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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ตามที่แผนปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งมีสาระส่าคัญก่าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า
ด่าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ สอดคล้องตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด่ าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ป ระจ่ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท่าโดยส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่ง
คณะกรรมการจัดท่ามาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่าได้ก่าหนดกิจกรรมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรายงานผล
การด่าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ โดยเผยแพร่ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ทางการซึ่ง
เป็นช่องทางการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน นั้น    
 ทั้งนี้ในส่วนของ พน. ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามแผนการด่าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา พ.ศ. 2561) และรับทราบผลการด่าเนินงานประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 
2560 (เดือน ส.ค. 2560-ก.ค. 2561) ซึ่งถือเป็นการประชุมเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่แต่ละกลุ่ม ฝ่าย ได้รับมอบหมายตามแผนด่าเนินงานของสถาบันซึ่งระบุในปฏิทินการศึกษา ตลอดจน
รับทราบผลการด่าเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาร่วมกัน ซึ่งรายงานการประชุมครั้งนี้จะได้น่า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.mmtc.ac.th ให้สอดคล้องตามกิจกรรมแผนปฏิบัติงาน ITA ที่คณะกรรมการจัดท่า
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่าก่าหนดต่อไป 
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มติที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
     - ไม่มี -     

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ   
    3.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 12 เดือน (ปีการศึกษา พ.ศ. 2560) 
           ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นหน่วยงานระดับกองของกรมเจ้าท่า มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ดังนั้นแผนด่าเนินงานของ พน. จึงก่าหนดไว้ในรูปของปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
จนถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยได้ก่าหนดโครงการ กิจกรรม การจัดการเรียนสอน กิจกรรมนักศึกษา การ
ฝึกอบรม การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์และนักศึกษาจากสถาบันเครือข่าย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ ประจ่าปีการศึกษา 2560 (เดือน ส.ค. 60 -ก.ค. 
61) มีผลการด่าเนินงานรอบ 12 เดือน (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 1) 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ  
 
    3.2 รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จ านวนผู้ รับบริการ รอบ 12 เดือน                 
(ปีการศึกษา พ.ศ. 2560) 
  การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามภารกิจของ พน. โดยกลุ่มฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้นซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมเจ้าท่าให้ด่าเนินการ จ่านวน 30 หลักสูตร ซึ่งได้รวบรวมสถิติการ
ให้บริการในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ่านวนทั้งสิ้น 2,530 คน (รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารแนบ 2) 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ  
 

    3.3 รายงานผลข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปีการศึกษา พ.ศ. 2560) 
  ในการประชุมคณะผู้บริหารในการประชุม Management Review ของระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้รายงานการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประจ่าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ นักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ที่รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล อาจารย์พิเศษ ผู้ประกอบการ และผู้ฝึกอบรม 
ที่มีต่อการให้บริการตามภารกิจของ พน. นั้น  ปรากฏว่า แต่ละกลุ่ม ฝ่าย ที่รับผิดชอบได้รายงานผลข้อมูล
ย้อนกลับโดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ เมื่อจ่าแนกกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า  กลุ่มผู้ฝึกอบรมมีความพึงพอใจสูงที่สุด ร้อยละ 86.38 พึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
กลุ่มนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด            
ร้อยละ 58 พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 ทั้งนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือด่าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลด่าเนินงานในครั้ง
ต่อไป ประกอบด้วย 

1) มอบหมายกลุ่มวิชาการเดินเรือ (ดร.) กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ (ชก.) กลุ่มบริการการศึกษา 
(บศ.) และคณะกรรมการจัดหาเรือฝึก พิจารณาสาเหตุของความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และให้หน่วยงาน
ดังกล่าวได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นข้อค่าถามการประเมินร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือน่ามาใช้ในการประเมินความพึง
พอใจดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป  
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2) มอบหมายกลุ่มมาตรฐานการศึกษา (มศ.) ปรับปรุงการรายงานผลความพึงพอใจ โดยให้
น่าผลการประเมินน้อยหลังจากรอบสามปีที่ผ่านมา เพ่ือน่ามาเป็นข้อมูลแนวโน้มผลการด่าเนินงานประกอบการ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารในครั้งต่อไปด้วย 

 

มติที่ประชุม            รับทราบ และมีข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงในประเด็นการส่ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
  1) พิจารณากิจกรรมการรับรายงานตัวกลับของ นดร. ที่กลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทาง
ทะเล โดยทบทวนกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากประเด็นการประเมินผลอาจไม่ครอบคลุม
หรือไม่สามารถระบุถึงกระบวนการที่ส่งผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้ตอบแบบส่ารวจอย่างแท้จริง และวิธีการ
ประเมินอาจไม่สอดคล้องตามรูปแบบการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ใช้โดยทั่วไปที่ใช้เกณฑ์ประเมินค่า 5 ระดับ  โดย
ขอให้กลุ่ม ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับ มศ. เพ่ือปรับปรุงประเด็นการประเมินและรูปแบบการประเมินข้างต้น
ให้มีความชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น 
  2) พิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มการส่ารวจความพึงพอใจ ให้เพ่ิมช่องทางส่าหรับผู้ตอบ
แบบส่ารวจได้ระบุประเด็นที่ไม่พึงพอใจลงไปได้ กรณีที่ระบุว่าไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจน้อยที่สุด โดยอาจ
ก่าหนดเป็นแบบส่ารวจชนิดปลายเปิดเพ่ือให้สามารถรวบรวมประเด็นความไม่พึงพอใจเพ่ือน่ามาปรับปรุงแก้ไข
ได้อย่างครบถว้นตรงประเด็นในครั้งต่อไป 
  3) หรฝ. ได้เสนอกิจกรรมให้ นดร. ที่อยู่ระหว่างรอลงฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลให้สามารถ
ทบทวนความรู้และสร้างประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลก่อนลงฝึกภาคฯ กับเรือกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกในการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึกของ พน. ในแต่ละเที่ยว
การฝึกได้ โดยขอให้ บศ. และกลุ่มวิชาการอ่ืนๆ ประชาสัมพันธ์ให้ นดร. ที่มีความสนใจทราบ โดยสามารถแจ้ง
ความจ่านงร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่คุณทิพพาพร ธุรการปากเรือ กลุ่มเรือฝึก  
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม ฝ่าย รอบ 6 เดือน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561)  
  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการด่าเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) ในภาพรวม พบว่า ด่าเนินงานส่าเร็จตามก่าหนดเวลาที่ระบุไว้ในปฏิทิน
การศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 4) 
 

มติที่ประชุม            เห็นชอบผลด่าเนินงานตามที่เสนอ และที่ประชุมได้แจ้งแก่กลุ่มเรือฝึก (รฝ.) ให้
ด่าเนินการเร่งรัดการควบคุมการซ่อมท่าเรือตามแผนประจ่าปีให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก่าหนด เพ่ือให้
สามารถด่าเนินการตามแผนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ด้วย 
 
    4.2 ติดตามการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จ านวนผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ปี
การศึกษา 2561 (เดือน ส.ค. 2561-ม.ค. 2562) 
  การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามภารกิจของ พน. โดยกลุ่มฝึกอบรม รอบ 6 เดือน ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ่านวนทั้งสิ้น 1,287 คน (รายละเอียดปรากฏ
ดังเอกสารแนบ 5) 
 

มติที่ประชุม            เห็นชอบผลด่าเนินงานตามที่เสนอ และที่ประชุมได้เสนอให้เพิ่มข้อมูลสถิติการให้บริการ
แก่ นดร. ของกลุ่มบริการการศึกษา ในการน่าเสนอสถิติการให้บริการในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากภารกิจ
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การให้บริการทางการศึกษาแก่ นดร. ถือเป็นภารกิจหลักอีกประการนอกจากภารกิจการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 
   
    4.3 รายงานผลข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561 
(เดือน ส.ค. 2561-ม.ค. 2562) 
  เนื่องจากก่าหนดเวลาการส่ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ พน. ได้ก่าหนดให้รายงาน
ผลหลังจากสิ้นปีการศึกษาโดยก่าหนดรายงานผลในการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ Management 
Review ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถึงรอบของการรายงานผลการส่ารวจ จึงยัง
ไม่สามารถน่าเสนอรายงานข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการรอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561 (เดือน ส.ค. 
2561-ม.ค. 2562) ในครั้งนี้ได้ 
 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
 

    4.4 ติดตามการด าเนินงานรบัและแก้ไขข้อร้องเรียน (เดือน ส.ค. 2561-ม.ค. 2562) 
  ตามที่กรมเจ้าท่าได้ก่าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกการด่าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า http://rongtook.md.go.th/rongtook/ โดย พน. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
ด่าเนินการติดตาม ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางดังกล่าว และช่องทางการร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องเรียนของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อพบข้อร้องเรียนจะต้องด่าเนินการรายงานแก่ ผพน. เพ่ือพิจารณาด่าเนินการแก้ไข         
ข้อร้องเรียนและรายงานไปยัง สลก. เพื่อทราบ นั้น 
  ผลการจัดการข้อร้องเรียนในเดือน ส.ค. 2561-ม.ค. 2562 พบว่า มีข้อร้องเรียนการ
ปฏิบัติงานของวิทยาจารย์ปกครอง และการคัดเลือกบุคลากรของกลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ซึ่งมีข้อ
ร้องเรียนในระบบจ่านวน 22 เรื่องในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ ผพน. ได้มอบหมายคณะบุคคลเพ่ือสอบสวน             
ข้อเท็จในประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
    5.1 การศึกษาดูงานสถาบนัวิทยสิริเมธี  และโรงเรียนก าเนดิวิทย์ จังหวัดระยอง 
  หบท. ได้แจ้งเรื่องการศึกษาดูงานตามด่าริท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม          
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งเห็นชอบให้บุคลากรโดยเฉพาะคณาจารย์ของ พน. ได้ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ของกระทรวงคมนาคมในการศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนก่าเนิดวิทย์ จ.ระยอง ในวันศุกร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอให้ผู้สนใจร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าว แจ้งความประสงค์ได้ที่ หบท. เพ่ือรวบรวม
รายชื่อส่งไปยังกระทรวงคมนาคม ต่อไป 
 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
 
    5.2 ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานในหลักสูตรตา่งๆ รายงานผลการฝึกอบรม 
  หมศ. ได้เสนอประเด็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) โดยที่คณะผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สกอ. ได้ให้ความเห็นในการรวบรวมองค์ความรู้ภายในสถาบันเพ่ือจัดท่าระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ (KM) ของ พน. โดยขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ โดยรายงานผลการ
ฝึกอบรมแก่ บท. เพ่ือรวบรวม ตลอดจนจัดการประชุมหรือสื่อสารองค์ความรู้ที่ได้รับมาแก่บุคลากรอ่ืนๆ 
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ภายใน พน. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ของ พน. เป็นไปอย่างมีรูปธรรมและสร้างประโยชน์ต่อ 
พน. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ โดยมอบหมายให้ บท. เวียนแจ้งแก่บุคลากร พน. เพื่อด่าเนินการตามเสนอ 
 
    5.3 การจัดท าวารสารทางวิชาการของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
  หมศ. ได้แจ้งเรื่องการจัดท่าวารสารทางวิชาการของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยเป็นการ
ด่าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาการจัดท่าผลงานทางวิชาการและงานวิจั ยของ พน. ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งก่าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางการรับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งก่าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ นั้น 
  โดยเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท่างานเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของ พน. ขึ้น 
เพ่ือจัดท่าประกาศ ทบทวนข้อบังคับด้านการบริหารจัดการงานวิจัย พิจารณาค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ 
การจัดท่าวารสารทางวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ และการด่าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาอาจารย์
ประจ่าของ พน. ให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ โดยมอบหมายให้ มศ. แต่งตั้งคณะท่างานดังกล่าว ทั้งนี้ ผพน. รับเป็นประธาน
คณะท่างานฯ 
    
    5.4 ขออนุมัติจัดจ้างคนประจ าเรือ ต าแหน่งคนครัว ของกลุม่เรือฝึก 
  หรฝ. ได้แจ้งเรื่องขออนุมัติจัดจ้างคนประจ่าเรือ ต่าแหน่งคนครัว ของกลุ่มเรือฝึก เพ่ือให้มีคน
ประจ่าเรือในต่าแหน่งดังกล่าวในปฏิบัติภารกิจของเรือฝึกในการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ซึ่งต้องมีคนประจ่าเรือ
ให้ครบถ้วนในต่าแหน่งดังกล่าวตามข้อก่าหนดด้านการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลและการเดินเรือในน่านน้่าสากล 
ที่ก่าหนดโดย IMO  
 

มติที่ประชุม           เห็นชอบ โดยให้ หรฝ. ประสานกับ หบท. เพื่อด่าเนินการต่อไป 
 

    5.5 การก ากับดูแลบุคลากรในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต 
  สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมเจ้าท่า ซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด
กรมเจ้าท่า สื่อสาร ให้ความรู้ และก าชับติดตามการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ได้แก่ ละเว้นจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน เรียกรับผลประโยชน์ กระท าการใดๆ ให้เสื่อม
เสียแก่ภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กร ตลอดจนต้องด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ควบคุม กวดขันการปฏิบัติตน และการปฏิบัติราชการ และ
สื่อสารนโยบายไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
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ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป          เดือนสิงหาคม 2562 

ประธานกล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา   12.30  น.                                 
 
 
 

   ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวฤทัยรัตน์  สัตตบุศย์มณฑล) 
 
 
 
 ว่าที่ร้อยโท                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นที  ศรีมะกล่่า) 
 
 

   ผู้อนุมัติรายงานการประชุม 
           (นายศรัณย์  เกิดทรง) 
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ภาพถ่ายการประชุม 
คณะผู้บริหารเพื่อก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 


