
  



 

  



  

เข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปี

การศึกษา 2562 ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ขอต้อนรับ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ใหม่ทุกคน ท่ีมีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และ

ขอให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกนายได้ภูมิ ใจท่ีได้ เป็นศิษย์ของท่ีนี่ กลุ่ม

มาตรฐานการศึกษา เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีแห่งนี้ สามารถ

ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการศึกษา และสามารถสร้างเสริมประสบการณ์

ให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกนายได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานคุณภาพ 

ท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้รับการรับรอง ไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกอ. เดิม) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2015 ท่ีได้รับการรับรองจาก UKAS โดย GlobalGROUP ตลอดจน

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่ม

มาตรฐานการศึกษาได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจทุกท่านได้

รับทราบ และถือโอกาสนี้ ขอบคุณผู้มีส่วนในการเผยแพร่ไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 



  

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562  ว่าที่

ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า พร้อมนักเรียน

เดินเรือพาณิชย์ จ านวน 8 นาย เข้าร่วม

โครงการเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 

สถ าบั น  เ พื่ อพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ต  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่

การอนุรักษ์สัตว์น้ าชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร 

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562ณ ศูนย์เรียนรู้

และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ม ห า ชั ย  

ฝั่งตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร และ

กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ศึกษาเรียนรู้เพื่อ

เดินตามรอยเท้าของพ่อ ในวันที่ 20-21 

กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 



  

ประชุมคณะกรรมการ 
คัดเลือกและประเมินอาจารย ์

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางภาวนา พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่ม

มาตรฐานการศึกษา และนางสาวอารีรัตน์ จุ้ยฮก เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินอาจารย์ โดยมีนายสุขิน  

รัตนเสถียร ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นประธานในการ

ด าเนินการประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินอาจารย์ประจ าภาค

การศึกษาที่ 2/2561 และพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนประจ าภาค

การศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 8303 อาคารเรียน 6 ชั้น  

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 



  

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 

วันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ว่าที่

ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า และข้าราชการ

ตัวแทนของกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมในพิธีถวาย

สัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายสัตย์

ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ

แผ่นดิน ประจ าปี 2562 ณ ห้องศรีพระยา

อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า 

เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่

ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ไทย ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท

ในฐานะข้าของแผ่นดิน 



  

โครงการปรับบุคลกิภาพ  

กิจกรรม 
วั นพุ ธที่  2 4  กรกฎาคม  2562  น า งภ า วน า  

พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วม

กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

เข้ า ใหม่ ”  ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร

อเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

บายศรีสูข่วัญ 



  

โครงการสัมมนาทางวิชาการ  
ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการผลิตบุคลากร  

ด้านพาณิชยนาวี ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการ

สัมมนาทางวิชาการ ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการผลิต

บุคลากรด้านพาณิชยนาวี ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรม 

คิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 

ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล ผู้ใช้บัณฑิต สมาคม 

สถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวี ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฝึก

พาณิชยนาวี ในการพัฒนาเครือข่ายความ 

ร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรม การบริการ 

วิชาการ ตลอดจนการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน 

พาณิชยนาวี 6 



  

โดยมี นายสุขิน รัตนเสถียร  ผู้อ านวยการศูนย์

ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สัมมนาดังกล่าว พร้อมกับบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 

“ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกับการศึกษาในยุคดิจิทัล” 

และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย

อี ก  2  ท่ าน  คื อ  น าว าตรี  ส มนึ ก  สุ ข วณิ ช  

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี บรรยาย

พิเศษ ในหัวข้อ “กรมเจ้าท่ากับการส่งเสริม และ

พัฒนากิจการด้านพาณิชยนาวี ” และเรือตรี   

สุรพล มีเสถียร  รองประธานสมาคมเจ้าของเรือ

ไทย  บรรยาย ในหั วข้ อ  “ความต้ อ งการของ

ผู้ประกอบการและการสร้างความร่วมมือเพ่ือการ

ผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี” ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย 

เป็นการอภิปราย เรื่อง “แนวคิดและการสร้างความ

ร่วมมือในการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน  

การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา

พาณิชยนาวีไทยสู่สากล”  

จากการจัดโครงการดังกล่าว มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 61 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน 

โดยความพึงพอใจของการจัดโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 75.2 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม) กลุ่มมาตรฐานการศึกษา หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า โครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชย์

นาวี ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีต่อไป 



  

ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
(Management Review:MR) 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 กลุ่มมาตรฐานการศึกษาจัดประชุม

ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (MR) ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 

ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ณ ห้องประชุม 8303 อาคารเรียน  

6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีนายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อ านวยการ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์ของการ

จัดประชุมดังกล่าว เพื่อทบทวนการด าเนินงานของระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001:2015 ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 8 



 

 

 

 

 

 

 

  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

“รอบรู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี” 

รอบรู้

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

เป็นพลเมืองที่ดี

1. รอบรู้ (Polymath) คือ บัณฑิตของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จะต้องเป็นผู้ท่ีมี

ความรู้ทางด้านวิชาการ และศาสตร์อื่น ๆ อย่างกว้างขวาง มีทักษะในการค้นคว้า 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนความคิด มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อ

การแก้ไขปัญหา จนน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 

2. เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professional Skill) คือ บัณฑิตของศูนย์ฝึกพาณิชย์

นาวี จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ และความรู้ทางวิชาชีพด้านพาณิชยนาวีอย่าง

ลึกซึ้ง และกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนด อนุสัญญา กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ด้านพาณิชยนาวี มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี สามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างช านาญ  ตลอดจนมีทักษะ

ในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความคิดและน าเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน 

3. เป็นพลเมืองที่ดี (Perfect Citizen) คือ บัณฑิตของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

จะต้องมีทักษะในการเป็นผู้น า สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีทัศนคติและค่านิยมท่ีดี ให้เกียรติผู้อื่น พร้อม

ช่วยเหลือสังคม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นพลเมืองของ

ประเทศ  มีจิตใจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  

ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชุมคณะกรรมการ อ.กรอ.อศ.  

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า นักวิชาการ

ศึกษาช านาญการ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมคณะ- 

อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชยนาวี ครั้งที่ 4/2562  

ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ติดตามผลการด าเนินงานจากการประชุมครั้งที่ 3/2562 และส ารวจ

ความประสงค์ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการด้าน

การจัดการศึกษากลุ่มอาชีพพาณิชยนาวี ตลอดจนการส ารวจความ

พร้อมและความต้องการในการเปิดหลักสูตร MEP (Mini English 

Program) กลุ่มอาชีพพาณิชยนาวี 



  

คุณรู้หรือไม่ว่า .. ความเคร่งเครียด >> จะน ามาสู่การมีทัศนคติแง่ลบ กับงาน

ท่ีคุณท า ไม่ว่าคุณเจออุปสรรคเล็กหรือใหญ่ คุณก็จะมองว่ามันใหญ่โตเกิน

กว่าท่ีคุณจะรับมือได้ สุดท้ายคุณก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในท่ีสุด จริง ๆ แล้ว

หากเรามองให้ดี ๆ จะพบว่า อะไรกันแน่ท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เราพบความ

ล้มเหลว ตัวเราเอง หรือคนอื่น หรือสภาพแวดล้อมอื่น ในวันนี้ดิฉันอยาก

บอกท่านผู้อ่านทุกท่านว่า ไม่มีอะไรท่ีจะมาท าร้ายเราได้ นอกจากเราจะท า

ร้ายตัวเราเอง ดังนั้น ก่อนท่ีเราจะแก้ปัญหาความเคร่งเครียดด้วยสาเหตุอื่น ๆ 

เรามาปรับทัศนคติให้ดีขึ้นกันดีกว่านะคะ เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 

1. ไม่เป็นไร ผิดพลาดกันได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

คุณท างานผิดพลาดแล้วยังจะมานั่งโทษตัวเองให้เหนื่อยท าไม ให้ก าลังใจ

ตัวเองเพื่อท างานชิ้นต่อไปดีกว่า ยิ่งมัวจมกับความผิดพลาดเดิม ๆ เราก็จะ

ท างานอื่นต่อไม่ได้ สู้เอาความผิดพลาดมาท าให้ถูกต้องในงานชิ้นใหม่ดีกว่า  

2. งานไม่ได้หนักทุกวันสักหน่อย เดี๋ยวก็ได้พักแล้ว 

เวลางานล้นมือเราอาจท้อ แต่ท้อไปงานก็ไม่เสร็จ ลุกมาทุ่มเทท าให้เสร็จ ๆ  

ไปดีกว่า เหนื่อยแค่ไหนเดี๋ยวก็ได้พัก และสิ่งท่ีต้องท าเมื่องานเยอะคือ  

จัดระเบียบเส้นตายของงานแต่ละชิ้น เจรจาต่อรองถ้าคิดว่าจะไม่เสร็จตรง

เวลา แล้วค่อย ๆ ท าไปทีละงาน เดี๋ยวดีเอง 

3. ถึงจะไม่เก่งงานนี้ แต่เราก็พยายามเต็มที่แล้ว 

บ่อยครั้งท่ีเราได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ถนัด ก็คิดเสียว่าไม่เป็นไร ท าให้เต็มท่ี แต่

ก่อนท าก็บอกคนท่ีมอบหมายหน่อยว่าไม่ค่อยถนัดนะ แต่จะท าเต็มท่ี ผิดพลาด

อะไรบอกได้ เขาจะได้ไม่คาดหวังมาก แต่ถ้าท าออกมาแล้วดีก็ถือเป็นก าไร  

ให้ก าลังใจตัวเองในการท างาน 
ก าลังใจจาก มศ. 



อย่าเสียใจท่ีท างานบางประเภทไม่เก่ง เพราะเราอาจจะเก่งในงานประเภทอื่น

ก็ได้ จ าไว้ว่าปลาอาจจะว่ายน้ าเก่งกว่าลูกสุนัข แต่ปลาวิ่งไม่ได้เหมือนกัน  

ถ้าปลาตัวหนึ่งจะโดดขึ้นมาบนบกแล้วคืบคลานจนถลอกปอกเปิกก็คงไม่มีใคร

ว่าอะไร เพราะมันเป็นปลาจริงไหม 

4. ใครจะว่าอะไรก็ช่าง ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็พอแล้ว 

เคยได้ยินคนพูดเรื่องการติดฉลากไหม การติดฉลากคือการประทับตราว่าสิ่ง

นั้นเป็นอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดประเภท ทีนี้ปัญหาอยู่ท่ีว่าถ้าติดฉลากถูกก็

ดีไป แต่ถ้าเมื่อไรติดฉลากผิด สิ่งนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตามฉลากก็เท่านั้น  

ในหลักการเดียวกัน ถ้าใครมาว่าคุณสารพัดเรื่อง แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างเขา

บอก ก็ไม่เห็นจะต้องคิดมากกับฉลากท่ีเขาเอามาติดไว้ ถ้าคุณเป็นน้ าตาลแล้ว

เขาเอาฉลากน้ าปลามาติดให้ก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณ เขาเองต่างหากท่ีคิดผิด 

5. ให้เกียรติงานที่ท าด้วยการทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ อย่าบ่นว่าไม่ชอบงาน 

นึกถึงกระเป๋ารถเมล์ท่ียิ้มแย้มแจ่มใสสิ แล้วเปรียบเทียบกับเราท่ีนั่งบ่นอยู่นั่น

แล้วว่าเหนื่อย ไม่สนุก ถามว่างานหรือเปล่าท่ีท าให้เราทุกข์ จริง ๆ แล้วเรา

ต่างหากท่ีท าให้ตัวเองเป็นทุกข์ เพราะนั่งพร่ าบ่นกับสิ่งท่ีไม่ได้ดั่งใจ ถ้าใครได้

ท างานท่ีชอบก็ดีไป แต่อย่าลืมว่างานท่ีชอบก็มีด้านท่ีท าให้เราเหนื่อยได้

เหมือนกัน 

ใช่ว่าหนทางการท างานจะปูด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป สิ่งท่ีเราควรคิดคือ งาน

คือสิ่งท่ีท าให้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า อย่าดูถูกงานของตัวเอง ไม่เช่นนั้นเราก็ดูถูก

ตัวเองด้วยท่ีเลือกท างานนั้น อย่าลืมว่าเราต่างหากท่ีเป็นคนเลือกท่ีจะท า

หรือไม่ท า ดังนั้นท างานท่ีเราเลือกในเวลานั้น  

ให้ก าลังใจตัวเองในการท างาน 
ก าลังใจจาก มศ. 
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วิสัยทัศน์ 
Vision 

มุ่งเป็นสถาบันด้านพาณิชยนาวียุคใหม่ มีผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้วยความเชีย่วชาญ 

ในวิชาชีพระดับมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 

ให้บริการท่ีรวดเร็วและโปร่งใส 

โดย นายสขุิน รัตนเสถยีร ผู้อ านวยการศูนยฝ์ึกพาณิชย์นาว ี


