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สารจากกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

“เยาวชนไทยเป็นทรัพยากร เป็นสมบัติที่มีค่าของสังคม” คงไม่มีระบบใด
อีกแล้วที่จะมีบทบาทในการที่เราจะดูแลสมบัติอันล ้าค่าของสังคมไทยได้เท่ากับ
ระบบการศึกษา ณ เวลานี   สิ่งที่เราหวังว่าจะท้าให้ได้ดีที่สุด คือ การสร้างให้
สถานศึกษามีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง การประกันคุณภาพเป็นกลยุทธ์
ที่ ส าคัญที่ สุ ดอ ย่างห น่ึง เพราะว่ าจะสามารถพัฒนาระบบต่ าง  ๆ
ในสถาบันการศึกษาให้ดีคือ “การปฏิรูปทุกระบบ” ซึ่งจะมีการแก้ปัญหา
ที่ตรงจุด คือ แกท้ี่ระบบ ไม่ใช่โทษที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง

ดังนั น การประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
จึงมีความส้าคัญมากในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพราะการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เป็นสิ่งที่ส้าคัญอย่างย่ิงส้าหรับการพัฒนา
ประเทศทั งระยะสั นและระยะยาว

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จะเล็งเห็นความส้าคัญของการ
จัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั งในระดับชาติและ
ระดับสากล

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2562



เมื่อประมาณ 16 ปีที่แล้ว ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีของ

เราได้เริ่มรู้จักค้าว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
เป็นครั งแรก เมื่อได้รับแจ้งว่า จะมีหน่วยงาน
ภายนอก  ( สมศ . )  ม า ต รว จปร ะ เ มิ นต ามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก้าหนด ความ
โกลาหลจึงบังเกิด...

ค้าว่า การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality 
Assurance) หมายความว่า การท้ากิจกรรม หรือ
การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่
ก้าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
และการประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment) 
จนท้าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน
ของดัชนีชี วัดที่ก้าหนด ระบบและกระบวนการผลิต 
ผ ลผลิ ต แ ล ะ ผ ลลั พ ธ์ ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ซึ่งประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนมั่นใจได้ว่า สถาบัน
นั น ๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

…นับจากวันนั นถึงวันนี  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้รับ
การพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การผลิตบัณฑิต 

การบริการวิชาการ การท้านุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การบริหารจัดการ มาเป็นล้าดับ ช้าบ้าง 
เร็วบ้าง ขึ นกับปัจจัยสนับสนุนในบริบทต่าง ๆ 
ผลพวงจากการประกันคุณภาพที่เรามีส่วนร่วม
ได้อย่ า งชั ด เจนและคุ้ น เคยกันอย่ างหนึ่ งคื อ 
“วัฒนธรรมการประเมิน” ในทุกกิจกรรม/โครงการ

ที่เกิดขึ นอันเป็นส่วนหน่ึงของวงจร PDCA ที่เป็น
การสะท้อนผลการจัดกิจกรรม/โครงการนั น ๆ
ท้าให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการด้าเนินการในครั งต่อไป

เป็นที่น่ายินดีว่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสอบผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั งภายในและ
ภายนอกทุกครั งที่ได้รับการประเมิน เพราะได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

แต่หนึ่งในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีมีพัฒนาการช้าที่สุด คือ ด้านการวิจัย 
ซึ่งยังคงรอผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ก้าวเข้ามา
เสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อพลิกฟื้น
ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัยของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีให้ปังสักที !!!

ทรงคุณ สาสนะ

"การประกันคุณภาพการศึกษา 
ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นได้อย่างไร"

ฉ บ ับ น ี้  ได้รับเกียรติจาก นายทรงคุณ  สาสนะ 
วิทยาจารย์ช้านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกิจการ
แล ะส วั ส ดิ ภ าพ นั ก เ รี ย น  ร วมทั ง เ ป็ นป ร ะธ าน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
( ICT)  ของศูน ย์ฝึ กพาณิช ย์นาวี  พู ดคุ ย ในหั วข้ อ 
“การประกันคุณภาพการศึ กษา ช่ วยให้ องค์ กร
พัฒนาขึ้นได้อย่างไร” ซึ่งกลุ่มมาตรฐานการศึกษา ต้อง
ขอขอบคุณอาจารย์ทรงคุณ สาสนะ ไว้ ณ โอกาสนี ด้วย



การประชุมคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า

ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ITA (Integrity & Transparency 

Assessment) “ITA การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ”

ทั งนี  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ด้าเนินตามกิจกรรม
แผน ITA ของกรมเจ้าท่าตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. ประกาศเจตจ้านงค์ในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมมาภิบาล 
บน Website ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
(www.mmtc.ac.th)
2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  และมีกล่องรับฟังความ
คิดเห็นของหน่วยงานอยู่บริเวณด้านหน้าตึกอ้าพล 
ตียาภรณ์

เมื่อวันที่ 18 มกร าคม  2562  ว่าที่ร้อยโท นที  
ศรีมะกล่้า  เป็นผู้แทนผู้ อ้านวยการศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
จัดท้ามาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั งที่ 
2/2562

โดยในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของกรมเจ้าท่า ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและจัดท้ามาตรการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริตในภาพรวมของกรมเจ้าท่า 

http://www.mmtc.ac.th/


ลงนาม MOU เครือข่าย 8 สถาบัน

เ มื่ อ วั น ที่  2 4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 2 
ว่าที่ร้อยโท นที  ศรีมะกล่้า พร้อมด้วย
หั ว ห น้ า นั ก เ รี ย น เ ดิ น เ รื อ พ าณิ ช ย์ 
เป็นผู้แทนผู้อ้านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี  เข้ า ร่ วมลงนามบันทึ กข้อตกลง
ความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 
8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท าสัญญานักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
...รอบโควตา...

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562  นางภาวนา  
พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
และนางสาวอารีรัตน์  จุ้ยฮก เข้าร่วมเป็น
คณะท างานท าสัญญาการเข้าศึกษาเป็น
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจ าปีการศึกษา 
2 5 6 2 ให้ กั บนั ก เ รี ย น เ ดิ น เ รื อ พาณิ ช ย์ 
รอบโควตา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาการเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
ณ ชั้น 2 อาคารเรียนริมน้ า 6 ชั้น ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี

ขอบคุณภาพถ่ายจากประชาสัมพันธ์ พน.

กิจกรรม 
“อบรมนักเรียนปกครอง”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยโท 
นที  ศรีมะกล่้า  เป็นวิทยากรให้ความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ในกิจกรรม “อบรม
นักเรียนปกครอง ประจ้าปีการศึกษา 2561 –
2562 ที่ทางกลุ่มกิจการและสวัสดิภาพ
นักเรียนจัดขึ น ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ขอบคุณภาพถ่ายจากกลุ่มกิจการและสวัสดภิาพนักเรียน



ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิทยาการเดินเรือ

วันที่  28 มกราคม 2562 ว่าที่ ร้ อยโท นที 
ศรีมะกล่้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร สาขาวิทยาการเดินเรือ ณ ห้องประชุม 
อาคารปฏิบัติการเดินเรือ  โดยวัตถุประสงค์ของ
การประชุม เพื่อติดตามหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  2562 รวมทั งรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปีการศึกษา 
2560 เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ น

มอบประกาศนียบัตร TOEIC เต็ม 990

วั นที่  28 มกราคม 2562 นางภาวนา  
พงศ์ปริตร เป็นผู้แทนผู้อ้านวยการศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี มอบประกาศนียบัตรให้แก่ 
นดร. บรรณวัชร  จันทร์น้อย ที่สามารถท้า
คะแนนสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
TOEIC เต็ม 990 คะแนน จากการสอบถาม 
นดร. บรรณวัชรฯ   ถึงเคล็ดลับการท้า
ข้อสอบดังกล่าว ได้ความว่า นดร. บรรณ
วัชรฯ จบระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
โรงเรียนโยธินบูรณะ ในหลักสูตรการเรียน
การสอน English Program โดยส่วนตัว
ชอบดูซีรี่ที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และซีรี่
ที่เป็น English Subtitles ตั งแต่สมัยมัธยม
ต้น โดย นดร. บรรณวัชรฯ ได้ฝากถึงผู้ที่จะ
สอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC
ไว้ว่า “การสอบ TOEIC เป็นการวัดการใช้

ขอบคุณภาพถ่ายจากประชาสัมพันธ์ พน.

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งเป็นภาษาที่เราไม่
ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจ้าวันบ่อยมากนัก และไม่เหมือน
วิชาอื่นๆ เช่น คณิต ฟิสิกส์ ที่เราใช้เวลาในการอ่านก่อน
สอบเพียงไม่กี่วันก็สามารถท้าได้ แต่ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่ง
ที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอยู่เสมอ ถึงจะเข้าใจ และ
สามารถน้าไปใช้ ในการสอบและการใช้สื่ อสารใน
ชีวิตประจ้าวันได้ ”  กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ขอแสดง
ความยินดีไว้ ณ โอกาสนี ด้วย...



การหารือเพื่อท า MOU กับ 
วทอ.นครศรีธรรมราช

หารือปัญหาระหว่างกรมเจ้าท่า
กับสมาคมเจ้าของเรือไทย

เมื่ อวันที่  5 กุมภาพันธ์  2562 นางภาวนา  
พงศ์ปริตร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท นที  ศรีมะกล่้า 
เข้าร่วมการประชุมหารือ ในการท้าความร่วมมือ
เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
ระหว่าง ศูน ย์ฝึ กพาณิช ย์นาวี และวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ต่ อ เ รื อ 
นครศรี ธร รมราช โดยมีนายพิ ชัย   แสงไฟ 
ผู้อ้านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุม 8303 ชั น 3 อาคารเรียน 6 ชั น 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอารีรัตน์  
จุ้ ย ฮก ได้ เ ป็ นผู้ ติ ดตามนายพิ ชั ย  แสง ไฟ 
ผู้อ้านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นายบดินทร์  
ศรีมณี และนางพัชรภรณ์ สาสนะ เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมปรึกษาหารือปัญหาระหว่างกรมเจ้าท่า
กับสมาคมเจ้าของเรือไทย โดยมีนายสมศักดิ์  
ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการ
ประชุมดังกล่าว ในการนี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้
น้าประเด็น “ปัญหาการหาเรือฝึกให้กับนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์” เข้าร่วมปรึกษาหารือกับสมาคม
เจ้าของเรือไทย ด้วย

ปรึกษาเรื่องการจัดท าวิจัยและพัฒนา...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายบัณฑิต ธีระกุล ผู้อ้านวยการกองพัสดุ 
กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายศรัณย์  เกิดทรง ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่้า 
และนางสาวอารีรัตน์  จุ้ยฮก  ได้เดินทางเข้าพบ นายลิขิต อุไรรางกูล 
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพื่อปรึกษาเก่ียวกับเรื่องของการ
เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติ การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ซึ่งจากการ
ปรึกษาหารือในเบื องต้น ทางกรมบัญชีกลาง ได้แนะน้าให้ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี จัดท้าหนังสือเพื่อขอหารือในประเด็นที่เก่ียวข้องไปยัง 
กรมบัญชีกลาง เพื่อหาข้อสรุปดังกล่าว



ประชุมประจ าเดือนกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นางภาวนา  
พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
ได้จัดประชุมประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เพื่อติดตามงานของกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา รวมทั ง
ร่วมวางแผนการปฏิบัติ งานระหว่างวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2562 ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม ได้แก่ การวางแผนจัดท้า
ข้อหารือเก่ียวกับการท้าวิจัยและพัฒนาของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีไปยังกรมบัญชีกลาง การ
จัดท้าโครงการวารสารทางวิชาการของศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวี และการเตรียมงานโครงการ
สัมมนากลุ่มมาตรฐานการศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา 2561 “ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับ
องค์กรที่ย่ังยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอารีรัตน์  จุ้ยฮก ได้เข้า
ร่ วมประ ชุมคณะกรรมการพัฒนาหลั กสู ต ร  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ณ ห้องประชุมชั น 2 อาคาร
ปฏิบัติการเครื่องกล  โดยมีนายบดินทร์  ศรีมณี รักษา
ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาการช่างกลเรือ เป็นประธาน 
ในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน น้าเสนอ
ปัญหาและ อุปสรรคของการจั ดการ เ รี ยนการสอน
ในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใน
ประเด็นต่างๆ ตามที่คณะกรรมการการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในผล
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ้าปี
การศึกษา 2560 ที่ผ่านมา



สาระความรู้กับกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั งนี มีความส้าคัญมาก เพราะตลาดแรงงานคงมีการปรับตัวครั งใหญ่ 
คนเราสามารถที่จะหาความรู้ได้ง่ายขึ น ดังนั นการพัฒนาคนทางด้านวิทยาศาสตร์คงไม่ใช่เรื่องยาก 
แต่การพัฒนาคนทางด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์กลับยากกว่าเดิม และน่ันจะเป็นปัญหาใหญ่ของ
โลกแห่งยุค Industry 4.0 ยุคที่พี่ใหญ่อย่างอเมริกาใช้ค้าว่า Internet of thing ความหมายก็คือยุคที่
คนเราอยู่กับ Internet ตลอดเวลา เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับ Social Media เด็กเรียนหนังสือกับ 
YouTube ชีวิตเราปัจจุบันปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเหล่านี มากขึ นจริงๆ และเราก็ไม่สามารถที่จะ
ต้านทานกระแสของเทคโนโลยีเหล่านี ได้ มีแต่ต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคนี  
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดและน่ันคือที่มาของค้าว่า “Education4.0”

Education 4.0 มันเป็นค้าที่ผุดขึ นมาหลังจากมีค้าถามมากมาย
เกิดขึ นว่าเราจะต้องพัฒนาระบบการศึกษาอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมในยุค 4.0 สรุปว่า Education 4.0 ยังไม่มีใครบัญญัติไว้
ชัดเจน มีแต่ Education 3.0 คือ การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ผสมกับการท้างานเป็นกลุ่ม และปรับการสอน
ให้มีรูปแบบ Interactive learning รวมทั งการน้าสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการ
สอนมากย่ิงขึ น “แล้ว Education 4.0 ต้องการอะไร และจะสนับสนุน 
Industry 4.0 ได้อย่างไร?” ข้อมูลจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร .บัณฑิต 
เอื ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มพัฒนาระบบการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 เช่น การสร้างห้องเรียน i-SCALE

คือ ห้องเรียนทันสมัยที่มุ่งเน้น
การปฏิสัมพันธ์ของผู้ เรียน 
มีการเรียนการสอนที่มุ่งการ
คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ  ซึ่ ง คื อ
แนวทางออกแบบที่มุ่งความ
ต้องการของผู้ใช้เป็นส้าคัญ
แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต น วั ต ก ร ร ม
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมส่วนใหญ่ 



“Education 4.0 คือการเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษา สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุก
แห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความ

ต้องการของสังคม”

การเรียนการสอนในบ้านเราที่ผมยังพอสัมผัสได้ ยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น เราไม่เคยสอน
ให้เด็กของเราได้คิดเองท้าเอง ส่วนใหญ่ยังคงสอนให้เด็กท้าโจทย์แบบเดิมๆ อีกเรื่องคือเด็กของเรา
เริ่มไม่รู้จักสังคม เด็กๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับ เกมส์ ช้อปปิ้ง เแชท เฟสบุ๊ค ไลน์ 
อินสตาแกรม ซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไม่ได้ผิดนะ แต่เหรียญมันมีสองด้าน 
เทคโนโลยีก็เช่นกัน เราจะน้าไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ มันเป็นความยากและท้าทาย ผู้ที่
ต้องท้าหน้าที่สอนเด็กๆ ในยุคนี  เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้เด็กได้ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้เด็กกล้าคิดและกล้าที่จะผิด แต่ทั งหมดก็ยังคงต้องอยู่
ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเรื่องของ Education 4.0 ฟังดูเหมือนง่ายมากเพราะ
มันมีปัจจัยหลักๆ แค่ 3 ปัจจัยคือ

1.Internet
เครื่ องมือส้าคัญส้าหรับการค้นหาความรู้  และ เป็นแหล่งข้อมู ลที่ ส้ าคัญ ดั ง นั นทาง
สถาบันการศึกษาคงต้องสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึง Internet ได้ง่าย มากกว่ามอง 
Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่านักเรียนนักศึกษาจะใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดี เลยไม่สนับสนุน
โครงสร้างพื นฐานเหล่านี ในสถาบัน



2.ความคิดสร้างสรรค์
หลายๆ ท่านชอบพูดว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ มันเป็นพรสวรรค์ไม่ใช่พรแสวง  เรียนรู้
กันไม่ได้ เพราะคิดกันแบบนี เราถึงไม่สามารถสร้างอะไรใหม่ขึ นมาได้ หลักสูตรการเรียนการสอน
ควรจะเปิดโอกาส ให้นักเรียนนักศึกษากล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต้ารา

3.การปฏิสัมพันธ์กับสังคม
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้างานร่วมกันในสังคมได้ จุดนี ไม่ใช่เพื่อ
ความต้องการของตลาด  แต่ทางสถาบันการศึกษาควรมีกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วม
เป็นประจ้า มีการสนับสนุนการท้างานแบบเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว

ถ้าปัจจัยทั ง 3 ข้อท้าได้ดี Education 4.0 ก็จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหา
ความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่ท้า สามารถต่อยอดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้ 
มีคอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ น ซึ่งทั งหมดก็คือคุณสมบัติหลักๆ ของบุคลากรที่ตลาดแรงงานในยุค 
Industry 4.0 ต้องการ 

ฝากไปถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่ตอนนี มุ่งแต่จะตอบสนอง AEC 
ซึ่งแม้ว่ามันจะส้าคัญ แต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของ Industry 4.0 ด้วย ช่วยกันเปลี่ยน
การเรียนการสอนในบ้านเรา จากระบบการท่องจ้าและการเคารพอาจารย์ โดยการที่ไม่แสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่าง มาเป็นระบบที่สอนให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกท้า สามารถที่จะโต้ตอบด้วย
เหตุผลกับอาจารย์ได้ แต่ก็ยังคงต้องมีกรอบให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมในสังคมด้วย นักเรียนนักศึกษา
จะได้มีโอกาสสร้างนวัตกรรมแข่งขันกับชาติอ่ืนๆ ได้เพิ่มขึ นกว่านี ...

ที่มา : www.applicadthai.com



จัดทําโดย  กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์ฝ�กพาณิชย์นาวี เลขที� 120 หมู่ 7

ตําบลบางด้วน  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2756-4971-80 ต่อ 519-523

"มุ่งมั�นสู่คุณภาพ
พัฒนา สู่สากล"
ปณิธานของศูนย์ฝ�กพาณิชย์นาวี
มุ่งมั�นที�จะผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีให้มี
ความรอบรู้และเชี�ยวชาญทางด้านวิชาชีพมีความภูมิใจ
ในวิชาชีพ มีคุณธรรม มีลักษณะเป�นผู้นําที�ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม


