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1 สารจาก มศ.

2 คณะอนุกรรมการรว่มภาครฐัและเอกชน

3 กรมอุตุนิยมวทิยา ครบรอบ 77 ปี

4 คณะท างานจดัท าคูมื่อ นดร.

5 การปรบัเปลี่ยนองคก์รของ พน.

6 การจดัท าขอ้มูลรายบุคคลอุดมศึกษา

7  ประชุมติดตามงานหวัหนา้กลุม่ ฝ่าย

8 เสวนาทางวชิาการ “I Am On Board”

9 เครอืข่ายประกนัคณุภาพการศึกษา 8 สถาบนั

11 ประชุมสมัมนา กองทนุใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.)

12 พิธีไหวค้รู และประดบัอนิทรธนู

13 ประชุมประจ าเดือน มศ. 

13 แสดงความขอบคณุและยนิด ีผพน. (นายพิชยั แสงไฟ)

14 สาระความรูด้า้นการศึกษา “พระบรมราโชบาย

ดา้นการศึกษา ในหลวงรชักาลที ่10”

16 เสรมิสรา้งก าลงัใจกบัการท างาน



เขา้สู่เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนสุดทา้ยของการจดัการเรียน

การสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 และเป็นเดือนที่หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2562 ไดร้บัอนุมตัิจากสภามหาวทิยาลยับูรพา โดยจะเริม่ใชห้ลกัสูตรน้ี 

ตัง้แตปี่การศึกษา 2562 เป็นตน้ไป

กลุม่มาตรฐานการศึกษา ในฐานะกลุ่มงานที่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบใน

การจดัท าระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กพาณิชย์

นาวี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติและมาตรฐานระดบัสากล 

ขอขอบคณุทกุกลุม่/ฝ่าย ทีช่ว่ยกนัปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ที่ ตามที่ไดร้บั

มอบหมาย และชว่ยเหลืองานซึ่งกนัและกนั เพ่ือผลิตบุคลากรดา้นพาณิชย-

นาวีของประเทศ และเพ่ือการพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน ของ

ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี ใหไ้ดม้าตรฐานทัง้ในระดบัชาติ และระดับสากล และ

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ในปีการศึกษา 2562 จะไดร้บัความรว่มมือจากทุกกลุ่ม/

ฝ่าย ในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน จดัการเรียนการสอน ให ้ได ้

มาตรฐานทัง้ระดบัชาติและระดบัสากลตอ่ไป

จดหมายข่าวประกนักนัคุณภาพการศึกษาฉบบัเดือนกรกฎาคม 2562 น้ี

ย ังคงรวบรวมกิจกรรม งานต่า ง ๆ ที่ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ไดด้ าเนินการ หรือเขา้ร่วมกบักลุ่ม/ฝ่าย อื่น ๆ รวมถึงสาระที่น่าสนใจ 

เ ก่ียวกับการศึกษา เ พ่ือ เผยแพร่ให ้ก ับผู ้สนใจ หรือผู ้ที่ เ ก่ี ยวข ้อง

ทุกท่านได ้ร ับทราบ และโอกาส น้ี  ขอขอบคุณผู ้เ ก่ี ยวข ้องทุกท่าน 

ทีมี่สว่นรว่มในการเผยแพรจ่ดหมายข่าวประกนัคณุภาพการศึกษาของกลุ่ม

มาตรฐานการศึกษาดว้ยดีต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และใน

อนาคต กลุม่มาตรฐานการศึกษาจะพฒันาสือ่เพ่ือเผยแพรข่่าวสารใหด้ียิง่ข้ึน

ตอ่ไป

กรกฎาคม 2562
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วนัองัคารท่ี 18 มิถุนายน 2562 วา่ที่รอ้ยโท นท ี

ศรีมะกล ่า  เ ป็นผู ้แทนกรมเจ ้าท่า เข ้าร่วมการ

ประชุมสมัมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและ

เอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าล ังคนอาชีวศึกษา 

(อ.กรอ.อศ.) เรื่องเทคโนโลยี 4.0 กบัการเชื่อมโยง 

อ.กรอ.อศ. ต่อการพฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ณ หอ้งประชุมปทุมมาศ วิทยาลยัการอาชีวศึกษา

ปทุมธานี จ ังหวดัปทุมธานี โดยมี ดร .บุญรักษ ์

ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นประธานการประชุม 

ท ัง้น้ีการประชุมดงักลา่วไดมี้พิธีลงนามบนัทกึขอ้ตกลง

ความรว่มมือสง่เสริม สนบัสนุน พฒันาสมรรถนะครู

อาชีวศึกษา ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา และ

คณะอนุกรรมการรว่มภาครฐัและเอกชนเพ่ือผลิตและ

พัฒนาก าลงัคนอาชีวศึกษา ทัง้ 5 กลุ่มอาชีพ คือ 

กลุ่ มแม่ พิ มพ์  ก่ อสร ้า ง  รถจ ักรยานยนต์แล ะ

เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค ์ยานยนต์และชิ้นส่วน 

แล ะพลัง ง าน  พร ้อ มทั้ง ห น่ วย ง านแล ะสถาน

ประกอบการ 33 แห่ง เพ่ือร่วมมือเป็นเครือข่าย

ระหวา่งภาครฐัและเอกชนในการพฒันาสมรรถนะครู

และบุคลากรอาชวีศึกษา

“ร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพฒันา

สมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการฝึกในสถาน

ประกอบการ เพือ่ใหค้รูอาชีวศึกษามีประสบการณ์

วิชาชีพ กา้วทนัเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลง  และมี

ทกัษะ ความเชีย่วชาญในการจดัการเรียนการสอน

ทีม่คุีณภาพ”
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วนัศกุรท่ี์ 21 มิถุนายน 2562

นางภาวนา พงศ์ปริตร  หวัหนา้กลุ่มมาตรฐานการศึกษา เป็น

ผูแ้ทนผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี เขา้ร่วมงานวนัสถาปนา

กรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

กอ งทุนสว ัสดิ ก า รกรมอุ ตุ นิ ยมวิทยา  เ พ่ื อ ร่ วมจ ัดสรา้ ง 

“พระพุทธสัพพัญญุตญาณวิมล” พระ พุทธปฏิมาประจ า

กรมอุตุนิยมวิทยา และหอพระพุทธปฏิมา ท ัง้น้ี ยงัไดร้่วมชมการ

เปิดตวั “นอ้งสายฟ้า” มาสคอตสญัลกัษณข์องกรมอุตุนิยมวทิยา 

ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยหุ่นยนตท์ี่ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั มีสี

เขียวดัง่สวีรกายของพระอนิทร ์ซึง่เป็นเทพเจา้แห่งสภาพภูมิอากาศ 

ใบหูมีลายไทยอ่อนชอ้ยตื่นตวัพรอ้มใหบ้ริการ ดวงตามุง่มัน่มอง

การณไ์กล บนหวัมีสายฟ้า สะทอ้นถึงความเฉียบแหลม ฉบัไว ระวงั

ภยัตลอดเวลา “นอ้งสายฟ้า” จะเป็นสื่อแจง้เตือนภยัจากสภาพ

อากาศเพ่ือใหป้ระชาชนปลอดภยั ณ กรมอุตุนิยมวทิยา

“วนัสถาปนา

กรมอุตุนิยมวทิยา 

ตรงกบัวนัที ่23 มิถุนายน 

ของทกุปี”
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วนัองัคารท่ี 25 มิถุนายน 2562

นายทรงคุณ สาสนะ  ประธานคณะท างานจดัท าคู่มือนกัเรียน

เดินเรือพาณิชย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 มอบหมายให้

นางสาวอารีรตัน์ จุย้ฮก ซึ่งท าหนา้ที่ฝ่ายเลขาฯ เชิญประชุม

คณะท างานฯ ครั้งที่  2/2562 เ พ่ือติดตามข้อมูลตามที่ได ้

มอบหมายคณะท างานฯ จดัหาเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมในการจดัท า

คู่มือนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่ 31

กรกฎาคม 2562 ตามทีร่ะบุไวใ้นค าส ัง่แตง่ตัง้คณะท างานฯ

ไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขาฯ เชิญประชุมคณะท างานฯ ครั้งที ่

3/2562 ณ หอ้งประชุม 8303 อาคารเรียน 6 ช ัน้ เพ่ือทบทวน

คูมื่อฯ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ไดป้รบัแกไ้ขตามมติที่ประชุมคร ัง้ที่

ผ่านมา ซึ่งมติที่ประชุมฯ คร ัง้น้ี เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ 

น าเสนอ โดยใหป้รบัแกไ้ขอกีเล็กนอ้ย ก่อนขออนุมตัิจดัพิมพ์

และในวนัพฤหสับดท่ีี 11 กรกฎาคม 2562
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วนัศกุรท่ี์ 21 มิถุนายน 2562

วนัองัคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562

นายพิชยั แสงไฟ (ผพน.) พรอ้มคณะท างานเพ่ือการปรบัเปล่ียนศูนยฝึ์ก

พาณิชยน์าวเีป็นสถาบนัพาณิชยนาวไีทย (องคก์ารมหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมตามค าเชิญของกองส่งเสริมพาณิชยนาวี ในการน าเสนอขอ้มู ล

ส าคญัเก่ียวกบับุคลากรดา้นพาณิชยนาวจีาก “โครงการศึกษาเพ่ือยกระดบั

ศกัยภาพกองเรือพาณิชยไ์ทยรองรบัตลาดการขนสง่ทางทะเลร่วมอาเซียน” 

ณ หอ้งประชุมแม่น า้ป่าสกั อาคาร 6 ชัน้ 3 กรมเจา้ท่า เพ่ือเป็นการสรา้ง

ความร่วมมือดา้นขอ้มูลจาก กพว. และ กคร. เพ่ือการจดัตั้งสถาบัน

พาณิชยนาวไีทย (องคก์ารมหาชน)

“จากศนูยฝึ์กพาณชิยน์าวี สู่

สถาบนัพาณชิยนาวีไทย 

(องคก์ารมหาชน)”

5

นายสมชาย  สุมนสัขจรกุล รองอธิบดีกรมเจา้ท่า ดา้นส่งเสริมการขนส่ง

ทางน า้ เป็นประธานในการประชุมติดตามการด าเนินงานจดัท ารายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัตัง้สถาบนัพาณิชยนาวไีทย (องคก์ารมหาชน) และ

การขอจดัตัง้ส านกังานส่งเสริมการพาณิชยนาว ีณ หอ้งประชุมแม่น า้น่าน 

กรมเจา้ทา่ เพ่ือเป็นการติดตามความกา้วหนา้ของการจดัท าขอ้มูลเพ่ิมเติม

ของทัง้สองหน่วยงาน ก่อนน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายในตน้เดือนสิงหาคม 2562 น้ี



วนัจนัทร์ท่ี 24 มิถุนายน 2562 นางภาวนา  พงศ์ปริตร 

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา พรอ้มด ้วยนายทรงคุณ

สาสนะ นางสาวเมธินี โมอ่อน วา่ที่รอ้ยโท นที ศรีมะกล า่  และ

นางสาวอารีรตัน์ จุย้ฮก เขา้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ

จดัท าขอ้มูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรม 

รามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์

เ พ่ือใหส้ถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่จ ัดการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาทุกแห่งไดร้บัทราบนโยบายดา้นขอ้มูลกลาง

อุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิ ัยและ

นวตักรรม (อว.) ในการวางนโยบายการผลิตและพฒันาก าลงัคน

ของประเทศ และเพ่ือรบัทราบแนวปฏิบตัิในการจดัท าขอ้มูล

รายบุคคลตามมาตรฐานขอ้มูลกลางอุดมศึกษาของกระทรวงฯ

ปีการศึกษา 2562 เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและเห็นความส าคญั

ของการจดัส่งขอ้มูลที่มีความถูกตอ้งครบถว้น ตลอดจนใหเ้กิด

เครอืขา่ยความรว่มมือระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานที่

จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้

และประสบการณใ์นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลอุดมศึกษา
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เ ม่ื อ ว ันพฤห ัสบดี ท่ี  2 7  มิถุ น ายน  2562

นายพิชยั แสงไฟ ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ี

เ ป็นประธาน ในการประชุมเ พ่ือติดตามผลการ

ด าเนินงานตามวงรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นการติดตามการปฏิบตัิงานของ

กลุม่ ฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการที่ก าหนด

ไว ้ และ ให ้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติ ง านของ

กรมเจา้ท่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

ซึ่งก าหนดใหผู้บ้ริหารหน่วยงานตอ้งจดัประชุมเพ่ือ

ก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปดว้ยความสุจริต 

โปร่งใส และเป็นธรรม ณ หอ้งประชุมช ัน้ 1 อาคาร

อ าพล ตียาภรณ์

“แผนปฏบิตัิงานว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจา้ท่า”
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วนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562  นางภาวนา  พงศ์ปริตร  

หัว ห น้ า ก ลุ่ ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป็ น ผู ้ แ ท น ข อ ง

สถาบนัการศึกษา รว่มเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง “ความเทา่เทยีม

ทางเพศกบัการท างานบนเรือ (I Am On Board with gender 

equality)” โดยมีผูเ้สวนาประกอบดว้ย ตวัแทนผูป้ระกอบการ 

ตวัแทนคนประจ าเรือ และผูแ้ทนกองมาตรฐานคนประจ าเรือ 

ในโครงการ Day of the Seafarer ประจ าปี 2562 ณ ศูนยฝึ์ก-

พา ณิชย์น า วี  โ ดยองค์ก า รทา งท ะ เ ลร ะหว่ า งป ร ะ เทศ 

(International Maritime Organization: IMO) ไดก้ าหนดให้

วนัที ่25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวนัคนประจ าเรือ (Day of the 

Seafarer) 

ในปีน้ี IMO ไดส้นบัสนุนและส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทาง

เพศกบัการท างานบนเรือ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงที่

ท างานบนฝ่ังและท าหนา้ทีใ่นเรอืเดินทะเล

การรณรงคท์างสือ่สงัคมออนไลน ์

โดยใช ้Hashtags 

#IAMOnBoard

ซึง่แสดงถึงการใหค้วามส าคญักบั

การมีสว่นรว่มของคนประจ าเรือ

ท ัง้เพศชายและเพศหญงิ เพ่ือสรา้ง

ความเทา่เทยีมทางเพศในวงการ

พาณิชยนาวไีทย
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วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2562  นายพิชยั  แสงไฟ  

ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี เป็นประธานเปิดการ

ประชุมเครอืข่ายกิจกรรมนกัศึกษา 8 สถาบนั เพ่ือพฒันา

คุณภาพบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่การ

อ นุ ร ักษ์ส ัตว์น ้า ช าย ฝ่ั งท ะ เลส มุทรสาคร  จ ังหว ัด

สมุทรสาคร ในวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรม

เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 ศึกษาเรียนรู ้

เพ่ือเดินตามรอยเทา้ของพ่อ ณ ศูนยก์ารเรียนรูป้รชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในวนัที่ 20-21

กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 8303 อาคารเรียน 

6 ช ัน้ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ี
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วนัพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562  ว่าที่รอ้ยโท 

นที ศรีมะกล า่ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

เข ้าร่วมประชุมเตรียมความพร ้อมร่วมกับ

คณะกรรมการเครือข่าย 8 สถาบนัเพ่ือพฒันา

คณุภาพคณุภาพบณัฑิตของมหาวทิยาลยัสยาม 

และได ้เดินทางไปส ารวจสถานที่ ในการจ ัด

โครงการ “ปลูกป่าชายเลนเพ่ือพฒันาพ้ืนที่การ

อนุรกัษส์ตัวน์ า้ชายฝ่ังทะเลสมุทรสาคร จงัหวดั

สมุทรสาคร” ณ ศูนย์เรียนรูแ้ละปฏิบัติการ

อ นุ ร ัก ษ์ ฟ้ื น ฟู ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร รม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอ้มมหาชยั ฝ่ังตะวนัออก ต.โคกขาม 

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

สรา้งองคค์วามรูใ้นการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มผ่าน

กิจกรรมการศึกษาเรียนรูค้วามส าคญัของความ

หลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน เป็น

แหล่งอนุบาลตวัอ่อนของสตัวห์ลากหลายชนิด 

ป้องกนัหนา้ดินพงัทลายบรเิวณชายฝ่ังทะเล การ

ปลูกตน้โกงกางทดแทน และการรกัษาความ

สะอาด พ้ืนที่ ป่ า โดยการลง มือป ฏิบัติ จริ ง 

ซึ่งส่งผลต่อการสรา้งจิตส านึกรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม

ใหเ้กิดแก่นกัศึกษาได ้

จะด าเนินการโครงการ 

“ในวนัศกุรท่ี์ 19 กรกฎาคม 2562”
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วนัพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 นางภาวนา พงศป์ริตร หวัหนา้

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา  เขา้ร่วมประชุมสมันาของกองทุน

เ งิ น ให ้กู ้ยื ม เ พ่ื อกา รศึ กษ า  ( กยศ . )  เ พ่ื อ รับ ฟั งก า ร

ประชาสมัพนัธส์รา้งความรูค้วามเขา้ใจ หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการ

ช าระเงินคนืกองทุนตามพระราชบญัญตักิองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือ

การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีสาระส าค ัญของกฎหมาย 

ในการใหอ้งคก์รนายจา้งทัง้ภาครฐัและเอกชน มีหนา้ที่หกัเงิน

ไดท้ี่มาจากการจา้งแรงงานของพนกังานและลูกจา้งที่เป็น

ผูกู้ย้ืมน าส่งกรมสรรพากรพรอ้มกับการน าส่งภาษีเงินได ้

หกั ณ ที่จ่ายเพ่ือช าระหน้ีคืนกองทุน ณ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด ์คอนเวนช ัน่ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ

11



เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 กรกฎาคม 2562

นางภาวนา พงศป์ริตร  หวัหนา้กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

เป็นผูแ้ทนผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี เขา้ร่วมเป็น

เกียรติใน “พิธีไหวค้รู และประดบัอินทรธนู” ประจ าปี

การศึกษา 2562 พรอ้มกับร่วมประดับอินทรธนู ใหแ้ก่

นกัเรียน นกัศึกษาดว้ย ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีทางทะเล

แหง่เอเชยี 

โดยกิจกรรมดงักล่าวจดัข้ีนเพ่ือใหน้ักเรียน นักศึกษา 

ไดแ้สดงความเคารพนบนอ้ม และความกตญัญูกตเวทิตา

ต่ อ ค รู - อ า จ า ร ย์  มี ส่ ว น ร่ ว มอ นุ ร ัก ษ์แ ล ะ สื บ ส า น

ขนบธรรมเ นียมประ เพณีอ ันดี ง ามของไทย สร ้า ง

ความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างครู -อาจารย์กับลูกศิษย ์

สนับสนุนใหน้ักเรียน นักศึกษามีความคิดสรา้งสรรค์

ในการประดิษฐพ์านไหวค้รู และพิธีการส าคญั

วิสยัทศัน ์(Vision )

เป็นวทิยาลยัช ัน้น าดา้นพาณิชยน์าว ี

และอาชวีศึกษา แหง่เอเชยี

มุ่งผลิตบุคลากรมืออาชพี มีวนิยั

มีคณุภาพมาตรฐาน สูร่ะดบัสากล
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13

“แสดงความขอบคุณและยนิดี”

เม่ือวนัองัคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562

นางภาวนา พงศ์ปริตร หวัหน้ากลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา พรอ้มดว้ยข ้าราชการและเจา้หน้าที่

เข ้าแสดงความขอบคุณและยินดีกับ นายพิช ัย 

แสงไฟ  ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี เน่ืองใน

โอกาสได ้ร ับการแต่งตั้ง ให ้ไปด ารงต าแหน่ ง

ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานเรอื กรมเจา้ทา่ 

ประชมุประจ าเดอืนกลุ่มมาตรฐานการศกึษา

เม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 กรกฎาคม 2562 นางภาวนา พงศป์ริตร  หวัหนา้

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ไดป้ระชุมเจา้หนา้ที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

ประจ าเดือนกรกฎาคม เพ่ือติดตามงานตามแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี

การศึกษา 2561 ทีไ่ดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีข่องกลุม่ด าเนินการ ตลอดจน

รายงานผลการเขา้ร่วมประชุมสมัมนา ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ

ที่ เจา้หน้าที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษาเข ้าร่วม รวมทั้งวางแผนการ

ปฏิบตัิงานประจ าเดือนกรกฎาคม เช่น โครงการเครือข่าย 8 สถาบนัฯ 

โครงการประชุมสมัมนา ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายฯ ตลอดจน

ภารกิจอืน่ ๆ ทีต่อ้งด าเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 

ทัง้น้ี นางภาวนา พงศป์รติร ไดก้ล่าวขอบคณุเจา้หนา้ที่ของกลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา ที่ช่วยกนัปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายอย่างดียิ่ง

ในชว่งเดือนทีผ่า่นมาดว้ย

“ เพราะการประชมุกลุ่ม 

คือสิง่ที่ท าใหเ้รา

ทราบปัญหา 

และแกไ้ขปัญหา

ไดท้นัท่วงท ี”



จดหมายข่าวประกนัคุณภาพการศกึษา

สาระความรู้ด้านการศกึษา...
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ใกลเ้ขา้มาแลว้ส าหรบัการเปิดภาคการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ของศูนยฝึ์กพาณิชย-์

นาวี โดยในปีการศึกษาน้ี จะเป็นการเริ่มใช ้

หลักสูตรการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง 

พ .ศ .  2562 ซึ่ ง ได ้ร ับการอ นุมัติ จ ากสภา

มหาวทิยาลยับูรพา เม่ือวนัที่ 27 มิถุนายน 2562

ที่ ผ่ า นมา  ฉ ะนั้น  เ พ่ื อ ถื อ เ ป็ นก าร เ ริ่ มต ้น

ที่ดี  กลุ่มมาตรฐานการศึกษา จึงขอน้อมน า

พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของสมเด็จ

พระเจา้อยู่ห ัววชิราลงกรณ บดินทร เทพย-

วรางกูร พระราชทานเม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม

พ.ศ. 2560 ในโอกาสที่อธิการบดีมหาวิทยาลยั

ราชภัฎ จ านวน 38 แห่งท ั่วประเทศเข ้าเ ฝ้า

ซึ่ ง ถือ เ ป็นพระบรมราโชบายที่ค รู  อาจารย์

ทุ กท่ า น คว ร ทร าบแ ล ะ น้อ มน า ม า ป ฏิบัติ  

ประกอบดว้ยใจความดงัน้ี

การศึกษาต้องมุ่ งสร ้างพ้ืนฐานให้แก่ผู ้ เรียน 

๔ ดา้น ไดแ้ก่

- มีท ัศนคติที่ ถู กต ้องต่อบ้าน เ มือง  ข ้อ น้ี มี

ค าขยายว่า ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจที่มีต่อชาติ

บา้นเมือง  ยึดมัน่ในศาสนา มั่นคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และ มีความเอื้ ออาทรต่อ

ครอบครวัและชุมชนของตน

- มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม ัน่คง มีคุณธรรม  ขอ้น้ีมีค า

ขยายว่า ใหรู้จ้กัแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งช ัว่-

สิ่งดี  เพ่ือปฏิบติัแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธ

สิง่ทีผ่ิดทีช่ ัว่  เพ่ือสรา้งคนดีใหแ้ก่บา้นเมือง

- มีงานท า มีอาชพี ขอ้น้ีมีค าขยายวา่  ตอ้งใหเ้ด็ก

รกังาน สูง้าน  ท างานจนส าเร็จ อบรมใหเ้รียนรู ้

การท างาน  ให ้สามารถเลี้ ยงตัวและเลี้ ยง

ครอบครวัได ้

- เป็นพลเมืองดี ขอ้น้ีมีค าขยายว่า  การเป็น

พลเมืองดีเป็นหนา้ที่ของทุกคน  สถานศึกษาและ

สถานประกอบการตอ้งส่งเสริมใหทุ้กคนมีโอกาส

ท าหนา้ที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึง

การมีน ้าใจ  มีความเอื้ ออาทร  ต ้องท าง าน

อาสาสมคัร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไร

ทีจ่ะท าเพ่ือบา้นเมืองไดก็้ตอ้งท า”

พระบรมราโชบายทัง้หมดน้ี  ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกิน

กว่าครู อาจารย ์จะท าและส ัง่สอนศิษย์ใหท้ าได ้ 

หากครูตัง้ใจสรา้งศิษย์ใหไ้ดผ้ลตามพระบรม-

ราโชบายทัง้ ๔ ดา้นน้ี ก็จะท าใหช้าติบา้นเมือง

เจริญ  ไม่มีคนที่น่ิงดูดายปล่อยใหเ้กิดความช ัว่ 

ความไม่ดีในบา้นเมือง  ที่ส าคญัประการหน่ึงคือ  

การรูจ้กัแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด  สิ่งที่ดีที่ช ัว่  และ

เลือกรบัเลือกท าแต่ทางที่ถูกที่ดี  เด็กไทยควร

รูจ้กัใชว้ิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟช ัน่ตาม

สงัคมโดยไรส้ติ อีกประการหน่ึงที่ควรนอ้มน ามา

ใสเ่กลา้ฯ คือ พระบรมราโชบายที่วา่  เห็นอะไรที่

ควรท าเพ่ือบา้นเมืองก็ตอ้งท า  คนไทยเห็นอะไรที่

ควรท าเพ่ือบา้นเมืองก็ตอ้งลงมือท า ไม่ปล่อยให ้

ผา่นไปดว้ยความคดิวา่ “ธุระไม่ใช”่

สาระความรู้ด้านการศกึษา...

จดหมายข่าวประกนัคุณภาพการศกึษา

ขอ้ความบางสว่นจาก https://www.attth.org
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บทสรุป แนวคิดการพฒันาตนเอง ถือเป็น “ปรชัญาชีวิต” รูปแบบหน่ึงที่ช่วยชี้น าแนวทางใหคุ้ณกา้วเดินไปสู่

ความส าเรจ็พรอ้ม ๆ กบัความสุขในการท างาน ความส าเร็จในหนา้ที่การงานที่คณุตอ้งการนัน้ไม่ยาก เพียงคณุเริ่ม

เปลี่ยนแปลงตนเองโดยการพฒันารูปแบบการท างานใหมี้ความเหมาะสมกบัความสามารถ และประสบการณท์ีค่ณุมี 

เทา่น้ี คณุก็สามารถประสบผลส าเรจ็ในหนา้ทีก่ารงานตามตอ้งการแลว้ เราเชือ่วา่ทกุคนยอ่มมีแนวความคิดเก่ียวกบั

การพฒันาตนเองที่แตกต่างกนั และทุกรูปแบบทุกวิธีการหากคุณท าดว้ยความตัง้ใจ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคมาก

เพียงใด คณุก็สามารถกา้วขา้มปัญหานัน้ไปไดอ้ยา่งแน่นอน

การท างานในความคิดของใครหลายคน ก็คือ การท าใหผ้ลงานออกมาดีที่สุด หรือท าในหนา้ที่ที่ตนเอง

รบัผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และที่หลายคนเขา้ใจวา่ น่ีคือความส าเร็จในหนา้ที่การงานนัน่เอง แต่สิ่ง

หน่ึงที่คุณอาจจะมองขา้มไป นัน่ก็คือ การพฒันาตนเองอยู่เสมอ แนวคิดการพฒันาตนเองที่วา่จะมีรูปแบบ

อยา่งไร มาดูรายละเอยีดพรอ้ม ๆ กนัเลย

“ท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ พรอ้มกบัเพิม่ความสขุในเวลาท างาน”

จดหมายข่าวประกนัคุณภาพการศกึษา

สร้างแรงบันดาลใจง่ายๆ กับกลุ่ม มศ. 

ไม่หยุดย ัง้การพฒันา

มีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นเรื่องของ

บุคลิกภาพ ลกัษณะพฤติกรรม หรือแมแ้ต่วธิีการท างาน 

คุณจะตอ้งเป็นผูส้  ารวจและประเมินความสามารถตนเอง

อย่างสม า่ เสมอ หาข้อบกพร่อง ปร ับปรุงให ้ดีขึ้ น 

นอกจากน้ีจ าเป็นตอ้งพฒันาแนวทางในการท างานใหม่ 

ทีเ่หมาะกบัคุณ เพ่ือใหก้ารท างานมีความง่ายส าหรบัคุณ 

จะท าใหคุ้ณประสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงานมากขึ้นได ้

คดิบวก มองโลกในแง่ดเีสมอ

ความคิดทางบวก เป็นส่วนช่วยใหคุ้ณสามารถท างานได ้

อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้ น เมื่อคุณพบปัญหาหรือ

อุปสรรคตา่ง ๆ เวลาท างาน เพียงคุณมีความคิดในทาง

ทีด่ ีคุณก็สามารถกา้วขา้มปัญหาเหล่านัน้ไดโ้ดยง่าย และ

รวดเร็ว ความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงานอาจจะไม่มาในวนัน้ี 

แต่จะตอ้งมาหาคุณในสกัวนั เราเชื่อวา่ การคิดแต่เรื่อง

ด ีๆ หรอืการมองโลกในแง่ด ีจะท าใหก้ารท างานของคุณ

มีแตค่วามสุขได ้

มุ่งเนน้ความอดทน

ความอดทนเป็นพลงัของความส าเร็จ การอดทน

ต่อค าพูด อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่น 

อดทนตอ่ความเครยีดในการท างาน เป็นอกีสิ่งที่

ส าคญั และเป็นแรงผลักดนัใหคุ้ณก้าวไปหา

ความส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

มีน า้ใจ ใหก้บัเพือ่นร่วมงาน

นิยามความส าเร็จในหนา้ที่การงาน ไม่ไดข้ึ้นอยู่

กบัระดบัความสูงของต าแหน่ง แต่การท างาน

อย่างมีความสุขถือเป็นเสน้ทางแห่งความส าเร็จ

ในหนา้ทีก่ารงานแลว้ ไม่วา่คุณจะท าหนา้ทีอ่ะไรก็

แลว้แต่ การที่คุณมีน า้ใจกบัทุกคน มีความเป็น

มิตรกบัเพ่ือนร่วมงาน และใหค้วามเป็นกนัเอง

กับผู ้คนภายนอก จะท าให ้ชีวิตของคุณมี แต่

ความสุขและสามารถรว่มงานกนัไดอ้ยา่งสบายใจ

ทุ่มเทกบัการท างาน

การท างานทุกอย่างตอ้งมีความตัง้ใจ ใส่ใจทุก

รายละเอียด เพ่ือใหผ้ลงานออกมาดีที่สุด หาก

ทุกคร ัง้มีความตัง้ใจท างาน ผลงานก็ย่อมออกมา

ดดีว้ยเชน่กนั

เกบ็เกีย่วประสบการณ์

ทุกความผิดพลาดที่เกิดจากการท างาน ใหถื้อเสียว่าเป็นประสบการณ์ใหคุ้ณกา้วไปใน

ทศิทางทีถู่กตอ้ง และเริม่ท างานดว้ยความรอบคอบ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น 

หากคุณเริม่ท างานดว้ยจติใจทีส่งบ ไม่วา่คุณจะเกิดขอ้ผิดพลาดใด ๆ คุณก็สามารถรบัมือไดทุ้ก

สถานการณ ์ทีอ่าจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทีม่าเน้ือหา https://moneyhub.in.th/article/how-to-improve-yourself/
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เ พ่ื อ เ ผยแพร่ป ร ะ ช า ส ัมพัน ธ์ ข่ า ว ส า ร 

การด า เ นิ น งาน  แล ะ กิ จกรรม ต่ า ง  ๆ 

ที่เ ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุ่มมาตรฐาน

การศึกษา 

ท่ีปรกึษา

- หวัหนา้กลุม่มาตรฐานการศึกษา

- วา่ทีร่อ้ยโท นท ี ศรมีะกล า่

ผู้จัดท ำ
- นางสาวอารรีตัน ์ จุย้ฮก

วตัถุประสงค์

ภำพปก
- งานประชาสมัพนัธ ์พน.



อัตลักษณ
(Identity)

 
 
 
 
 

เปนผู มีความรู
ความเช่ียวชาญ

ในวิชาชีพดานพาณิชยนาวี
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