัดงานวันขอบคุณบคุลากร
ประจ าป ีและ พิธีรดน้ าด าหวัขอพรจากผู้ใหญ่
เนื่องในวันสงกรานต ์เม่ือวันที ่10 เมษายน 
2557 และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา มีพ้ืนที่ในการใหบ้ริการส าหรับนสิิต 
โดยใช้ อาคาร 9 อาคารศูนย์กิจกรรมนสิิต ใน
การจัดกิจกรรม จัดประชุม เพ่ือส่งเสริมต่อการ
จัดกิจกรรม วัฒนธรรม ซ่ึงวิทยาลัยพาณิยชย
นาวีนานาชาติใช้ทรัพยากรร่วมกับวิทยาเขตศรี
ราชา    

11-4-1link อาคาร 
13 พลศึกษา เพ่ือ
ใช้ในการรองรับ
กิจกรรมต่าง  ๆ 

  

  5 ระดับความพึงพอใจของบคุลากรและนกัศึกษา
ที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕  

กองแผนงาน ได้จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจของบคุลากรและนกัศึกษาต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ป ี
2556 (11.5-1) โดยในส่วนของระดับความพึง
พอใจของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ อยู่ใน
คะแนนเฉล่ีย 3.94 (อยู่ในระดับด)ี  

11-5-1แบบ
ประเมินความพึง
พอใจของบคุลากร
และนกัศึกษาต่อ
การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2556 
จากกองแผนงาน 

  
 

http://dorm.admin.src.ku.ac.th/streng/index.asp
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/common_7%20(1)-&#3637;&
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 6 

จุดแข็ง : 1.     มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
จุดท่ีควรพัฒนา : -       ส่งเสริมและหาเวทใีหน้สิิต บคุลากร หรือวิทยาลัย สามารถเขา้ร่วมประกวดผลงาน หรือได้รับการ 
                                      ยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  
วิธีปฏบิตัิท่ีดี/นวัตกรรม(ถา้มี) :   
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องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
 
องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบง่ช้ีท่ี 7.1   ภาวะผู้น าของสภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดับของสถาบนั 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 หรือ 3 ขอ้ มีการด าเนนิการ 4 หรือ 5 ขอ้  มีการด าเนนิการ 6 ขอ้  มีการด าเนนิการ 7 ขอ้  
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก
. 
ตน
. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 สภาสถาบนัปฏบิตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหนา้  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ (7.1-1-1)  โดยมีอ านาจในการวาง
นโยบายและแผนงาน พิจารณาหลักสูตร 
ระเบยีบขอ้บงัคับของหนว่ยงาน โดยผู้บริหาร
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีนโยบายและ
แผนที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ได้รับการช้ีแจงและท าความเขา้ใจ
เกี่ยวกับขอ้บงัคับต่าง  ๆโดยเฉพาะ
พระราชบญัญัติของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิวิทยาเขตศรีราชา ปฏบิตัิหนา้ที่ตาม
ระเบยีบขอ้บงัคับที่ก าหนด (7.1-1-2) และมีการ
ประเมินผลการปฏบิตัิงานตนเอง (7.1-1-3)  

7.1-1-1ค าส่ัง 
มหาวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ วิทยา
เขตศรีราชา 
7.1-1-2ขอ้บงัคับ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงาน 
พ.ศ. 2543 
7.1-1-3 
แบบประเมิน
ตนเองต่อการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/7.1-1-2%20&#3632;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3588;&
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ปฏบิตัิหนา้ที่ของ
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ  

 

  2 ผู้บริหารมีวิสัยทศัน ์ก าหนดทศิทางการ
ด าเนนิงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบคุลากร
ทกุระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเปน็ฐานในการ
ปฏบิตัิงานและพัฒนาสถาบนั  

ผู้บริหารวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ได้
ถ่ายทอดวิสัยทศัน ์ก าหนดทศิทางการ
ด าเนนิงาน โดยจากการจัดท าการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ (7.1-2-1) รายละเอียดของโครงการเปน็
การใหบ้คุลากรทกุคนพิจารณาโครงการ/
กิจกรรมร่วมกัน และสามารถรับทราบและ
ก าหนดทศิทางการด าเนนิงานไปในทางเดียวกัน 
ในส่วนของระบบฐานขอ้มูลส าคัญต่าง  ๆ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้น าระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ ระบบ E-office 
http://eoffice.src.ku.ac.th/index.asp (7.1-2-
2) เปน็ระบบของส านกังานอัตโนมัต ิ(จดหมาย
อิเล็กทรอนกิส์) และระบบ E-Meeting 
http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/index
.asp (7.1-2-3) เปน็ระบบที่ใช้ส าหรับการ
ประชุมของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  

7.1-2-1ภาพ
ประกอบการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการ 
7.1-2-2 
ระบบ E-office 
http://eoffice.src.
ku.ac.th/index.a
sp 
7.1-2-3 ระบบ  
E-Meeting 
http://www.imc.s
rc.ku.ac.th/emee
ting/index.asp 
 
 

 

  3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนนิงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการด าเนนิงานของสถาบนั
ไปยังบคุลากรในสถาบนั  

    ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์เสนอคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติพิจารณา และ
ปรับแผนใหส้อดคล้องกับภาวะปจัจุบนั ทั้งนี้ใน
การท าแผนปฏบิตัิได้น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา (7.1-3-1) และแจ้ง
การท าแผนยุทธศาสตร์ใหบ้คุลากรทกุคนใน
หนว่ยงานทราบถึงความคืบหนา้และแจ้งการ

7.1-3-1รายงาน
การประชุม
กรรมการ ประจ า
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
7.1-3-2รายงาน
การประชุม
วิทยาลัยพาณิชย

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=20
https://eoffice.src.ku.ac.th/index.asp
http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/index.asp
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3603;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-6%20&#3619;&
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จัดท าทบทวนแผนปฏบิตัิการ ผ่านที่ประชุม
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  (7.1-3-2)  

นาวีนานาชาต ิ  
  

  4 ผู้บริหารสนบัสนนุใหบ้คุลากรในสถาบนัมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ใหอ้ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม  

ผู้บริหารสนบัสนนุบคุลากรทกุระดับใหมี้ส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและใหอ้ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บคุลากร โดยมีค าส่ังแต่งตั้งผู้บริหาร
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (7.1-4-
1)  และ ค าส่ังคณะกรรมการโครงการต่าง ๆเพ่ือ
รับผิดชอบและด าเนนิการโครงการต่าง  ๆให้
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย (7.1-4-2) ทั้งนี ้
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรี
ราชา มีการจัดประชุมบคุลากรทกุระดับทกุเดือน
ของปกีารศึกษา (7.1-4-3) รวมถึงการใหเ้สนอ
ความคิดเหน็หรือปญัหาต่าง  ๆได้ตรงผ่านสาย
ตรงคณบดีที่เว็บไซต์วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิhttp://www.imc.src. ku.ac.th 
/toDean/index.php (7.1-4-4)  

7.1-4-1ค าส่ัง
แต่งตั้งผู้บริหาร 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ    
7.1-4-2 ค าส่ัง
คณะ กรรมการ
โครงการต่าง  ๆ
7.1-4-3ตารางการ
ประชุมวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
7.1-4-4การเสนอ
ความคิดเหน็ผ่าน
สายตรงคณบด ี

  
  

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือใหส้ามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบนัเต็มตามศักยภาพ  

ผู้บริหารมีวิสัยทศัน ์และเพ่ือใหห้นว่ยงานมีการ
พัฒนา ได้น าระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO 
9001:2008 เขา้มาใช้ในองค์กร และแจ้งการ
ก าหนดการตรวจประเมินรอบ 2 ป ีใหท้ี่ประชุม
ทราบ (7.1-5-1) โดยในป ี2556 ก าหนดตรวจใน
วันที ่25 มีนาคม 2556  จากผู้ตรวจสอบจาก
หนว่ยงานภายนอก โดย คุณนติยา ไชยสงคราม 
และนาวาตรีวิชา ยุกตานนท ์เขา้ตรวจประเมิน
คุณภาพภาย ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนของ
ตัวแทนฝ่ายบริหาร  งานด้านสารสนเทศ การ
จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา งาน
ธุรการ เปน็ต้นโดยมีคณาจารย์ บคุลากรที่
เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมต้อนรับ ตลอดจนจัดเตรียม
ขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบในวันดังกล่าวด้วย จา
การตรวจสอบ ผลสรุปว่าวิทยาลัยพาณิชยนาวี

7.1-5-1รายงาน
การประชุมแจ่้ง
ตรวจประเมิน
คุณภาพ ISO 
9001:2008 ปปีี 
2556  
7.1-5-2การจัดสรร
งบประมาณทนุ
การพัฒนา
บคุลากรเพ่ือ
ศึกษาต่อใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
7.1-5-3การจัดสรร
งบประมาณใน

http://www.imc.src/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3632;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/toDean/index.php
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-1-8%20&#3588;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-1-5%20&#3594;&
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นานาชาติผ่านการตรวจประเมิน และได้รับรอง
คุณภาพมาตรฐานของรอบ 2 ปี ต่อไป ถือว่า
เปน็ความร่วมมือกันของคณาจารย์และบคุลากร
ในแต่ละส่วนงานที่ปฏบิตัิงานและจัดท าขอ้มูล
อย่างเปน็ระบบและมีความ ซ่ึงผลการประเมิน
ได้แจ้งใหบ้คุลากรทกุส่วนผ่านทางการประชุม
วิทยาลัย  ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรทกุส่วนผ่านทนุการ
พัฒนาบคุลากรเพ่ือศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศ (7.1-5-2)  ฝึกอบรม สัมมนา (7.1-
5-3)  การจัดสรรงบประมาณในการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ (7.1-
5-3)  หรือหลักเกณฑ์การใหท้นุด้านการวิจัย 
(7.1-5-4)     

การน าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
7.1-5-4
หลักเกณฑ์การให้
ทนุด้านการวิจัย 
 
 

 

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดย
ค านงึถึงประโยชนข์องสถาบนัและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

       ผู้บริหารวิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติมี
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล เช่น ท า
หนา้ที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนนานาชาติตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พ.ศ. 
2541 (7.1-6-1) มีการปกปอ้งผลประโยชนข์องผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่ิงเสริมและตรวจติดตาม
การปฏบิตัิตามกฏหมายภายใต้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งมีการเปดิเผยขอ้มูลขา่วสาร
ด้านการบริหารจัดการผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ 
(www.imc.src.ku.ac.th)   (7.1-6-2)  

7.1-6-1
พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์ พ.ศ. 
2541 
7.1-6-2 
www.imc.src.ac.
ku.th   

  
 

  

  7 สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบนัและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รูปธรรม  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้มีการ
ประเมินผลการปฏบิตัิงานของผู้บริหาร 
ดังนี ้        
7.1   การติดตามผลการปฏบิตัิงาน โดย
คณะกรรมการด าเนนิการติดตามผลการ
ปฏบิตัิงานจของคณบด ีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ขึ้นเปน็คณะกรรมการ เพ่ือติดตามผลการ

7.1-7-1 
ผลการประเมิน 
การปฏบิตัิหนา้ที่
ของผู้บริหาร
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636; &
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636; &
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ac.ku.th/
http://www.imc.src.ac.ku.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
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ปฏบิตัิงานของคณบดีทกุรอบปขีองวาระการ
ด ารงต าแหนง่การบริหาร (7.1-7-1) ซ่ึงจากผล
การประเมินมีขอ้เสนอแนะใหพั้ฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศใหก้ับนสิิตเพ่ิม
มากขึ้น (7.1-7-2)         
7.2  การประเมินผลการบริหารงานออนไลน์ 
โดยใหบ้คุลากรเปน็ผู้ประเมิน เปน็ประจ าทกุปี
การศึกษา (7.1-7-3) นอกจากนี ้วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ ยังได้น าขอ้มูลจาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษาล่าสุด (7.1-7-4) มาประกอบการ
พิจารณาการประเมินผลการบริหารของวิทยาลัย
ฯ ในส่วนของการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานนั้น ผู้บริหารได้ทราบผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการติดตามผลการ
ปฏบิตัิงานในรอบปี การประเมินจากบคุลากร 
ซ่ึงจะน าสรุปผลขอ้มูลมาปรับรุงพัฒนาการ
บริหารงานต่อไป  

7.1-7-2โครงการที่
จัดการเรียนการ
สอนภาษา 
ต่างประเทศให้
นสิิต 
7.1-7-3แบบ
ประเมินผลการ
ด าเนนิงานของ
ผู้บริหารออนไลน ์
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
ประจ าปกีารศึกษา 
2556 
7-1-7-4รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2555 

  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

6 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปา้หมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบง่ช้ีท่ี 7.2   การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 ขอ้ มีการด าเนนิการ 3 ขอ้ มีการด าเนนิการ 4 ขอ้ มีการด าเนนิการ 5 ขอ้ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบนั
อย่างนอ้ยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและ
ด้านการวิจัย  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการ
ก าหนดประเด็นความรู้ และเปา้หมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏบิตัิการ (7.2-1-1) ตาม
ยุทธศาสตร์ด้านบคุลากร กลยุทธ์การ
พัฒนางานด้านบคุลากรอย่างเปน็
ระบบ ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
บคุลากรโดยก าหนดส่ิงที่จะพัฒนา
ใหก้ับบคุลากร และมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือรับรองการพัฒนา  

7.2-1-1แผนปฏบิตัิ
การ วิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิประจ าปี
งบประมาณ 2556-
2559 

  

  2 ก าหนดบคุลากรกลุ่มเปา้หมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในขอ้ 1  

      วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้
จัดท าแผนปฏบิตัิการ (7.2-1-1) และมี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรับรองการ
พัฒนา มีการก าหนดบคุลากร
กลุ่มเปา้หมายในการพัฒนาความรู้
ทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้าน
วิจัย         ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิยนาวี
นานาชาติได้น าระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 เขา้มาใช้
ในองค์กร โดยในป ี2556 ครบก าหนด

7.2-2-1แผนปฏบิตัิ
การ วิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิประจ าปี
งบประมาณ 2556-
2559 
7.2-2-2ก าหนดการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ ISO 
9001:2008 ปทีี่ 2  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3585;&
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ตรวจประเมินรอบ 2 ปี และเม่ือวันที ่
25 มีนาคม 2556 (7.2-2-2) หนว่ยงาน
ภายนอกโดย คุณนติยา ไชยสงคราม 
และนาวาตรีวิชา ยุกตานนท ์เขา้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภาย ซ่ึงประกอบไป
ด้วยส่วนของตัวแทนฝ่ายบริหาร  งาน
ด้านนโยบายและแผน การจัดการเรียน
การสอน การจัดการศึกษา งานกิจการ
นสิิต เปน็ต้น  ทั้งนี ้มีคณาจารย ์
บคุลากรที่เกี่ยวขอ้งด้านการผลิตและ
ด้านวิจัยเขา้ร่วมรับการตรวจสอบในวัน
ดังกล่าวด้วย ซ่ึงผลสรุปว่าวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติผ่านการตรวจ
ประเมิน และได้รับรองคุณภาพ
มาตรฐานของรอบ 2 ป ีต่อไป ถือว่า
เปน็ความร่วมมือกันของคณาจารย์
และบคุลากรในแต่ละส่วนงานที่
ปฏบิตัิงานและจัดท าขอ้มูลอย่างเปน็
ระบบ  

  
 

  3 มีการแบง่ปนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏบิตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บคุลากรกลุ่มเปา้หมายที่
ก าหนด  

     วิทยาลัยพาณิยนาวีนานาชาติได้
น าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 เขา้มาใช้ในองค์กร โดยใน
ป ี2556 ครบก าหนดตรวจประเมินรอบ 
2 ปี และเม่ือวันที ่25 มีนาคม 2556 
(7.2-3-1) หนว่ยงานภายนอกโดย คุณ
นติยา ไชยสงคราม และนาวาตรีวิชา 
ยุกตานนท ์เขา้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภาย ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนของ
ตัวแทนฝ่ายบริหาร  งานด้านนโยบาย
และแผน การจัดการเรียนการสอน การ
จัดการศึกษา งานกิจการนสิิต เปน็
ต้น  ซ่ึงแจ้งในที่ประชุมเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบและเตรียมความ

7.2-3-1ภาพ
ประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ปทีี ่
2 
7.2-3-2 รายงานการ
ประชุมวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
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พร้อมต่อไป  (7.2-3-2)  

  4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ขอ้ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบคุคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน  ๆที่
เปน็แนวปฏบิตัิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเปน็
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)  

- - 

  5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปจัจุบนัหรือปกีารศึกษาที่ผ่านมาที่เปน็ลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 
ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เปน็แนวปฏบิตัิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏบิตัิงานจริง  

- - 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

3 ขอ้ 3 3.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

3 ขอ้ 2 2.00 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

ขอ้ 2 ขาดการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
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องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบง่ช้ีท่ี 7.3   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 ขอ้ มีการด าเนนิการ 3 ขอ้  มีการด าเนนิการ 4 ขอ้  มีการด าเนนิการ 5 ขอ้  
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan)  

           วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (7.3-1-1) โดยมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและธุรการ 
คณาจารย ์และบคุลากรที่เกี่ยวขอ้ง เปน็
กรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหก้ับนสิิต คณาจารย ์และ
บคุลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานด้านต่าง ๆ
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ประสานงานใหเ้กิดความเขา้ใจ 
และยอมรับร่วมกันในหมู่คณาจารย์และ
บคุลากรในระดับคณะ ในเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
และสนบัสนนุการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทั้งนี ้
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ได้จัดท าแผนการด าเนนิงาน

7.3-1-1ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
7.3-1-2แผนการ
ด าเนนิงานพัฒนา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2556  
(ต.ค. 55- ก.ย. 56) 
7.3-1-3เว็บไซต์
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
www.imc.src.ac.th   

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/32-56%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.imc.src.ac.th/
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พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 255ต (ต.ค. 55- ก.ย. 56) 
(7.3-1-2) ทั้งยังมีระบบด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการ
บริการวิชาการ เพ่ือใหผู้้บริหารและบคุลากร
ทกุทา่นสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นส่วน
งานของตนได ้(7.3-1-3)  

  2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบนั โดยอย่าง
นอ้ยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนนิงานประกันคุณภาพ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างนอ้ยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ซ่ึง
ขอ้มูลต่าง  ๆที่กล่าวมานี้สามารถน ามาใช้ใน
การด าเนนิงานประกันคุณภาพได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้  -        ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ฝ่ายการศึกษา ส านกังาน
วิทยาเขตศรีราชาได้จัดท า web page ด้าน
ต่าง  ๆเพ่ือบริการใหก้ับนสิิต 
http://reg.admin.src.ku.ac.th/  (7.3-2-1) 
-        ด้านการวิจัย วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ได้จัดท าเว็บเพจด้านงานวิจัย 
โดยมีโครงการวิจัยในปกีารศึกษาต่าง ๆเพ่ือ
ใช้ประกอบเปน็ขอ้มูลต่อไป ทั้งนี ้ส านกังาน
วิทยาเขตศรีราชาได้จัดท าระบบขอ้มูล
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ในส่วนของขอ้มูลการวิจัยซ่ึง
สามารถน ามาใช้เปน็ขอ้มูลได้เช่นกัน 
http://researchcommittee4imc.wordpre
ss.com   (7.3-2-2) -        ด้านการเงิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดใหน้ า
ระบบงบประมาณ พัสด ุการเงิน บญัชี และ
การบริหารงานบคุคล (ERP) เพ่ือใหส่้วน
หนว่ยงานมีระบบการใช้งานที่สอดคล้องกัน 

7.3-2-1เว็บไซต์ฝ่าย
การศึกษา 
http://reg.admin.src.k
u.ac.th/ 
7.3-2-2เว็บไซต์ด้าน
งานวิจัยวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ http://rese
archcommittee4imc.
wordpress.com 
7.3-2-3คู่มือการท างาน
ภาพรวมของระบบ 
ERP และคู่มือการ
ท างานระบบแยก
ประเภททั่วไป 
7.3-2-4ระบบ
ฐานขอ้มูลด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา CHE 
QA ONLINE SYSTEM 
VERSION 
III  http://www.cheqa.
ku.ac.th/   

  

http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://reg.admin.src.ku.ac.th/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://researchcommittee4imc.wordpress.com/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3610;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/
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และมีความถูกต้อง ซ่ึงนกัวิชาการเงินและ
บญัชี ซ่ึงอยู่ระหว่างการอบรมการใช้งาน 
เพ่ือน าระบบ ERP มาใช้งานในวิทยาลัยฯ 
ต่อไป (7.3-2-3) ด้านประกันคุณภาพ ระบบ
ฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA 
ONLINE SYSTEM VERSION 
III  http://www.cheqa.ku.ac.th/  (7.3-2-4) 
เพ่ือน ารายละเอียดและองค์ประกอบต่าง  ๆ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษาใส่ใน
ระบบฐานขอ้มูล   

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ  

   คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ได้พิจารณาจัดท าการประเมิน
ความถึงพอใจของผู้ใช้ระบบการงานระบบ
สารสนเทศ ในส่วนของ “การรับนสิิตใหม่” 
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (7.3-3-
1) เพ่ือทราบถึงการใช้งานของระบบ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบ 
เพ่ือทราบแนวทางการใช้งานและแก้ปญัหา
ต่อไป   

7.3-3-1แบบประเมิน
ความถึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน “การรับนสิิต
ใหม่” วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

  

  4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดท า
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (7.3-1-1) โดยมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและธุรการ 
คณาจารย ์และบคุลากรที่เกี่ยวขอ้ง เปน็
กรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหก้ับนสิิต คณาจารย ์และ
บคุลากรของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานด้านต่าง ๆ
ของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ประสานงานใหเ้กิดความเขา้ใจ 

7.3-1-1ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 
7.3-1-2แผนการ
ด าเนนิงานพัฒนา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2556  
(ต.ค. 55- ก.ย. 56) 
7.3-1-3เว็บไซต์

http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3605;&
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และยอมรับร่วมกันในหมู่คณาจารย์และ
บคุลากรในระดับคณะ ในเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
และสนบัสนนุการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ทั้งนี ้
คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ได้จัดท าแผนการด าเนนิงาน
พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (ต.ค. 55- ก.ย. 56) (7.3-
1-2) ทั้งยังมีระบบด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการบริการ
วิชาการ เพ่ือใหผู้้บริหารและบคุลากรทกุ
ทา่นสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นส่วนงาน
ของตนได ้(7.3-1-3)  

วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
www.imc.src.ac.th   

  

  5 มีการส่งขอ้มูลผ่านระบบเครือขา่ยของ
หนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้งตามที่ก าหนด  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ส่งขอ้มูล
ผ่านระบบเครือขา่ยของส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด คือ 
ระบบฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online System Version III) 
http://www.cheqa3.ku.ac.th/ (7.3-5-1)  

7.3-5-1ระบบ
ฐานขอ้มูลด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE 
QA Online System 
Version III) 
http://www.cheqa3.k
u.ac.th/ 

  
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

http://www.imc.src.ac.th/
http://www.cheqa3.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/
http://www.cheqa3.ku.ac.th/
http://www.cheqa3.ku.ac.th/
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ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบง่ช้ีท่ี 7.4   ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 ขอ้ มีการด าเนนิการ 3 หรือ 4 ขอ้ มีการด าเนนิการ 5 ขอ้ มีการด าเนนิการ 6 ขอ้ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบนัร่วม
เปน็คณะกรรมการหรือคณะท างาน  

           วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (7.4-1-1) โดยมี
คณบดีวิทยาลัย พาณิชยนาวีนานาชาติ  เปน็ประธาน
กรรมการ มีรองคณบดีฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพ เปน็รองประธานกรรมการ มีผู้บริหารฝ่าย
ต่าง  ๆร่วมเปน็เปน็กรรมการ และมีบคุลากรของ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีเปน็กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานกุาร ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีหนา้ที ่ดังนี ้

7.4-1-1ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ  
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1.   ด าเนนิการบริหารความเส่ียงของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ  ใหส้อดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.   ด าเนนิการวิเคราะห์ 
ระบปุจัจัยเส่ียง และจัดล าดับความส าคัญของปจัจัย
เส่ียงของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  3.   เสนอ
มาตรการจัดการความเส่ียง และจัดท าแผนการ
บริหารความเส่ียงของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผล
การบริหารความเส่ียง รายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามขอ้ 6 ของระเบยีบฯ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนด
แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ  เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

  2 มีการวิเคราะหแ์ละระบคุวามเส่ียง 
และปจัจัยที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอย่าง
นอ้ย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบนั 
ตัวอย่างเช่น 
- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่  
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏบิตัิงาน เช่น 
ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบคุลากรและความ

-      ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)  
-      ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-      ความเส่ียงด้านนโยบายกฎหมายระเบยีบ
ขอ้บงัคับ  
-      ความเส่ียงด้านการปฏบิตัิงานเช่นความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร   งานวิจัย
ระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
 -      ความเส่ียงด้านบคุลากรและความเส่ียงด้านธรร
มาภบิาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ 
และบคุลากร  
-      ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก  
-     อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 

7.4-2-1 
ศธ 0513.10119 
/16048 ลงวันที ่10 
กันยายน 2555  จาก
ส านกังานตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เร่ือง
นโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556  
7.4-2-2แบบติดตาม
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เส่ียงด้านธรรมาภบิาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบนั 
 

พ.ศ. 2556 (7.4-2-1)  โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ได้จัดท าแบบติดตามผลการบริหารความ
เส่ียง รอบ 6 เดือน ณ วันที ่28 มิถุนายน 2556  (7.4-
2-2) และรอบ 12 เดือน  ณ วันที ่30 กันยายน 2556 
(7.4-2-3) โดยมีปจัจัย ดังนี ้   
2.1 ความเส่ียงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์/ด้านการ
เรียนการสอน ได้แก ่ 
2.1.1 การประเมินการเรียนการสอนโดยนสิิจในบาง
รายวิชายังมีจ านวนนสิิตเขา้ประเมินนอ้ยกว่าร้อยละ 
70 จึงควรตรวจสอบจ านวนนสิิตที่เขา้ประเมินการ
สอนออนไลนใ์หค้รบทกุรายวิชา และไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 70 โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดการ
ความเส่ียงโดยผลักดันใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งพัฒนา
ระบบการประเมิน วิธีการติดตามและปญัหาอุปสรรค 
โดยสอบถามรายละเอียดจากผู้เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
ด าเนนิการต่อไป  
2.1.2 ขาดแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนคิการ
สอนและการวัดประเมินผลในการเรียนการสอน จึง
ควรก าหนดเส้นทางการพัฒนาความรู้ที่จ าเปน็ใหก้ับ
คณาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเขา้รับอบรมด้านเทคนคิ
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โดยวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดการความเส่ียงโดย
ก าหนดนโยบายและแผน เพ่ือใหอ้าจารย์ทกุทา่นได้
เขา้รับการอบรมทางด้านเทคนคิการสอน และการ
ประเมินผลการสอนที่ชัดเจน วิธีการติดตามและ
ปญัหาอุปสรรค โดยสอบถามรายละเอียดจาก
ผู้เกี่ยวขอ้งเพ่ือด าเนนิการอไป  
2.1.3 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนสิิตและบคุลากร โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้จัดการความเส่ียงโดยจัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใหก้ับนสิิตโดยอาจารย์
ชาวต่างประเทศ และจัดใหมี้ทนุเพ่ือการเรียน/อบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากร วิธีการติดตามและ

แผนบริหารความ
เส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
7.4-2-3แผนบริหาร
ความเส่ียง ป ี2556 
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ปญัหาอุปสรรค โดยสอบถามรายละเอียดโครงการ
และการเบกิจ่ายทนุเพ่ือสนบัสนนุจากผู้เกี่ยวขอ้งเพ่ือ
ด าเนนิการต่อไป  
2.1.4 การจัดหาที่ฝึกงานใหก้ับนสิิตสาขา
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ โดยวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติได้จัดการความเส่ียงโดยท าความร่วมมือ
และสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการเรือพาณิชย์กับ
หนว่ยงานทางเรือทั้งภาครัฐและเอกชนฯ วิธีการ
ติดตามและปญัหาอุปสรรค โดยสอบถามรายละเอียด
จากผู้เกี่ยวขอ้งเพ่ือด าเนนิการต่อไป    
2.2 ความเส่ียงด้านการบริหาร ได้แก ่
                 2.2.1 ควรมีการทบทวน/จัดท าแผนและ
แยกแผนใหชั้ดเจน ใหมี้ความสอดคล้องระหว่างแผน
กลยุทธ ์แผนปฏบิตัิการ ตลอดจนการประเมินผลแผน
และการน าผลไปยกระดับแผน โดยวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาติได้จัดการความเส่ียงโดยมีการก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏบิตัิในการทบทวน/จัดท า 
และการติดตามแผนวิธีการติดตามและปญัหา
อุปสรรค โดยมอบหมายใหผู้้เกี่ยวขอ้งด าเนนิการ
ต่อไป  

  3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดล าดับความ
เส่ียงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นขอ้ 2  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท ารายงานผล
การบริหารความเส่ียง  ปงีบประมาณ 2556 เพ่ือ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดท าล าดับความเส่ียงและวิธีการลดความเส่ียงด้าน
การปฏบิตัิงาน/การบริหารจัดการต่อไป  (7.4-3-1)  

7.4-3-1รายงานผล
การบริหารความ
เส่ียง ปงีบประมาณ 
2556 

  

  4 มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มี
ระดับความเส่ียงสูง และด าเนนิการ
ตามแผน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ 2556 และ
ด าเนนิการตามแผน (7.4-4-1)  

7.4-4-1แผนบริหาร
ความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ  
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  5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนนิงานตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอย่างนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท าแบบติดตาม
ผลการบริหารความเส่ียง รอบ 6 เดือน ณ วันที ่28 
มิถุนายน 2556  (7.4-5-1) และรอบ 12 เดือน   
ณ วันที ่30 กันยายน 2556 (7.4-5-2) และน าเสนอ
แบบติดตามผลการบริหารความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ เพ่ือพิจารณาต่อไป  (7.4-5-3)  

7.4-5-1แบบติดตาม
ผลการบริหารความ
เส่ียง รอบ 6 เดือน 
ณ วันที ่28 มิถุนายน 
2556   
7.4-5-2แบบติดตาม
ผลการบริหารความ
เส่ียง รอบ 12 
เดือน  ณ วันที ่30 
กันยายน 2556 

  

  6 มีการน าผลการประเมิน และ
ขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหค์วามเส่ียง
ในรอบปถีัดไป  

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ น าขอ้มูลจุดที่ควร
พัฒนาและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพป ี2556 (7.4-6-1) ซ่ึงครอบคลุมถึงด้านความ
เส่ียงมาพิจารณา โดยผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ (7.4-6-2)  เพ่ือปรับปรุง
การจัดท าและปรับแผนบริหารความเส่ียงในรอบปี 
2557  

7.4-6-1แผนบริหาร
ความเส่ียง 
ปงีบประมาณ 2556 
 7.4-6-2รายงาน
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
7.4-6-3  แผนบริหาร
ความเส่ียง 
ปงีบประมาณ 2557 
 

 
   

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 4 3.00 บรรลุเปา้หมาย 
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ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

5 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงแต่ไม่ชัดเจน 
 
องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบง่ช้ีท่ี ๗.๑๓   การปฏบิตัิตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบนั 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน    
ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
หมายเหตุ - 
 เกณฑ์มาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบนั 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง 
(คะแนนเต็ม ๕)  

 4.6 

 
ตัวตั้ง= 4.600 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ์ = 4.600 
 
ผลการด าเนินงาน  
         ผลประเมินตัวบง่ช้ี 13 การปฏบิตัิตามบทบาทหนา้ที่ของผุ้บริหาร ของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ 4.60  จาก
คะแนนเต็ม 5  
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รายการหลักฐาน 
13-1-1 ผลประเมินตัวบง่ช้ี 13 การปฏบิตัิตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร (คณบดี ผู้อ านวยการสถาบนัและผู้อ านวยการส านกั) 

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

คะแนน 4.00 4.700 4.70 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4.60 4.600 4.60 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4.60 4.600 4.60 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 7 

จุดแข็ง : 1.     มีการบริหารจัดการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

จุดท่ีควรพัฒนา : 1.     ยังไม่มีการก าหนดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 

วิธีปฏบิตัิท่ีดี/นวัตกรรม(ถา้มี) :  - 
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องค์ประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ 
 
องค์ประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ  
ตัวบง่ช้ีท่ี 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนนิการ 4 หรือ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนนิการ 6 ขอ้ มีการด าเนนิการ 7 ขอ้ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบนั  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน หรือแผนการเงินและงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ 2556 มีลักษณะตามวงจร
การเงินและงบประมาณ  (8.1-1-1) ที่ประกอบไป
ด้วย              
1. การจัดท าค าของบประมาณ              
2. การบริหารงบประมาณ              
3. การจัดท ารายงาน              
4 .การวัดผลการด าเนนิงาน              
5. การตรวจสอบ                
ซ่ึงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินนี้เปน็การน า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วมาวิเคราะหแ์สดงให้
เหน็ถึงแหล่งรายรับและแผนการใช้จ่ายของ
งบประมาณ  ด้านการบริหารงบประมาณได้รวมไว้ใน
การจัดท ารายงานทางการเงิน  ที่ใช้เปน็เคร่ืองมือ
ควบคุมการปฏบิตัิงานของระบบบญัชีและการเงิน
หนว่ยงานย่อย ส่วนการวัดผลการด าเนนิงานได้บอก
ถึงวิธีการวิเคราะหแ์ผนรายรับ  และแผนค่าใช้จ่ายกับ

8.1-1-1แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
ประจ าปงีบประมาณ 
2556 
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ผลที่เกิดขึ้นจริง  

  2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีแผนการจัดท าค า
ของบประมาณที่ท าไว้เปน็แผนการเงินและ
งบประมาณก าหนดการใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ไว้อย่างชัดเจน มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
การเงินและงบประมาณโดยในส่วนของเร่ืองงานเงิน
รายได้มีการตรวจสอบระเบยีบการเบกิจ่ายเงินทกุ
ประเภทก่อนที่จะมีการจ่ายเงินนั้น  ๆนอกจากนี้ใน
เร่ืองของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นยังได้มีการ
เปรียบเทยีบรายจ่ายจริงกับค าของบประมาณที่ได้
จัดท าไว ้เพ่ือควบคุมการเบกิจ่ายเงินในหมวดต่าง ๆ 
เพ่ือมิใหเ้กินจากแผนที่จัดท าไว้ในค าของบประมาณ 
จัดท าแผนรายรับและแผนการใช้จ่าย  จ าแนก
รายจ่ายตามส านกังบประมาณ  เพ่ือใหไ้ด้รายงานผล
การด าเนนิงานตามแผนงบประมาณ  เสนอรายงาน
ต่อกองคลัง  และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ขอ้มูล  นอกจากนี้ยังใช้ผลการด าเนนิงานปรับแผน
รายรับและแผนการใช้จ่ายใหส้อดคล้องกับความเปน็
จริง  ซ่ึงวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรี
ราชา จะพิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า กระบวนการได้มาซ่ึงทรัพยากร จะต้องมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ปราศจากการ
ทจุริต  คอร์รัปช่ัน  วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ วิทยาเขตศรีราชา จึงได้ด าเนนิการ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้
หนว่ยงาน ฯ  โดยในปงีบประมาณ 2556 ได้
ตรวจสอบการเบกิจ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP 
ระหว่างวันที ่27-28 สิงหาคม 2556 โดยประเด็นที่
ตรวจพบเปน็การบนัทกึบญัชี/ เอกสารประกอบ
หลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ได้มีการ
ปรับปรุงการด าเนนิงานตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งใหถู้กต้องและครบถ้วน และ
จัดส่งรายงานผลสรุปการตรวจสอบ รวมถึง

8.1-2-1บนัทกึที ่ศธ 
0513.307.10119/1
41  ลงวันที ่8 
พฤษภาคม 2556 
เร่ืองแจ้งก าหนดการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
กองทนุของ
หนว่ยงาน 

8.1-2-2 ประกาศ
เร่ืองระเบยีบว่าด้วย
กองทนุพัฒนานสิิต
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิพ.ศ. 
2555  

8.1-2-3ภาพ
ประกอบการให้
ทนุการศึกษา 
“โครงการธารน้ าใจ
จาก ส.มก.สู่ 3 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้1 ทนุ 1 
บณัฑิต” 

8.1-2-4ทนุการ 
ศึกษา โครงการ “70 
ป ีมก.” ประจ าภาค
ต้น ปกีารศึกษา 
2556    

8.1-2-5ทนุการ 
ศึกษา โครงการ “70 
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ขอ้เสนอแนะ เพ่ือเสนอส านกังานตรวจสอบภายใน
พิจารณาด าเนนิการต่อไป (8.1-2-1) ทั้งนี ้วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติจัดท าประกาศเร่ืองระเบยีบว่า
ด้วยกองทนุพัฒนานสิิตวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิพ.ศ. 2555 (8.1-2-2) เพ่ือใหก้ารจัดสรรทนุ
พัฒนานสิิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนมีการ
จัดสรรทนุการศึกษาทั้งจากของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิและหนว่ยงานภายนอกใหก้ับนสิิตในทกุปี
การศึกษา ได้แก ่ 
2.1   ทนุการศึกษา “โครงการธารน้ าใจจาก ส.มก.สู่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้1 ทนุ 1 บณัฑิต”(8.1-2-3) 
2.2   ทนุการศึกษา โครงการ “70 ปี มก.” ประจ าภาค
ต้น ปกีารศึกษา 2556   (8.1-2-4)  
2.3   ทนุการศึกษา โครงการ “70 ปี มก.” ประจ าภาค
ปลาย ปกีารศึกษา 2556   (8.1-2-5) 
2.4   ทนุการศึกษาจากบริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) 
จ ากัด (8.1-2-6) 2.5   ทนุการศึกษาจาก ปตท.สผ. 
(8.1-2-7) 2.6   ทนุจากวัดพิบลูสัณหธรรม (8.1-2-8) 
2.7  ทนุสนบัสุนนชมรมยานใต้น้ า จากศิษย์เก่า (8.1-
2-9)  
2.8   ทนุการศึกษาจากอาจารย์วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ(8.1-2-10) ส าหรับการพัฒนาบคุลากร 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทนุอุดหนนุเพ่ือพัฒนา
บคุลากร เพ่ือพิจารณาจัดสรรทนุอุดหนนุเพ่ือพัฒนา
บคุลากรต่อไป  (8.1-2-11)  

ป ีมก.” ประจ าภาค
ปลาย ปกีารศึกษา 
2556    

8.1-2-6ทนุการ 
ศึกษาจากบริษทั โท
รีเซน (กรุงเทพ) 
จ ากัด 

8.1-2-7ทนุการ 
ศึกษาจาก ปตท.สผ. 

8.1-2-8ทนุจากวัด
พิบลูสัณหธรรม 

8.1-2-9 
ทนุสนบัสุนนชมรม
ยานใต้น้ า จากศิษย์
เก่า 
8.1-2-10ทนุการ 
ศึกษาจากอาจารย์
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
8.1-2-11ค าส่ัง
คณะกรรมการ
พิจารณาทนุอุดหนนุ
เพ่ือพัฒนาบคุลากร 

 
 

 

  3 มีงบประมาณประจ าปทีี่สอดคล้องกับ
แผนปฏบิตัิการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบนัและบคุลากร  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน หรือแผนการเงินและงบประมาณ มี
ลักษณะตามวงจรการเงินและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2556  และสอดคล้องกับแผนปฏบิตัิการ
ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบคุลากร 

8.1-3-1แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
ประจ าปงีบประมาณ 
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(8.1-3-1)  2556 
  

  4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เปน็ระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนั
อย่างนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท ารายงานผล
การด าเนนิงานงบประมาณเงินรายได้ รอบ 3 เดือน 
โดยจะรายงานทั้งหมด 4 ไตรมาส ในรอบ 1 ป ี โดยใน
การจัดท ารายงานรายไตรมาส  ประเภทรายงานทาง
การเงินประกอบไปด้วย การจัดท างบรายรับราย
รายจ่าย  งบดุล  การจัดท าจะด าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันหลังจากส้ินไตรมาส ซ่ึงในงบประมาณ 
2556 นี ้ได้จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
งบประมาณเงินรายได ้(8.1-4-1) รายงานผลการ
ด าเนนิงานงบประมาณเงินงบประมาณ (8.1-4-2) 
และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ต่อไป (8.1-4-3)  

8.1-4-1รายงานผล
การด าเนนิงาน
งบประมาณเงิน
รายได ้
ปงีบประมาณ 2556 
8.1-4-2รายงานผล
การด าเนนิงาน
งบประมาณเงิน
งบประมาณ 
ปงีบประมาณ 2556 
8.1-4-3รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการประจ า 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
 
 

 

  5 มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของสถาบนัอย่างต่อเนื่อง  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท ารายงาน
ประจ าเดือน ซ่ึงเปน็ช่องทางรายงานผลการ
ด าเนนิการใหผู้้บริหารทราบ  โดยจะแจ้งใหผู้้บริหาร
และบคุลากรทราบในคราวประชุมวิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิคร้ังที ่3/2557 (8.1-5-1)  ซ่ึงสามารถ
น าขอ้มูลจากรายงานบญัชีประจ าเดือนมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง  

8.1-5-1 รายงาน
สถานะการเงิน
ประจ าเดือน ตาม
วาระการประชุม
ระบบ E-meeting  

  
 

  6 มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ท าหนา้ที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบนัก าหนด  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในฯ เพ่ือตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การตรวจสอบมีความถูกต้อง และครบถ้วนของเงิน
รายได้ของวิทยาลัยฯ  โดยในปงีบประมาณ 2556 ได้
ตรวจสอบการเบกิจ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP 

8.1-6-1 บนัทกึที ่ศธ 
0513.307.10119/1
41  ลงวันที ่8 
พฤษภาคม 2556 
เร่ืองแจ้งก าหนดการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3618;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3632;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3648;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/8.1-2-1%20&#3592;&
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ระหว่างวันที ่27-28 สิงหาคม 2556 โดยประเด็นที่
ตรวจพบเปน็การบนัทกึบญัชี/ เอกสารประกอบ
หลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ได้มีการ
ปรับปรุงการด าเนนิงานตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งใหถู้กต้องและครบถ้วน  และ
จัดส่งรายงานผลสรุปการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือเสนอส านกังานตรวจสอบภายใน
พิจารณาด าเนนิการต่อไป (8.1-6-1)  

ตรวจสอบการใช้จ่าย
กองทนุของ
หนว่ยงาน 

  

  7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช้เงินใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย และน า
ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จัดท ารายงาน
ประจ าเดือน ซ่ึงเปน็ช่องทางรายงานผลการ
ด าเนนิการใหผู้้บริหารทราบ  โดยจะแจ้งใหผู้้บริหาร
ทราบในคราวประชุมวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ในทกุๆ เดือน (8.1-7-1) ซ่ึงการจัดท านั้น
จะจัดท าภายใน 15 วัน หลังจากส้ินเดือน  ซ่ึงผู้บริหาร
สามารถน ารายละเอียดของรายงานประจ าเดือนมาใช้
ในการวางแผนและตัดสินใจ  

8.1-7-1การเสนอ
สถานะการเงินรอบ
เดือน เขา้วาระการ
ประชุมวิทยาลัย 
ผ่านระบบ E-
meeting 

  

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

6 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

6 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

6 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

http://www.imc.src.ku.ac.th/emeeting/read_spmeeting.asp?id_meeting=76&amp;p=user
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 8 

จุดแข็ง : 1.     มีการจัดหารายได้เสริมที่มาก 

2.     มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  

จุดท่ีควรพัฒนา :-การวิเคราะหค์่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและน าผลการวิเคราะหม์าปรับปรุงระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 

วิธีปฏบิตัิท่ีดี/นวัตกรรม(ถา้มี) :  - 
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องค์ประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
องค์ประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบง่ช้ีท่ี 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนนิการ 1 ขอ้ มีการด าเนนิการ 2 

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนนิการ 4 หรือ 

5 ขอ้ หรือ 6 ขอ้ 
มีการด าเนนิการ 7 หรือ 

8 ขอ้ 
มีการด าเนนิการ 9 ขอ้ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก
. 
ตน
. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบนั ตั้งแต่ระดับภาควิชา
หรือหนว่ยงานเทยีบเทา่ และด าเนนิการตาม
ระบบที่ก าหนด  

        ส านกัประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดท าคู่มือตัว
บง่ช้ีเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับ
คณะวิชา (9.1-1-1) เปน็หลักเกณฑ์ในประเมิน 
การด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามกระบวนการที่ก าหนด เพ่ือใหก้าร
จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเปน็ไปในทศิทางเดียวกัน วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มีการแต่งตั้งรองคณบดี
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-
1-2) และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ(9.1-1-3) เปน็ผู้ดูแลระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ มีการก าหนดกระบวนการ
จัดท าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-
4)  

9.1-1-1คู่มือตัว
บง่ช้ีและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายในส าหรับ
คณะวิชา ปี 2554-
2555 
9.1-1-2ค าส่ังที ่
แต่งตั้งรองคณบดี
ฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ  
9.1-1-3ค าส่ัง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา 2556 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/9.1-1-1%20&#3594;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/80-56%20&#3624;&
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9.1-1-4 
กระบวนการ
ประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

  

  2 มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบนั  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้ให้
ความส าคัญในเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเปน็อย่างยิ่ง และมีการก าหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี ้ 
http://www.imc.src.ku. ac.th/qa.html  
(9.1-2-1)             
1. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหร้ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย
ก าหนดใหมี้การด าเนนิการควบคุม การ
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง             
2. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรทกุคนมี
ความรู้และตระหนกัถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษา             
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหมี้การปรับปรุง
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เพ่ือมุ่งสู่ความ
เปน็เลิศ           
4. ส่งเสริมและสนบัสนนุการพัฒนามาตรฐาน 
ตัวบง่ช้ีที่สะทอ้นเปา้หมาย พันธกิจ และภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยและหนว่ยงาน โดยสะทอ้นอัต
ลักษณ์และการปฏบิตัิบตัิงานจริง  และมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่องค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพ (9.1-2-2) เพ่ือใหด้ าเนนิการไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

9.1-2-1 
http://www.imc.s
rc.ku.ac.th/qa.ht
ml 
9.1-2-2เอกสาร
การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่
องค์ประกอบของ
การประกัน
คุณภาพ 

  

http://www.imc.src.ku.ac.th/oldweb2010/Qa_Doc/.pdf
http://www.imc.src.ku.ac.th/oldweb2010/qa.html
http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html
http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html
http://www.imc.src.ku.ac.th/qa.html
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
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  3 มีการก าหนดตัวบง่ช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบนั  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ก าหนดตัว
บง่ช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ จ านวน 1 ตัวบง่ช้ี คือ ตัว
บง่ช้ีที ่9.2 ร้อยละของงานวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีทางทะเล (9.1-3-1) โดยก าหนดค่า
คะแนนเต็ม 5 จะต้องมีผลการด าเนนิงานไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60   

9.1-3-1ตัวบง่ช้ีที ่
9.2ร้อยละของ
งานวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีทาง
ทะเล  

  

  4 มีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการด าเนนิงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เปน็รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบนัและส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเปน็รายงานที่มี
ขอ้มูลครบถ้วนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั  

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการ
ด าเนนิการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สมบรูณ์ครบถ้วน โดยมีการ
ก าหนดการควบคุมคุณภาพ กระบวนการ
ประกันคุณภาพ การติดตามการด าเนนิงาน และ
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพประจ าปี ทั้งนี้เม่ือวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติได้รับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในแล้ว (9.1-4-2)  จึงได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบบัแก้ไข 
(9.1-4-1) ส่งใหก้ับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามเวลาที่ก าหนด หลังจากการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าป ี
2556  สปค. 01 (9.1-4-3) และจัดส่งให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ รวมทั้งมีการติดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน สปค. 02 เปน็ระยะ (9.1-4-4) 
โดยจัดท าแผนการด าเนนิการแต่ละ
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
ผู้เกี่ยวขอ้งด าเนนิการ และน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยฯ (9.1-4-5)  

9.1-4-1รายงาน
การประเมินตนเอง 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
ประจ าปกีารศึกษา 
2555 
9.1-4-2รายงาน
ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
จาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 
9.1-4-3แผน 
พัฒนาปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะ
จากรายงานผล
การประเมิน
คุณภาพ 
(สปค.01) 
9.1-4-4รายงาน
ผลการด าเนนิงาน
ตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตาม

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3637;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-8-3%20&#3624;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3624;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3626;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3624;&
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ขอ้เสนอแนะจาก 
9.1-4-5รายงาน
ผลการประเมิน
คุณภาพ สปค.02) 
ผลการประเมิน
เปา้ประสงค์และ
ตัวช้ีวัดตามแผน
ปฏิตัิการประจ าป ี
2556-2559 

  

  5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลใหมี้
การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ช้ีของ
แผนกลยุทธ์ทกุตัวบง่ช้ี  

           วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้น า
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน โดยจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงที่ได้รับขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2555 
(9.1-5-1) และจัดท าผลการด าเนนิการตามแผน 
(สปค.02) (9.1-5-2) โดยมีการจัดท าค าส่ัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปี
การศึกษา 2556 (9.1-5-3) และน าขอ้มูลจาก
การจัดโครงการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ  
(9.1-5-4) และโครงการพิธีมอบไทด์ประดับ
ตุ้งติ้ง (9.1-5-5) ของสโมสรนสิิต ซ่ึงมีการน า
ขอ้มูลของปญัหาและอุปสรรคในการจัด
โครงการและหาแนวทางแก้ไขปญัหา และ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้น าปรับใน
แผนปฏบิตัิการ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ 2556-2559   
(9.1-5-6) และจัดท าสรุปการประเมิน
ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนปฏบิตัิการ 
ปงีบประมาณ 2556 (9.1-5-7) ต่อไป  

9.1-5-1แผน 
พัฒนาปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะ
จากรายงานผล
การประเมิน
คุณภาพ 
(สปค.01) 
9.1-5-2จัดท าผล
การด าเนนิการ
ตามแผน 
(สปค.02) 
9.1-5-3ค าส่ัง
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ปกีารศึกษา 2556 
9.1-5-4เล่มปดิ
โครงการแขง่ขนั
ทกัษะทางวิชาการ 
9.1-5-5เล่มปดิ
โครงการพิธีมอบ
ไทด์ประดับตุ้งติ้ง 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-7-1%20&#3605;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3626;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3624;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/24-57%20&#3618;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3594;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3657;&
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9.1-5-6
แผนปฏบิตัิการ 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2556-2559 
9.1.5-7สรุปการ
ประเมิน
ยุทธศาสตร์-กล
ยุทธ ์ตาม
แผนปฏบิตัิการ 
ปงีบประมาณ 
2556 

  

  6 มีระบบสารสนเทศที่ใหข้อ้มูลสนบัสนนุการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้ใช้ระบบ
สารสนเทศที่ใหข้อ้มูลสนบัสนนุการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และประกอบการ
จัดท า SAR โดยน าขอ้มูลสารสนเทศส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ในรายงานผลการ
ด าเนนิงาน ดังนี ้        
- ฐานขอ้มูลจ านวนหลักสูตรลายวิชา จากกอง
บริการการศึกษา http://eduserv.ku.ac.th (9.1-
6-1)         
- ระบบฐานขอ้มูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
http://research.rdi.ku.ac.th (9.1-6-2)   และ
ฐานขอ้มูลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/  (9.1-6-
3)           
-  ระบบการประเมินผลการบริหารงานของ
คณบด ีในรอบปกีารท างาน http://ex-
assess..ku.ac.th (9.1-6-4)      
    

9.1-6-1ฐานขอ้มูล
จ านวนหลักสูตร
ลายวิชา จากกอง
บริการการศึกษา 
http://eduserv.ku
.ac.th 
9.1-6-2ระบบ
ฐานขอ้มูลวิจัย
และงาน
สร้างสรรค ์
http://research.r
di.ku.ac.th 
9.1-6-3ระบบ
ฐานขอ้มูล
งานวิจัยของ
วิทยาลัยฯ 
http://www2.rdi.k

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3585;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3585;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3605;&
http://eduserv.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://ex-assess..ku.ac.th/
http://ex-assess..ku.ac.th/
http://eduserv.ku.ac.th/
http://eduserv.ku.ac.th/
http://eduserv.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/
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-  ฐานขอ้มูลสถิติต่าง  ๆของนสิิต จากกอง
แผนงาน Error! Hyperlink reference not 
valid. (9.1-6-5)         
- ส านกังานประกันคุณภาพ 
http://www.qa.ku.ac.th/ (9.1-6-6)  
ระบบ Che Qa Online www.cheqa3.ku.ac.th 
(9.1-6-7) และลิงค์งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาเขตศรีราชา 
http://qa.src.ku.ac.th/ (9.1-6-8)เพ่ือเปน็
ฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อไป        
 - ฐานขอ้มูลด้านบคุลากร 
http://www.person.ku.ac.th (9.1-6-9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u.ac.th/newweb/ 
9.1-6-4ระบบการ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
คณบด ีในรอบปี
การท างาน 
http://ex-
assess..ku.ac.th 
9.1-6-5ฐานขอ้มูล
สถิติต่าง  ๆ ของ
นสิิตจากกอง
แผนงาน  
9.1-6-6 
ส านกังานประกัน
คุณภาพ http://w
ww.qa.ku.ac.th/   
9.1-6-7ระบบ 
Che Qa Online 
www.cheqa3.ku.
ac.th 
9.1-6-8งาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
วิทยาเขตศรี
ราชา  http://qa.sr
c.ku.ac.th/ 
9.1-6-9ฐานขอ้มูล
ด้านบคุลากร 
http://www.perso
n.ku.ac.th 

  

http://&/#3619;&
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  7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผู้ใช้
บณัฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบนั  

     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัดใหมี้ระบบ
และกลไกด้านการประกันคุณภาพใหเ้ปน็ส่วน
หนึ่งการบริการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมทั้ง
ภายในและภายนอกหนว่ยงาน ดังนี ้        
7.1     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ส าหรับคณะวิชา ส านกั สถาบนั หนว่ยงาน
สนบัสนนุ และวิทยาเขต ประจ าปกีารศึกษา 
2555 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ให้
ค าแนะน า ใหข้อ้เสนอแนะต่าง  ๆ(9.1-7-1) 
ตลอดจนมีการเชิญหนว่ยงานภายนอก (ผู้ใช้
บณัฑิต) ศิษย์เก่า และนสิิตในการเขา้รับการ
สัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจในด้าน
ต่าง  ๆของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ
ขอ้เสนอแนะต่าง  ๆเพ่ือใหว้ิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติน าขอ้มูลไปปรับปรุงใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต และนสิิตมาก
ขึ้น         
7.2      วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติใหน้สิิตมี
ส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก
การประเมินผลความพึงพอใจของนสิิตที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา (9.1-7-2) การประเมินการ
เรียนการสอนของนสิิต (9.1-7-3) และการ
ประเมินความพึงพอใจด้านบริการต่าง  ๆผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (9.1-7-
4) และการวิจัยสถาบนั ปกีารศึกษา 2556 จาก
ประเมินของผู้ใช้บณัฑิต (9.1-7-5)  

9.1-7-1ภาพตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ปี
การศึกษา 2555 
9.1-7-2ประเมิน 
ผลความพึงพอใจ
ของนสิิตที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
9.1-7-3การ
ประเมินการเรียน
การสอนของนสิิต 
9.1-7-4การ
ประเมินความพึง
พอใจด้านบริการ
ต่าง  ๆผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
9.1-7-5การวิจัย
สถาบนั ปี
การศึกษา 2556 
จากประเมินของ
ผู้ใช้บณัฑิต 

  

  8 มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั และ
มีกิจกรรมร่วมกัน  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ ดังนี ้ 
8.1 โครงการ “งานประกันคุณภาพ ส าคัญต่อ
องค์กรอย่างไร” (9.1-8-1) เม่ือวันที ่21 มกราคม 
2557 โดยเชิญ 

9.1-8-1ภาพ 
ประกอบโครงการ 
“งานประกัน
คุณภาพ ส าคัญ
ต่อองค์กรอย่างไร”  

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=79
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3619;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/2.4-4-1%20&#3609;-&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3586;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3610;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=91
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คุณรัชภร พานชิเอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน มาเปน็วิทยากร เพ่ือใหค้วามรู้
ด้านการประกันคุณภาพ องค์ประกอบและตัว
บง่ช้ีต่าง  ๆตลอดใหค้ าแนะน าต่อการจัดท างาน
ประกันคุณภาพ เพ่ือใหบ้คุลากรได้รับทราบและ
ใหค้วามส าคัญต่องานประกันคุณภาพและให้
เหน็ว่าเปน็งานประจ า และต้องได้รับความ
ร่วมมือทางทกุฝ่ายเพ่ือได้รับขอ้มูล  โดยได้จัด
กิจกรรมดังกล่าว    
8.2  การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ
เครือขา่ยประกันคุณภาพการศึกษา เปน็การลง
นาม ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กับ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (9.1-8-2) เม่ือ
วันที ่22 มกราคม 2557 เพ่ือร่วมมือกันเปน็
เครือขา่ยการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
พัฒนา ปรับปรุงการด าเนนิงานประกันคุณภาพ
ของหนว่ยงาน เพ่ือความเปน็เลิศ ส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการเผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ เพ่ือความเปน็เลิศของ
หนว่ยงาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนสิิต 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน โครงการ 
หรือ กิจกรรมติดตามและประเมินผลการสร้าง
เครือขา่ย เพ่ือการพัฒนาระบบการปฏบิตัิงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จะ
ส่งเสริมและสนบัสนนุซ่ึงกันและกัน และจากการ
ท าบนัทกึขอ้ตกลง ได้มีโครงการร่วมกัน
ได้แก ่                 
 8.2-1     โครงการเยี่ยมบา้นเครือขา่ย ณ 

9.1-8-2 
ภาพประกอบ
บนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมือ
เครือขา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา 
เปน็การลงนาม 
ระหว่างคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา กับวิทยาลัย
พาณิชยนาวี
นานาชาต ิ เม่ือ
วันที ่22 มกราคม 
2557 
9.1-8-3 ภาพ 
ประกอบโครงการ
เยี่ยมบา้น
เครือขา่ย ณ 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ  
9.1-8-4 ภาพ 
ประกอบโครงการ
เยี่ยมบา้น
เครือขา่ย ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา 
 
 
9.1-8-5 
โครงการ “อบรม
การเขยีนโครงการ
อย่างมีคุณภาพ

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=92
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วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (9.1-8-
3)                   
8.2.2     โครงการเยี่ยมบา้นเครือขา่ย ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (9.1-8-4)                   
8.2.3     โครงการ “อบรมการเขยีนโครงการ
อย่างมีคุณภาพด้วย PDCA”  (9.1-8-
5)                   
8.2.4     โครงการ “การพัฒนากระบวนการ
ท างานด้วย Lean Government ส าหรับการ
ใหบ้ริการงานสนบัสนนุ”  (9.1-8-6) 
8.3  โครงการ “การจัดการความรู้ ระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา” (9.1-
8-7) เม่ือวันที ่ 
1 เมษายน 2557 จัดโครงการ การจัดการความรู้ 
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
การศึกษา   โดยมีคุณวัชระ ค ามูลศรี 
นกัวิชาการศึกษา ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา 
เปน็วิทยากร เพ่ือใหบ้คุลากรมีความรู้ความ
เขา้ใจระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ
การศึกษา และเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชนใ์นการปฏบิตัิงานของตน   
8.4  การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหดิล 
(9.1-8-8)  โดยมีผู้บริหาร อาจารย ์และบคุลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขา้ร่วมในคร้ังนี้ 
ในส่วนของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มี
ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ และนางสาวสายชล เต็ม
พร้อม เขา้ร่วมดูงานในคร้ังนี้ด้วย รายละเอียด
ของการศึกษาดูงาน เปน็การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ และตอบขอ้ซักถาม
ต่าง  ๆเพ่ือน าไปใช้ประโยชนแ์ละน าไปปรับใช้ใน
งานประกันคุณภาพ ตลอดจนได้รับนโยบายและ
นวัตกรรมที่ดีของมหาวิทยาลัยมหดิลอีกทาง

ด้วย PDCA 
9.1-8-6 
โครงการ “การพัฒนา
กระบวนการท างาน
ด้วย Lean 
Government ส าหรับ
การใหบ้ริการงาน
สนบัสนนุ”   

 

9.1-8-7ภาพ 
ประกอบโครงการ 
“การจัดการ
ความรู้ ระบบ
สารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9.1-8-8 
บนัทกึเชิญเขา้
ศึกษาดูงาน ณ 
มหาวิทยาลัยมหดิ
ล   
9.1-8-9 บนัทกึ
เชิญประชุม/อบรม
ด้านประกัน
คุณภาพ  
9.1-8-10 ภาพการ
ตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 2555 
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หนึ่งด้วย นอกจากนี ้บคุลากรของวิทยาลัยฯ ยัง
ได้เขา้ร่วมกิจกรรมการประเมินฯ ทั้งในระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย เช่น การเขา้ร่วมอบรม
ด้านประกันคุณภาพ (9.1-8-9)  ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินฯ (9.1-8-10)   ได้รับการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมทั้ง
ใหข้อ้มูลต่าง  ๆที่เกี่ยวขอ้งกับการประเมินฯ หาก
คณะกรรมการต้องการสอบถามเพ่ิมเติม  

 
 

  9 มีแนวปฏบิตัิที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนว่ยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ใหห้นว่ยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์ 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวปฏบิตัิที่ดี
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
การจัดท าคู่มือตัวบง่ช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา ปี 2554-2555 
(9.1-9-1) แจกใหก้ับทกุหนว่ยงานที่มีการเรียน
การสอน ในส่วนวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ได้ปฏบิตัิตามคู่มือดังกล่าว และแจกใหผู้้บริหาร
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือน าไปพิจารณา วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติมีการจัดท ากระบวนการ
ประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
และได้เผยแพร่ใหบ้คุลากรทกุคนภายใน
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้รับทราบและ
ถือปฏบิตัิ (9.1-9-2) ทั้งนี ้วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
หนว่ยงานภายนอกที่เขา้มาศึกษาดูงาน 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยเม่ือวันที ่31 
มีนาคม 2557 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ใหก้ารต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากประเทศ
ประเทศเดนมาร์ก Aarhus School of 
Technical and Marine Engineering, 
Denmark. ซ่ึงมีอาจารย์และนกัเรียนเขา้ร่วมดู
งานในคร้ังนี ้จ านวน 28 คน (9.1-9-3) และ
เผยแพร่กิจกรรม โครงการต่าง  ๆที่วิทยาลัยฯ 
จัดท าขึ้นทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
www.imc.src.ku.ac.th (9.1-9-4) เพ่ือให้

9.1-9-1คู่มือตัว
บง่ช้ีและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายในส าหรับ
คณะวิชา ปี 2554-
2555 
9.1-9-2 
กระบวนการ
ประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ  
9.1-9-3 
ภาพประกอบ
การศึกษาดูงาน 
วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ  
9.1-9-4 
www.imc.src.ku.
ac.th  
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หนว่ยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชนต์่อไป  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

7 ขอ้ 9 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปา้หมาย 

9 ขอ้ 9 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

9 ขอ้ 9 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบง่ช้ีท่ี ๙.๑๕   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน    
ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
หมายเหตุ - 
เกณฑ์มาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยืนยันของ
สถาบนั 

 
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=4.391/
จ านวนป ี=1ป)ี=4.391 
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ผลการด าเนินงาน  

-           คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2554  ได้ 4.29 

-           คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2555  ได้ 4.45 

-           คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา 2556  ได้ 4.29 

รายการหลักฐาน 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2554 
15-1-2 รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2555 
15-1-3 รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

คะแนน 4.00 - 0.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4.00 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=4.391/จ านวนป ี=1ป)ี=

4.391 

4.39 บรรลุเปา้หมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4.00 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=4.200/จ านวนป ี=1

ป)ี=4.200 

4.20 บรรลุเปา้หมาย 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3624;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3624;&
http://http/www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-8-3%20&#3624;&
http://http/www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-8-3%20&#3624;&
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 9 

จุดแข็ง : -       ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพมีความมุ่งม่ัน และความตั้งใจในการด าเนนิการประกันคุณภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดท่ีควรพัฒนา :     

1.     ควรพัฒนาทมีงานเพ่ือสนบัสนนุงานด้านประกันคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
  

วิธีปฏบิตัิท่ีดี/นวัตกรรม(ถา้มี) :  - 
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องค์ประกอบท่ี  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  
 
องค์ประกอบท่ี  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์ 
ตัวบง่ช้ีท่ี ๑.๑๖.๑   ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอัตลักษณ์ 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏบิตัิได้ ๑ ขอ้      ปฏบิตัิได้ ๒ ขอ้       ปฏบิตัิได้  ๓ ขอ้        ปฏบิตัิได้  ๔ ขอ้         ปฏบิตัิได้ ๕ ขอ้ 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏบิตัิงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบนั โดยได้รับการเหน็ชอบจากสภา
สถาบนั  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการจัดท า
แผนปฏบิตัิการ ปงีบประมาณ 2556-2559 
(16.1-1-1) และการจัดท าโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมโครงการ ตาม
แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ 
2556 (16.1-1-1(1)   และน าเสนอรายงาน
ผลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
กิจกรรมโครงการ ตามแผนปฏบิตัิราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2556 (16.1-1-
2)  เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ (16.1-
1-3)  

16.1-1-1 
16.1-1-1(1) 
แผนปฏบิตัิการ 
ปงีบประมาณ 2556-
2559 
แผนปฏบิตัิการ
ประจ าปงีบประมาณ 
2556 
16.1-1-2 
เล่มปดิโครงการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/
โครงการ เม่ือวันที ่29-
30 ตุลาคม 2555 
16.1-1-3 
รายงานการประชุม 
กรรมการประจ าคณะ 

 
  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3634;&
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  2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบคุลากรในการปฏบิตัิตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบรูณ์  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท า
แผนปฏบิตัิการประจ าปคีรบ 7 ด้าน ได้แก่ 
แผนด้านการจัดการศึกษา แผนด้านการ 
วิจัย แผนด้านการบริการวิชาการ แผนด้าน
การบริหารและการเงิน แผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน แผนด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแผนด้าน
บคุลากร ซ่ึงในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียด
อย่างชัดเจนใหเ้หน็ถึงแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม น าไปสู่การจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าป ีซ่ึงยืนยันความเปน็
ระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอน
ภารกิจลงสู่การปฏบิตัิได้อย่างชัดเจน ทั้งนี ้
การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆนั้น วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติมีหลักการในการให้
คณาจารย ์บคุลากร และนสิิต ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง  ๆเพ่ือใหเ้ปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น พิธีแต่งเคร่ืองแบบและ
ประดับเคร่ืองหมายช้ันป ี(16.1-2-1) 
โครงการ “บ าเพ็ญประโยชนใ์นวันทอดกฐิน 
(16.1-2-2) งานวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (16.1-2-3) 
และ โครงการ “งานประกันคุณภาพส าคัญ
ต่อองค์กรอย่างไร” (16.1-2-4) เปน็ต้น  

16.1-2-1 
ภาพประกอบพิธีแต่ง
เคร่ืองแบบและประดับ
เคร่ืองหมายช้ันป ี 
16.1-2-2 
เล่มปดิโครงการ
บ าเพ็ญประโยชนใ์นวัน
ทอดกฐิน 
16.1-2-3 
ภาพประกอบงานวัน
คล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ
16.1-2-4 

ภาพประกอบโครงการ 
“งานประกันคุณภาพ
ส าคัญต่อองค์กร
อย่างไร” 

  

  3 ผลการประเมินความเหน็ของบคุลากร 
เกี่ยวกับการปฏบิตัิงานของสถาบนัที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕  

กองแผนงานจัดท าสรุปผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ประจ าป ี2556 ผลการ
ประเมินของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ในส่วนของบคุลากรระดับ
คะแนน 4.20 และนสิิต ระดับคะแนน 3.76 
(16.1-3-1)  

16.1-3-1 

สรุปผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์  
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าป ี

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=125
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3585;&
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2556 ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ 

  
 

  4 ผลการด าเนนิงานก่อใหเ้กิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชนแ์ละ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม  

4.1     โครงการพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อ
ใหชุ้มชน มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ังทะเล โดยมี
นากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็
วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม 
กลุ่มตีมีดกรีดยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม 
กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงานเครือขา่ย
องค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมี
ผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆใหค้วามสนใจเปน็
อย่างมาก (16.1-4-1)   
4.2     โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน กลุ่มเปา้หมาย
เปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการ
อนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาดเตยงาม 
หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหบี จ.
ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการัง
ตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับความรู้
จากการน าปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือให้

16.1-4-1 
ภาพประกอบโครงการ
พลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 
16.1-4-2 
ภาพประกอบโครงการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” 
16.1-4-3 
เล่มปดิโครงการ
บ าเพ็ญประโยชนใ์นวัน
ทอดกฐิน 
16.1-4-4 
ภาพประกอบโครงการ 
Freshy รักษโ์ลก 
(Freshy for Earth) 

  

http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=106%20
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เยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการ
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล (16.1-4-2)  
4.3    โครงการ “บ าเพ็ญประโยชนว์ัน
ทอดกฐิน” วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา ได้เหน็ถึงความส าคัญของการ
เสริมสร้างใหน้สิิตมีจิตใจที่ดีงาม รู้จักการ
เสียสละ บ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสังคม จึงจัด
โครงการเปน็ประจ าทกุปี ณ วัดพิบลูสัณห
ธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ โดยใหน้สิิตมีส่วน
ร่วมในการช่วยงาน ตั้งแต่การเตรียมงานจน
เสร็จส้ิน  26 – 27 ตุลาคม  2556  (16.1-4-
3)  
4.4 โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for 
Earth) เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 
เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก จึงได้จัดโครงการนี้
เพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญ
ของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษา
ส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชนบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป (16.1-4-4)  

  5 ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  

- - 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

3 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
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ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์ 
ตัวบง่ช้ีท่ี ๑.๑๗   ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏบิตัิได้ ๑ ขอ้      ปฏบิตัิได้ ๒ ขอ้       ปฏบิตัิได้  ๓ ขอ้        ปฏบิตัิได้  ๔ ขอ้         ปฏบิตัิได้ ๕ ขอ้ 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏบิตัิงานที่
สอดคล้องกับจุดเนน้ จุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนั โดยได้รับการ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนั  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการจัดท า
แผนปฏบิตัิการ ปงีบประมาณ 2556-2559 
(17.1-1-1) และการจัดท าโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมโครงการ ตาม
แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ 
2556 (17.1-1-1(1) และน าเสนอรายงานผล

17-1-1แผนปฏบิตัิการ 
ปงีบประมาณ 2556-
2559 
17-1-1(1)แผนปฎบิตัิ
การประจ าป ี2556 
17-1-2ภาพประกอบ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3634;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=20
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โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม
โครงการ ตามแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556-2559 (17.1-1-
2) แลเ เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ (17.1-
1-3)  

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/
โครงการ เม่ือวันที ่29-
30 ตุลาคม 2555 
17-1-3รายงานการ
ประชุม กรรมการ
ประจ าคณะ 

  

  2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบคุลากรในการปฏบิตัิตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบรูณ์  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท า
แผนปฏบิตัิการประจ าปคีรบ 7 ด้าน ได้แก่ 
แผนด้านการจัดการศึกษา แผนด้านการ
วิจัย แผนด้านการบริการวิชาการ แผนด้าน
การบริหารและการเงิน แผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน แผนด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแผนด้าน
บคุลากร ซ่ึงในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียด
ไว้อย่างชัดเจนใหเ้หน็ถึงแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม น าไปสู่การจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าป ีซ่ึงยืนยันความเปน็
ระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอน
ภารกิจลงสู่การปฏบิตัิได้อย่างชัดเจน ทั้งนี ้
การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆนั้น วิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติมีหลักการในการให้
คณาจารย ์บคุลากร และนสิิต ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง  ๆเพ่ือใหเ้ปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น พิธีแต่งเคร่ืองแบบและ
ประดับเคร่ืองหมายช้ันป ี(17-2-1) โครงการ 
“บ าเพ็ญประโยชนว์ันทอดกฐิน”  (17-2-2) 
และงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ (17-2-3) 
และ  โครงการ “งานประกันคุณภาพส าคัญ
ต่อองค์กรอย่างไร” (17-2-4) เปน็ต้น  

17-2-1ภาพประกอบ
พิธีแต่งเคร่ืองแบบและ
ประดับเคร่ืองหมายช้ัน
ป ี 
17-2-2เล่มปดิโครงการ
บ าเพ็ญประโยชนใ์นวัน
ทอดกฐิน 
17-2-3ภาพประกอบ
งานวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ 
17-2-4ภาพประกอบ
โครงการ “งานประกัน
คุณภาพส าคัญต่อ
องค์กรอย่างไร”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3635;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=125
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3585;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=126
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=91
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  3 มีการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนนิการตามจุดเนน้ และ
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถาบนั ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

กองแผนงานจัดท าสรุปผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ประจ าป ี2556 ผลการ
ประเมินของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ ในส่วนของบคุลากรระดับ
คะแนน 4.20 และนสิิต ระดับคะแนน 4.07 
(17-3-1)  

17-3-1สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพ
บณัฑิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าป ี
2556 ของวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ 

  

  4 ผลการด าเนนิงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนัและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนแ์ละสร้าง
คุณค่าต่อสังคม  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เปน็ประโยชนต์่อชุมชน 
สังคม และสร้างคุณค่าใหก้ับคณาจารย์ 
บคุลากร นสิิต และ
สังคม  ดังนี ้                         
4.1      โครงการพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อ
ใหชุ้มชน มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ังทะเล โดยมี
นากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็
วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม 
กลุ่มตีมีดกรีดยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม 
กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงานเครือขา่ย
องค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมี
ผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆใหค้วามสนใจเปน็
อย่างมาก (17-4-1)  

17-4-1ภาพประกอบ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิ
เพ่ือลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 
17-4.2ภาพประกอบ
โครงการโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการังสู่
ทอ้งทะเล” 
17-4-3เล่มปดิโครงการ
บ าเพ็ญประโยชนใ์นวัน
ทอดกฐิน 
17-4-4ภาพประกอบ
โครงการ Freshy รักษ์
โลก (Freshy for 
Earth) 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3585;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3604;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3585;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=75
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4.2   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน กลุ่มเปา้หมาย
เปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการ
อนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาดเตยงาม 
หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหบี จ.
ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการัง
ตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับความรู้
จากการน าปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือให้
เยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการ
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล (17-4-2)    
4.3      โครงการ “บ าเพ็ญประโยชนว์ัน
ทอดกฐิน” วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา ได้เหน็ถึงความส าคัญของการ
เสริมสร้างใหน้สิิตมีจิตใจที่ดีงาม รู้จักการ
เสียสละ บ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสังคม จึงจัด
โครงการเปน็ประจ าทกุปี ณ วัดพิบลูสัณห
ธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ โดยใหน้สิิต มีส่วน
ร่วมในการช่วยงาน ตั้งแต่การเตรียมงานจน
เสร็จส้ิน  26 – 27 ตุลาคม  2556  (17-4-
3)    
4.4 โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for 
Earth) เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 
เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก จึงได้จัดโครงการนี้
เพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญ
ของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษา
ส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชนบริเวณรอบ



รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปกีารศึกษา 2556 หน้าท่ี 216 
 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป  (17-4-4)  

  5 สถาบนัมีเอกลักษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ 

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

2 ขอ้ 3 3.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์ 
ตัวบง่ช้ีท่ี ๕.๑๘.๑   ผลการช้ีน า  ปอ้งกัน  หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ 
ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
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เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
              -      ปฏบิตัิได้ ๑ ขอ้       ปฏบิตัิได้  ๒ ขอ้        ปฏบิตัิได้  ๓ ขอ้         ปฏบิตัิได้ ๔-๕ ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการด าเนนิงานตาม
วงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ (P)  (18.1-1-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั  ได้แก ่ 
1.1   โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (18.1-1-2) 
เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึง
ทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั ร่วมกับวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
และชุมชนแหลมฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม และเพ่ือปลูก
จิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั 
ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน 
ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาต่อไป 
ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับสังคมแล้ว ยังเปน็ความ
ร่วมมือกันของหนว่ยงานภาครัฐ และชุมชนในการท ากิจกรรมใน
คร้ังนี้ด้วย              
1.2     โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน (18.1-1-3) มีผู้เขา้ร่วม
โครงการ 149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ังทะเล โดยมี
นากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็วิทยากรเพ่ือให้
ความรู้“การใช้กลไกลสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองาน
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีด
ยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู เพ่ือให้
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงานเครือขา่ยองค์กรชุมชน 

18.1-1-1แผนปฏบิตัิการ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

18.1-1-2ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นสิิต (โครงการย่อย – 
freshey รักษโ์ลก) 

18.1-1-3เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิ
เพ่ือลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.1-1-4ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” 

  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/1.1-1-1%20&#3634;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=75
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3604;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127
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ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจาก
ชุมชนต่างๆ ใหค้วามสนใจเปน็อย่างมาก 1.3   โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” (18.1-1-4) มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจ
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการอนรัุกษ์
อย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล
หาดเตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ 
เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ และได้รับการฝึก ศึกษา
การปลูกปะการังตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ์ และได้รับความรู้จาก
การน าปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชนได้ตระหนกัถึง
ความส าคัญของการอนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล  โดยในแต่ละ
โครงการได้ด าเนนิการตามแผน (D) ท าการประเมินผลการ (C) 
และได้น าผลการประเมินในแต่ละโครงการมาพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือใหก้ารด าเนนิการของโครงการใหด้ียิ่งขึ้นต่อไป (A)  

  2 บรรลุเปา้หมายตาม
แผนประจ าปไีม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐  

   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการด าเนนิการบรรลุ
เปา้หมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ได้แก ่
 2.1     โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (18.1-2-
1)  
2.2    โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน (18.1-2-2)  
2.3   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” (18.1-2-3)  

18.1-2-1เล่มปดิ
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นสิิต (โครงการย่อย – 
freshey รักษโ์ลก) 

18.1-2-2เล่มปดิ
โครงการโครงการ
พลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.1-2-3เล่มปดิ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” 

  
 

http://http/www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3636;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3604;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปกีารศึกษา 2556 หน้าท่ี 219 
 

  3 มีประโยชนแ์ละสร้าง
คุณค่าต่อคนใน
สถาบนั  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ (18.1-
3-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อ
สถาบนั  ได้แก ่ 
3.1   โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (18.1-3-2) 
เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึง
ทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั ร่วมกับวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
และชุมชนแหลมฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม และเพ่ือปลูก
จิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั 
ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน 
ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาต่อไป 
ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับสังคมแล้ว ยังเปน็ความ
ร่วมมือกันของหนว่ยงานภาครัฐ และชุมชนในการท ากิจกรรมใน
คร้ังนี้ด้วย  (18.1-3-2)  
3.2   โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน (18.1-3-4) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 
คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ังทะเล โดยมีนากยกสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กล
ไกลสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีดยางพารา กลุ่ม
ธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงานเครือขา่ยองค์กรชุมชน ณ 
เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจาก
ชุมชนต่างๆ ใหค้วามสนใจเปน็อย่างมาก              
3.3   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” (18.1-3-5) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน กลุ่มเปา้หมาย
เปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ 
“ปะการังกับการอนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จากศุนย์
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาดเตยงาม หนว่ยบญัชาการนาวิก

18.1-3-1แผนปฏบิตัิการ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

18.1-3-2ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นสิิต (โครงการย่อย – 
freshey รักษโ์ลก) 

 

18.1-3-3เล่มปดิ
โครงการโครงการ
พลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.1-3-4ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00844/&#3604;&
http://www.imc.src.ku.ac.th/slideshow/read_gallery.asp?igallery=127


รายงานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  ปกีารศึกษา 2556 หน้าท่ี 220 
 

โยธิน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้ความรู้ 
และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการังตามแบบฉบบันกั
อนรัุกษ ์และได้รับความรู้จากการน าปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือให้
เยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการอนรัุกษท์รัพยากร
ทางทะเล   

  4 มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชนแ์ละสร้าง
คุณค่าต่อสถาบนั  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ (18.1-
4-1) ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อ
สถาบนั  ได้แก ่ 
4.1   โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy for Earth) (18.1-4-2) 
เนื่องจากวันที ่5 มิถุนายน 2556 เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึง
ทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั ร่วมกับวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
และชุมชนแหลมฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯ ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม และเพ่ือปลูก
จิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั 
ใหน้สิิตได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชายเลน 
ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาต่อไป 
ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท าประโยชนก์ับสังคมแล้ว ยังเปน็ความ
ร่วมมือกันของหนว่ยงานภาครัฐ และชุมชนในการท ากิจกรรมใน
คร้ังนี้ด้วย  
4.2   โครงการพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพ่ือลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน (18.1-4-3)  
มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ัง
ทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็วิทยากร
เพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ 
เพ่ืองานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่ม
ตีมีดกรีดยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู 
เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงานเครือขา่ย
องค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ “บา้น
จ ารุง” และเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมี
ผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆใหค้วามสนใจเปน็อย่างมาก 

18.1-4-1แผนปฏบิตัิการ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

 

18.1-4-2ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นสิิต (โครงการย่อย – 
freshey รักษโ์ลก) 

18.1-4-3เล่มปดิ
โครงการโครงการ
พลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลด
ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.1-4-4ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” 
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4.3        โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาวเรือ “คืนปะการังสู่
ทอ้งทะเล” (18.1-4-4) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ใหค้วามรู้ “ปะการังกับการอนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่
จากศุนย์อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาดเตยงาม หนว่ย
บญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหบี จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและ
ผู้สนใจได้ความรู้ และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูกปะการังตาม
แบบฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับความรู้จากการน าปะการังลงสู่
ทะเล เพ่ือใหเ้ยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการอนรัุกษ์
ทรัพยากรทางทะเล  
 

  5 ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ 

- - 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

- 4 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

องค์ประกอบท่ี  97   องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์ 
ตัวบง่ช้ีท่ี ๕.๑๘.๒   ผลการช้ีน า  ปอ้งกัน  หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ 

ชนิดของตัวบง่ช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
              -      ปฏบิตัิได้ ๑ ขอ้       ปฏบิตัิได้  ๒ ขอ้        ปฏบิตัิได้  ๓ ขอ้         ปฏบิตัิได้ ๔-๕ ขอ้ 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ (18.2-1-1) ซ่ึงมีการจัด
กิจกรรมที่มีประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อ
สถาบนั  ได้แก ่ 
1.1   โครงการพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ใหชุ้มชน (18.2-1-2) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 
149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ัง
ทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กรชุมชนต าบล
เนนิฆอ้ เปน็วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้
กลไกลสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ือ
งานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” และการ
เรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีดยางพารา กลุ่ม
ธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู 
เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จาก
ทมีงานเครือขา่ยองค์กรชุมชน ณ เครือขา่ย
สภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” 
และเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัด
ระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆให้

18.2-1-1แผนปฏบิตัิ
การ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

18.2-1-2เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิ
เพ่ือลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.2-1-3ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” 

18.2-1-4ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (โครงการ
ย่อย – freshey รักษ์
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ความสนใจเปน็อย่างมาก  
1.2   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” (18.2-1-
3) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับ
การอนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จาก
ศุนย์อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาดเตย
งาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหบี 
จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้
ความรู้ และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูก
ปะการังตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับ
ความรู้จากการน าปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือให้
เยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการ
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล  
1.3   โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy 
for Earth) (18.1-1.4) เนื่องจากวันที ่5 
มิถุนายน 2556 เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึง
ทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั 
ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และ
ชุมชนแหลมฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะ
ในพ้ืนที่ปา่ชายเลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือ
ฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯ 
ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม และ
เพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญ
ของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษา
ส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชนบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท า
ประโยชนก์ับสังคมแล้ว ยังเปน็ความร่วมมือ

โลก) 
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กันของหนว่ยงานภาครัฐ และชุมชนในการ
ท ากิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  

  2 บรรลุเปา้หมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมีการ
ด าเนนิการบรรลุเปา้หมายตามแผน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 โดยดูได้จากโครงการ ในขอ้ 
1 ได้แก ่                
 2.1    โครงการพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ใหชุ้มชน (18.2-2-1)                    
2.2    โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” (18.2-2-
2)                    
2.3    โครงการกิจกรรมพัฒนานสิิต 
(โครงการย่อย – freshey รักษโ์ลก) (18.2-
2-3)    

18.2-2-1เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิ
เพ่ือลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.2-2-2ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” 

18.2-2-3ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (โครงการ
ย่อย – freshey รักษ์
โลก) 

  

  3 มีประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน              วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ (18.2-3-1) ซ่ึงมีการ
จัดกิจกรรมที่มีประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อ
สถาบนั  ได้แก ่ 
3.1        โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy 
for Earth) (18.2-3-2) เนื่องจากวันที ่5 
มิถุนายน 2556 เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึง
ทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั 
ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และ
ชุมชนแหลมฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะ
ในพ้ืนที่ปา่ชายเลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือ
ฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯ 

18.2-3-1แผนปฏบิตัิ
การ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

18.2-3-2ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (โครงการ
ย่อย – freshey รักษ์
โลก) 

18.2-3-3เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิ
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ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม และ
เพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญ
ของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษา
ส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชนบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท า
ประโยชนก์ับสังคมแล้ว ยังเปน็ความร่วมมือ
กันของหนว่ยงานภาครัฐ และชุมชนในการ
ท ากิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย    
3.2   โครงการพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ใหชุ้มชน (18.2-3-3) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 
149 คน กลุ่มเปา้หมายเปน็ชุมชนชายฝ่ัง
ทะเล โดยมีนากยกสภาองค์กรชุมชนต าบล
เนนิฆอ้ เปน็วิทยากรเพ่ือใหค้วามรู้“การใช้
กลไกลสภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ือ
งานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” และการ
เรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตีมีดกรีดยางพารา กลุ่ม
ธนาคารปแูสม กลุ่มบา้นปลาธนาคารปู 
เพ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จาก
ทมีงานเครือขา่ยองค์กรชุมชน ณ เครือขา่ย
สภาองค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” 
และเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัด
ระยอง ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆให้
ความสนใจเปน็อย่างมาก             
3.3     โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” (18.2-3-
4) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับ
การอนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จาก

เพ่ือลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.2-3-4ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” 
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ศุนย์อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาดเตย
งาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหบี 
จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้
ความรู้ และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูก
ปะการังตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับ
ความรู้จากการน าปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือให้
เยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการ
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล  

  4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรือสังคม  

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ (18.2-4-1) ซ่ึงมีการจัด
กิจกรรมที่มีประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อ
สถาบนั  ได้แก ่ 
4.1     โครงการ Freshy รักษโ์ลก (Freshy 
for Earth) (18.2-4-2) เนื่องจากวันที ่5 
มิถุนายน 2556 เปน็วันส่ิงแวดล้อมโลก ซ่ึง
ทา่เรือแหลมฉบงั เทศบาลนครแหลมฉบงั 
ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และ
ชุมชนแหลมฉบงั ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะ
ในพ้ืนที่ปา่ชายเลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือ
ฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯ 
ได้เหน็ถึงความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม และ
เพ่ือปลูกจิตส านกึใหน้สิิตเหน็ความส าคัญ
ของภาวะโลกร้อนในปจัจุบนั ใหน้สิิตได้ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน ์เก็บขยะในพ้ืนที่ปา่ชาย
เลน ทา่เรือแหลมฉบงั เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษา
ส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่ชุมชนบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชาต่อไป ซ่ึงนอกจากจะใหน้สิิตได้ท า
ประโยชนก์ับสังคมแล้ว ยังเปน็ความร่วมมือ
กันของหนว่ยงานภาครัฐ และชุมชนในการ
ท ากิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  
4.2     โครงการพลังงานทดแทนจาก

18.2-4-1แผนปฏบิตัิ
การ วิทยาลัยพาณิชย
นาวีนานาชาต ิ

18.2-4-2ภาพประกอบ
โครงการกิจกรรม
พัฒนานสิิต (โครงการ
ย่อย – freshey รักษ์
โลก) 

18.2-4-3เล่มปดิ
โครงการพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิ
เพ่ือลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหชุ้มชน 

18.2-4-4ภาพประกอบ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนชาวเรือ 
“คืนปะการังสู่ทอ้ง
ทะเล” 
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ธรรมชาต ิเพ่ือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ใหชุ้มชน (18.2-4-3)  
มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 149 คน กลุ่มเปา้หมาย
เปน็ชุมชนชายฝ่ังทะเล โดยมีนากยกสภา
องค์กรชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เปน็วิทยากร
เพ่ือใหค้วามรู้“การใช้กลไกลสภาองค์กร
ชุมชนต าบลเนนิฆอ้ เพ่ืองานพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน” และการเรียนรู้กิจกรรม กลุ่มตี
มีดกรีดยางพารา กลุ่มธนาคารปแูสม กลุ่ม
บา้นปลาธนาคารป ูเพ่ือใหผู้้เขา้ร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จากทมีงานเครือขา่ย
องค์กรชุมชน ณ เครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต าบลเนนิฆอ้ “บา้นจ ารุง” และเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมี
ผู้เขา้ร่วมจากชุมชนต่าง  ๆใหค้วามสนใจเปน็
อย่างมาก  
4.3     โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาวเรือ “คืนปะการังสู่ทอ้งทะเล” (18.2-4-
4) มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 99 คน 
กลุ่มเปา้หมายเปน็เยาวชน - ผู้สนใจในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก ใหค้วามรู้ “ปะการังกับ
การอนรัุกษอ์ย่างยั่งยืน” โดยเจ้าหนา้ที่จาก
ศุนย์อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลหาดเตย
งาม หนว่ยบญัชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหบี 
จ.ชลบรีุ เพ่ือใหเ้ยาวชนและผู้สนใจได้
ความรู้ และได้รับการฝึก ศึกษาการปลูก
ปะการังตามแบบฉบบันกัอนรัุกษ ์และได้รับ
ความรู้จากการน าปะการังลงสู่ทะเล เพ่ือให้
เยาวชนได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการ
อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล  

  5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ 

- - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่แล้ว 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

- 4 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนีี้ 

เปา้หมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเปา้หมาย 

4 ขอ้ 4 5.00 บรรลุเปา้หมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบท่ี 97 
จุดแข็ง : - 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดท่ีควรพัฒนา : - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
วิธีปฏบิตัิท่ีดี/นวัตกรรม(ถา้มี) :  - 
 
 
 
 


