
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจ ำเดือนกันยำยน 2561 

กิจกรรมกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ผพน. ได้มอบหมายให้ นางสาวเมธินี 
โมอ่ อน และนางสาวอารี รั ตน์   จุ้ ยฮก 
เข้าร่วมประชุมในวันที่  23 สิงหาคม 2561
ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัล ซิตี้  โดย
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดม
ความคิดเห็นสถานะปัจจุบัน (As-Is) สิ่ งที่
ต้องการในอนาคต (To-Be) และเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทะเบียน
ประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

UKAS : Globle/KMUTT แจ้งมาอย่างไม่เป็น
ทางการว่าจะเข้าตรวจติดตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในเดือนตุลาคม 2561 กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษาจึงด าเนินการตรวจ Pre-Audit
ของทุกกลุ่มฝ่าย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับการตรวจดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่  3 กันยายน 2561
ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการตรวจเตรียมความพร้อมให้กับ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ADM) และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2561 ได้ด าเนินการตรวจเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่ม
ฝึกอบรม (TRI) โดยเป็นการตรวจติดตามเอกสารตาม 
QP ที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่ม ฝ่าย 

เมื่ อวั นที่  2 1 สิ งหาคม 256 1
นางภาวนา  พงศ์ปริตร และนาย
ทรงคุณ  สาสนะ ได้เป็นตัวแทน ผพน. 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาเฉพาะทาง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเครือข่าย
สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะ
ทาง และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกันทางด้าน
วิชาการและด้านการบริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 หัวหน้า
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้ประชุมเพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2561
ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้บุคลากร
ภ า ย ใน ก ลุ่ ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ 1

เพ่ือรับการตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
สกอ. UKAS และกรมเจ้าท่า 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ว่าที่ร้อยโท นที   ศรีมะกล่ า  
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ณ สถาบันการบินพลเรือน เพ่ือด าเนินการสรุปกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2560 และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมที่ดีของ
แต่ละสถาบันเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาบัณฑิตในปีการศึกษาต่อไป



ฉบับนี้ กลุ่มมาตรฐานการศึกษาขอน าเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ใน
ด้านการสอบความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ ระดับนาย
ประจ าเรือ ด้านข้อมูลการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา และด้านความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
และตามตัวชี้วัดของกรมเจ้าท่า ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
สามารถน าเสนอได้ดังน้ี 

จากกราฟ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
มีจ านวนทั้งสิ้น 99 คน โดยหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการ
เดินเรือ) มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 70 คน เป็นหลักสูตร
ปกติจ านวน 60 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรจ านวน 10 
คน หลักสูตร วศ.บ. (ช่างกลเรือ) มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 
29 คน เป็นหลักสูตรปกติจ านวน 18 คน หลักสูตรพิเศษ
จ านวน 2 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรจ านวน 9 คน 

ในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ) จากผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวน 70 คน พบว่าสามารถสอบและประเมิน
ความรู้ความสามารถส าหรับประกาศนียบัตรนายประจ าเรือ
ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า 
จ านวน 30 คน และหลักสูตร วศ.บ. (ช่างกลเรือ) จากผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวน 29 คน พบว่าสามารถสอบและประเมิน
ความรู้ความสามารถส าหรับประกาศนียบัตรรองต้นกลเรือเดนิ
ทะเลขนาดก าลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า รวมถึง
การสอบและประ เ มินความรู้ ค วามสามารถส าหรั บ
ประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลเรือเดินทะเลขนาด
ขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จ านวน 20 คน

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สามารถหางานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายใน 1 ปี จ านวน 57 คน จ าแนก
เป็นอาชีพทางด้านพาณิชยนาวี จ านวน 46 คน และประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 11 คน โดยหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการ
เดินเรือ) มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระแล้ว จ านวน 46 คน 
และหลักสูตร วศ.บ. (ช่างกลเรือ) มีงานท าและประกอบอาชีพ
อิสระแล้ว จ านวน 11 คน

จากการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
จ านวน 19 แห่ง พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบส ารวจมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 3.57  คิดเป็นร้อยละ 71.40  โดยมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ) 
อยู่ในระดับมาก 3.58 คิดเป็นร้อยละ 71.60 และหลักสูตร วศ.บ. 
(ช่างกลเรือ) อยู่ในระดับมาก 3.59 คิดเป็นร้อยละ 71.80

ในการนี้ กลุ่มมาตรฐานการศึกษาต้องขอขอบคุณส าหรับ
ผู้ เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลจากทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นกอง
มาตรฐานคนประจ าเรือ (คร.) กรมเจ้าท่า ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ปีการศึกษา 2559 นายจ้างสถาน
ประกอบการ คณะศิษย์เก่าของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตลอดจน
บุคลากรสายการสอน และสายสนับสนุนของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
จะน าทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และระดับสากล
ต่อไป...
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