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ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีให้มีความรอบรู้และ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพมีความภูมิใจในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  มีลักษณะเป็นผู้น าที่ดี  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

วิสัยทัศน์

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
พาณิชย์นาวี  ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้น า



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

กลยุทธ์

พัฒนามาตรฐานหลักสูตร บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เพื่อ
การผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี
บริบทของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นหน่วยงานระดับส านักสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม มีหน้าที่ผลิตคนประจ าเรือทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมทั้งพัฒนาและ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มวิทยฐานะของคนประจ าเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากลตาม
อนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายาม
คนประจ าเรือ ค.ศ. 1978และแก้ไขเพิ่มเติม (International Convention on
Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers, 
1987 as amended) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Maritime Organization : IMO) และข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การ
สอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือ



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี
โครงสร้างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

กลุ่มวิชาการเดินเรือ กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ กลุ่มฝึกอบรม

ฝ่ายบริการ

คณะกรรมการ
การศึกษา

กลุ่มเรือฝึก

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

กลุ่มวิชาการทั่วไป

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพ
นักเรียน

กลุ่มบริการการศึกษาคณะกรรมการ ICT

ผู้แทนฝ่ายบริหาร
คุณภาพ

ศูนย์ควบคุมเอกสาร



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

ปัจจัยภายใน (Internal Issues) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
หวัขอ้ ผลกระทบ ปจัจยั

ความรู้ในองค์กร

องค์ความรู้ของภายในองค์กรมีอยู่มาก แต่มีรูปแบบแตกต่าง และจัดการ
ยาก

R

สื่อการสอนส่วนใหญ่ ยังอยู่ในรูปของ Hard copy ซึ่งยากต่อการเก็บ
รักษา และการอัพเดท

R

บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้สูงและเฉพาะทาง ส่งผลกระทบที่ดีต่อ
หลักสูตร การเรียน การสอน และการอบรม

O/R

สมรรถนะในการให้บริการ
เครื่องมือ และอุปกรณ์

จ านวนบุคลากรมีอยู่จ ากัด ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนเรียนการ
สอน และการให้บริการ ต่อนักเรียน และผู้เข้าอบรม

R

จ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือ เฉพาะทางบางอย่าง มีสภาพเก่า และจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกอบรม

R

มีเรือฝึก ที่สามารถให้บริการในการฝึกของนักศึกษา ได้โดยไม่ต้องใช้
บริการจากหน่วยงานภายนอก แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง

O/R



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

ปัจจัยภายใน (Internal Issues) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
หวัขอ้ ผลกระทบ ปจัจยั

กระบวนการท างาน ขั้นตอนการท างาน ยังยึดติดในรูปแบบของระเบียบราชการท าให้ขาด
ความยืดหยุ่น และรวดเร็วในการท างาน

R

การใช้รับออนไลน์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การฝึกอบรมท าให้
รวดเร็วมากขึ้นในการให้บริการ แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายและบุคลากรในการดูแล

O/R

ภาระงาน จ านวนภาระงานมีมากกว่าจ านวนบุคลากร ท าให้บุคลากรบางคนต้องท า
หลายหน้าที่ส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินการลดลง

R

ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้ก ากับของกรมเจ้าท่า จึงได้รับความเชื่อถือจาก
หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าท างาน หรือการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

O

วัฒนธรรมในองค์กร บุคลากรยึดติดแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบของกฎระเบียบ ของ
ภาครัฐ ซึ่งไม่เอื้อต่อการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

O/R



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

ปัจจัยภายนอก (External Issues) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

นโยบายภาครัฐ หรือ
หน่วยงานก ากับภายนอก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงคมนาคมต่อศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี O / R

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของส านักงานอุดมศึกษา O / R

แนวทางในการอนุมัติหลักสูตรของกรมเจ้าท่า ฯ มีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลต่อ
ความล่าช้าในการอนุมัติหลักสูตร

R

นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมความสามารถทาง Logistic O

นโยบายการออกนอกระบบของศูนย์ฝึก ฯ โดยกรมเจ้าท่า O / R



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

ปัจจัยภายนอก (External Issues) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับของคุณสมบัติคนประจ าเรือ O / R

การเปลี่ยนแปลงอนุสัญญา ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับคนเรือ O / R

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร IMO Model course ส่งผลให้หลักสูตรท่ีมีอยู่ใช้ไม่ได้
ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งต้องใช้เวลา และก าลังคน

R

การเปลี่ยนแปลงระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน
ในหลักสูตร

R

การเปลี่ยนแปลงระเบียบของ สมศ. ส่งผลต่อแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์ฝึก ฯ

O / R

การเปลี่ยนแปลงระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งมีผลต่อการด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง อุปกรณ์ ผู้สอน จากภายนอกตลอดจน การซ่อมบ ารุงรักษาเรือ ซึ่งมีผลอาจ
ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ หรือความไม่พอใจต่อคู่ค้า

R



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

ปัจจัยภายนอก (External Issues) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

สภาพเศรษฐกิจ การ
แข่งขัน คู่ค้าและ

พันธมิตร

การเปิดตัวของโรงเรียนที่ให้การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ท าให้แข่งขันสูงขึ้น R

จ านวนความต้องการของนักเรียนเดินเรือมีคงที่แต่มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปีเพิ่มมากขึ้น

R

จ านวนผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ที่เป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้าท่า มีจ านวน
จ ากัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการหาครู หรือผู้ฝึกสอน มาท าการสอน ตาม
หลักสูตร

O / R

สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ซึ่งมีผลต่อตารางเวลาฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลให้
ล่าช้า

R
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ชย์นาวี

ปัจจัยภายนอก (External Issues) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

สภาพสังคม การกดดันจากภาคสังคมต่อรูปแบบการปฏิบัติต่อนักเรียนในการฝึกฝน
สมรรถนะร่างกาย และการปกครองระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

R

เด็กมัธยมที่จบการศึกษา ยังมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มากกว่าการศึกษากับศูนย์ฝึกฯ

R

เทคโนโลยี ระบบ Social network เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน และการอบรม
มากขึ้น ซึ่งอาจท าให้รูปแบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม และการ
ให้บริการเปลี่ยนแปลงไป

O/R

การพัฒนาเครื่องมือประเภท Simulation มีมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ราคาสูงและต้องการคนดูแลเฉพาะทาง

O/R
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ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

บุคลากร

อาจารย์ / 
วิทยากร

คณะผู้บริหาร 
พน.

หน่วยงาน
ภายใน

นักเรียนเดินเรือ

ผู้ฝึกอบรม

ผู้ปกครอง

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานเอกชน

กรมเจ้าท่า

สกอ. / สมศ.

หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ

Interested Party

ชุมชน

บริษัทเรือ สถาบันการศึกษา



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

Need and Expectation (Internal)

หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

ผู้บริหาร ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านการผลิตบุคลากรทางด้าน
การเดินเรือ

O

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จบการศึกษาอย่างมีศักยภาพ O

ใช้งบประมาณในการบริหารงานได้อย่างคุ้มค่า O

อาจารย/์วิทยากร นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จบการศึกษาอย่างมีศักยภาพ O/R

ความมั่นคงในหน้าที่การงาน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพตนเอง R

สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ เหมาะสม O/R

บุคลากร ความมั่นคงในหน้าที่การงาน สวัสดิการ และศักยภาพของตนเอง O/R

อุปกรณ์ เครื่องใช้ สถานที่ท างาน อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพียงพอ R

หน่วยงานภายใน การสื่อสาร การประสานงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ R



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

Need and Expectation (External)

หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย
หน่วยงานภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง ด าเนินการใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง โปร่งใส R

ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย R

กรมอาชีวศึกษา การด าเนินโครงการ กิจกรรม เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือที่จัดท าขึ้น R

หน่วยงานเอกชน

ธนาคาร การติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว R

ด าเนินการทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง R/O

OUTSOURCE การติดต่อประสานงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว R

ได้รับค่าตอบแทนที่รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก R



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

Need and Expectation (External)
หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

กรมเจ้าท่า ด าเนินการตามแผน กลยุทธ์ นโยบาย ตามที่กรมเจ้าท่าก าหนดไว้ได้ส าเร็จ R

สกอ / สมศ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างที่การอุดมศึกษาก าหนด R

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้แก่
ผู้รับบริการ

R

หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ

หลักสูตรการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม ถูกต้องสอดคล้องตามข้อก าหนด R

การบริหารจัดการ ทรัพยากร อาจารย์ บุคลากร ถูกต้องสอดคล้องตามข้อก าหนด R

สถาบันการศึกษา
1. ม. บูรพา
2. ม. เกษตรศาสตร์
3. วิทยาลัยฯ 

การต่อเรือ
นครศรีธรรมราช

ด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ก าหนด R/O

ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว R/O

การด าเนินโครงการ กิจกรรม เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือที่จัดท าขึ้น R/O



ศูนย์ฝึกพาณิ
ชย์นาวี

Need and Expectation (External)

หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

นักเรียนเดินเรือ มีความรู้ ความสามารถ ที่ประยุกต์ใช้ในการท างาน O/R

มีงานที่เหมาะสม และผลตอบแทนที่คุ้มค่า R

การเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย ครบถ้วนตามหลักสูตร R

สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ เหมาะสม R

ได้รับบริการจากกระบวนการสนับสนุนการศึกษาที่รวดเร็ว R

ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ น าไปประยุกต์ใช้งานได้ R

สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ เหมาะสม R

ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว R
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Need and Expectation (External)
หัวข้อ ผลกระทบ ปัจจัย

ผู้ปกครอง บุตร-หลาน ที่ส าเร็จการศึกษา มีความรู้และมีงานท า R

บุตร-หลานมีการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ R

ติดต่อประสานงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว R

ชุมชน ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ แก่ชุมชนโดยรอบ R

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้านต่างๆ R

บริษัทเรือ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่จบการศึกษาจะเป็นบคุลากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

R

มีโอกาสในการน าเสนอองค์ความรู้ที่เหมาะสม ส าหรับพัฒนานักเดินเรือพาณิชย์ O

มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และติดต่อประสานงานที่สะดวกรวดเร็วและง่าย R
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ขอบเขตการขอการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001: 2015

“กิจกรรมการจัดการสอนและฝึกอบรมผู้ท าการในเรือ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และกฎหมายไทย”

“Provision of Education and Training for Seafarers in accordance with 
the Standards of the International Maritime Organization and Thai Law”
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ชย์นาวี

นโยบายคุณภาพ

“กรมเจ้าท่า โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มุ่งมั่นให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรด้าน
การพาณิชยนาวีให้เป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามของคนประจ าเรือ 
ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระบบบริหารงานคุณภาพสากล”
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วีัตถุประสงค์คุณภาพ
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วีัตถุประสงค์คุณภาพ
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วีัตถุประสงค์คุณภาพ


