ในยุคปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันมักเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทีเ่ ข้ามามีบทบาทสาคัญในการดารงชีวติ ประจาวันของมนุษย์ การที่จะทา
ให้ม นุ ษ ย์เ ราอยู่รอดได้ใ นสัง คมปั จจุบ นั มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จะต้อ งพัฒ นา
คุณภาพของมนุษย์ในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการศึกษาซึ่งเป็ นรากฐานที่
มี ส าคัญ ต่อ การดาเนิ นชีวิต ของเด็ ก และเยาวชนตลอดจนประชาชน ให้มี ความรู ้
ความสามารถ และทักษะในการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน สถาบันการศึกษาถือว่าเป็ นสถาบันที่มีความสาคัญ
ในการเป็ นแหล่งพัฒนาคนให้มีความรูอ้ อกไปใช้ชีวติ ในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพเป็ นเรื่องจาเป็ นที่สถานศึกษาจะต้องดาเนิ นการ โดย
จะต้องให้การศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพแก่เด็กและและเยาวชน เพื่อที่จะทาให้ศกั ยภาพที่มีอยู่
ในตัวผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รูจ้ กั เรียนรูส้ ่ิงที่อยูร่ อบ ๆ ตัวได้ดว้ ยตนเอง
และสามารถปรับตัวให้ทนั กับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
มีจริยธรรม คุณธรรม รู จ้ กั พึ่ งตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็ นสุข ซึง่ สถาบันการศึกษาจะสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้ หาก
สถาบันการศึกษานัน้ ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่ม มาตรฐานการศึ กษา มุ่ งมัน่ ที่จ ะพัฒนาคุณ ภาพด้านการศึก ษาของศู น ย์ฝึก
พาณิชย์นาวี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลต่อไป...

จากช่วงเดือนที่ผ่านมา ตามที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ได้ทาการขอรับ การตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายใน ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจประเมินจากภายนอก และภายในสถาบัน ซึ่งจาก
การตรวจประเมิ น ทางคณะกรรมการฯ ได้ใ ห้
ข้อ เสนอแนะเพื่ อ พัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของศู น ย์ ฝึ กพาณิ ช ย์ น าวี ใ ห้ดี ข้ ึ น ตาม
มาตรฐานหรื อ ดี ก ว่า ที่ม าตรฐานของ สกอ. กาหนด
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา จึงถือโอกาสนี้เพื่อให้ผูบ้ ริหาร
หรื อ บุ ค ลากรของศู น ย์ ฝึ กพาณิ ช ย์ น าวี ได้แ สดง
วิ ส ัย ทัศ น์ หรื อ แนวทางเกี่ ย วกับ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เพื่อที่จะนามา
ปรับ ใช้ใ ห้ส อดคล้อ งกับ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้มี คุณภาพ
และตรงกับบริบทของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมากขึ้นกว่า
การประเมิ น ที่ ผ่ า นมา ในโอกาสนี้ กลุ่ ม มาตรฐาน
การศึกษา ได้รบั เกีย รติจ าก นายธนรุ จ โรจน์ม านะ
วงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้า กลุ่มวิชาการเดิ น เรือ
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การนาระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา
คาตอบ : ในมุมมองความคิดของผม ผมคิดว่า ระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็ นแนว
ปฏิ บตั ิเพื่อเป็ นกรอบในการทางานให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ บตั ิงานให้กบั
บุคลากรในองค์กร
1

และในส่วนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก็เป็ นกรอบ
ด้านการจัดการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อให้การศึกษาเป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งทัง้ สอง
ระบบนี้ สามารถ Implementation ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กรได้ และจะทาให้การดาเนิ นงานรวมถึงการจัดการศึกษา
ขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
แต่ทงั้ นี้ เรื่องของการสื่อสารองค์กร และเรื่องการบริการจัดการ
ทรัพ ยากรบุ ค คล สองสิ่ ง นี้ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ อ งค์ ก รควรให้
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากการสื่อสารองค์กรจะทาให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อ งตรงกันระหว่างผู บ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ซึ่งจะทาให้ผลการปฎิ บ ตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์คุณภาพ
ตามที่ ผู ้บ ริ ห ารได้ก าหนดไว้ใ นระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ เ น้น ในเรื่ อ งของกระบวนการตามวงจร
PDCA และในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรควร
มี ก ารส่ ง เสริ ม ในด้า นของการพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ก ร
เนื่ อ งจาก บุ ค ลากรมี ค วามสาคัญต่อ การบริหารจัดการต่ างๆ
องค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรม พัฒนาทักษะต่างๆ
เพื่ อ ให้เ กิ ด การน าศัก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คลมาใช้ ในการ
ปฏิ บตั ิงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ล ะบุ คคลเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กรต่อไป

การประชุมคณะกรรมการจัดทามาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ว่าทีร่ อ้ ยโท นที ศรีมะกลา่ ผูแ้ ทนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้เข้าประชุมร่วมกับ คณะกรรมการจัดทามาตรฐานความโปร่ งใส
กรมเจ้าท่า ครัง้ ที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมป่ าสัก กรมเจ้าท่า โดยการ
ประชุมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการชี้แจงการประเมิ นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
และจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 พร้อม
ทัง้ ทบทวนแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กรมเจ้าท่า ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผเู ้ ข้าร่วมการประชุมตาม

คาสัง่ กรมเจ้าท่า ที่ 692/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
เพื่อให้การดาเนินการจัดทามาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่ าสาเร็จ
ลุ ล่ วงด้วยความเรี ยบร้อ ยและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการด าเนิ น การตาม
แนวทางที่ ส านัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้ องการและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กาหนด
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นางสาวอารีรตั น์ จุย้ ฮก และนางสาวศิรสั วยา เลี้ยงประเสริฐ ได้รบั
มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการพิจารณา ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE
Curriculum Online : CHECO) ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
สถาบันการบิ นพลเรือน โดยมี พลเรื อตรี ปิ ยะ อาจมุ งคุณ ผูว้ ่ าการ
สถาบันการบินพลเรือน เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการอบรมฯ
โดยในการอบรมครัง้ นี้ สถาบันการบินพลเรือนได้เชิญวิทยากรมา
จากสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) นางสาวนุ ชนภา
รื่นอบเชย ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและประเมินผล (สมอ.) มาบรรยาย
ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ "การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมตั ิหรือการให้ความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา) การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความ
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สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ
การปรับเปลี่ยนวิธีการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจาก
ระบบ manual ไปสูร่ ะบบ Online ทีส่ อดคล้องกับแนวคิดการศึกษา
ไทย 4.0 ทาให้บุ คลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถนาเสนอ
ข้อมูลหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบ CHECO มีประสิทธิภาพ
และทันเวลา และเพื่อให้การเผยแพร่ขอ้ มูลหลักสูตรสูน่ กั เรียน นิสิต
นักศึกษา ผูป้ กครอง และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปสามารถสืบค้นข้อมูลก่อน
ตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนทุกหลักสูตรและทัน
ก่อนการเข้าศึกษา
ในการอบรมครัง้ นี้ ได้มีการทดลองปฏิบตั ิงานจริง การกรอก
ข้อ มู ล ใน "ระบบพิ จ ารณาความสอดคล้อ งของหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อให้
เห็นขัน้ ตอนวิธีการดาเนินการกรอกข้อมูลในระบบได้ชดั เจนขึ้น

ปรึกษาเรือ่ งการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางภาวนา พงศ์ปริตร พร้อม
ด้ว ยเจ้า หน้า ที่ ก ลุ่ ม มาตรฐานการศึ ก ษา จ านวน 3 คน
ได้เดินทางเข้าพบ นายวิรชั คารวะพิทยากุล ทีป่ รึกษาคณบดี
คณะโลจิสติกส์ เพื่อขอคาปรึกษาเรื่องหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ได้แ ก่ หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี ) และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
(หลักสูตร 5 ปี ) ซึ่งเป็ นหลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบู รพา โดยการ
ปรึกษาดังกล่าว เป็ นการปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาผลงาน
ทางวิช าการ เพื่ อ ใช้ในการประกอบการน าเสนอหลักสู ต ร
ปรับปรุง ทัง้ 2 หลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยบู รพา โดยใน
การพูดคุยครัง้ นี้ ทางที่ปรึกษาคณบดีฯ ได้เข้าใจปั ญหาที่
เกิดขึ้นเป็ นอย่างดี และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไปอีกด้วย
ในการนี้ ที่ปรึกษาคณบดีฯ ยังได้ให้แนวทางในการจัดทาและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการเพื่ อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทัง้ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ประจาปี
การศึกษาต่อไป ซึ่งถือเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีจะนาไปปรับใช้ใ ห้เหมาะสมกับการด าเนิ นงานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย์ฝึ กพาณิ ช ย์น าวี ให้เ ป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ยวกับ การประกัน คุ ณ ภาพภาย
ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

การประชุมสรุปงาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางภาวนา พงศ์ปริตร หัวหน้า
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้จดั ประชุมกลุ่มฯ เพื่ อทบทวน
สรุปงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการประชุม ปั ญหาที่พบในการดาเนินงาน รวมถึงรับฟั ง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาในการดาเนิ นงานครัง้ ถัดไป และได้มีการ
ประชุมร่วมกันวางแผนการดาเนิ นงาน และแบ่งหน้าที่การ
ปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 โดยแผนการดาเนิ นงานที่จะเกิ ดขึ้ นใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 ได้แก่
- การตรวจเพื่ อ การรับ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
ISO 9001 : 2015 จากหน่วยงานตรวจรับรองระบบ
UKAS:GLOBAL/KMUTT
- แต่งตัง้ คณะกรรมการรับ ข้อ ร้อ งเรียนของกลุ่ ม /ฝ่ าย
ในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
- การบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา
2560 ผ่านระบบ CHEQA Online (Commission on Higher
Education Quality Assessment online system)
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- สารวจสถานที่เพื่ อการจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครัง้ ที่ 11 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
อย่างไรก็ตาม การประชุมกลุ่มฯ สิ่งที่สาคัญตามที่หวั หน้า
กลุ่มมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความสาคัญคือ "การพูดคุย"
มากกว่า "การประชุ มที่ เป็ นทางการ" ให้เจ้าหน้าที่ ของ
กลุ่ มฯ ได้กล้าแสดงความคิ ดเห็ นในการท างานต่ างๆ
ร่วมกันมากขึ้น
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ประเทศทีม่ ีรายได้สูง ซึ่งการพัฒนาประเทศให้
ยัง่ ยื น ตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น
จาเป็ นต้องจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผูเ้ รียน
สามารถ นาองค์ความรู ท้ ี่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
บนโลกนี้ มาบู ร ณาการเชิ ง สร้า งสรรค์ เพื่ อ
พัฒ นาเป็ นนวัต กรรมต่ า งๆ มาตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในปั จจุบนั

วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 นางสาวอารี ร ัต น์ จุ ย้ ฮก นางสาวศิ ร ัส วยา
เลี้ยงประเสริฐ และนางสาววรรณภา ธิราขันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิ ชาการ
ระดับ ชาติ ของส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สมศ. ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ โดยในการประชุมดังกล่าว เป็ นการประชุมวิชาการในหัวข้อ “สมศ.
ก้าวสูป่ ี ที่ ๑๙ และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค ๔.๐” (Toward the
19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0)
เพื่อประสานพลังความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานการศึ ก ษาไทยยุ ค 4.0 ส านัก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ยึดแนวคิดตามนโยบายของ
รัฐ บาลที่มีค วามมุ่ งมัน่ ในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand
4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศทีม่ ีรายได้ปานกลางไปสู่

5

สาหรับนโยบายและหลักการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริ ห าร สมศ. เน้น ความ
ร่ ว มมื อ ในการท างานของบุ ค ลากรภายใน
องค์กร ความร่วมมือของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ทัง้ ด้านองค์ประกอบ และประเด็นการพิจารณา
และผูป้ ระเมิน ให้มีคุณภาพสอดคล้องและเป็ น
ประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ทั้ง นี้ ส าหรับ กรอบแนวทางการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. จะพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกในด้าน 1. ความ
เหมาะสม 2. ความเป็ นไปได้ 3. ความเชื่อถือ
ได้ ของกระบวนการดาเนินงานตามเป้ าหมาย
ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ตามบริ บ ทขอ ง
สถานศึ ก ษา สอดคล้อ งกับ แผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ และนโยบายหรือจุดเน้นของต้นสังกัด
ที่ ส ะท้อ นคุ ณ ภาพของการบริ ห ารจัด การ
กระบวนการจัด การศึ ก ษา การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รียน และความพร้อมของปั จจัยพื้น ฐานของ
สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
ด้วยตอนเองอย่างต่อเนื่อง เป็ นการตรวจสอบ
เชิงยืนยันผลการดาเนิ นงานของสถานศึก ษา
โดย สมศ. จะไม่มี การก าหนดมาตรฐานขึ้ น
ใหม่ แต่ เ ป็ นการประเมิ น คุณ ภาพภายนอก
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้จดั

"วัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพ“

ประชุม ทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร (Management Review :
MR) ตามระเบียบปฏิบตั ิงานของกลุ่มมาตรฐานการศึ กษา
QP-EDS-02 ซึ่งได้กาหนดไว้วา่ ให้มีการจัดประชุมทบทวน
โดยฝ่ ายบริหารขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ และเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :
2015 ข้อ 9.3 การทบทวนฝ่ ายบริหาร ซึ่งการประชุมครัง้ นี้
เป็ นการประชุมประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560

จากการประชุมดังกล่าว ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันพิจารณาผลการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพของปี การศึกษา 2560
จากการพิจารณาวัตถุประสงค์คุณภาพประจาปี การศึ กษา
2560 จานวน 6 กิจกรรม 24 ตัวชี้วดั ยังไม่ถึงรอบการ
ดาเนินงาน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในปี การศึกษา 2560 มีผล
ด าเนิ น งานที่ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามวัต ถุ ป ระสงค์คุ ณ ภาพ
จานวน 23 ตัวชี้วดั จาก 24 ตัวบ่งชี้ คิดเป็ นร้อยละ 95.83
ของตัวชี้วดั ทัง้ หมด ในส่วนของการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
วัตถุประสงค์คุณภาพและเป้ าหมายของการดาเนินงานของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในปี การศึกษา 2561 ในการทบทวน
โดยฝ่ ายบริ ห าร ไ ด้ พิ จารณาและมี มติ ใ ห้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพ ดังนี้

การประชุม Management Review คืออะไร?
การทบทวนคือ การมองซา้ การมองย้อน การมองอีกครัง้
ในมุมที่แตกต่าง เป็ นการพิจารณาใหม่ คิดใหม่ ไตร่ตรอง
ใหม่ การทบทวนจึง ไม่ ใ ช่ก ารมองปั ญหาเฉพาะหน้า เพื่ อ
แก้ไข แต่เป็ นการมองปั ญหาโดยการมองย้อนกลับไป ใน
อดีต ในห้วงเวลาที่สนใจ เพื่อดูแนวโน้ม สาเหตุ ต่างๆ ซึ่ง
เป็ นระบบเพื่ อให้ ผูบ้ ริหารระดับสูง กาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย นโยบาย และทาให้สิ่งที่ตนเองกาหนด บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย นโยบาย ทีก่ าหนดไว้ หากผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเป็ นผูก้ าหนด นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมายไว้
ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง จึ ง จ าเป็ นต้อ งเอาใจใส่ สนใจในการ
ทบทวนระบบทีส่ ง่ ผลให้ได้ตามทีผ่ บู ้ ริหารกาหนด
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ผลการตรวจประเมิน
จากตารางข้า งต้น จะเห็ น ว่า ผลการ
ประเมินฯ ระดับสถาบันในปี การศึก ษา
2560 อยู่ในระดับ "ดี" มี ผลคะแนน 5
ระดับ โดยรวมอยู่ที่ "3.66" คะแนน ซึ่ง
เพิ่ ม ขึ้ นมาจากปี การศึ ก ษา 2559
(รายละเอียดคะแนนแต่ละองค์ประกอบ
ตามทีแ่ สดงในตาราง)

โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
ดร.จุรีวรรณ มณีแสง ประธานกรรมการตรวจประเมิน นางสุมีนา บุ ญส่ง นางสุวะณา
ศิลปารัตน์ นายสรวิชณ์ เภาสมบัติ และคณะกรรมการจากหน่ วยงานภายใน ได้แก่
นางภาวนา พงศ์ปริตร และนายทรงคุณ สาสนะ กรรมการและเลขานุการ เพื่อตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประจาปี การศึกษา 2560
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจยั (3) การบริการวิชาการ (4) การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (5) การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบัน ได้รายงานผลการตรวจประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
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ข้อ เสนอแนะการด าเนิ น งานในภาพรวม
1 แสวงหาแนวทางที่จะปรับปรุงนโยบายการ
คัดสรรบุคลากรสายการสอนให้มีจานวนมาก
ขึ้ น และมี คุ ณ สมบัติ ที่ ค รบถ้ว นตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด
2 ควรรวบรวมข้อมู ลสรุ ปผลการประเมิ นผล
ความส าเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมในภาพรวม และนาเสนอการนาผลการ
ปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนเพื่อสามารถ
นาไปพัฒนาการจัดโครงการกิจกรรมในครัง้ ต่อไป
3 ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการของ
สถาบัน ควรระบุ ง บประมาณเพื่ อ เป็ นทุ น
สาหรับอาจารย์ นักวิจยั โดยให้ครอบคลุมถึง
จานวนบุคลากรของสถาบันเพื่อให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้
4 แสวงหาแหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น การผลิ ต
งานวิจ ยั งานสร้า งสรรค์ และผลงานทาง
วิช าการ ตลอดจนสร้า งความร่ ว มมื อ กับ
หน่ วยงานภายนอกเพื่อการผลิตและพัฒนา
งานวิจยั และผลงานทางวิชาการร่วมกัน เช่ น
บริ ษ ัท เรื อ ส านัก งานคณะกรรมการวิจ ั ย
แห่งชาติ กองทุนพัฒนางานวิจยั อืน่ ๆ เป็ นต้น

พาณิชย์นาวี หรือ นักเดินเรือ เป็ นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างได้ดี
แต่ก็ตอ้ งแลกมาด้วยอะไรหลายๆ อย่าง เช่น ต้องลงเรือ เป็ น
เวลานานๆ เกือบปี ในการออกเดินเรือทางานแต่ละครัง้ ทาให้
ต้องห่างไกลบ้าน ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนบกเหมือนกับคนทัว่ ๆ ไป
อีกทัง้ ยังต้องมีความอดทนสูง ทนต่อความลาบากในทะเล ต้อง
พบแรงกดดันจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในเรือ เพราะบนเรือ
ลาหนึ่ งๆ อาจมี คนชาติอื่น ๆ ร่วมทางานด้วย อาทิ อินเดีย ,
พม่ า, ฟิ ลิ ป ปิ นส์, จีน เป็ นต้น แต่ โ อกาสที่จะสร้า งรายได้นั้น
หลายๆ คนก็บอกว่าเป็ นที่น่าพอใจ สาหรับใครที่สนใจอยากจะ
เรี ย นด้า นนี้ ลองมาอ่ า นข้อ ควรรู ้เ บื้ องต้น ไว้เ ป็ นข้อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้ การเรียนอาชีพพาณิชย์นาวี
หรือ นักเดินเรือ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จะแบ่ง ออกเป็ น 2
ฝ่ าย คือ ฝ่ ายเดินเรือ และฝ่ ายช่างกลเรือ
ฝ่ ายเดินเรือ (Deck Department) เน้นศึกษาหลักในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาต่า งประเทศ การเดิ น เรื อ
การเรือ กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศ การบรรทุกและ
การจัด ระวาง อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ดาราศาสตร์ อุ ท กศาสตร์
การสื่อสารสากล การบริหารงานสังคม จิตวิทยาและหลักผูน้ า
เมื่ อ จบการศึ ก ษาไปแล้ว การท างานของฝ่ ายเดิ น เรื อ คื อ
จะรับผิดชอบทางด้านการนาเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่าง
ปลอดภัย การบรรทุก ขนส่ง ขนถ่ายสินค้าครบและตรงต่อเวลา
ตาแหน่งสูงสุด คือ กัปตัน เรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี
บางคนก็เปลี่ยนตัวเองมาทางานบนบก เช่น ท่าเรือ, สานักงาน
ตาแหน่งระดับผูบ้ ริหาร
ฝ่ ายช่ า งกลเรือ (Engine Department) เน้น ศึก ษาหนัก
ในสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาต่ า งประเทศ
เครื่ อ งยนต์แ ละเครื่ อ งจัก รกลเรื อ การไฟฟ้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การต่ อ เรื อ และการทรงตัว ของเรื อ การโรงงานและการ
บริห ารงานสัง คม จิต วิท ยาและหลัก ผู น้ าเมื่ อ จบออกไปการ
ทางานของฝ่ ายช่างกลเรือคือ รับผิดชอบทางด้านเครื่องยนต์
กลไกที่ใช้ขบั เคลื่อนภายในเรือทัง้ หมด ให้สามารถทางานได้ดี
จนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ตาแหน่งสูงสุด คือ ต้น
กลเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 ปี บางคนก็เปลี่ยน

ตัวเองมาทางานบนบก เช่น ท่าเรือ , สานักงาน, อู่ต่ อ เรื อ ,
อูซ่ อ่ มเรือ ตาแหน่งระดับผูบ้ ริหาร
ห ลั ก สู ต ร นั ก 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 ฝ่ ายเดินเรือ จะได้รบั
- ประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
- ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา : วิทยาศาสตบัณฑิต
สาขาวิทยาการเดินเรือ
- มี สิทธิสมัครสอบเพื่ อขอรับประกาศนี ยบัตรนายประจาเรือ
ฝ่ ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือ
มากกว่า ของกรมเจ้าท่า
ผูส้ าเร็จการศึกษา ฝ่ ายช่างกลเรือ จะได้รบั
- ประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
- ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบู รพา : วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
- มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบเพื่ อ ขอรั บ ประกาศนี ย บั ต รรอง
ต้น กลของเรื อ กลเดิ น ทะเลขนาดก าลั ง ขั บ เคลื่ อ น
3000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ของกรมเจ้าท่า
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อาชีพนักเดินเรือ มีรายได้เริ่มต้นเมื่อเทียบกับคนทางานบนบกที่มีความรูเ้ ท่าเทียมกัน จะมีรายได้สูงกว่า
อย่างน้อยสองถึงสามเท่า (20,000 – 40,000 บาท เมื่อเริ่มต้นทางานครัง้ แรก) และอาจจะสูงถึง 40,000
– 80,000 บาท/เดือน โดยจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การทางานและตาแหน่งของนักเดินเรือ ตาแหน่งที่
สูงสุดคือ กัปตันเรือ ซึง่ อาจจะมีรายได้สูงสุดถึง 100,000 – 180,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว ซึ่งก็ข้ ึนอยู่
กับสายการเดินเรือ โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
สายการเดินเรือ "สายนอก" รายได้สงู ห่างไกลครอบครัว
สายการเดินเรือแบบ สายนอก หมายถึง สายการเดินเรือของบริษทั นัน้ เดินทางรับส่งสินค้าต่าง ๆ ทัว่ โลก
ไปประเทศต่าง ๆ โดยไม่แวะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทย เช่น เดินทางระหว่างญี่ปุ่น-อเมริกา , แอฟริกาตะวันออกกลาง–ยุโรป เป็ นต้น ระยะการทางานจะนานเท่าไรก็ข้ ึนอยู่สญ
ั ญาครัง้ แรกที่เข้าทางานระหว่าง
บริษทั เรือ กับพนักงาน หรือเรียกว่า Contract (คอน-ทแร็คท) อาจจะเป็ น 6 เดือน, 8 เดือน, 12 เดือน
หรือมากกว่าหนึ่ งปี ก็แล้วแต่ เมื่อหมด Contract แล้ว จะสามารถพักผ่อนได้ประมาณ 1-2 เดือน และ
ในช่วงพักผ่อนนี้ สามารถเปลี่ยนบริษทั เรือ หรืออบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของตัวเอง หรือ
กลับเข้าไปทางานทีเ่ ดิมได้
ข้อเสีย ของสายนอกคือ ไปทางานเป็ นระยะเวลานาน ๆ ห่างไกลครอบครัว เมื่อหมดสัญญาหรือหมด
Contract แล้วถึงจะได้กลับบ้านมาหาครอบครัว
ข้อดี ของสายนอกคือ ค่าตอบแทนสูง โอกาสสร้างฐานะความเป็ นอยู่ของครอบครัวเร็ว ได้ท่ องเที่ยว
และพบเห็นสิ่งใหม่ ๆ ของประเทศต่าง ๆ
สายการเดินเรือ "สายใน" รายได้ตา่ กว่า แต่มีโอกาสอยู่กบั ครอบครัวมากกว่า
สายการเดินเรือแบบ สายใน หมายถึง สายการเดินเรือของบริษทั นัน้ เดินทางรับส่งสินค้าต่ าง ๆ ไป
ประเทศในแถบใกล้เคียง และจะต้องแวะเข้าเทียบท่าทีป่ ระเทศไทยอยู่เป็ นประจา เช่น ไทย-สิงคโปร์ , ไทย
- ฮ่องกง เป็ นต้น สาหรับระยะการทางานของแต่ละคนนัน้ ก็ข้ ึนอยู่กบั สัญญาครัง้ แรกที่เข้าทางานระหว่าง
บริษทั เรือ กับพนักงาน ชาวเรือส่วนใหญ่เรียกว่า Contract เหมือนกับสายนอก
ข้อเสีย ของสายในคือ ค่าตอบแทนตา่ กว่าสายนอก
ข้อดี ของสายในคือ มีโอกาสอยูค่ รอบครัวมากกว่าสายนอก
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เมื่อเรียนจบการเดินเรือ นีค่ อื หน่วยงานที่พร้อมรับเข้าทางาน
สภาพการทางานและสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพชาวเรือ จัดเป็ นอาชีพพิเศษเฉพาะอีกอาชี พ
หนึ่ ง ซึ่งเมื่ อสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือ พาณิ ชย์จากศู นย์ฝึกพาณิชย์นาวี และได้รบั
ประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่าแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเรือ
เช่น
1. หน่วยงานราชการ (ตาแหน่งทีร่ องรับมีจานวนจากัด)
- กรมเจ้าท่า
- กรมศุลกากร
- กรมประมง
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ตาแหน่งทีร่ องรับมีจานวนจากัด)
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (ส่วนงานทีเ่ กี่ยวกับเรือ)
3. หน่วยงานบริษทั เอกชน (ตาแหน่งงานทีพ่ ร้อมรองรับมีจานวนมาก)
4. บริษทั เรือต่าง ๆ ทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศทัว่ โลก (ทางานในระดับนายประจาเรือ)
5. บริษทั ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการเดินเรือ
6. บริษทั ทีเ่ กี่ยวกับแท่นขุดเจาะนา้ มันกลางทะเล, กิจการขุดแร่ในทะเล
7. อูต่ อ่ เรือและอูซ่ อ่ มเรือ (ทางานในระดับนายช่างกล)
8. บริษทั อะไหล่เรือ (ทางานในระดับวิศวกร)

ขอบคุณภาพถ่ายจากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

(ทีม่ า : https://campus.campus-star.com)
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สิง่ ที่ควรนามาพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพชาวเรือคือ
1.
2.

3.

การเมาคลื่น ถือเป็ นเรื่องปกติสาหรับบางคนที่ลงเรือครัง้ แรก ๆ แต่ก็มีทางหายหรือคุน้ เคยได้ ถ้ามีความ
อดทนเพียงพอและมีกาลังใจในการต่อสูเ้ พื่อความเป็ นชาวเรือ
ภัยอันตราย การคมนาคมทางนา้ จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการคมนาคมทางอื่น
อัน ตรายแทบจะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้เ ลยถ้า ไม่ เ กิ ด จากความประมาทเลิ น เล่ อ เรื อ ในปั จ จุ บ ัน มี ข นาดใหญ่
มีเทคโนโลยีกา้ วหน้าจึงทาให้มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้กาหนด
มาตรการต่าง ๆ มาควบคุมดูแ ลด้านความปลอดภัยภายใต้อ นุ สญ
ั ญาต่าง ๆ หลายฉบับ รวมไปถึ ง
มาตรฐานการฝึ กอบรมชาวเรือด้วย ซึ่งทัว่ โลกจะใช้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จึงทาให้มีความเชื่อมัน่ ได้ในด้าน
ความปลอดภัย
ความรูส้ ึกว้าเหว่ จาเจ เนื่องจากสังคมไทยมีความผูกพันกันแบบครอบครัวมากเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ การทา
อาชีพทีต่ อ้ งลงเรือไปเป็ นระยะเวลานาน อาจะทาให้บางคนรูส้ ึกคิดถึงบ้าน และการอยู่บนเรือนานๆ ก็อาจจะ
ทาให้รูส้ ึกจาเจ ต้องทนต่อการตรากตราในทะเล ต้องพบแรงกดดันจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในเรือ เพราะ
บนเรือลาหนึ่งๆ อาจมีคนชาติอื่นๆ ร่วมทางานด้วย อาทิ อินเดีย, พม่า, ฟิ ลิปปิ นส์, จีน เป็ นต้น

แต่อย่างทีก่ ล่าวมาตัง้ แต่ขา้ งต้นว่า เมื่อพิจารณาถึงรายได้ทสี่ ูงกว่าอาชีพบนบกในแต่ละระดับเดียวกันประมาณ 2-3
เท่า และการทีม่ ีโอกาสไปเยือนดินแดนของประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทางที่เรือแวะเข้าจอดเทียบท่า ทาให้ได้เห็นโลก
กว้างอันสวยงาม จึงเป็ นอาชีพที่ทา้ ทาย การเริ่มต้นทางานตัง้ แต่อายุยงั น้อย และไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยจนเกินไป
จะสามารถมีเงินเหลือมากพอที่จะตัง้ ตัวได้ในระยะเวลารวดเร็ว หลังจากนัน้ อาจเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่ชอบ
หรือมีความต้องการได้
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เบอร์โทรศัพท์ภายใน มศ.
•
•
•
•

519
520
522
523

คุณขวัญ (หมศ.) และคุณลี
คุณติ๊ก และคุณเรียม
คุณนที
คุณปู

สแกนเพือ่ ติดตามข่าวเพิม่ เติม

