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ฉบบันี้  ได ้ร ับเกียรติจากอาจารย์วชิระ  อุบลจินดา 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ พูดคุยเก่ียวกบัหวัขอ้ “การวิจยั

หรือการจดัท าผลงานของอาจารย ์จะใหผ้ลดีแก่การเรียน

การสอน และการจดัการศึกษาไดอ้ย่างไร” โดยอาจารย์

วชิระ อุบลจนิดา ไดจ้ดัท าผลงานวจิยัเรื่อง “การศึกษาและ

พฒันาหอกลั่นน ้าสม้ควันไมเ้พื่อลดปริมาณน ้ามนัดิบ“ 

และก าลังจะได ้ร ับการตีพิมพ์ในวารสารของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ในโอกาสน้ี ทา่นไดใ้หแ้นวคิดในหวัขอ้ดงักล่าวไวด้งัน้ี

ในปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาทุกแห่งพยายามที่จะผลกัดนั

ใหบุ้คลากรของสถาบนัทัง้ที่เป็นฝ่ายวิชาการ และฝ่าย

สนบัสนุนวชิาการท าวจิยั เน่ืองจากการท าวจิยัเป็นตวับ่งชี้

ประการส าคญัในการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ่งเม่ือท า

วจิยัเสร็จสิ้นแลว้ “ผล”หรือ “องคค์วามรู”้ ของงานวจิยั

ที่ไดร้บั   ไม่ควรอยู่ในรูปเล่มที่วางไวใ้นช ัน้วางหนังสือ 

ในหอ้งสมุดแต่เพียงเท่านัน้ แต่ในทางตรงกนัข้าม ผูว้ิจยั

ควรเผยแพร่ผลงานวิจยัของตนเองสู่สาธารณชน การ

เผยแพร่ผลงานวิจยั เป็นส่ิงส าคญัอย่างย่ิง ดงัจะเห็นได ้

จ ากการที่  คณะกรรมการข้าร าชการพล เรื อน ใน

สถาบนัอุดมศึกษา (กพอ.) ไดอ้อกประกาศ กพอ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แล ะ

ศาสตราจารย ์ว่าในการแต่งตัง้บุคคล ใหด้ ารงต าแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารยน์ัน้ บุคคลผูน้ ัน้จะตอ้งมีผลงานทาง

วิชาการ คือ งานวิจยั หรือต ารา หรือหนังสือ ส่ วนผูท้ี่

ต้องการย่ืนขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต ้องมี

ผลงานวิจ ัย และ ต ารา หรือหนังสือ  จะเห็นได ้ว่า หาก

นกัวชิาการทา่นใด ตอ้งการความกา้วหนา้ทางสายวชิาการแลว้

การท าวิจยัเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลย และที่ส าคญั คือ 

ผลงานวจิยันัน้ๆ จะตอ้งไดร้บัการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑ์

ที่ กพอ. ก าหนดดว้ย จึงจะมีคุณสมบตัิตามเกณฑ ์

ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ ที่ส าคญัผลงานวจิยั

และผลงานทางวิชาการสามารถน ามาเป็นต ารา

ประกอบการเรียนการสอนไดแ้ละพฒันาปรบัปรุง

รูปแบบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ หรือ

ผลงานวิจ ัยที่ เป็นส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ๆ 

สามารถน ามาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนได้

จากความส าเร็จที่ผ่านมาของท่าน ประกอบกับ

แนวความคิดดังกล่าว ท าให ้เห็นว่า การจ ัดท า

ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการนั้น เป็น ส่ิง

ส าคญัอย่างย่ิงต่อการศึกษาของยุคปัจจุบนั ดงัจะ

เ ห็ น จ า ก ก า ร ที่ ห ล า ยๆ  อ ง ค์ก ร อ อกม า ใ ห้

ความส าค ัญเก่ียวกับเรื่ องการวิจ ัย การสร ้าง

นวตักรรมมากข้ึน

ในโอกาสน้ี กลุ่มมาตรฐานการศึกษาขอขอบคุณ

อาจารย์วชิระ  อุบลจินดา ส าหรับการพูดคุ ย

แลกเปล่ียนความรู ้ไวใ้นโอกาสน้ีดว้ย
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เ ม่ือว ันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

นางภาวนา  พงศป์ริตร หวัหนา้กลุ่ม

มาตรฐานการศึ กษา  เ ป็นผู ้แทน

ผู ้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี

เขา้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวนัสถาปนา 

โรงเรียนนายเรือ ครบรอบ 112 ปี 

ซึ่ ง จ ะ มี ก า ร จ ั ด ข้ึ น ใ น ว ั น ที่  2 0

พฤศจิกายน ของทุกปี ณ โรงเรียน

นายเรือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ

ในวนัท่ี 21 พฤศจกิายน 2561 วา่ที่รอ้ยโท นที  ศรีมะกล า่  ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการของกรมเจา้ท่า โดยมี 

นายกริชเพชร  ชยัช่วย  รองอธิบดีกรมเจา้ท่า ดา้นมาตรฐาน

การขนส่งทางน า้ เป็นประธานในที่ประชุม พรอ้มดว้ยหน่วยงาน

ภายนอก รวมถึงผูบ้ริหารส านกั กอง ของกรมเจา้ท่า เขา้ร่วมการ

ประชุมดว้ย โดยการประชุมดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือติดตาม

ความคืบหนา้ของการแบ่งส่วนราชการของกรมเจา้ท่า ณ หอ้ง

ประชุมป่าสกั กรมเจา้ทา่

ว ันที่  26 พฤศจิก ายน 2561 ว่าที่ ร ้อยโท นที

ศ รี ม ะ ก ล ่า  ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร อ บ รม  “ ส ถ า บัน

พระมหากษตัริยก์บัประเทศไทย” ณ อาคารสโมสร

และหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชยัวฒัน์

ทองค าคณู ปลดักระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิด

อบรม การฝึกอบรมดงักล่าว ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเป็น

การทบทวนเสริมสรา้งและเพ่ิมพูนองคค์วามรูใ้หแ้ก่

ขา้ราชการ และประชาชนทัว่ไป ใหมี้ความเขา้ใจในเรื่อง

เก่ียวกบัสถาบนัชาติ และประวติัศาสตรช์าติไทย ซึ่งมี

ความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ์ท ัง้น้ีเพ่ือ

ตอ้งการใหต้ระหนกัรูถึ้งความเป็นชาติไทยด้วยพระ

มหากรุณาธิคุณ ของสถาบนัพระมหากษตัริย์ และ

รูส้  านึกในการทีจ่ะปกป้องสถาบนั ชาติ ศาสนา และ   

เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หอ้ยูใ่นจิตส านึก2

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.rtna.ac.th

ขอบคณุรูปภาพจาก http://www.mot.go.th



เม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา ไดด้ าเนินการส ารวจสถานที่เพ่ือใช ้

ส าหรบัการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี

ครัง้ที่ 11 ณ จงัหวดักาญจนบุรี โดยก าหนดการ

จ ัดอบรมดังกล่ าว ใน เ บ้ื อ งต้น  คื อว ันที่ 2 8 

กุมภาพนัธ ์2562 และ 1 – 2 มีนาคม 2562

ในการส ารวจสถานที่ด ังกล่าว กลุ่มมาตรฐาน

การศึกษาได ้ด า เ นินการติดต่อประสานงาน 

ที่ท าการเข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี 

ซึ่งจะใชส้ าหรบัการศึกษาดูงานกระบวนการท างาน

ของเ ข่ือนศรีนครินทร์ และระบบการจ ัดการ

ดา้นระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

ร วม ถึ ง ไ ด ้ส า ร ว จสถ านที่ ที่ ใ ช ้ส า ห รับ ก า ร

จดัฝึกอบรม โดยไดเ้ดินทางเขา้ส ารวจสถานที่

ณ รายาบุรี รีสอรท์ (อ าเภอศรีสวสัด์ิ), เพชรมณี

กาญบีช รีสอร์ท (อ าเภอไทรโยค) และรอยัล 

ริเวอรแ์คว รีสอรท์ (อ าเภอเมือง)

จากการส ารวจฯ ไดข้อ้สรุปว่า กลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา จะด าเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการฯ 

ณ รายาบุรี รีสอรท์ (อ าเภอศรีสวสัด์ิ) และศึกษา

ดูงาน ณ เข่ือนศรีนครินทร ์จงัหวดักาญจนบุรี

3



ว ัน ท่ี  1 1  ธ ัน ว าคม  2561  นางส าวจ า รุ ว ร รณ  

เขียวหวาน และนางสาวศิรสัวยา  เล้ียงประเสริฐ ไดเ้ขา้

รบัการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียง ส าหรบั 

ISO 9001 : 2015 จากหน่วยงาน BSI (British 

Standards Institution) ซึ่งเป็นองค์กรด าเนินงาน

ดา้นมาตรฐานการบริหารและจดัการ ณ โรงแรม อมารี

ดอนเมือง แอรพ์อรต์ กรุงเทพฯ  ในการเขา้ร่วมอบรม

ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งอุปนิสยัความเป็นเลิศ

ในดา้นการบริหารจดัการ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วย

ใหผู้อ้ื่นหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบัติงานดา้นการ

บริหารงานคุณภาพ ได ้ท างานได ้ดี ย่ิง ข้ึนจากการ

ประยุกต์ใชม้าตรฐาน เพ่ือใหส้ามารถ ระบุ ก าหนด

การจ ัดการความเ ส่ียงขององค์กร ได ้ตามกรอบ

มาตรฐานระบบการจดัการคณุภาพ

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษาได ้

ใหก้ารตอ้นรบัคณะผูต้รวจติดตามระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของ UKAS : 

Global/KMUTT ซึง่เขา้มาท าการตรวจติดตามระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของศูนยฝึ์ก

พาณิชยน์าวี ครัง้ที่ 1 (1st Surveillance) โดยมี

หน่วยงานที่เขา้รบัการตรวจฯ ไดแ้ก่ กลุ่มเรือฝึก 

(FLT) กลุ่มบริการ (SEN) กลุ่มบริการการศึกษา 

(SEE) ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (ADM) กลุ่มฝึกอบรม 

(TRI) คณะกรรมการ ICT ผูบ้ริหาร และผูแ้ทน

ฝ่ายบริหารคณุภาพ (MD/QMR) 

โดยผลการตรวจติดตามฯ ปรากฎว่า ศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวี “ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากการ

ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2015

คร ัง้ท่ี 1 (1st Surveillance)”
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วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “คนโสดอยากวิง่ Single Run

2018” ณ สวนพฤกษชา ติศรี นคร เ ข่ื อนขันธ์

บางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือสรา้งความรกัความสามคัคีในกลุ่ม เป็นการร่วม

กิจกรรมนนัทนาการร่วมกนั ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก

ต่อการช่วยผ่อนคลายจากการใชช้ีวิตในการท างาน

เสริมสรา้งสุขภาพกายและจิตที่ดี และช่วยใหเ้กิดการ

สรา้งความสมัพนัธท์ีอ่บอุน่ใหเ้กิดข้ึนภายในกลุ่ม

การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัของกลุ่ม ถือเป็นนโยบาย

อย่างหน่ึงของหวัหนา้กลุ่มมาตรฐานการศึกษา โดย

การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จะช่วยท าให ้เกิ ด

ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทมีเพ่ิมมากข้ึน

5

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ไดป้ระชุมสรุปงานประจ าเดือนธันวาคม 2561 โดย

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ของเดือนพฤศจกิายน 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

ซึง่จากแผนการด าเนินงานของเดือนพฤศจกิายน 2561

กลุ่มมาตรฐานการศึกษาไดด้ าเนินการเสร็จสิ้นแลว้ ในส่วนของ

แผนการปฏิบัติงานของเดือนน้ีและเดือนถัดไป คือเดื อน

มกราคม 2562 จะเป็นการวางแผนเพ่ือด าเนินการในเรื่องของ

การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการอบรมเชิงปฏิบตัิการด้าน

การประกนัคุณภาพการศึกษา ของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี คร ัง้ที ่

11 โดยมีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบใหก้บับุคลากรภายใน

กลุ่ม ในการประสานงานและด าเนินการเพ่ือใหง้านดงักล่าว

ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตามแผนทีว่างไว ้



ในดา้นระบบคมนาคมและดา้นโลจิสติกส ์

โดยเฉพาะทางน ้า  เช่น การก่อสร ้าง

โครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนการขนส่ง

ทางน า้ การขุดลอกร่องน า้ การควบคุม 

ก ากับ ดูแล และพัฒนาส่งเสริมการ

คมนาคมทางน า้ใหไ้ดร้บัความปลอดภยั 

สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ

ดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มทางน า้ รวมทัง้การ

ผลิตและพัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่

เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางน า้ใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานสากล เป็นตน้ ซึ่งจะมีส่วน

ขับเคล่ือนใหแ้ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

บรรลุไดต้ามเป้าหมายบนพ้ืนฐานของ

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี น าไปสู่เป้าหมาย

การพฒันาทีย่ ัง่ยืนได ้

ระหว่างวนัท่ี 27–30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายธนรุจ  โรจน์มานะวงศ์

นางพรรณี  ปานรตัน์ และนางสาวอารีรตัน์  จุย้ฮก เขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือ

เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัยุทธศาสตรช์าติเชื่อมโยงสู่การวางแผนยุทธศาสตร์

กรมเจา้ท่า 20 ปี ณ โรงแรม แอท ที บูทีค โฮเท็ล จงัหวดัประจวบคีรีข ันธ์ โดย มี 

นายสมศกัด์ิ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจา้ทา่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดงักล่าว ในวนัที ่

27 พฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุมป่าสกั กรมเจา้ท่า โดยสามารถสรุปสาระส าคญั

จากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี สูแ่ผนยุทธศาสตรก์รมเจา้ทา่ ไดด้งัน้ี

จากแผนยุทธศาสตรข์องชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) กรมเจา้ทา่ มีภารกิจ

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตรข์องชาติ จ านวน 3 แผนยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่

- แผนยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั

- แผนยุทธศาสตร์ที่  5  ด ้านการสร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เ ป็นมิตร

ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

- แผนยุทธศาสตรท์ี ่6 ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารภาครฐั 

ในสว่นของกรมเจา้ทา่จะตอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของยุทธศาสตรท์ี่ 7 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560 – 2564  ซึง่เป็นแผนแม่บทของยุทธศาสตรช์าติ

6

จากค าแถลงนโยบายของรฐับาล พล.อ. 

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทีแ่ถลงตอ่สภานิติบญัญตัิแห่งชาติในวนั

ศุกรท์ี่ 12 กนัยายน 2557 กรมเจา้ท่า

ไดด้ าเนินการ ตามนโยบายขอ้ที่ 6 การ

เพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(ตอ่หนา้ถดัไป)



ในขอ้ 6.12 ในระยะยาว พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการขนส่งและคมนาคม 

และดา้นการคมนาคมทางน า้โดยพฒันาการขนส่งสินคา้ทางล าน า้และชายฝ่ังทะเล 

เพ่ือลดตน้ทุนระบบโลจิสติกสข์องประเทศ เริ่มจากการเร่งรดัพฒันาทา่เทียบเรือ

ชายฝ่ังที่ท่าเรือแหลมฉบัง  ท่าเรือฝ่ังทะเลอ่าวไทย และอนัดามัน ตลอดจน

ผลกัดนัใหท้า่เรือในล าน า้เจา้พระยาและป่าสกัมีการใชป้ระโยชยใ์นการขนส่งสินคา้

ภายในประเทศและเชื่อมโยงกบัทา่เรือแหลมฉบงั รวมทัง้การขุดลอกรอ่งน า้ลึก

กรมเจา้ทา่มีแนวโนม้แผนงานโครงการพฒันาในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –

2580) ดงัน้ี

ในดา้นของการก ากบัดแูลความปลอดภยั ไดแ้ก่

- การแกไ้ขปัญหาการท าประมงทีผ่ิดกฎหมาย การประมงทีข่าดการรายงาน และ 

การประมงทีข่าดการควบคมุ (IUU)

- การแกไ้ขปัญหาส่ิงล่วงล า้ล าน า้

- การด าเนินมาตรการคนปลอดภยั เรือปลอดภยั ทา่เรือปลอดภยั

- การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

- การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางน า้อื่นๆ เชน่ ระบบตรวจการณช์ายฝ่ัง (VTS) 

ในน่านน า้ไทย ระบบวงจรปิด จดัหาเรือตรวจการณ์

ในดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

ไดแ้ก่

- การสนับสนุนระ เบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต ้(SEC)

- การพฒันาทา่เรือ เช่น เพ่ือการขนส่ง

สินคา้และการท่องเที่ยว ท่าเรือส าราญ 

ขนาดใหญ่ (Cruise) ทา่เรือโดยสารใน

แม่น า้เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

- การพฒันาการขนสง่สินคา้ทางล าน า้

(Inland waterway)

- การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางน า้

เชน่ ขุดลอก กอ่สรา้งเข่ือน (ตล่ิงพงั กนั

ทราย กดัเซาะ) เสริมทรายเพ่ือสนบัสนุน

การทอ่งเทีย่ว

ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการเขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมเชงิปฎบิตัิการฯ ไดแ้ก่

- สามารถจดัท าแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 

20 ปี ใหส้อดคลอ้งกบัศูนยฝึ์กพาณิชย์

นาวไีดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

- สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปเป็น

แนวทางในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 20 ปี ของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวใีห ้

บูรณาการไดอ้ยา่งเป็นระบบ อนัจะท าให ้

เกิดประโยชนต์อ่ทางราชการอยา่งเต็มที่

- ไดท้ราบทศิทางของยุทธศาสตรช์าติ 

20 ปี ทศิทางยุทธศาสตรข์องกรมเจา้ทา่ 

เพ่ือน ามาบูรณาการและปรบัใชใ้นการ

ก าหนดแผนการปฏิบตัิงานของศูนยฝึ์ก

พาณิชยน์าวี

“มัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื”
7

- ไดท้ราบแนวโนม้แผนงานโครงการ

พฒันาของกรมเจา้ทา่ในระยะเวลา 20 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2580) ส าหรบัวางแผน

จดัท าแผนการปฎิบตัิงานของศูนยฝึ์ก

พาณิชย์นาวี เ พ่ื อให ้สอดคล้องกับ

แผนงานของกรมเจา้ทา่



กบั มศ.

ทกัษะท่ีเดก็ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการคอือะไร

โลกของเราในทุกวนัน้ีถูกพฒันาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้าน Technology และ

นว ัตกรรม (Innovation) ต่างๆ ที่ถูกสร ้างสรรค์ ข้ึนมา

อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ขณะน้ีเราทกุคนไดก้า้วเขา้มาสู่ศตวรรษที่ 21 

อย่างเต็มตวัซึ่งเป็นยุคที่ Digital Technology เขา้มามี

บทบาทอย่างมากกบัชีวิตของเราทุกคนไม่เวน้แมแ้ต่ตวัเด็ก

เองก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีมีผลตอ่เขาในทุกๆแง่มุม ไม่วา่จะเป็นการ

ช่วยเรื่องพฒันาการในการเรียนรูต้่อส่ิงต่างๆ รอบตวั การ

เพ่ิมศกัยภาพในเรื่องของความคิดสรา้งสรรค ์หรือแมแ้ต่เพ่ิม

ทกัษะในการชว่ยเหลือตวัเองของเด็กทัง้จากหอ้งเรียนและจาก

ชีวิตประจ าวนั ซึ่งเราจะพบว่า Technology นัน้เก่ียวขอ้งกบั

เราทกุคนอยูต่ลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวว่า Technology นั้นมีแต่

แง่มุมดีๆ อย่างเดียวก็คงจะพูดไดไ้ม่เต็มปากนกั โดยหากมนั

ถูกน ามาใช ้อย่างไม่จ  ากัด จากผลที่เกิดจากแง่ดีก็อาจจะ

แปรเปล่ียนกลายเป็นผลรา้ยตอ่ผูใ้ช ้ดงันัน้ เด็กๆ ควรจะตอ้ง

มีความพรอ้มในการรบัมือกบั Technology โดยผูท้ี่จะสรา้ง

ความพรอ้มใหก้บัเขาก็คือคนทุกคนที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั

ไม่วา่จะเป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง และคุณครูนัน่เอง ความพรอ้ม

ของเด็กคืออะไร เม่ือไหร่ที่เด็กจะมีความพรอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

ค าถามที่ถูกถามกนัมากจากพ่อแม่ผูป้กครอง คุณอาจจะไม่

สามารถก าหนดเป็นช่วงเวลาตายตวัไดว้า่เม่ือไหร่ลูกของคุณ

ถึงจะมีความพรอ้มที่จะรบัมือกบัส่ิงต่างๆ ที่รายลอ้มรอบตวั

ของเขา ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารและส่ิงต่างๆ รอบตวั หรือ

แมก้ระทัง่จะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่เม่ือไหร่ที่เขาจะมีความพรอ้มที่จะ

สามารถจดัการกบัชีวิตของเขาไดด้ว้ยตวัเอง แต่ส่ิงที่คุณ

สามารถท าไดค้ือการใหท้กัษะที่จะเป็นตวัช่วยใหลู้กของคุณมี

ความพรอ้มเพ่ือทีจ่ะเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและเขม้แข็งตอ่ไป 

ดงันัน้ อะไรคือทกัษะที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ควรจะตอ้งมีนัน้ 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ทกัษะดา้นวิชาการ

เบ้ืองตน้หรืออาจเรียกอีกนยัหน่ึงคือความรูพ้ื้นฐาน และ 2. 

ทกัษะดา้นความสามารถเฉพาะตวั โดยเม่ือน าเอาความรูต้า่งๆ

ที่มีอยู่แลว้ในตวัเด็กมาผสมผสานรวมเขา้กบัความสามารถ

เฉพาะตวัของเขาแลว้จะท าใหเ้ขาผูน้ ัน้ประสบความส าเร็จใน

อนาคตไดไ้ม่ยาก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

ดา้นวิชาการ

เด็กๆ ทุกคนควรที่จะตอ้งสามารถอ่านออกเขียนได ้

คิดค านวณได ้มีความรูด้า้นวิทยาศาสตร์ มีความสามารถ

ด้านเทคโน โล ยี  รวมไปถึง มีความ รู ้เ ก่ียวกับการเ งิน

การธนาคาร ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในตวัเด็ก เพ่ือใหเ้ขา

มีความรูพ้ื้นฐานที่เพียงพอต่อการรบัเอาส่ิงใหม่ๆ ที่มีความ

ซบัซอ้นมากข้ึนในอนาคตได้

ดา้นความคดิสรา้งสรรค์

เพ่ือใหเ้ด็กๆ มีความสามารถในการแข่งขันกับผู ้อื่น 

ดงันัน้เขาควรจะตอ้งมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ (Logical 

Thinking) ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 

นอกจากนัน้แลว้ ความคิดสรา้งสรรคใ์นเด็กก็เป็นส่ิงหน่ึงที่

ส าคญัเน่ืองจากจะเป็นสว่นชว่ยใหส้ามารถต่อยอดความรูท้ี่เขา

ไดเ้รียนรู ้อีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในตวัเด็กๆ อีกดว้ย 

ทัง้น้ี เม่ือไหร่ก็ตามที่เขามีท ัง้ความสามารถในการแข่งขัน 

พรอ้มกบักระบวนการคิดที่เป็นระบบและคิดอย่างสรา้งสรรค์

แลว้ ส่ิงหน่ึงที่ขาดไม่ไดค้ือการส่ือสารและการมีความร่วมมือ

ในการท างานกบัผูอ้ื่นนัน่เอง หากเด็กๆ มีความสามารถใน

ทุกๆ ดา้นแต่ไม่สามารถส่ือสารและท างานร่วมกบัผูค้นอื่นได ้

การมีศกัยภาพก็คงจะไม่เกิดข้ึนในตวัเด็กคนนัน้

อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากทกัษะขา้งตน้ที่เราทุกคนตอ้งการ

ใหเ้ด็กมีแลว้นัน้ ส่ิงหน่ึงที่เราทุกคนผูซ้ึ่งแวดลอ้มตวัเด็กควร

ที่จะมอบใหแ้ก่เขาก็คือคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) 

นัน่เอง การมีคณุภาพชีวติทีดี่นัน้จะท าใหเ้ขาสามารถรบัมือกบั

การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มไดดี้ รวมไปถึงมีความอยาก

รูอ้ยากเห็นซึ่งจะน าไปสู่การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ความ

อดทน ความเพียร  และความพยายามที่ ดี ได ้ เด็กๆ 

จะสามารถปรบัตวัไดด้ีพรอ้มทัง้ความมีวุฒิภาวะทางดา้นจิตใจ

ที่ดีอีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะหล่อหลอมใหเ้ด็กคนนัน้เติบโตเป็น

ผูใ้หญท่ีมี่คณุภาพและมีศกัยภาพในอนาคตตอ่ไป8

ท่ีมา : www.britishcouncil.or.th






