




ในยุคปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัมกัเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพ เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและ

สารสนเทศทีเ่ขา้มามีบทบาทส าคญัในการด ารงชีวติประจ าวนัของมนุษย์ การที่จะท า

ใหม้นุษย์เราอยู่รอดไดใ้นสงัคมปัจจุบนั มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งพัฒนา

คณุภาพของมนุษยใ์นทกุๆ ระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่

มีส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ใหมี้ความรู ้

ความสามารถ และทกัษะในการด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขพรอ้มรบักบั

การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดา้น  สถาบนัการศึกษาถือวา่เป็นสถาบนัที่มีความส าคญั

ในการเป็นแหล่งพฒันาคนใหมี้ความรูอ้อกไปใชช้ีวติในสงัคม การจดัการศึกษาเพ่ือ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเป็นเรื่องจ าเป็นที่สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการ โดย

จะตอ้งใหก้ารศึกษาทีมี่คณุภาพแก่เด็กและและเยาวชน เพ่ือที่จะท าใหศ้กัยภาพที่มีอยู่

ในตวัผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเต็มศกัยภาพ รูจ้กัคิดวเิคราะห ์รูจ้กั

แกปั้ญหา มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์รูจ้กัเรียนรูส้ิ่งที่อยูร่อบ ๆ ตวัไดด้ว้ยตนเอง

และสามารถปรบัตวัใหท้นักบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

มีจริยธรรม คุณธรรม รูจ้กัพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่าง

เป็นสุข ซึง่สถาบนัการศึกษาจะสามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายดงักลา่วได ้หาก

สถาบนัการศึกษานัน้ ใหค้วามส าคญักบัการประกนัคณุภาพการศึกษา

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา มุ่งมัน่ที่จะพัฒนาคุณภาพดา้นการศึกษาของศูนยฝึ์ก

พาณิชยน์าว ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานระดบัชาติและระดบัสากลตอ่ไป... 



จากช่วงเดือนที่ผ่านมา ตามที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

ไดท้ าการขอรบัการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจประเมินจากภายนอก และภายในสถาบนั ซึ่งจาก

การตรวจประ เ มิน ทางคณะกรรมการฯ ได ้ให ้

ข ้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให ้ดี ข้ึ น ตาม

มาตรฐานหรือดีกว่าที่มาตรฐานของ สกอ. ก าหนด

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา จึงถือโอกาสน้ีเพ่ือใหผู้บ้ริหาร

หรือบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได ้แสดง

วิส ัยท ัศน์ หรือแนวทางเ ก่ียวกับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เพ่ือที่จะน ามา

ปรับใช ้ให ้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีใหมี้คุณภาพ

และตรงกบับริบทของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวีมากข้ึนกว่า

การประเมินที่ผ่านมา ในโอกาสน้ี กลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา ไดร้บัเกียรติจาก นายธนรุจ โรจน์มานะ

วงศ์ รกัษาราชการแทนหวัหนา้กลุ่มวิชาการเดินเรือ

ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การน าระบบบรหิารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015 เขา้มาใชใ้นระบบการศกึษา

ค าตอบ : ในมุมมองความคิดของผม ผมคิดวา่ ระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นแนว

ปฏิบติัเพ่ือเป็นกรอบในการท างานใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานใหก้บั

บุคลากรในองคก์ร

และในส่วนของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ก็เป็นกรอบ

ดา้นการจดัการศึกษา การบริหารจดัการเพ่ือใหก้ารศึกษาเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งท ัง้สอง

ระบบน้ี สามารถ Implementation ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ

องคก์รได ้และจะท าใหก้ารด าเนินงานรวมถึงการจดัการศึกษา

ขององคก์รมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

แต่ท ัง้น้ี เรื่องของการส่ือสารองคก์ร และเรื่องการบริการจดัการ

ทรัพยากรบุคคล สอง ส่ิง น้ี เ ป็นส่ิงส าค ัญที่องค์กรควรให้

ความส าคญัเป็นอยา่งย่ิง เน่ืองจากการส่ือสารองคก์รจะท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งตรงกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงาน 

ซึ่งจะท าใหผ้ลการปฎิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์คุณภาพ

ตามที่ผู ้บริหารได ้ก าหนดไว ้ในระบบบริหารงานคุณภาพ 

สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษา ที่เน้นในเรื่องของกระบวนการตามวงจร

PDCA  และในดา้นของการบริหารทรพัยากรบุคคล องคก์รควร

มีการส่งเสริมในด้านของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

เน่ืองจาก บุคลากรมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการต่างๆ 

องคก์รจงึควรใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรม พฒันาทกัษะต่างๆ 

เ พ่ือให ้เกิดการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช ้ ในการ

ปฏิบตัิงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสรา้งใหแ้ต่ละบุคคลเกิด

ทศันคติที่ดีต่อองคก์ร ตลอดจนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของ

ตนเอง เพ่ือนรว่มงานและองคก์รตอ่ไป
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การประชมุคณะกรรมการจดัท ามาตรฐาน

ความโปร่งใสกรมเจา้ท่า

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 วา่ทีร่อ้ยโท นท ีศรีมะกล า่ ผูแ้ทนศูนยฝึ์กพาณิชย-์

นาวี ไดเ้ขา้ประชุมร่วมกบัคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานความโปร่งใส

กรมเจา้ทา่ ครัง้ที่ 1/2562 ณ หอ้งประชุมป่าสกั กรมเจา้ท่า โดยการ

ประชุมดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการชี้แจงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และจดัท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของกรมเจา้ทา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 พรอ้ม

ทัง้ทบทวนแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ

กรมเจา้ทา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผูเ้ขา้รว่มการประชุมตาม

ค าส ัง่กรมเจา้ท่า ท่ี 692/2561 เรือ่ง แต่งต ัง้คณะกรรมการจดัท า

มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจา้ท่า

เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจา้ท่าส าเร็จ

ลุล่วงดว้ยความเรียบรอ้ยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการตาม

แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส านกังานคณะกรรมการป้องการและปราบปราม

การทจุริตในภาครฐั (ป.ป.ท.) ก าหนด
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นางสาวอารีรตัน ์จุย้ฮก และนางสาวศิรสัวยา เล้ียงประเสริฐ ไดร้บั

มอบหมายใหเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ "การใชง้านระบบสารสนเทศ

เพ่ือการพิจารณา ความสอดคลอ้งของหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (CHE 

Curriculum Online : CHECO) ณ หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์

สถาบนัการบินพลเรือน โดยมี พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผูว้่าการ

สถาบนัการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

โดยในการอบรมครัง้น้ี สถาบนัการบินพลเรือนไดเ้ชิญวิทยากรมา

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นางสาวนุชนภา

รื่นอบเชย ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานและประเมินผล (สมอ.) มาบรรยาย

ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั "การปรบัเปล่ียนแนวทางการพิจารณาความสอดคลอ้ง

ของหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมติัหรือการใหค้วามเห็นชอบ

จากสภาสถาบนัอุดมศึกษา) การปรบัเปล่ียนแนวทางการพิจารณาความ

สอดคลอ้งของหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

การปรบัเปล่ียนวธีิการพิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสูตรจาก

ระบบ manual ไปสูร่ะบบ Online ทีส่อดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษา

ไทย 4.0 ท าใหบุ้คลากรของสถาบนัอุดมศึกษาสามารถน าเสนอ

ขอ้มูลหลกัสูตรไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผา่นระบบ CHECO มีประสิทธิภาพ 

และทนัเวลา และเพ่ือใหก้ารเผยแพรข่อ้มูลหลกัสูตรสูน่กัเรียน นิสิต

นกัศึกษา ผูป้กครอง และผูท้ี่สนใจทัว่ไปสามารถสืบคน้ขอ้มูลก่อน

ตดัสินใจเขา้ศึกษาในหลกัสูตรไดอ้ยา่งครบถว้นทกุหลกัสูตรและทนั

กอ่นการเขา้ศึกษา

ในการอบรมครัง้น้ี ไดมี้การทดลองปฏิบตัิงานจริง การกรอก

ข้อมูลใน "ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

ระดบัอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพ่ือให ้

เห็นขัน้ตอนวธิีการด าเนินการกรอกขอ้มูลในระบบไดช้ดัเจนข้ึน
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ปรกึษาเรือ่งการจดัท า

ผลงานทางวิชาการ

วนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2561 นางภาวนา พงศป์ริตร พรอ้ม

ดว้ยเจา้หน้าที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา จ านวน 3 คน 

ไดเ้ดินทางเขา้พบ นายวิรชั คารวะพทิยากุล ทีป่รึกษาคณบดี

คณะโลจิสติกส์ เพ่ือขอค าปรึกษาเรื่องหลกัสูตรการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ไดแ้ก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลกัสูตร 5 ปี) และหลกัสูตร

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

(หลกัสูตร 5 ปี) ซึ่งเป็นหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561

ณ หอ้งประชุมคณะโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยับูรพา โดยการ

ปรึกษาดงักล่าว เป็นการปรึกษาเก่ียวกบัการจดัท าผลงาน

ทางวิชาการ เพ่ือใชใ้นการประกอบการน าเสนอหลกัสูตร

ปรบัปรุง ทัง้ 2 หลกัสูตร ตอ่สภามหาวทิยาลยับูรพา โดยใน

การพูดคุยครัง้น้ี ทางที่ปรึกษาคณบดีฯ ไดเ้ขา้ใจปัญหาที่

เกิดข้ึนเป็นอย่างดี และพรอ้มที่จะใหก้ารช่วยเหลือศูนยฝึ์ก

พาณิชยน์าวี ในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งตอ่ไปอีกดว้ย

ในการน้ี ที่ปรึกษาคณบดีฯ ยงัไดใ้หแ้นวทางในการจดัท าและ

น าเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือใชใ้นการตรวจประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ทัง้ระดบัหลกัสูตรและระดบัสถาบนั ประจ าปี

การศึกษาต่อไป ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ศูนยฝึ์กพาณิชย์

นาวีจะน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินงานการประกนั

คุณภาพการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภาย

ในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

การประชมุสรปุงาน

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน
วนัท่ี 5 พฤศจกิายน 2561 นางภาวนา พงศป์ริตร หวัหนา้

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ไดจ้ดัประชุมกลุ่มฯ เพ่ือทบทวน 

สรุปงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการประชุม ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน รวมถึงรบัฟัง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ที่ในกลุ่มฯ เพ่ือการ

ปรบัปรุงพฒันาในการด าเนินงานครัง้ถดัไป และไดมี้การ

ประชุมร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน และแบ่งหนา้ที่การ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ในเดือน

พฤศจิกายน 2561 โดยแผนการด าเนินงานที่จะเกิดข้ึนใน

เดือนพฤศจกิายน 2561 ไดแ้ก่

- การตรวจเพ่ือการรบัรองระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015 จากหน่วยงานตรวจรบัรองระบบ 

UKAS:GLOBAL/KMUTT

- แต่งตัง้คณะกรรมการรบัขอ้รอ้งเรียนของกลุ่ม/ฝ่าย 

ในศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี

- การบนัทึกขอ้มูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดบัหลกัสูตร และระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 

2560 ผ่านระบบ CHEQA Online (Commission on Higher 

Education Quality Assessment online system)

ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- ส ารวจสถานที่เพ่ือการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการ

ประกนัคณุภาพการศึกษา ครัง้ที ่11 ณ จงัหวดักาญจนบุรี

อย่างไรก็ตาม การประชุมกลุ่มฯ ส่ิงที่ส าคญัตามที่หวัหนา้

กลุ่มมาตรฐานการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัคือ "การพูดคุย" 

มากกว่า "การประชุมที่เป็นทางการ" ใหเ้จา้หน้าที่ของ

กลุ่มฯ ไดก้ล ้าแสดงความคิดเห็นในการท างานต่างๆ

รว่มกนัมากข้ึน
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ว ัน ท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 นางสาวอารีร ัตน์ จุ ย้ฮก นางสาวศิร ัสวยา

เลี้ยงประเสริฐ และนางสาววรรณภา ธิราขนัธ์ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการ

ระดบัชาติ ของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ โดยในการประชุมดงักล่าว เป็นการประชุมวิชาการในหวัขอ้ “สมศ. 

กา้วสูปี่ที ่๑๙ และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค ๔.๐” (Toward the 

19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0) 

เพ่ือประสานพลงัความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยยุค 4.0 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา หรือ สมศ. ยึดแนวคิดตามนโยบายของ

รฐับาลที่มีความมุ่งมัน่ในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 

4.0” มาใช ้เพ่ือผลกัดนัประเทศใหห้ลุดพน้จากประเทศทีมี่รายไดป้านกลางไปสู่

ประเทศทีมี่รายไดสู้ง ซึ่งการพฒันาประเทศให้

ย ัง่ยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ไดน้ั้น

จ าเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนที่ท าใหผู้เ้รียน

สามารถ น าองคค์วามรูท้ี่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

บนโลกน้ีมาบูรณาการเชิงสรา้งสรรค์ เพ่ือ

พัฒนาเป็นนวตักรรมต่างๆ มาตอบสนอง

ความตอ้งการของสงัคมในปัจจบุนั

ส าหรบันโยบายและหลกัการบริหารงานของ

คณะกรรมการบริหาร สมศ. เน้นความ

ร่วมมือในการท างานของบุคลากรภายใน

องคก์ร ความรว่มมือของหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 

เพ่ือพฒันาระบบการประเมินคณุภาพภายนอก

ทัง้ดา้นองคป์ระกอบ และประเด็นการพิจารณา 

และผูป้ระเมิน ใหมี้คุณภาพสอดคลอ้งและเป็น

ประโยชน์ร่วมกันกับการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

ทั้ง น้ี  ส าหรับกรอบแนวทางการประเมิ น

คณุภาพภายนอกรอบส่ี สมศ. จะพิจารณาจาก

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบ

การประกนัคุณภาพภายนอกในดา้น 1. ความ

เหมาะสม 2. ความเป็นไปได ้3. ความเชื่อถือ

ได ้ของกระบวนการด าเนินงานตามเป้าหมาย

ที่ ส ถ าน ศึกษาก า หนด  ตามบริ บทขอ ง

สถานศึกษา สอดคล้องกับแผนการศึกษา

แหง่ชาติ และนโยบายหรือจดุเนน้ของตน้สงักดั 

ที่สะท ้อนคุณภาพของการบริหารจ ัดการ 

กร ะบวนการจ ัดการศึ กษา  การพัฒนา

ผลสมัฤทธ์ิ และคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์อง

ผูเ้รียน และความพรอ้มของปัจจยัพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

ดว้ยตอนเองอย่างต่อเน่ือง เป็นการตรวจสอบ

เชิงยืนยนัผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

โดย สมศ. จะไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้ึน

ใหม่ แต่เป็นการประเมินคุณภาพภายนอก

ตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน
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วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ไดจ้ดั

ประชุม ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review : 

MR) ตามระเบียบปฏิบตัิงานของกลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

QP-EDS-02 ซึ่งไดก้ าหนดไวว้า่ใหมี้การจดัประชุมทบทวน

โดยฝ่ายบริหารข้ึนภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ และเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 

2015 ขอ้ 9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งการประชุมครัง้น้ี 

เป็นการประชุมประจ าภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2560

การประชมุ Management Review คอือะไร?

การทบทวนคือ การมองซ า้ การมองยอ้น การมองอีกครัง้

ในมุมที่แตกต่าง เป็นการพิจารณาใหม่ คิดใหม่ ไตร่ตรอง

ใหม่ การทบทวนจึงไม่ใช่การมองปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือ

แกไ้ข แต่เป็นการมองปัญหาโดยการมองยอ้นกลบัไป ใน

อดีต ในหว้งเวลาที่สนใจ เพ่ือดูแนวโนม้ สาเหตุ ต่างๆ ซึ่ง

เป็นระบบเพ่ือให ้ผูบ้ริหารระดบัสูง ก าหนดวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย นโยบาย และท าใหส่ิ้งที่ตนเองก าหนด บรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย นโยบาย ทีก่  าหนดไว ้หากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเป็นผูก้ าหนด นโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายไว ้

ผูบ้ริหารระดับสูงจึงจ าเป็นต้องเอาใจใส่ สนใจในการ

ทบทวนระบบทีส่ง่ผลใหไ้ดต้ามทีผู่บ้ริหารก าหนด

"วตัถุประสงคด์า้นคุณภาพ“

จากการประชุมดงักล่าว ทีป่ระชุมไดร้ว่มกนัพิจารณาผลการ

ด าเนินงานตามวตัถุประสงคค์ณุภาพของปีการศึกษา 2560

จากการพิจารณาวตัถุประสงคค์ุณภาพประจ าปีการศึกษา 

2560 จ านวน 6 กิจกรรม 24 ตวัชี้ วดั ยงัไม่ถึงรอบการ

ด าเนินงาน 1 ตวับ่งชี้  พบวา่ ในปีการศึกษา 2560 มีผล

ด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์คุณภาพ 

จ านวน 23 ตวัชี้วดั จาก 24 ตวับ่งชี้  คิดเป็นรอ้ยละ 95.83

ของตวัชี้วดัท ัง้หมด ในส่วนของการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข

วตัถุประสงคค์ุณภาพและเป้าหมายของการด าเนินงานของ

ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี ในปีการศึกษา 2561 ในการทบทวน

โดย ฝ่ ายบริ ห าร  ไ ด ้พิ จ ารณาแล ะ มีมติ ให ้ก า หนด

วตัถุประสงคด์า้นคณุภาพ ดงัน้ี
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โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัสถาบนั

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจประเมิน

คณุภาพการศึกษา ระดบัสถาบนั ประกอบดว้ย คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง ประธานกรรมการตรวจประเมิน นางสุมีนา บุญส่ง นางสุวะณา 

ศิลปารตัน์ นายสรวิชณ์ เภาสมบตัิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใน ไดแ้ก ่

นางภาวนา พงศป์ริตร และนายทรงคณุ สาสนะ กรรมการและเลขานุการ เพ่ือตรวจประเมิน

คณุภาพการศึกษา ระดบัสถาบนัของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีประจ าปีการศึกษา 2560

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ 

ประกอบดว้ย (1) การผลิตบณัฑิต (2) การวจิยั (3) การบริการวชิาการ (4) การท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม (5) การบริหารจดัการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดบัสถาบนั ไดร้ายงานผลการตรวจประเมิน และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา

คณุภาพตามแนวทางการด าเนินงานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดงัน้ี

ผลการตรวจประเมิน

จากตารางข้างตน้ จะเห็นว่า ผลการ

ประเมินฯ ระดบัสถาบนัในปีการศึกษา 

2560 อยู่ในระดบั "ดี" มีผลคะแนน 5 

ระดบั โดยรวมอยู่ที่ "3.66" คะแนน ซึ่ง

เ พ่ิม ข้ึนมาจากปีการศึกษา 2559 

(รายละเอียดคะแนนแต่ละองคป์ระกอบ

ตามทีแ่สดงในตาราง)

ข ้อเสนอแนะการด าเนินงานในภาพรวม

1 แสวงหาแนวทางที่จะปรบัปรุงนโยบายการ

คดัสรรบุคลากรสายการสอนใหม้ีจ  านวนมาก

ขึ้ นและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ าหนด

2 ควรรวบรวมข้อมูลสรุปผลการประเมินผล

ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมในภาพรวม และน าเสนอการน าผลการ

ปรบัปรุงตามวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนเพ่ือสามารถ

น าไปพฒันาการจดัโครงการกิจกรรมในคร ัง้ตอ่ไป

3 ในแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบตัิราชการของ

สถาบันควรระบุงบประมาณเพ่ือเป็นทุน

ส าหรบัอาจารย ์นกัวจิยั โดยใหค้รอบคลุมถึง

จ านวนบุคลากรของสถาบนัเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้

4 แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการผลิต

งานวิจยั งานสรา้งสรรค์ และผลงานทาง

วิชาการ ตลอดจนสร ้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือการผลิตและพฒันา

งานวจิยัและผลงานทางวชิาการร่วมกนั เช่น 

บริษัทเรือ ส านักงานคณะกรรมการวิจ ัย

แหง่ชาต ิกองทุนพฒันางานวจิยัอืน่ๆ เป็นตน้
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พาณชิยน์าวี หรอื นกัเดนิเรอื เป็นอาชีพที่มีรายไดค้่อนขา้งไดด้ี 

แต่ก็ตอ้งแลกมาดว้ยอะไรหลายๆ อย่าง เช่น ตอ้งลงเรือเป็น

เวลานานๆ เกือบปี ในการออกเดินเรือท างานแต่ละครัง้ ท าให ้

ตอ้งห่างไกลบา้น ไม่ไดใ้ชช้ีวิตอยู่บนบกเหมือนกบัคนทัว่ๆ ไป

อีกทัง้ยงัตอ้งมีความอดทนสูง ทนต่อความล าบากในทะเล ตอ้ง

พบแรงกดดนัจากวฒันธรรมต่าง ๆ ภายในเรือ เพราะบนเรือ

ล าหน่ึงๆ อาจมีคนชาติอื่นๆ ร่วมท างานดว้ย อาทิ อินเดีย ,

พม่า, ฟิลิปปินส,์ จีน เป็นตน้ แต่โอกาสที่จะสรา้งรายไดน้ั้น

หลายๆ คนก็บอกวา่เป็นที่น่าพอใจ ส าหรบัใครที่สนใจอยากจะ

เรียนด้าน น้ี ลองมาอ่านข้อควรรู ้เ บ้ืองต ้น ไว ้เ ป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจกนัก่อนได ้การเรียนอาชีพพาณิชย์นาว ี

หรือ นกัเดินเรือ ของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี จะแบ่งออกเป็น 2 

ฝ่าย คือ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายชา่งกลเรือ

ฝ่ายเดินเรือ (Deck Department) เนน้ศึกษาหลกัในสาขาวชิา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การเดินเรือ

การเรือ กฎหมายและขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศ การบรรทุกและ

การจ ัดระวาง อุตุ นิยมวิทยา ดาราศาสตร์ อุทกศาสตร ์

การส่ือสารสากล การบริหารงานสงัคม จิตวทิยาและหลกัผูน้ า

เม่ือจบการศึกษาไปแล้ว การท างานของฝ่ายเดินเรือ คือ 

จะรบัผิดชอบทางดา้นการน าเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่าง

ปลอดภยั การบรรทกุ ขนสง่ ขนถ่ายสินคา้ครบและตรงตอ่เวลา 

ต าแหน่งสูงสุดคือ กปัตนัเรือ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5-10 ปี 

บางคนก็เปล่ียนตวัเองมาท างานบนบก เช่น ทา่เรือ, ส านกังาน 

ต าแหน่งระดบัผูบ้ริหาร

ฝ่ายช่างกลเรือ (Engine Department) เน้นศึกษาหนัก

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

เครื่องยนต์และเครื่องจกัรกลเรือ การไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

การต่อเรือและการทรงตัวของเรือ การโรงงานและการ

บริหารงานสงัคม จิตวิทยาและหลักผูน้ าเม่ือจบออกไปการ

ท างานของฝ่ายช่างกลเรือคือ รบัผิดชอบทางดา้นเครื่องยนต์

กลไกที่ใชข้บัเคล่ือนภายในเรือทัง้หมด ใหส้ามารถท างานไดดี้

จนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยั ต าแหน่งสูงสุดคือ ตน้

กลเรือ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5-10 ปี บางคนก็เปล่ียน

ตวัเองมาท างานบนบก เช่น ท่าเรือ , ส านักงาน, อู่ต่อเรือ,

อูซ่อ่มเรือ ต าแหน่งระดบัผูบ้ริหาร

หลั ก สู ต ร นัก เ รี ย น เ ดิ น เ รื อ พ า ณิ ช ย์  ห ลั ก สู ต ร  5 ปี

ผูส้  าเร็จการศึกษา ฝ่ายเดนิเรอื จะไดร้บั 

- ประกาศนียบตัรจากศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี

- ปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยับูรพา : วทิยาศาสตบณัฑิต

สาขาวทิยาการเดินเรือ

- มีสิทธิสมคัรสอบเพ่ือขอรบัประกาศนียบตัรนายประจ าเรือ

ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตนักรอสหรือ

มากกวา่ ของกรมเจา้ทา่

ผูส้  าเร็จการศึกษา ฝ่ายช่างกลเรอื จะไดร้บั 

- ประกาศนียบตัรจากศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี

- ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยับูรพา : วิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ

- มี สิท ธิสมัครสอบเ พ่ือขอรับประกาศนียบัตรรอง

ต้นกลของเรือกลเ ดินทะเลขนาดก าลังขับ เค ล่ือน 

3000 กิโลวตัตห์รือมากกวา่ ของกรมเจา้ทา่
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อาชีพนกัเดินเรือ มีรายไดเ้ริ่มตน้เม่ือเทียบกบัคนท างานบนบกที่มีความรูเ้ทา่เทียมกนั จะมีรายไดสู้งกวา่

อยา่งนอ้ยสองถึงสามเทา่ (20,000 – 40,000 บาท เม่ือเริ่มตน้ท างานครัง้แรก) และอาจจะสูงถึง 40,000 

– 80,000 บาท/เดือน โดยจะเพ่ิมข้ึนตามประสบการณก์ารท างานและต าแหน่งของนกัเดินเรือ ต าแหน่งที่

สูงสุดคือ กปัตนัเรือ ซึง่อาจจะมีรายไดสู้งสุดถึง 100,000 – 180,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว ซึ่งก็ข้ึนอยู่

กบัสายการเดินเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ ่ๆ คือ

สายการเดนิเรอื "สายนอก" รายไดส้งู ห่างไกลครอบครวั

สายการเดินเรือแบบ สายนอก หมายถึง สายการเดินเรือของบริษทันัน้เดินทางรบัส่งสินคา้ต่าง ๆ ทัว่โลก

ไปประเทศต่าง ๆ โดยไม่แวะเขา้เทียบทา่ที่ประเทศไทย เช่น เดินทางระหวา่งญ่ีปุ่น-อเมริกา , แอฟริกา-

ตะวนัออกกลาง–ยุโรป เป็นตน้ ระยะการท างานจะนานเทา่ไรก็ข้ึนอยู่สญัญาครัง้แรกที่เขา้ท างานระหวา่ง

บริษทัเรือ กบัพนกังาน หรือเรียกวา่ Contract (คอน-ทแร็คท) อาจจะเป็น 6 เดือน, 8 เดือน, 12 เดือน 

หรือมากกวา่หน่ึงปีก็แลว้แต่ เม่ือหมด Contract แลว้ จะสามารถพกัผ่อนไดป้ระมาณ 1-2 เดือน และ

ในช่วงพกัผ่อนน้ีสามารถเปล่ียนบริษทัเรือ หรืออบรมหลกัสูตรพิเศษเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะของตวัเอง หรือ

กลบัเขา้ไปท างานทีเ่ดิมได ้

ขอ้เสีย  ของสายนอกคือ ไปท างานเป็นระยะเวลานาน ๆ ห่างไกลครอบครวั เม่ือหมดสญัญาหรือหมด 

Contract แลว้ถึงจะไดก้ลบับา้นมาหาครอบครวั

ขอ้ดี    ของสายนอกคือ ค่าตอบแทนสูง โอกาสสรา้งฐานะความเป็นอยู่ของครอบครวัเร็ว ไดท้่องเที่ยว

และพบเห็นส่ิงใหม่ ๆ ของประเทศตา่ง ๆ

สายการเดนิเรอื "สายใน" รายไดต้ า่กว่า แต่มีโอกาสอยู่กบัครอบครวัมากกว่า

สายการเดินเรือแบบ สายใน หมายถึง สายการเดินเรือของบริษทันัน้เดินทางรบัส่งสินคา้ต่ าง ๆ ไป

ประเทศในแถบใกลเ้คียง และจะตอ้งแวะเขา้เทยีบทา่ทีป่ระเทศไทยอยู่เป็นประจ า เช่น ไทย-สิงคโปร ์, ไทย 

- ฮอ่งกง เป็นตน้ ส าหรบัระยะการท างานของแต่ละคนนัน้ ก็ข้ึนอยู่กบัสญัญาครัง้แรกที่เขา้ท างานระหวา่ง

บริษทัเรือ กบัพนกังาน ชาวเรือสว่นใหญเ่รียกวา่ Contract เหมือนกบัสายนอก

ขอ้เสยี  ของสายในคือ คา่ตอบแทนต า่กวา่สายนอก

ขอ้ด ี   ของสายในคือ มีโอกาสอยูค่รอบครวัมากกวา่สายนอก
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เม่ือเรยีนจบการเดนิเรอื นีค่อื หน่วยงานท่ีพรอ้มรบัเขา้ท างาน

สภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มในการประกอบอาชีพชาวเรือ จดัเป็นอาชีพพิเศษเฉพาะอีกอาชี พ

หน่ึง ซึ่งเม่ือส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์จากศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี และไดร้บั

ประกาศนียบตัรจากกรมเจา้ทา่แลว้ ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทางเรือ 

เชน่

1. หน่วยงานราชการ (ต าแหน่งทีร่องรบัมีจ านวนจ ากดั)

- กรมเจา้ทา่

- กรมศุลกากร

- กรมประมง

2. หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ (ต าแหน่งทีร่องรบัมีจ านวนจ ากดั)

- การทา่เรือแหง่ประเทศไทย

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (สว่นงานทีเ่ก่ียวกบัเรือ)

3. หน่วยงานบริษทัเอกชน (ต าแหน่งงานทีพ่รอ้มรองรบัมีจ านวนมาก)

4. บริษทัเรือตา่ง ๆ ทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศทัว่โลก (ท างานในระดบันายประจ าเรือ)

5. บริษทัตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการเดินเรือ

6. บริษทัทีเ่ก่ียวกบัแทน่ขุดเจาะน า้มนักลางทะเล, กิจการขุดแรใ่นทะเล

7. อูต่อ่เรือและอูซ่อ่มเรือ (ท างานในระดบันายชา่งกล)

8. บริษทัอะไหล่เรือ (ท างานในระดบัวศิวกร)

ขอบคุณภาพถา่ยจากฝ่ายประชาสมัพนัธศู์นยฝึ์กพาณิชยน์าวี

(ทีม่า : https://campus.campus-star.com)
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สิง่ท่ีควรน ามาพจิารณาก่อนตดัสนิใจเลอืกอาชพีชาวเรอืคอื

1. การเมาคล่ืน ถือเป็นเรื่องปกติส าหรบับางคนที่ลงเรือครัง้แรก ๆ แต่ก็มีทางหายหรือคุน้เคยได ้ถา้มีความ

อดทนเพียงพอและมีก าลงัใจในการตอ่สูเ้พ่ือความเป็นชาวเรือ

2. ภยัอนัตราย การคมนาคมทางน า้จะมีความปลอดภยัค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัการคมนาคมทางอื่น 

อนัตรายแทบจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้ไม่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ เรือในปัจจุบันมีขนาดใหญ ่

มีเทคโนโลยีกา้วหนา้จึงท าใหมี้ความปลอดภยัสูง นอกจากน้ี องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ ไดก้ าหนด

มาตรการต่าง ๆ มาควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัภายใตอ้นุสญัญาต่าง ๆ หลายฉบบั รวมไปถึง

มาตรฐานการฝึกอบรมชาวเรือดว้ย ซึ่งท ัว่โลกจะใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงท าใหมี้ความเชื่อมัน่ไดใ้นดา้น

ความปลอดภยั

3. ความรูส้ึกวา้เหว ่จ าเจ เน่ืองจากสงัคมไทยมีความผูกพนักนัแบบครอบครวัมากเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้การท า

อาชีพทีต่อ้งลงเรือไปเป็นระยะเวลานาน อาจะท าใหบ้างคนรูสึ้กคิดถึงบา้น และการอยู่บนเรือนานๆ ก็อาจจะ

ท าใหรู้ส้ึกจ าเจ ตอ้งทนตอ่การตรากตร าในทะเล ตอ้งพบแรงกดดนัจากวฒันธรรมตา่ง ๆ ภายในเรือ เพราะ

บนเรือล าหน่ึงๆ อาจมีคนชาติอื่นๆ รว่มท างานดว้ย อาท ิอินเดีย, พม่า, ฟิลิปปินส,์ จนี เป็นตน้  

แตอ่ยา่งทีก่ล่าวมาตัง้แตข่า้งตน้วา่ เม่ือพิจารณาถึงรายไดท้ีสู่งกวา่อาชีพบนบกในแตล่ะระดบัเดียวกนัประมาณ 2-3 

เทา่ และการทีมี่โอกาสไปเยือนดินแดนของประเทศตา่ง ๆ ตามเสน้ทางที่เรือแวะเขา้จอดเทียบทา่ ท าใหไ้ดเ้ห็นโลก

กวา้งอนัสวยงาม จึงเป็นอาชีพที่ทา้ทาย การเริ่มตน้ท างานตัง้แต่อายุยงันอ้ย และไม่ใชจ้่ายฟุ่ มเฟือยจนเกินไป 

จะสามารถมีเงินเหลือมากพอที่จะตัง้ตวัไดใ้นระยะเวลารวดเร็ว หลงัจากนัน้อาจเปล่ียนไปประกอบอาชีพอื่นที่ชอบ

หรือมีความตอ้งการได ้
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เบอรโ์ทรศพัท์ภายใน มศ.

• 519 คุณขวญั (หมศ.) และคุณลี

• 520 คุณติ๊ก และคุณเรียม

• 522 คุณนที

• 523 คุณปู

สแกนเพือ่ติดตามข่าวเพิม่เติม




