
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจ าปี
การศึกษา 2559 เป็นการด าเนินการตามกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งมีก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้เรียนเชิญคณะกรรมการ
ประ เ มิ น คุณภ าพกา รศึ กษ า ภ าย ใ น  ร ะดั บ อุ ด มศึ กษ า  จ า น วน   6 ท่ า น 
โดย ดร.จุ รี วรรณ มณีแสง ต าแหน่ งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เวสเทิร์น 
เป็นประธานกรรมการ

ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจ าปีการศึกษา 
2559  มีผลการประเมินของคณะกรรมการคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับดี

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ 
ปีการศึกษา 2558 และ 2559
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ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558

เ ม่ื อ สี่ สิ บ ก ว่ า ปี ท่ี แ ล้ ว 
มีสถาบันการศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่งได้
ก่ อตั ง้ ขึ น้  ค่ อ ยๆ  เติบ โตขึ น้  ทีละ เล็ ก
ทีละน้อย ผลิตบุคลากรท่ีมีคณุภาพออกมา
นับพันคนท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือน
กิจการพาณิชยนาวีของไทยให้ก้าวไกล
สู่สากล สถาบันแห่งนีค้ือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี ในยุคสงัคมปัจจุบนั ท่ีมีแต่การแข่งขนัสูง
ในส่วนของสถานศึกษาก็เช่นกัน ท าให้
สถานศึกษาต้องพัฒนาสถาบันของตน
ให้มีคณุภาพ โดยใช้ปัจจยัตา่ง ๆ เช่น ความ
ทัน สมั ย  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  เ ท ค โ น โ ล ยี 
ส่ือการเ รียนการสอน คุณภาพครูและ
บุคลากร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้ บริหาร 
เ ป็น ต้น  ถ้าสถาบัน ใด มี ปัจจัย เหล่ า นี ้
ครบถ้วน ก็จะเป็นท่ีต้องการของผู้ เรียนและ
ผู้ปกครอง จงึจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาก าหนด
มาตรฐานของแต่ละสถาบนั เพ่ือให้ผู้ เรียน
จบออกไป มีคณุภาพและเป็นท่ีต้องการของ
ตลาด ดังนัน้ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และระบบบริหารงานคุณภาพ 
จึง มีบทบาทมากท่ีสุด ท่ีจะท าให้สถาน 
ศึกษาไ ด้ รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นเคร่ือง
ชีว้ดัคณุภาพการศกึษาได้อีกระดบัหนึง่

ภาวนา  พงศ์ปริตร
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ด้านการผลิตบัณฑิต : 
พน.ควรตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาอาจารย์ประจ า ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานในการเรียน
การสอน

ด้านการวจิัย :
พน. ควรเห็นความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณและเงินสนับสนุน เพื่อเป็นทุน
วจิัยส าหรบัอาจารย์และนักวจิยั รวมไปถึงแสวงหาแหลง่ทนุวิจยัจากภายนอก หรือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจนควรพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ไปสู่ความเป็นนักวิจัย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการสร้างองค์ความรู้ในการวิจัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้สามารถ
น าผลงานวิจัยไปใช้ในการขอและก าหนดต าแหน่งทางวชิาการต่อไป

ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจฯ 
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ฉบับที่ 1 ปีที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
เอกลักษณ์ของศูนย์ฝกึพาณิชย์นาวี : "เป็นสถาบันการศกึษาท่ีเป็นผูน้ าการผลิตและพฒันาบุคลากรด้านพาณชิยนาวีของชาติ"



การด าเนินงานเข้าสู่ ISO 9001 : 2015 

เมื่อวันที่ 25–26 มกราคม 2561 และ วันที่ 29–30 มกราคม 2561 คณะที่ปรึกษางานจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 จัดอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพ่ือให้บุคลากรของ พน. ได้ทราบถึงเอกสารของระบบ
ทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ณ อาคารเรียนริมน้ า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

นโยบายคุณภาพ
“กรมเจ้าท่า โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี ให้เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
ใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามของคนประจ าเรือ 

ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008”

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะที่ปรึกษางาน
จัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ได้จัด
สัมมนารับฟั งความคิด เห็นของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย 
หลังด าเนินการจัดท าร่างระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบ
บริหารงานคุณภาพมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารงานของ พน. มากที่สุด
โดยมี  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดี
กรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน  า) เป็นประธาน
กล่าวเปิดการสัมมนาดังกล่าว....
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จาก เม.ย. 60
ที่ปรึกษางานเริ่มเข้าจัดท า
ระบบ ISO 9001:2015

สู่การอบรมหลักสูตร
การตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน IQA 
และสัมมนา

รับฟังความคิดเห็น
องค์กร ในเดือน 

ก.พ. 61

ปี 2560 พน. ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยน 
ISO 9001:2008 เพื่อเข้าสู่ ISO 9001:2015 
โดยได้ด าเนินการถึงขั นตอนการสัมมนา
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการอบรมหลักสูตรการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน IQA จ านวน 4 รุ่น  ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ด าเนินการเสร็จสิ นไป
แล้ว จ านวน 2 รุ่น


