
รายงานการประชุม 
การมอบนโยบายของผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (นายสุขิน รัตนเสถียร) 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 8303 ชั้น 3 อาคารเรียนริมน้ า 6 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  

 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุขิน รัตนเสถียร   ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
2. นาวาตรี ขวัญ อ่ิมวิทยา  ต าแหนงหัวหน้าฝ่ายบริการ 
3. นางสาวรสชรินทร์ ฉายแก้ว  ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาการทั่วไป 
4. นางภาวนา พงศ์ปริตร  ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
5. นายศรัณย์ เกดิทรง   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. นายทรงคุณ สาสนะ   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน 
7. นายบดินทร์ ศรีมณี   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มฝึกอบรม 
8. ว่าที่ร้อยตรีสุทิน โคตรทอง  ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา 
9. นายเอกพจน์ เขม้นงาน  ต าแหน่งนักเดินเรือช านาญการ(ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มเรือฝึก)  
10. นายจักรพงษ์ ศีลวินัยพร  ต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ 
11. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภูมิ สมัยกลาง  ต าแหน่งนายช่างกลเรือช านาญการ 
12. นายค าสัน น้อยบุดดี   ต าแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
13. นายวรวุฒิ วรวัฒนกุล   ต าแหน่งนายช่างกลเรือช านาญการ 
14. นายธนรุจ โรจน์มานะวงศ์  ต าแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ 

(ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มวิชากาเดินเรือ) 
15. ว่าที่เรือตรี พิษณุ สีตะปัน  ต าแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นาวาตรี ยุทธนา สังขปรีชา      หัวหน้ากลุ่มเรือฝึก(ติดราชการ) 
2. นายทวีชัย โชคสมุทร   หัวหน้ากลุ่มวิชาการเดินเรือ(ติดราชการ) 

 

วาระท่ี 1 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   การประชุมครั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับทราบร่วมกันถึง

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน 
ด้วย จึงขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคลากรทุกท่าน และให้ท างานอย่างมีระบบ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัด การรักษาความสะอาดภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพ่ือการพัฒนาต่อไป  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

วาระที ่2 เรื่องเพื่อทราบ 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น าเสนอสรุปภาพรวม เกี่ยวกับโครงสร้าง วิสัยทัศน์ อัตราก าลัง หลักสูตร
การเรียนการสอนต่างๆ หลักสูตรฝึกอบรม อาคารสถานที่ และงบประมาณ (งบด าเนินงาน, งบลงทุน)   
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หลักสูตรฯ ได้รับการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2562 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มด าเนินการสอนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจะท าการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี โดย
ปรับปรุงตามค าแนะน าของมหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนของกลุ่มวิชาการเดินเรือจะมีการปรับและยุบในบาง
เนื้อหารายวิชา รายวิชาเลือกจะเลือกเข้ามาตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ผพน. แนะน าว่าควรจะเน้นในเรื่อง
ของพ้ืนฐานก่อนให้ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กล่าวว่า Standard IMO ที่เปลี่ยนไปและหลักสูตรของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้าง ได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการตรวจ Audit ของ IMO ในปี 
2564 ที่จะถึงนีแ้ล้วหรือไม่ จะสามารถตอบได้หรือไม่ว่าหลักสูตรปัจจุบันทันสมัย อัพเดทสอดคล้องกับ STCW. 
ตรงไหน อย่างไร จึงอยากให้เน้นเรื่อง Basic Standard ก่อน เรื่อง Logistic อาทิเช่น วิชาเดินเรือดาราศาสตร์ได้
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้ว หลักสูตรเดินเรือได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยไปบ้างหรือไม่ และจะต้องมี
ความสอดคล้องกับประสิทธิภาพของผลผลิตที่เราจะผลิตออกไป และสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้วย อยากให้เจ้าของงานจะต้องรู้ว่าหลักสูตรที่ตัวเองดูแลอยู่นั้นมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วหรือยัง 
จะต้องพิจารณาและเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย กลุ่มวิชาการเดินเรือ และกลุ่มช่างกลเรือหากยังไม่ได้ด าเนินการให้เร่ง
ด าเนินการโดยด่วน และให้กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ ทบทวนถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยน
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของชั่วโมงหลักสูตร กรอบและหน่วยกิจที่ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งถูกบังคับให้อยู่ในกรอบโดยกอง
มาตรฐานคนประจ าเรือ กรมเจ้าท่าเป็นผู้ก าหนด เพ่ือน าไปชี้แจงกับ คร. โดยให้เริ่มด าเนินการจัดท าตัวอย่าง
เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาใช้เวลาเท่าไร และ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะปรับเปลี่ยนอะไร การ defence งานเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญ จะต้องท าให้มีเหตุผล หลักฐาน การสนับสนุน ความจ าเป็นที่ชัดเจน เพ่ือใช้ในการเสนอกับกอง
มาตรฐานคนประจ าเรือพิจารณา  โดยให้ กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ เร่งด าเนินการน าเสนอผู้อ านวยการศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีต่อไป  

การฝึกอบรม เนื่องจากเดิมได้มีนโยบายว่าสามารถเปิดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรได้ หากผู้อบรมครบตาม
จ านวนที่ตั้งไว้เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะการขาดทุน จึงเป็นปัญหา ณ ปัจจุบันว่าไม่มีผู้เข้าอบรมตามจ านวนที่ตั้งไว้ จึงไม่
สามารถเปิดอบรมได้  

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้กลุ่มฝึกอบรมจัดท าแผนด าเนินงานในการเปิดฝึกอบรมโดยไม่ต้อง
รอให้ครบจ านวนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบว่าอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ในการฝึกอบรม 
พร้อมหรือไม ่ 

ในการซ่อมท าต่างๆ ดังนี้ 
1. อาคารเครื่องมือฝึกจ าลอง ยังอยู่ระหว่างการซ่อมท า ควบคุมโดยหัวหน้ากลุ่มฝึกอบรม  

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้ด าเนินการจัดท าระบบการท างานใหม่ โดยให้หัวหน้ากลุ่ม
ฝึกอบรม มอบหมายผู้รับผิดชอบประจ าห้องปฏิบัติการต่างๆ ของอาคารเครื่องมือฝึกจ าลองให้เพียงพอ และ
จะต้องมีการท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ การใช้งานในแต่ละห้อง หากมีความช ารุด เสียหาย 
จะต้องมีผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งานและต้องคอยดูแลตรวจเช็คอยู่เสมอ  

2. เครื่องมือฝึกจ าลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
เอกสารรับรอง Notara Public ของบริษัทฯ จากกรมบัญชีกลาง  

https://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/defence
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 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกล่าวว่า  การรอผลจากกรมบัญชีกลางจะต้องเร่งติดตาม 
มอบหมายให้นายวรวุฒิ วรวัฒนกุล (กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ) เป็นผู้ประสานงานโดยเร่งด่วนภายในเดือน
กรกฎาคม 2562 นี้  

3. เครื่องมือฝึกจ าลองการดับเพลิงชั้นสูงเสมือนจริง อยู่ระหว่างการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง 
เบื้องต้นได้เจรจาให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขงาน แต่ผู้รับจ้างยืนยันที่จะไม่แก้ไข จึงต้องท าการบอกเลิกสัญญา รวมถึง
ผู้รับจ้างได้มีการปลอมแปลงเอกสารโดยปลอมลายเซ็นของคณะกรรมการฯ เพ่ือน าไปกู้เงินกับทางธนาคาร คณะ
กรรมการฯ ได้ด าเนินการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว  

 โดยสรุปให้หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรม ด าเนินการอัพเดตสถานะสรุปงานเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ของอาคารเครื่องมือฝึกจ าลอง ว่ามีอะไรที่ช ารุดบ้าง เสียส่วนใด อะไรบ้าง แผนงานที่จะซ่อมท าเสร็จที่
สามารถใช้งานได้จริงจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร งบประมาณที่ต้องใช้ เมื่อซ่อมท าจนแล้วเสร็จพร้อมส าหรับ
การใช้งานจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป ในส่วนของ Liquid Simulator ที่มีปัญหารอผลการ
พิจารณาอยู่นั้น ขอให้น า Specification ให้ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีพิจารณาก่อน เพ่ือให้มั่นใจว่าที่ได้
จัดซื้อนั้นเรียบร้อยดีหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ การท างานจะต้องประสานงานกันให้ดี ผู้ร่าง TOR และพิจารณา
คัดเลือก จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย จะต้องดีตั้งแต่การร่าง TOR และพิจารณาคัดเลือกให้ได้ผู้รับจ้าง
ที่ดี ให้ได้ของที่ดี มีการการันตี เป็นเรื่องส าคัญไม่ควรทิ้งให้ผู้ตรวจรับรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากมีจุดบกพร่อง
ตรงไหนจะได้ด าเนินการแก้ไขได้ทัน  

 

มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการตามสั่งการ 

 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

กลุ่มเรือฝึก (รฝ.) :  แผนการด าเนินงาน ตามแผนการซ่อมท าจะสิ้นสุดเดือนเมษายน 2562 แต่เนื่องจากทาง
ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า ท าให้การออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของเรือฝึกสาครวิสัย ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่       
12 กรกฎาคม 2562 ท าให้ต้องท าการปรับแผนเที่ยวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลใหม่ ซึ่งจะน าแผนที่ปรับมา
เสนออีกครั้งหนึ่ง การแก้ไขปัญหาส าหรับแผนการซ่อมท าเรือฝึกฯ ในปีหน้า จะจัดท า TOR ให้เสร็จเร็วขึ้นภายใน
เดือนตุลาคม ปกติเรือฝึกสาครวิสัยจะใช้เวลาในการซ่อมท าประมาณ 120 วัน เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถ
ด าเนินการซ่อมท าเสร็จได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด และปัญหาอีกหนึ่งประการคือผู้เข้าประมูลมีจ านวนน้อย ซึ่งมี
แต่ผู้รับจ้างรายเดิมๆ เท่านั้น และแนวทางในการซ่อมท าอีกทางหนึ่งคือจะให้เรือฝึกฯ เข้ารับการซ่อมท าไม่พร้อม
กันเพ่ือลดความเสี่ยงในการซ่อมท าล่าช้า 
 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้ จัดท าแผนการซ่อมท าเรือฝึกฯ ส าหรับปีหน้า จะท าอย่างไรให้ไม่
มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ส าหรับการเปิดประมูลผู้รับจ้างจะต้องมีผู้เข้าร่วมประมูลไม่น้อยกว่า 5 ราย และ
บริษัทฯ ที่เคยได้รับการประมูลเดิมจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการประมูลครั้งหน้าด้วย เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ
ซ่อมท าเสร็จได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด ท าให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้กลุ่มเรือฝึกมีหน้าที่ในการเชิญบริษัทอู่เรือ
ต่างๆ เข้าร่วมประมูลในปีหน้า จะต้องไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องเลื่อนแผนการฝึกภาคฯ เกิดขึ้นอีก ต้องท าให้ได้ตาม
แผนฯ ที่ก าหนด ให้น าแผนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ที่ได้ด าเนินการปรับแผนเรียบร้อยแล้วในปีนี้ เสนออีก
ครั้ง และให้ใช้เป็นตัวชี้วัดต่อไป 
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กลุ่มวิชาการเดินเรือ (ดร.) : โครงการต่างๆ ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นตามปฏิทินการศึกษา และโครงการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เช่น โครงการดูงานอู่ต่อเรือฯ Class NK เสริมทัศนคติในการอยู่เรือ จึงใช้งบประมาณจากเงินรายได้ฯ ไม่เกิน 
30,000 บาท/ปี และมีการติดตามการประเมินผลจากผู้ประกอบการเพ่ือน ามาปรับการเรียนการสอน รวมถึงมี
การประเมินอาจารย์เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้กลุ่มวิชาการเดินเรือติดตามประเมินผลนักเรียนที่จบการศึกษาไป
แล้วหรือไม่ มีผลตอบรับกลับมาอย่างไรบ้าง ได้ท าอะไรกับผลตอบรับนั้นบ้างเพ่ือน ามาปรับปรุงกับการเรียนการ
สอน ในส่วนของหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จะต้องไปแจ้งกับอาจารย์ผู้สอนนั้น และจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการไปประสานกับอาจารย์ อยากให้เน้นคุณภาพว่าจากการประเมินที่จริงแล้ว อาจารย์ขาดทักษะ
การสอนหรือไม่ นักเรียน หรือหลักสูตรที่ควรปรับปรุง วิธีการที่ให้นักเรียนประเมินอาจารย์ ควรที่จะเข้าไป
ประเมินด้วย และมีวิธีการอย่างไรที่จะเข้าไปรับรู้ รับทราบถึงปัญหาต่างๆ  
กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ (ชก.) : โครงการต่างๆ  ได้แก่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตและอู่ต่อเรือ
ต่างๆ เพ่ือเสริมทักษะให้กับนักเรียนและบุคลากร เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้ด าเนินการแจกแจงรายละเอียดโครงการฯ รวมถึงงบประมาณ
ต่างๆ ที่ใช้ 
กลุ่มฝึกอบรม (กฝ.) :  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศวานูอาตูกับกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า ได้
ด าเนินการจัดท าวีดีโอเทรนนิ่ง มีลายเส้นจ านวน 2 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการวางแผนการของบประมาณ
จากกรมเจ้าท่า 
 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้ระงับโครงการฯ ไว้ก่อน เนื่องจากไม่สามารถระบุที่มาของเงิน
งบประมาณที่จะน ามาใช้ในการผลิตต่อไปได้ ในการของบประมาณจากกรมเจ้าท่า จะต้องหาที่มาว่าจะใช้
งบประมาณจากที่ใด ใช้จ่ายอะไรจะต้องแจกแจงรายละเอียดให้เป็นไปตามระเบียบฯ หาก ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือ ส านักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอตรวจสอบ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
จะไม่สามารถตอบที่มาที่ไปของงบประมาณได้  
กลุ่มวิชาการทั่วไป (วท.) : โครงการต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนจะเน้นในเรื่องการปรับพ้ืนฐานความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 
1 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับ TOEIC โดยเชิญอาจารย์ต่างชาติมาสอนส าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 และ
วิชาต่างๆ เกี่ยวกับจริยธรรม ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากรโดยการส่ง
อาจารย์เข้าฝึกอบรมด้านงานวิจัย งานเกี่ยวกับการดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆ ทุกห้องจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่
ตลอดเวลา หากอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการฯ ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้จะท าการปรับปรุงซ่อมแซมโดยทันที  
 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ให้ข้อสังเกตว่า กลุ่มฝึกอบรมและกลุ่มวิชาการทั่วไป มี
ห้องปฏิบัติการฯ เหมือนกัน แต่ กลุ่มฝึกอบรมไม่มีผู้รับผิดชอบประจ าห้องปฏิบัติการฯ อาคารเครื่องมือฝึกจ าลอง 
ปัญหาการขาดเจ้าหน้าที่ดูแลประจ าห้องปฏิบัติการฯ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาปรับปรุง ในการของบประมาณ
หรืออัตราก าลังจะขึ้นอยู่กับการน าเสนอบรรยายลักษณะงานให้ชัดเจน ข้อมูลจะต้องเพียบพร้อม ว่าต้องท า
อะไรบ้าง หากมีอะไรเสียหายจะต้องรีบแก้ไขโดยทันที ให้กลุ่มฝึกอบรมและกลุ่มวิชาการทั่วไป ด าเนินการจัดท า
การขออัตราก าลังของห้องปฏิบัติการฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ห้องปฏิบัติการฯ ต่างๆ จะมีการซ่อมบ ารุง 
ต้องสามารถแจงแจงรายละเอียดได้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงนานเท่าไร อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมท า 
หรือจะต้องเรียกช่างจากภายนอกเข้ามาซ่อมบ ารุง จะต้องจัดท าสถานะของห้องปฏิบัติการฯ แจกแจง
รายละเอียดว่า มีเครื่องรวมทั้งหมดกี่เครื่อง ใช้ได้กี่เครื่อง ต้องท าการซ่อมบ ารุงกี่เครื่อง ชั่วโมงการใช้งาน การ
เสียหายเท่าไร อัตราการเสียกับงบประมาณในการซ่อมท าเท่าไร จะต้องท าการบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดจึงจะ
จัดการได ้ให้น ามาเสนอเพ่ือพิจารณา  
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กลุ่มบริการการศึกษา (บศ.) :  โครงการที่จะต้องด าเนินการซึ่งได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้แก่ งานห้องสมุด ให้น าหนังสือเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ทันสมัย ซึ่งการน าหนังสือต่างๆ มา
เพ่ือสแกนนั้น จะมีการพิจารณาก่อนว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่  
 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกล่าวว่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้เคยมีการจัดท าต าราเองไว้บ้างหรือไม่ 
หากมีชีทก็สามารถน ามารวมเล่มเป็นต าราได ้ควรจัดท าให้เป็นต าราของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และหน้าที่ของกลุ่ม
วิชาการได้มีการเขียนเป็นต าราบ้างหรือไม่ หากยังไม่มีให้เริ่มหัดท าต าราของหน่วยงานตัวเอง มหาวิทยาลัยต่างๆ 
เริ่มท าเองแล้ว เช่น รามค าแหง สุโขทัยธรรมาธิราช  ทั้งนี้ให้ระมัดระวังและตรวจสอบในการจะน าหนังสือต่างๆ 
มาลงระบบจะต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ด้วย 
 การของบประมาณติดตั้ง LCD และคอมพิวเตอร์ตามห้องเรียน กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัย เสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ
หรือแท็บเล็ตเพ่ือใช้เป็นสื่อในการสอนนักเรียนแทนได้ แทนที่เราจะซื้อ Notebook เราเปลี่ยนมาซื้อสายต่อพ่วงที่
ใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแทน จะท าให้สะดวกทั้งการจัดซื้อและการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 
 กรณีท่ี กลุ่มบริการการศึกษา มีงานในรับผิดชอบมากจนงานโหลด จะต้องท าการเกลี่ยงานใหม่เพ่ือให้
สมดุลกับงานที่รับผิดชอบ งานที่โหลดคืออะไร เกี่ยวกับนักเรียนหรือไม่ เนื่องจากท าเกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา 
นักเรียนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง หลักสูตรอบรมเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ถ้าทุกอย่างลดลง งานจะต้องลดลงด้วย    ทุกคนมี
ศักยภาพในการท างานจึงต้องใช้คนให้เป็นประโยชน์ ให้ไปท ารายละเอียดว่านักเรียนมาลงทะเบียนกี่คน ผู้เข้า
อบรมกี่คน ใบรับรองก่ีใบ จะได้ท าการจัดผังงานใหม่ แล้วน ามาเสนอต่อไป  
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.) : ให้จัดท าสรุปแผนเกี่ยวกับการด าเนินงานค่าใช้จ่าย รายรับ-รายจ่ายเงิน
งบประมาณของปี 2561 และ 2562 จัดท าแผนค่าใช้จ่ายจนถึงเดือนกันยายน งบที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายคิดเป็น
รายเดือนหรือ/หมวด งบประมาณปี 2562 ผ่านไป 10 เดือนมีงบประมาณเป็นอย่างไร งบประมาณค่าใช้จ่าย
ของปีนี้เป็นอย่างไร และแผนการใช้จ่ายอีก 2 เดือนข้างหน้า ท าเป็นไฟล์เอ็กเซล และส่งเป็นไฟล์ พีดีเอฟ 
พยายามให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ค่าใช้จ่าย 1 แผ่น งบประมาณ 1 แผ่น น ามาเสนอต่อไป  
 กรณียังไม่มีหัวหน้างาน จะต้องมีการมอบหมายให้มีหัวหน้างาน เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน
มาก งานพัสดุจ าเป็นจะต้องมีหัวหน้างานเป็นหลัก รวมทั้งงานธุรการและงานการเงินด้วย  
 งานขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ช ารุด รถบัสจ านวน 2 คัน มีปัญหาเรื่องการประเมินราคาให้ 
หบท. เร่งด าเนินการประสานงานกับขนส่งฯ ต่อไป 
 

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา (มศ.) : โครงการที่ด าเนินการ ได้แก่  ติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) และโครงการสัมมนาเชิงวิชาการปีละ 1 ครั้ง 
โครงการความร่วมมือเครือข่ายอุดมศึกษา 8 สถาบัน แผนงานของ มศ. เกี่ยวกับการส ารวจผู้ประกอบการปีละ 1 
ครั้ง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ ในเรื่องภาษาอังกฤษและการเป็นผู้น า ความจงรักภักดี ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ในอนาคตจะมีการสัมมนาเชิงวิชาการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการท าวิจัย ปัญหาของ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คือ เรื่องเกี่ยวกับงานวิจัย กลุ่มมาตรฐานการศึกษาจึงขอน าเสนอว่าควรใช้เป็นตัวชี้วัดของ
องค์กร กลุ่ม,ฝ่าย และตัวบุคคล และได้ประสานไปทางกลุ่มวิชาการบางส่วนแล้ว ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนควรมีผลงานวิจัยของตนเองจ านวนหนึ่งเรื่อง ส่วนของทุนในการวิจัย ได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพ่ือ
จัดหาเรื่องของทุนวิจัย เนื่องจากเงินรายได้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ไม่เอ้ือให้ใช้ ทางกรมบัญชีกลางแนะน าให้ 
ออกเป็นประกาศส่งไปที่กรมเจ้าท่า เพ่ือขอเป็นทุนและส่งไปให้กรมบัญชีกลางพิจารณา อยู่ระหว่างการประชุม
และรอค าตอบ 




