




จดหมายขา่วประกนัคณุภาพการศึกษา เขา้สู่ปีที่ 2 แลว้ ซ่ึงวัตถปุระสงคข์อง

การจัดท าจดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา ก็เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ของกลุ่ม

มาตรฐานการศึกษา รวมถึงความรูเ้กี่ยวกบัเกณฑม์าตรฐานการศึกษาใหม่ๆ 

แนวทางการจดัการศึกษาใหท้นักบัยคุแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจบุัน

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้จัดท าจดหมายข่าวประกันคุณภาพ

การศึกษา ของศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการส่ือสาร

ภายในองค์กร และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ที่เป็น

ประโยชน ์จึงไดจ้ดัท าจดหมายขา่วประกนัคณุภาพการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง

จนเขา้สูปี่ที่ 2 ฉบบัที่ 1 นี ้

ในการนี้ กลุ่มมาตรฐานการศึกษาตอ้งขอขอบคณุผูม้ีส่วนในการจัดท า และ

เผยแพร่ จดหมายขา่วประกนัคณุภาพการศึกษา ตลอดมา ไว ้ณ โอกาสนีด้ว้ย

กลุม่มาตรฐานการศึกษา



การฝึกอบรม 

หลกัสตูรนกัปฏิบติัการขนสง่ทางน ้า ร ุน่ท่ี 12

ระหว่างวนัที่ 11 – 25 ธนัวาคม 2561

โดย กลุม่พฒันาบคุลากร กรมเจา้ท่า

กลุ่มพัฒนาบคุลากร กรมเจา้ท่า ไดจ้ัด

ฝึกอบรมหลักสตูรนักปฏิบัติการขนส่ง

ทางน า้ ร ุ่นที่ 12 โดยศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี 

ไดส้่งขา้ราชการที่มีคณุสมบัติตรงตามที่

กลุ่มพัฒนาบคุลากรก าหนด เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรมดงักลา่ว ซ่ึงมีรายชือ่ดงัตอ่ไปนี้

1. นางสาวอารีรตัน ์ จ ุย้ฮก

2. นายณฏัฐ ์ เมฆอดุม

3. นายนดิล  คงบวั

4. นายชนิวฒัน ์ เฉียงสระนอ้ย

5. นายธนชยั  ประวีณานนท์

6. นายอฐัฉตัร  วงษเ์พชร

7. นายธนัวา  หนเูกาะทวด

8. นางสาวปิยะภรณ ์ บญัชาจารรุัตน์

9. นายวชริะ  อบุลจินดา

วั น ท่ี  1 1 ธ้ น ว า ค ม  2 5 6 1

นายสมศักดิ์  ห่มม่วง อธิบดีกรมเจา้ท่า 

ไดใ้หเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ

ฝึกอบรม โดยท่านอธิบดีไดใ้หน้โยบาย

เกี่ยวกับการท างานต่างๆ ที่ เจา้หนา้ที่

ของกรมเจา้ทา่ตอ้งทราบ ไดแ้ก่

1. กฎระเบียบ เนื่องจากฏระเบียบ ไม่ว่า

จะ เ ป็น  พรบ .  กฎกระทรวง ค าสั ่ง 

ระเบียบ ของกรมเจา้ท่าซ่ึงมีหลายฉบับ 

ลว้นเกี่ยวขอ้งกบัภารกิจตา่งๆ ของกรม

เจา้ทา่ทัง้ส้ิน

2. ด ้านเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันโลก

ขับ เ คลื่ อ นด้ว ย เ ทค โ น โ ล ยี  ดั ง นั้ น 

จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ 

เพ่ือน ามาใชส้ าหรบัการปฏิบัติงานใหเ้กิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึน้
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3. การเปลี่ยนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดขึ้น โดยท่าน

อธิบดีไดก้ล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง “ถา้เรา

ไม่เปลี่ยน กจ็ะตอ้งโดนบงัคบัเปลี่ยนอย ูดี่”

ฉะนัน้พวกเราทกุคนจะตอ้งเรียนร ูท้ี่จะปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้

4. ดา้นมนษุยสมัพันธ ์ในการท างานลว้นตอ้ง

มีการประสานงานกับหลายภาคส่วน ดังนั้น 

การมีมนษุยสัมพันธ์กับบคุคลต่างๆ จึงเป็น

ส่ิงที่ตอ้งเรียนร ู ้เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วใน

การปฏิบตังิานเพ่ิมมากขึน้

5. ดา้นการจัดการใหท้ันต่อความตอ้งการ

ของผูร้ับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลา 

หรือแมแ้ต่การลดขอบเขตของตวัเองลง เป็น 

Networking ใหม้ากขึน้

และยังไดร้ับเกียรติจากผูบ้ริหารกรมเจ้าท่า 

ในการมาใหแ้นวคิดส าหรับการท างานใหป้ระสบ

ความส าเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ย

1. นายณัฐ  จบัใจ  รองอธิบดีกรมเจา้ท่า

ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานการขนสง่ทางน า้

2. นายกริชเพชร ชยัช่วย รองอธิบดีกรม

เจา้ทา่ดา้นมาตรฐานการขนสง่ทางน า้

3. นายสรุชัย  บรูพานนทชัย เลขานุการ

กรมเจา้ทา่

ในการอบรมครั้งนี้ ไดร้ับฟังการบรรยาย

เพ่ือใหค้วามรูใ้นส่วนของอ านาจและภารกิจ 

จากผูอ้ านวยการส านกั กอง และหัวหนา้กลุ่ม

ตา่ง ๆ ภายในกรมเจา้ทา่ ไดแ้ก่

1. นายมนต์ชัย ชินประดิษฐ์ จากกลุ่ม

พฒันาระบบราชการ 

2. นางชนินทร วรวนาวงค์ ผูอ้ านวยการ

ส านกัแผนงาน

3. นางสาววิศลัยา ปานเจริญ หัวหนา้

กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายค าสัน น้อยบดุดี หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 

จากศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี

5. นางสาวกมลวรรณ กหุลาบวงษ์

ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเศรษฐกิจการ

พาณิชยนาวี 

6. นายชาญนที สรุางค ์จากกองส่งเสริม

พาณิชยนาวี 

7. นายสมชาย หลิมทอง ผูอ้ านวยการ

กองก ากบัการพาณิชยนาวี

8. นายธวัชชัย สมน้อย หัวหน้ากลุ่ม

ท ะ เ บี ยน เ รื อ แล ะนิ ติ ก รรม  ส า นั ก

มาตรฐานทะเบียนเรือ

9. นายสรุเชษฐ เดชขจรฤทธา จาก

ส านกัมาตรฐานเรือ 

10. นางสาวผจงกร  ณ นคร หัวหนา้กลุ่ม

วิศวกรรมโยธา จากกองวิศวกรรม
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11. นายสมาน  ฉิมวิเศษ  จากกองส ารวจ

และแผนที่ 

12. น า ย ภ ูริ พัฒ น์  ธี ร ะ ก ุล พิ ศ ุท ธ์ิ

ผูอ้ านวยการส านกังานเจา้ท่าภมูิภาคที่ 3

13. นายส ุธี   ว งศ์ โ ต ผู้อ า น ว ย ก า ร

ส านักงานพัฒนาและบ ารงุรักษาทางน า้ที่ 

1 จากส านกัพฒันาและบ ารงุรกัษาทางน า้

14. นายบณัฑิต  ธีระกลุ ผูอ้ านวยการกอง

พสัดุ

15. นายหิรัญวัตต์ิ  สืบกระพันธ์ จาก

ส านกักฎหมาย 

16. นายอัครเดช กมลรตันานนท์ จาก

ส านักความปลอดภัยและส่ิงแวดลอ้ม

ทางน า้ 

17. นายฐากรู สิทธิบศุย์  หัวหนา้กลุ่ม

ตรวจทา่

18. นายศภุกิตต ์ เจียรสวุรรณ ์จากกลุ่ม

ส่ิงแวดลอ้ม

19. นายโอฬาร  เฮงเจริญ ผูอ้ านวยการ

กองมาตรฐานคนประจ าเรือ

20. เรือตรี  เสนีย์ มัชฌิมวงศ์ รักษา

ราชการแทนผูอ้ านวยการส านกัน าร่อง

21. นางสาวพัฐชญาณ์  กลับกลาง

หัวหน้างานศูนย์ข ้อมูลข่าวสารและ

หอ้งสมดุ 

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี  อ า จ า ร ย์

พรวรินทร ์นตุราวงศ ์พยาบาลวิชาชีพ 7

ฝ่ ายการพยาบาล  คณะ แพทยศาสตร์

ว ชิ รพยาบาล ,  นายสวัส ด์ิ  จังพา นิช

นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม และ นาง

ปนัดดา เ พ็งแ ป้น ผู้อ านวยการกลุ่ ม

วางแผนยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพ่ือการพัฒนา

จงัหวดัราชบรีุ ซ่ึงเป็นวิทยากรจากหน่วยงาน

ภายนอกมาบรรยายใหค้วามรูเ้พ่ิมเติมอีกดว้ย 

และไดไ้ปศึกษาดงูาน ณ บริษัท น ้ามันพืช

ไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม,

โรงพยาบาลโพธาราม, ศนูยก์ารศึกษา

วิธีการฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะง ุม้อนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และวัดขนอน 

จงัหวดัราชบรีุ

ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการฝึกอบรม

1. ท าใหส้ามารถสร้างความสัมพันธ์และมี

เครือข่ายระหว่างสายงานต่างๆ ภายในกรม

เจา้ทา่

2. ท าใหท้ราบภารกิจของหน่วยงานภายใน

กรมเจา้ท่า ซ่ึงจะช่วยใหง้่ายต่อการประสาน 

งานมากย่ิงขึน้

3. ท าใหท้ราบนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ของ

กรมเจา้ท่า เพ่ือใชส้ าหรับการปฏิบัติงาน ให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจของกรมเจา้ทา่

4. ท าใหไ้ดเ้รียนร ูก้ารท างานร่วมกันเป็นทีม 

ซ่ึงเป็นสิ่งส าคญัในการปฏิบตังิานอย่างย่ิง

5. จากการศึกษาดงูานนอกสถานที่ ท าให้ได ้

เ ห็ นคว ามส าคัญของร ะบบ โ ล จิ สติ กส์

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ข น ส่ ง ท า ง น ้ า ใ น ภ า ค 

อตุสาหกรรมมากขึน้ รวมทัง้ยังไดเ้รียนรูก้าร

บ ารงุรักษาร่องน ้าซ่ึงเป็นภารกิจหนึ่งของ

กรมเจา้ทา่ในพ้ืนที่จงัหวดัราชบรีุอีกดว้ย
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วนัสถาปนาวิทยาลยัฯ และวนัวิชาการ
ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชยี

เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2561

นางภาวนา  พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา ไดเ้ป็นตัวแทนผูอ้ านวยการศนูย์ฝึก

พาณิชยน์าวี ร่วมงาน “วนัสถาปนาวิทยาลยัฯ และ

วันวิชาการ” วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่ง

เอเชีย ประจ าปีการศึกษา 2561 ซ่ึงวัตถปุระสงค์

ของการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์

ใหน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ไดท้ราบ

ถึงแนวทาง และการจัดการเรียนการสอนดา้น

พาณิชยนาวี และอาชีวศึกษา ภายในงานมีเสวนา

ทางวิชาการในหัวข ้อ “วิสัยทัศน์นักการเมือง

ร ุ่นใหม่ กับอนาคตพาณิชยนาวีไทย” รวมทั้งเปิด

บา้น AMCOL OPEN HOUSE นทิรรศการแสดงผล

งานวิจยัและส่ิงประดษิฐข์องนกัเรียน นกัศึกษา

เครอืขา่ยกิจกรรมนกัศึกษา 6 สถาบนั

เพื่อพฒันาคณุภาพบณัฑติ 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร ้อยโท 

นที  ศรีมะกล า่ เขา้ร่วมการประชมุเครือขา่ย

กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า  6 ส ถ า บั น 

ณ  ส ถ า บั น ก า ร บิ น พ ล เ รื อ น  โ ด ย มี

วัตถุประสงค์เ พ่ือร่วมกันพิจารณาร่ าง

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเครือข่าย

กิ จ กรรมนัก ศึ กษ า  8  สถาบั น  ( ใ น ปี

การศึกษา 2561 เพ่ิมเติมอีก 2 สถาบัน) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และน าเสนอ

โครงการ กิจกรรมของเครือข่ายในรอบปี

การศึกษา 2561
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โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรยีนเดินเรอื

เมื่อวนัที่ 10 –11 มกราคม 2562 นางภาวนา  พงศป์ริตร  
หัวหนา้กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ไดร้ับเชิญเป็นผูด้ าเนิน

รายการในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดินเรือที่จะฝึก

ภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเล ประจ าปีการศึกษา 

2561 ณ ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี

โครงการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์

1. เ พ่ื อ ใ ห้นั ก เ รี ย น เ ดิ น เ รื อ พ า ณิ ช ย์ ไ ด ้ท ร า บ ถึ ง

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในระหว่างการฝึก

รวมถึงความปลอดภยัในการปฏิบตังิานบนเรือสินคา้

2. เพ่ือใหน้ักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไดท้ราบถึงข ้อก าหนด

อนสุญัญาว่าดว้ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006

3. เ พ่ือให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไดท้ราบถึงระเ บียบ 

ขอ้บังคับ และขอ้กฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกับการ

ปฏิบัติงานในเรือ การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเ รือ

สินคา้ และการเขยีน Training Record book

4. เพ่ือใหน้ักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไดท้ราบเกี่ยวกับการ

ด าเนินการตา่ง ๆ ทั้งก่อนฝึก ขณะฝึก และการรายงาน

ตวักลบัจากการฝึกภาคปฏิบตัทิางทะเล

“งานปัจฉิมนิเทศคืองานท่ีสถาบัน

จะไดช้ี้ แนวทางในการด าเนินชีวิต

หลังจากจบการศึกษาโดยเฉพาะ

ในเร่ืองของการสมัครงาน การ

ท างานให้ประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมายชีวิต รวมถึงแนวทาง

การศึกษา ต่อ เพื่ อการพัฒนา 

คณุภาพชีวติใหด้ีย่ิงขึ้น”
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การสอบความร ูด้า้นภาษาองักฤษ (TOEIC)

กอ่นออกฝึกภาคปฏิบติัทางทะเล

ใหก้บันกัเรียนเดนิเรือพาณิชย ์ประจ าปีการศึกษา 2561

วันท่ี 12 มกราคม 2562 นางภาวนา  พงศ์ปริตร หัวหนา้กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand) จัดกิจกรรมการสอบทักษะความรู้

ดา้นภาษาอังกฤษ (TOEIC) ก่อนลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ณ ศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี เร่ือง คณุสมบัติของนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์

ที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ซ่ึงไดก้ าหนดคณุสมบัติของนักเรียนเดิน เรือพาณิชย์

ที่ จ ะลงทะเ บียนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลไว้ว่ า  “นัก เ รียนเดิน เ รือพาณิชย์จะต ้องผ่า น

การทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่ศ ูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก าหนด ” ซ่ึงในปีการศึกษา

ที่ 2/2561 และ 1/2562 จะตอ้งมีผลการสอบภาคภาษาต่างประเทศ TOEIC ไม่ต า่กว่า 400

คะแนน นอกจากนี้ ยังเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้ับสถานประกอบการในเร่ืองของมาตรฐาน

ทางภาษาตา่งประเทศของนกัเรียนเดนิเรือพาณิชยท์ี่จะลงฝึกภาคปฏิบตัิทางทะเลและยงัเป็นการ

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เร่ือง นโยบาย

การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอดุมศึกษา ซ่ึงได ้

สนบัสนนุใหส้ถาบนัอดุมศึกษาพิจารณาจดัใหน้สิิตนกัศึกษาทกุคน 

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน

ระดบัอดุมศึกษาที่สถาบันสรา้งขึ้นหรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช ้

วดัสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ (English Proficiency)
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ประชมุประจ าเดือน
มกราคม 2562

วัน ท่ี  14  มกราคม  2562  นางภาวน า  

พงศ์ปริตร หัวหนา้กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ไดจ้ัดประชมุติดตามการด าเนินงาน และผลการ

ประช ุมต่างๆ ของเจ้าหน ้าที่กลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา ประจ าเดอืนธนัวาคม 2561 ไดแ้ก่

- การเบิกจ่ายค่าใช ้จ่ ายส าหรับการตรวจ

ปร ะ เ มิ น ข องกา รตรวจติ ดต ามร ะบบ

บริหารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015

- การปรับปรุงเ ร่ืองความเ ส่ียงของระบบ

บริหารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 

ในระบบสารสนเทศ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการรับขอ้รอ้งเรียน

ของศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี

- สรปุผลการประชมุสัมมนา ไดแ้ก่ การประชมุเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน การฝึกอบรม

หลกัสตูรนกัปฏิบตักิารขนสง่ทางน า้ ร ุ่นที่ 12

- การด าเนินการติดต่อวิทยากรเพ่ือบรรยายในการสมัมนากลุ่มมาตรฐานการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 “ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับองค์กรที่ยัง่ยืนในยคุไทยแลนด์ 4.0” 

ในระหว่างวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์– 2 มีนาคม 2562  ณ รายาบรีุ รีสอรท์ จงัหวดักาญจนบรีุ

และยังเป็นการร่วมกันประชมุเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2562 ของกลุ่ม

มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนการเตรียมงานการสัมมนากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 “ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับองค์กรที่ยัง่ยืนในยุค

ไทยแลนด ์4.0” และกิจกรรมเครือขา่ยกิจกรรมนกัศึกษา 8 สถาบนั

ในการประชมุประจ าเดือนของกลุ่ม เป็นนโยบายที่หัวหนา้กลุ่มมาตรฐานการศึกษาใหค้วามส าคัญเป็น

อย่างสงู เนื่องจากการปฎิบัติงานร่วมกัน การส่ือสารเป็นส่ิงส าคัญ ในระหว่างเดือน ในระหว่างการ

ปฏิบัติงาน ลว้นมีปัญหาที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน ที่สามารถน ามาปรับปรงุแกไ้ขใหด้ีขึ้นได ้โดย

การใชแ้นวคิดของบคุลากรของกลุ่มในการระดมแนวความคิด และหาขอ้สรปุที่ดีที่สดุเพ่ือร่วมมือกัน

แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ รวมถึงการพฒันางานที่ท าอยู่ใหม้ีคณุภาพที่ดย่ิีงขึน้ และบรรยากาศในการประชมุ

จะตอ้งไม่เป็นบรรยากาศที่เป็นทางการจนเกินไป แต่เป็นบรรยากาศที่เหมือนเป็นการพดูคยุมากกว่า

การประชมุ เพราะบางครัง้ “Idea ดีๆ  ก็ไมไ่ดเ้กิดจากการประชมุ แตเ่กิดจากการพดูคยุแบบเป็นกนัเอง”
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Happy New Year 2019
From the Education Standard Division

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา โดยการน าของนางภาวนา  พงศ์ปริตร หัวหนา้กลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา เขา้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ใหก้ับผูอ้ านวยการศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

และกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี “ในวาระดิถีขึ้ นปีใหม่ปี 2562 น้ี 

ขออัญเชิญอ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ งศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย โปรดจงดล

บนัดาลใหทุ้กท่าน มีสขุภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แขง็แรง มีจิตใจท่ีเขม้แขง็ มีความ

เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานกา้วหนา้มั่นคงสืบต่อไป”

แล ะ ใ น วัน ท่ี  1 0 มกร าคม  2562

กล ุ่มมาตรฐานการศึกษาได้เข้ามอบ

ของขวัญส าหรับการใช้ในกิจกรรม 

“วนัเด็ก” ใหก้บัโรงเรยีนวดับางนางเกรง 

เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัเด็กๆ ต่อไป
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สาระความร ูก้บักล ุม่มาตรฐานการศึกษา

ท่ามกลางยคุที่เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทตอ่การใชช้ีวิตของมนษุยท์ัง้ในยคุปัจจุบันและในอนาคต 

คนเป็นพ่อ แม่ ดจูะอดไม่ไดท้ี่จะเป็นห่วงว่าบุตรหลานของตนเอง จะด ารงชีวิตต่อไปในโลกยคุ

ดิจิทลัในภายภาคหนา้อย่างไร พวกเขาจะตอ้งมีทกัษะอะไรติดตวั เพ่ือที่จะรอดพน้จากการรกุคืบ

ของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ว่ากันว่าจะมาแย่งงานมนษุย์อย่าง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 

รวมถึงหุ่นยนตด์ว้ย

ทกัษะ Soft Skill ช่วยรอด จากยคุ AI ครองเมือง 

ท่ีเด็กทศวรรษน้ีตอ้งมี

ทั้งนี้ ความเชื่อ ตลอดจนความกังวลที่

กล่าวมาขา้งตน้นี้ ไม่ใชเ่ร่ืองผิดเสียทีเดียว 

ทว่ า  ห ากกั งวลอยู่ แ บบนี้ ค ง ไม่ เ ป็ น

ประโยชนแ์ตอ่ย่างใด เพราะถา้มองขอ้ดีใน

อีกด้าน เทคโนโลยีแห่งอนาคต อย่าง 

ปัญญาประดิษฐ ์หรือหุ่นยนต ์ก็ถูกน ามา

ปรับใชเ้พ่ือท าให้การใชช้ีวิตของมนุษย์

สะดวกขึ้น ดงันั้นประเด็นที่เราทกุคนตอ้ง

เตรียมตวั คือ การเตรียมความพรอ้มใหก้ับ

เยาวชนของเรา โดยพยายามติดตั้งทักษะที่

จ าเป็นในการใชช้ีวิตทั้งทักษะในการท างาน 

การประกอบอาชพี และที่ส าคัญไม่แพก้ัน คือ

ทกัษะที่เรียกว่า Soft Skill หรือแนวคิดในการ

ใชช้วิีตนัน่เอง

และล่าสดุ บทวิเคราะหข์อง PISA หรือ Programme for International Student Assessment ที่ศึกษา

กลุม่เป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กอายปุระมาณ 15 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกขององคก์ร 

OECD องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซ่ึงมีประเทศสมาชิกกว่า 34 

ประเทศทัว่โลก ในความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน โดยผลส ารวจ

ปรากฎว่า ทกัษะที่เด็กๆ เหลา่นีม้ีและดทีี่สดุ คือ ทกัษะการรวมกลุม่กนัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
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ทกัษะ Soft Skill ช่วยรอด จากยคุ AI ครองเมือง 

ท่ีเด็กทศวรรษน้ีตอ้งมี

นอกจากนัน้การส ารวจจาก The Hamilton Project ยังแสดงใหเ้ห็นสถานการณท์ี่ก าลงัเกิดขึ้นและ

ก าลงัมาเปลี่ยนแปลงการท างานทัว่โลก คือ หลายบริษทัจะใหค้วามส าคัญกบัทกัษะด้าน Soft Skill 

อย่างทักษะดา้นการส่ือสาร ทักษะดา้นการเขา้สังคม มากกว่าทักษะวิชาชีพอย่าง ทักษะดา้นการ

คิดค านวณ

ทั้งนี้ ประมาณ 20 เปอรเ์ซ็นต ์ของฝ่ายทรัพยากรบคุคลในบริษัทต่างๆ ระบวุ่า ปัญหาที่เจอคือ

พนกังานใหม่ที่รับมาท างานขาดทักษะดา้นการคิดค านวณ ขณะที่เกินคร่ึงของพนกังานใหม่ขาด

ทกัษะในการจดจ่อและท างานกบัขอ้มลู ที่สดุแลว้ โดยรวม มีเสียงสะทอ้นว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัยต่างๆ ส่วนใหญ่นัน้ ขาดทักษะ Soft Skill ดา้นการท างานร่วมกันเป็น Teamwork มากที่สดุ โดย 

Soft Skill นีเ้องจะเป็นตวับ่งชีว้่าผูน้ัน้จะมอีนาคตการงานที่ดีหรือไม ่จะถกูจา้งเป็นพนกังานประจ าหรือไม่

เร่ิมจาก การฟันธงว่า Soft Skill ทวีความส าคัญ ในการท างานยคุนี้มากขึ้นเร่ือยๆ เพราะมี

ขอ้เท็จจริงล่าสดุจากการส ารวจของ The Hamilton Project แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดเห็นของเหล่า

นายจ้างในสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆมีความกังวลใน

คณุสมบัติของพนักงานรุ่นใหม่ที่รับเขา้มาท างานว่าจะบกพร่องในความสามารถดา้นการคิด

ค านวณ ภาษา และย่ิงไปกว่านัน้ ยังมีความกังวลว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะขาดทักษะที่จ าเป็นในการ

อยู่ร่วมกนัในองคก์ร หรือ Soft skill ตา่งๆ ดว้ย

และจากการส ารวจเดยีวกนันี ้ยงัเผยถึงประเทศที่รัง้อนัดบัตน้ๆ ของประเทศที่เตรียมความพรอ้ม

ใหเ้ยาวชนของชาติไดด้ีที่สดุในโลก ดว้ยการติดตัง้ทักษะ Soft Skill ที่ส าคัญ เร่ือง การท างาน

ร่วมกัน และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ซ่ึงประเทศสิงคโปร์ อยู่ในอันดับหนึ่ง ตามดว้ย ประเทศ

ญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลีใต ้ดังนั้น ประเด็นที่น่าสนใจ จากผลการส ารวจครั้งนี้ คือ ประเทศเอเชีย

เหลา่นีส้ามารถเอาชนะประเทศในแถบยโุรปอย่าง แคนาดา เอสธัวเนีย และฟินแลนด ์ที่อยู่ ในล าดบั 

ส่ี หา้ และหก ไดอ้ย่างไร
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ความคิดสรา้งสรรค์ จะกลายเป็นหนึ่งในสามทักษะที่นายจา้งตอ้งการมากที่สดุในตั วของ

พนักงานที่จะมาท างานให ้ โดยจะมีบรรยากาศของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการท างานในรปูแบบ

ใหม่ๆที่ปรับเขา้กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่แลว้ มาช่วยส่งเสริมใหค้นท างานย่ิงเกิดความคิด

สรา้งสรรคไ์ดง้า่ยขึน้

ทกัษะ Soft Skill ช่วยรอด จากยคุ AI ครองเมือง 

ท่ีเด็กทศวรรษน้ีตอ้งมี

แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเร่ืองยากส าหรับหลาย

บริษัท ที่จะร ูไ้ดว้่าพนักงานที่เขาก าลังจะตัดสินใจ

รับมานัน้ จะมี Soft Skill ที่จ าเป็น และทางบริษัท

ตอ้งการหรือไม่ จากการสัมภาษณ ์แค่ 1-2 ครั้ง 

เท่านัน้ และจะร ูไ้ดก็้ตอ่เมื่อตกลงใจรับพนกังานเขา้

มาท างานแลว้เทา่นัน้

เพราะมีขอ้เท็จจริงที่ตอ้งยอมรับ คือ ทักษะดา้นองคค์วามรู ้ยังเรียนร ูก้ันได ้โดยใชเ้วลาระยะหนึ่ง 

แตใ่นสว่นของ Soft Skill นัน้ จะเกิดขึน้ได ้ตอ้งมาจากการบ่มเพาะและสัง่สอนจากครอบครัว และการ

ด ารงอยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่สง่เสริมใหเ้กิดทกัษะนัน้ เท่านัน้ เนื่องจาก จนถึงปัจจบุัน 

ยังไม่มีสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยใด สามารถเปิดหลกัสตูรที่สอน Soft Skill ดา้นตา่งๆ

อย่างมีประสิทธิภาพนัน่เอง

โดย มีถอ้ยความหนึ่งจาก นิตยสาร Training Mag ที่น าเสนอว่า “ทกัษะ Soft Skill ที่จ าเป็นส าหรับ

การท างานในยคุนี ้จ าเป็นตอ้งเรียนร ูต้ลอดชวิีต ผา่นประสบการณก์ารท างาน การเขา้สงัคม พบปะ

ผูค้น และที่ส าคญั ผา่นการรบัฟังส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ละเป็นเร่ืองในแงบ่วก”

ที่สดุแลว้การส ารวจของ PISA สรปุว่า ทกัษะ Soft Skill หลายดา้น ควรปลกูฝังและบ่มเพาะใหเ้กิดขึ้น

ตัง้แตผู่น้ัน้อายยุังนอ้ย และจะดีที่สดุ หากเร่ิมมาตัง้แต่การไดร้ับการศึกษาที่ดีซ่ึงถือเป็นกา้วแรกใน

การสรา้งเสริมทักษะทกุดา้น ขณะที่ในส่วนขององค์กร นายจา้ง ก็ควรมีบทบาทในการสร้าง

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ที่เหมาะสมต่อการบ่มเพาะ หรือเติมเต็มทักษะ ดา้น Soft Skill ใหก้ับ

พนกังานดว้ย ไมใ่ชแ่ตจ่ะมุง่หาพนกังานที่มีคณุสมบตัเิพียบพรอ้มแตอ่ย่างเดยีว

(ท่ีมา : www.salika.co)



“มุง่มัน่ส ูค่ณุภาพ  

พฒันาสูส่ากล”



จดัท าโดย

กล ุม่มาตรฐานการศึกษา


