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จดหมายขา่ว
ประกันคณุภาพ

การศึกษา
 ป� ที�  2  ฉบับ ที�  3  

ปร ะจาํ เ ดื อนมีน าคม  2 5 6 2



[ โชคชัย  บัณฑิต’ ]
จากโครงการสัมมนากลุ่มมาตรฐานการศึกษาฯ 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ –
2 มีนาคม 2562 ที่ ผ่ านมา นายพิชัย  แสงไฟ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้มอบประกาศ
เกียรติคุณให้กับ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์  
วิทยาจารย์ช านาญการพิ เศษ ซึ่ งเป็นข้าราชการ
กลุ่ มวิ ชาการทั่ วไป ศูนย์ ฝึ กพาณิชย์ นาวี  เพื่ อ
เชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ทัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิ(ประเภทวรรณกรรม) 

โชคชัย บัณฑิต’ เป็นนามปากกาของนายโชคชัย 
บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีชาวนครสวรรค์ ที่เริ่มมีผลงาน
เผยแพร่ตามหน้านิตยสารตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ขณะ
เป็นนักศกึษาชั้นปีท่ี 2 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

กาลเวลาผ่านไป ปัจจุบันอาจารย์โชคชัยฯ มีผลงานรวมเล่มทั้งหมดจ านวน 9 เล่ม คือ รวมบทกวี 
“กังสดาลดอกไม้” (พ.ศ. 2534), “ลมอ่อนตะวันอุ่น” (พ.ศ. 2537), “เงานกในร่มไม้” (พ.ศ. 2538), 
“บา้นเกา่” (พ.ศ. 2544), “รูปฉายลายชีพ” (พ.ศ. 2553), “กวี ด-ูโอ ด ูอิท บนเฟซบุ๊ค” (พ.ศ. 2555), “ของ
ฝากจากแดนไกล” (พ.ศ. 2556), “หลากถ้อยในรอยทาง”  (พ.ศ. 2559) และรวมเร่ืองสัน้ “เขียนกระดาษ 
วาดละคร” (พ.ศ. 2545) โดยก าลังจะมีผลงานเล่มใหม่ ชื่อเรื่อง รวมบทกวี “ใต้เมฆต่างเมือง” 
ภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ โดยเล่มที่ท าให้อาจารย์โชคชัยฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือรวมบท
กวี “บ้านเก่า” ที่ส่งให้เขาได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ าปี 
พ.ศ. 2544 และรางวัลล่าสุดที่อาจารย์โชคชัยฯ  ได้รับเมื่อ พ.ศ. 2561 ก็คือ รางวัลวรรณกรรมแม่น้ าโขง 
(Mekong river literature award) ประเภทร้อยกรอง และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับรางวัลศิลปินแห่ง
ลุม่น้ าเจ้าพระยา สาขาวรรณศลิป ์จากมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อาจารย์โชคชัยฯ  ถือเป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่น ความรัก ความชอบ จะเป็น
พลังขับเคลื่อนในการท าสิ่งที่รักและมีความสุขกับสิ่งที่ท า ซึ่งสิ่งนั้นก่อให้เกิดความสุขต่อตัวบุคคล 
และยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ และในขณะที่ท่านเป็นวิทยาจารย์ที่มีความ
รับผิดชอบในการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีแห่งนี้ ในส่วนของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทา่น  ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้ศึกษากับนักเขียน/
กวี ผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เป็นผลงานที่โดดเด่นในเรื่องของศิลปะและ
วัฒนธรรม ในด้านภาษา และวรรณกรรม โดยมีรางวัลที่ท่านได้รับจากหน่วยงาน /องค์กรต่าง ๆ 
การันตีมากมาย กลุ่มมาตรฐานการศึกษาขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่อง เชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม 
เป็นก าลังใจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน สบืต่อไป



...การประชุมผู้บริหาร...
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย 
สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้าน
ส่งเสริมการขนส่งทางน้ า เป็นประธาน
ในการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้า 
กรณีการปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน 
และติดตามการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2562 ณ ห้องประชุม 8303 ชั้น 3 อาคาร
เรียน 6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

ในการประชุม กรณีการปรับเปลี่ยนเป็น
องค์การมหาชน ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า

ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า “ปัจจุบันการปรับเปลี่ยนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์การมหาชน อยู่ ใน
ระหว่างการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ข้อดีข้อเสีย ส าหรับบุคลากรในแต่ละประเภท ก่อน
น าเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพจิารณาต่อไป”

“พิธีรับแหวน นดร. รุ่น 43”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  นางภาวนา  
พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
เข้าร่วมพิธีรับแหวนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
รุ่นที่ 43 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งจัดโดย
กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี

พิธีรับแหวนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ถูกจัดขึ้น
เป็นประจ าทุกปี  เพื่ อ ให้ นัก เรียนเดินเรือ
พาณิชย์เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน และ
เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของสถาบัน 
ซึ่งสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น เป็นระยะเวลา
ยาวนาน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีแก่บุคคลภายนอกอกีทางหนึ่งด้วย



การประชุมผู้ปกครอง 
ประจ าปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นางภาวนา  พงศ์ปริตร  หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
ได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จัดโดยกลุ่มวิชาการทั่วไป ณ ห้องประชุม 8501 ชั้น 5 อาคารเรียน 6 ชั้น 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.25 ซึ่งอาจได้รับการจ าแนกสภาพเป็น “ปกติ” “รอพินิจ” หรือ 
“พ้นสภาพ” เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการร่วมมือกันควบคุมดูแลนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้สามารถศึกษา
ในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระบบการจัดการเรยีนการสอนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ต่อไป



เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า 
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วม
การศึกษาดูงาน ณ จั งหวัดระยอง โดย นายไพรินทร์  
ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติ
เป็นประธานในการบรรยาย เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
การศึกษา การผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย การพัฒนา
อาจารย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ ตลอดจนการขับเคลื่อนสถาบัน
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้ในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทยของสถาบันวิทยสิรเิมธี โรงเรยีนก าเนิดวิทย์ 
และ ศูนย์ เ รี ยนรู้ ป่ าวั งจั นทร์   ให้ แก่คณะผู้ บริหาร  ซึ่ ง
ประกอบด้ วย  นายมานิตย์  สุ ธาพร  ผู้ ช่ วย เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ 
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายพิชัย แสงไฟ ผู้อ านวยการ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า รวมถึงข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า และกรมท่า
อากาศยาน

สถาบันวิทยสิริเมธี ( Vidyasirimedhi Institute of Science and 
Technology: VISTEC) เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เปิดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

“ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี
และโรงเรียนก าเนิดวิทย”์

ขอบคุณภาพถ่ายจากประชาสัมพันธ์ พน.



โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center : FRC) 
เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัย
แก่สถาบันต่าง ๆ เป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา 
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 2558 โดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) ตามโครงการ
จัดต้ังสถาบันอุดมศกึษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก

ส าหรับโรงเรียนก าเนิดวิทย์ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะ
โรงเรียนประจ า โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีเลิศ 
สามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า
ของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกได้ โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของ
โรงเรียนตามความจ าเป็น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการพัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้บริการความร่วมมือทางวิชาการ และให้บริการ
อื่นในเรื่องที่ เกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาดูงานดังกล่าว ท าให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
สามารถน าแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา การผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย ของ
สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนก าเนิดวิทย์ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเพิ่มมากข้ึนต่อไป

ขอบคุณภาพถ่ายจากประชาสัมพันธ์ พน.



ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 

กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี

เมื่อวันที่ 26 ก ุม ภาพ ัน ธ ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท นที  ศรีมะกล่่า 
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อผลิตและพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ
พาณิชย์นาวี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1
ช้ัน 2 ส่านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อพิจารณาแผนการด่าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
อ.กรอ.อศ. รวมทั้งร่วมกันพิจารณางบประมาณเพื่อจัดท่าโครงการ
ต่าง ๆ ให้กับสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัด

ในการประชุมดังกล่าว นายภูมินทร์  หะรินสุต นายกสมาคม
เจ้าของเรือไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมีคณะ
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนบริษัทเรือ ผู้แทนกรม
เจ้าท่า และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ผู้แทนสถาบันในสังกัดส่านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถาบันการเดินเรือเอกชน

“อ.กรอ.อศ. 
แต่งตั้งโดย 

รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ 

เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของ 
กรอ.อศ. 

ซึ่งประกอบด้วย 
19 กลุ่มอาชีพ”



“ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการสัมมนากลุ่มมาตรฐานการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
“ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
28 กุมภาพันธ์  – 2 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหญ่ของ
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ก าหนดจัดขึ้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค รวมถึงสร้างความร่วมมือให้เกิด
การบูรณาการระหว่างกลุ่ม/ฝ่าย ให้เกิดการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืนสืบตอ่ไป

จากการด าเนินการโครงการฯ ที่
ผ่านมา กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
ขอสรุปผลการด าเนินการดังนี้
- วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
กิจกรรม “โครงการพาณิชย์นาวี
ปันน้ าใจ” ณ โรงเรียนบ้านห้วย
กะทะทอง ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี  กลุ่มมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก า ร
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยของ
โครงการสัมมนาฯ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากทัง้หน่วยงานภายใน

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมถึงบุคลากรและหน่วยงานภายนอก ในการบริจาคอุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา 
และอุปกรณ์การเรียนการสอน และสมทบทุนในกองทุนอาหารกลางวันของโรงเรียน รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 27,235 บาท ให้กับนักเรียนในโรงเรียนชนบท เพื่อเป็นการให้ก าลังใจน้อง ๆ ด้วยการเติม
ความรักให้มีรอยยิม้ที่สดใส เป็นการเปิดโลกทัศนใ์ห้กับน้อง ๆ รวมทั้งเป็นการต่อยอดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน อีก
ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่น ชนบทที่ห่างไกลอีกด้วย 
กลุม่มาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีสว่นสนับสนุนกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ด้วย



และในวันเดียวกัน คณะผู้เข้ารับการสัมมนาได้ไปศึกษาดู
งาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่ง
เป็นเขื่อนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
สร้างขึ้นเพื่ออ านวยประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ ตลอดจน
ช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ในการเข้าศึกษาดูงาน
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในเขื่อนศรีนครินทร์ ระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO การผลิตกระแสไฟฟ้าของ
เขื่อนศรีนครินทร์ รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ บน
เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งได้รับการอ านวยความสะดวกจาก
เจา้หน้าที่ของเขื่อนศรีนครินทรเ์ป็นอย่างดี

- วัน ท่ี 1 มีนาคม 2562 นายพิชัย   แสงไฟ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นประธานเปิด
โครงการสัมมนากลุ่ มมาตรฐานการศึกษา
“ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับเปลี่ยนองค์กร
ที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ รายาบุรี รีสอร์ท 
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
ดร.นภาภร  ส่งแสง หัวหน้าส านักประเมินและ
รับรอง และดร.สุชญา สังข์จรูญ  หัวหน้าภารกิจ
ประเมินและรับรองสถานศึกษา ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประ เมิ นคุณภาพการ ศึกษา 
(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรอภิปรายให้ความรู้
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจ
ป ร ะ เ มิ น ร อ บ  4  แ ล ะ เ กณฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ระดับอุดมศึกษา” นายประดิษฐ์  นวลจันทร์  
ที่ปรึกษาฝ่ายบริการวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ กับการจัดการศึกษาในรูปแบบ
องคก์ารมหาชน”



และนายเกษมศักดิ์  ศรีธาราธร  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
บรรยายเรื่อง “การจัดการขอ้ร้องเรียนในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015”  ซึ่งจากการบรรยาย ได้รับ
ความสนใจจากผู้เขา้รับการสัมมนาเป็นอย่างดตีลอดทัง้วัน 

- วันท่ี 2 มีนาคม 2562 นางภาวนา  พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวสรุปผลโครงการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 
28 กุมภาพันธ์  – 2 มีนาคม 2562 และนายพิชัย  แสงไฟ  ผู้อ านวยการ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วม
การสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมปิดโครงการสัมมนากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
“ยกระดับมาตรฐานสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรที่ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
ณ รายาบุรี รสีอรท์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

จากการจัดโครงการสัมมนากลุ่ มมาตรฐาน
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 “ยกระดับ
มาตรฐานสูก่ารปรับเปลี่ยนองค์กรที่ยั่งยืนในยุคไทย
แลนด์ 4.0” กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
โดยท าการส ารวจแบบสุ่มจากผู้เข้าอบรม จ านวน 
70 คน เป็นเพศชาย จ านวน 27 คน และเพศหญิง 
จ านวน 43 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
จ านวน 72 คน สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้...

ขอบคุณภาพถ่ายจากประชาสัมพันธ์ พน.



ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 74.3 และเป็นบุคลากรสายวิชาการ 
คดิเป็นรอ้ยละ 25.7

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ แปลผลโดยเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2532) ได้แก่ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

1. ด้านการศึกษาดูงาน 4.60 92.00

- สถานที่ศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์ เยี่ยมชมเขื่อนและโรงไฟฟ้า
- ความพรอ้มและการตอ้นรับของสถานที่ศึกษาดูงาน

4.63
4.57

92.60
91.40

2. ด้านการจัดการ 4.40 88.00

- ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการอบรม
- สถานที่ในการจัดการอบรม
- พิธีการและขั้นตอนในการจัดการอบรม
- ความพรอ้มของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- การบรกิารของคณะท างานจัดการอบรม
- รสชาติและคุณภาพของอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

4.49
4.44
4.37
4.04
4.60
4.46

89.70
88.90
87.40
80.90
92.00
89.10

3. ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าร่วมอบรม) 4.59 91.70

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมฯ ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความสะดวกในการเข้าอบรม ความรู ้ความเข้าใจที่ได้รับ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม

4.61
4.56

92.30
91.10

สรุปความพงึพอใจในภาพรวม 4.53 90.57

จากตารางความพึงพอใจโครงการฯ ในภาพรวม สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าสัมมนาพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.57 ของผู้ตอบแบบประเมิน โดยมี
ความพึงพอใจด้านการศกึษาดูงานมากท่ีสุด คดิเป็นร้อยละ 92.00 ของผู้ตอบแบบประเมิน

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณผู้ เ ข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ ง 
มา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการ
จัดโครงการตา่ง ๆ ของกลุ่มมาตรฐานการศึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป อย่างดยีิ่งเช่นที่ผ่านมา... 



เ มื่ อ วั นที่  5  มี น าคม  2 5 62  กลุ่ ม
มาตรฐานการ ศึกษา  ได้ จั ดประชุม
คณะกรรมการชีบ้ง่ความเสี่ยงและโอกาส 
ของ ศูนย์ ฝึ กพาณิ ชย์ นาวี  ประจ าปี
การ ศึกษา  256 1 โดย  นางภาวนา 
พง ศ์ปริ ต ร  หั วหน้ ากลุ่ มม าตรฐาน
การศึกษา เป็นประธานในการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนข้อมูลตามรายการประเมิน
ความเสี่ยง แผนการด าเนินการลดความ
เสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ของแตล่ะกลุ่ม/ฝ่าย

วันที่ 11 มีนาคม 2562  นางภาวนา  พงศ์ปริตร  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้จัดประชุม
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 เพื่อติดตามผลการ
ประชุมต่าง ๆ รวมถึงผลการด าเนินงานในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่สังกัด
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา และได้ประชุมสรุปผล
โครงการสัมมนากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุร ี
โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาที่พบในระหว่างการ
จัดโครงการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการในครัง้ต่อ ๆ ไป

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่ม มศ.

การประชุม
คณะกรรมการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

ส าหรับแผนการปฏิบัติงานของกลุม่มาตรฐานการศึกษา ที่จะด าเนินการในชว่งเดือนมีนาคม 2562 นี้
จะเป็นเรื่องของการพิจารณาทบทวนการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส โดยซักซ้อมความเข้าใจ
เจา้หน้าที่ของกลุ่มมาตรฐานการศึกษาให้ตรงกัน กอ่นเข้าให้ขอ้มูลและพจิารณาความเสี่ยงของแต่ละ
กลุ่ม/ฝ่าย ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี



ถา่ยทอดประสบการณ์วิจัยจากพี่สู่น้อง
“การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

วันที่ 6 มีนาคม 2562 บุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี น าโดย นางภาวนา  พงศ์ปริตร  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา นางสาวเมธินี  โมอ่อน  นางพัชรภรณ์  สาสนะ  นายค าสัน  
น้อยบุดดี  นายธนรุจ  โรจน์มานะวงศ์ นายวชิระ  อุบลจินดา และนางสาวอารีรัตน์  จุ้ยฮก  
ได้เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
การเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง
ด้านการท างานวิจัย จากนักวิจัยรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานเชิงประจักษ์สู่นักวิจัยรุ่น
นอ้ง และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการท างานวิจัยให้กับรุน่น้องต่อไป

จากการเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ท าให้ผู้เข้ารับฟังได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ รวมถึงแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์
ตรงของวิทยากรนักวจิัยรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จและมีต าแหนง่ทางวิชาการการันตีท้ัง 12 ทา่น

อย่างไรก็ตามวิทยากรนักวิจัยรุ่นพี่ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการท าวิจัยไว้ว่า “สิ่งที่ต้องมีในนักวิจัย 
ก็คือ ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน (Passion) จากการท างานภายใต้กรอบของ “ความรัก” 
และ “ความชอบ” อย่างแรงกล้าในสิ่งที่ท า หากเรามีความรักความชอบในสิ่งที่จะท าแล้ว แม้สิ่ง
ที่จะท าน้ัน ไม่พรอ้มด้วยสิ่งสนับสนุนในการด าเนนิการ ไม่พร้อมด้วยเวลา ภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่ไม่
สนับสนุน ทุกภายใต้ข้อจ ากัดเหล่านัน้จะผ่านไปได้

หากมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะท า
ผลงานชิน้น้ันให้ประสบความส าเร็จ” 



“สาระความรู้กับ
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา”

ฉบับนี้ กลุ่มมาตรฐานการศึกษาขอน าเสนอใน

เ รื่ อ งของ  “การท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญประการ
หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ต้องปลูกฝังให้
เห็นถึงความส าคัญและคุณค่าในเ ร่ือง 
“ศิลปะและวัฒนธรรม” และส่งเสริม 
พัฒนา สร้างความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรม
ที่พงึประสงค์ให้เกิดขึ้น สร้างสภาพแวดล้อม
ที่สวยงามอย่างมีรสนิยม วัฒนธรรมอันดี
งามช่วยปลูกฝังรากฐานจิตส านึกและวิถี
ชีวิตที่ดีงาม มีความเช่ือมั่นในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า เพ่ือให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเร่ืองความเช่ือ 
ค่ านิ ยม และวัฒนธรรมใหม่  ๆ  ดั งนั้ น
สถานศึกษาจึงต้องมีนโยบายและการ
ด าเนินงานทั้งในระดับบุคคล และสถาบัน 
เพ่ือสนับสนุนในลักษณะที่เป็นโครงการและ
ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม
สร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่
ผู้ คน  สภาพแวดล้อม และสั งคม เ พ่ือ
พัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความ
สุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของ
ศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประกอบด้วย (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 
ได้แก่ ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถา่ย ภาพยนตร์ ส่ือประสม 

สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภท
อ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
ได้แก่ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการ
แสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่ บ ทป ร ะพั น ธ์ แ ล ะ
กวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม
ของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
เช่น เร่ืองความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ 
ก่อให้เกดิวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จาก
พฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่
เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของ
มนุษย์  วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม 
วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้อง
กับความเป็นสากล แต่มี รากฐานของ
วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญ
งอกงามทางปัญญา ความรู้  ความคิด 
ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละและ
การมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น า
ที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย และพัฒนาแนวทางการ
ด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากล
ได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้

การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาต ิ
ต้องปลูกฝังให้เห็นถึง
ความส าคัญและคุณค่า

ในเรื่อง ศลิปะและวัฒนธรรม



ดังนั้น การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
การท านุบ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น  สามารถท าได้ ใน
ลักษณะ ดังนี้

1. การส่งเสริมสนับสนุน โดยจะต้องค านึงถึง
ด้านการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
อย่างสม่ า เสมอและต่อเนื่ อง  การบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการ ก่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
และการได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

2. การพัฒนา สามารถท าได้โดยเน้นด้านการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้าน
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสนุทรี 
การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ

ในการด า เนินงานดังกล่าว สิ่ งที่ สถาบัน 
อุดมศึกษาจะต้องค านึงถึงคือ “สุนทรียะทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม” ซึ่งถือเป็นคุณค่าทาง
ความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
การรับรูแ้ละความรู้สกึ สามารถจรรโลงจิตใจ

ให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้ เกิดวิถีชีวิต
มนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ที่ เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ ถึ ง
คุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะ
และวัฒนธรรมเชิงประวัตศิาสตร์เพื่อการด ารง
รักษ์สืบต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้ โดย
อาศัยหลัก 3ส กลา่วคือ

1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษา
ง่าย ใช้สะดวก โดยต้องสะอาดทั้งในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน บริเวณอาคารสถานที่ รวมถึง
รอบรั้วสถานศึกษา

2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย 
ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องไปดูว่าที่ไหนมีกลิ่นอับ 
มีแมลงสาบ หรือหนู การจัดวางอุปกรณ์หรือ
สื่อการเรียนการสอนไว้อย่างเป็นระเบียบ 
สามารถน ามาใช้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว

3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร 
สภาพแวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น 
ในแต่ละสถานศึกษาอาจจะน าผลงานทาง
ศิลปะของนักศึกษาแต่ละคนมาติดประดับที่
ห้องเรียน อาคารเรียน โดยหมุนเวียนกันไป
เรื่อย ๆ หรือตกแตง่บรเิวณรอบ ๆ อาคารด้วย
ศิลปะจัดวางให้ดูสวยงาม

ที่มา : www.onesqa.or.th

“สาระความรู้กับกลุ่มมาตรฐานการศึกษา”
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กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
โทร.  0-2756-4971-80 ต่อ 519-523

จัดทําโดย 

"มุง่มั�นสูค่ณุภาพ
พฒันาสูส่ากล"

 


