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กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ม.ิย. 61 ผพน.ได้อนุมัติให้บุคลากรท่ีมีหน้าที่รับผิลชอบในการด าเนินงานหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้ มศ. ได้ขอ

อนุมัติให้ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า และนางสาวอารีรัตน์ จุ้ยฮก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย  

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางภาวนา  พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา เป็นผู้แทนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูและประดับ

อินทรธนู ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 

จังหวัดชลบุรี

บุคลากรของกลุ่มมาตรฐานการศึกษา ร่วมกันด าเนินกิจกรรม “5ส”
เลือก เอกสารหรือของท่ียังใช้งาน ทิ้ง เอกสารหรือของท่ีไม่ใชแ้ล้ว = “สะสาง”

เก็บ เป็นสัดส่วน แยกชนิดประเภท  จัด เอกสารหรือของใช้บอ่ยไว้ใกล้มือ นานๆ ใช้ ใส่ตู้ = “สะดวก”
ปัด เช็ดโต๊ะท างานของตนเป็นประจ า ช่วย เป็นหูเป็นตา ดูแลส่วนกลางให้สะอาดเสมอ = “สะอาด”
เริ่ม ก าหนดพื้นท่ีรับผิดชอบ ท า 3 ส แรก ท า อย่างจริงจังและจริงใจ = “สุขลกัษณะ”

ฝึก ปฏิบัติ 4 ข้อ ข้างต้นให้เป็นนสิัย ไม่ต้องตักเตือน = “สร้างนสิยั”

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ ICT จัดท าระบบ Intranet 
ส าหรับ จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรกระดาษ และ

ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างานได้อีกด้วย
สแกนเพื่อตดิตามขา่วสาร
www.mmtc.ac.th
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EDS-

ในเดือนตุลาคม 2561 GLOBAL/KMUTT ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจรับรองระบบของ UKAS (United Kingdom
Accreditation Service) แห่งสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) จะด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพ ครั้งท่ี 1 (1ST Surveillance)
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อตรวจติดตามการด าเนินงานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ว่าไปตามมาตรฐาน
หรือไม?่ โดยกลุ่มมาตรฐานการศึกษาจะด าเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของ

ทุกกลุ่มฝ่ายก่อนรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ในเดือนกันยายน 2561

แวดวง :

ฉบั บนี้  กลุ่ ม มาตรฐานการ ศึกษา 

จะกล่าวถึงเรื่องของผลงานวิจัยหรือผลงานทาง

วิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จัดท า

ขึ้ น ใ ห้ ส อ ดคล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า รต า ม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยความตอนนึง

ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของ “คณาจารย์” 

ไว้ว่า “...บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้าน

การสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน”

ส าหรับการวิจัยนั้น เป็นการค้นหาองค์

ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของอาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกัน เพราะอาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับและคาดหวัง

จากสังคมว่าสามารถที่จะช่วยชี้น าทางสว่าง

ให้แก่สังคมได้  และโดยเฉพาะการพัฒนา

ประเทศ ท่ีมีเป้าหมายไปสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society) และสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู้  จ า เป็น ต้องอาศัยความรู้และ

นวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก ต้องพ่ึงพาทรัพยากร

มนุษย์และภูมิปัญญาของมนุษย์เป็นอย่างมาก 

องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในสังคมดังกล่าว

นี้คือ “การวิจัย” ซึ่ง เป็นกลไกในการสร้าง 

“ปัญญา” หรือ “ความรู้” ในทุกสาขาวิชา เพ่ือ

ป้อนเข้าสู่สังคมและภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

การท า วิ จั ยหรื อผลงานทางวิ ช ากา ร 

นอกจากจะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจ

แล้ว ผลตอบแทนที่นอกเหนือจากนั้น ก็คือ 

“ความภาคภูมิใจ” เป็นความภูมิใจที่ท าได้

ส าเร็จในสิ่งที่ตนรู้ สิ่งที่ตนคิดและได้มีโอกาส

ถ่ายทอดต่อลูกศิษย์และสาธารณชนทั่ วไป 

องค์กรหรือสถานศึกษาที่สังกัดตลอดจนสังคม

ก็จะได้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการนั้น 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง องค์กรหรือ

สถาบันสามารถน าไปใช้เพ่ือการรับรองคุณภาพ

ตามดัชนีและมาตรฐานของการประเมิน สังคม

ได้ประโยชน์จากความรู้หรือองค์ความรู้ น าไปใช้

เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้อื่นต่อๆ ไป
(ท่ีมา วารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1)

ในการนี้ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ขอเป็น

ก าลังใจให้กับคณาจารย์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ทุกท่าน ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์ สาธารณชนทั่วไป 

ต้นสังกัด ตลอดจนเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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Q ท าไมต้องท าผลงานทางวิชาการ?

A เป็นหน้าท่ีของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

ตามภารกิจ 4 ประการ คือ การสอน การวิจัย 

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง คมแ ละท ะนุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม สอนในสิ่งท่ีตนรู้ รู้แล้วน ามาคิด 

คิดแล้วน ามาเขียน เขียนแล้วจึงน ามาสอน ดังนั้น

เนื้อหาสาระท่ีผู้สอนรู้และคิดวิเคราะห์จะได้รับ

กา รก ล่ันก รอ งและ ถ่ าย ทอดออกมา เ ป็ น

ลายลักษณ์อักษร ผู้สอนจึงไม่จ าเป็นต้องพูด 

อธิบายทุกถ้อยค า ผู้เรียนสามารถอ่านค้นคว้า

และท าความเข้าใจได้เอง ตามค ากล่าวของ

อาจารย์ผู้หนึ่งท่ีให้หลักการสอนไว้อย่างน่าฟังยิ่ง

ว่า “A good teacher is a man who does 
not teach, but guide the student to teach 
themselves” (เดโช สวนานนท์, 2544) และ

แนวทาง ขอ งสุ ภ า ษิ ต จีน ท่ีก ล่ า ว ไ ว้ น่ าฟั ง

เช่น เดียวกัน โดย ดร .สุ เมธ ตันติ เวชกุ ล 

(2544) น ามาถ่ายทอดความว่า “เล่าให้ฉันฟัง 

ฉันก็ลืม  แสดงให้ฉันดู ฉันพอจะจ าได้ ให้ฉันท า

ด้วยตนเอง ฉันจะเรียนรู้และเข้าใจ” 

ส่วนใหญ่ผู้เรียนมักจะจ าไม่ค่อยได้ว่าครู

พูดอะไร แต่มักจะจ าได้ว่าครูให้ท าอะไร งาน

เขียนของผู้สอนจึงเป็นเอกสารส าคัญท่ีช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะผู้เรียนจะ

อ่านแล้วคิดวิเคราะห์ตาม เพราะถ้าฟังเพียงอย่าง

เดียว ไม่แน่ใจว่าผู้เรียนจะคิดตามหรือไม่ ยกเว้น

ว่า ผู้พูดมี ทักษะการถ่ายทอดท่ีดี นอกจากนี้

ผู้เรียนจะเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในผู้สอน

มากขึ้นจากเอกสารท่ีได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

เพราะได้รับการตรวจสอบจากสังคมและเป็นการ

แสดงภูมิรู้ของครูผู้สอนอย่างแท้จริง 

(ท่ีมา วารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1)


