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วาระท่ี 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  เรื่องออกนอกระบบ (องค์การมหาชน) ได้รายงานผลกับรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริม
การขนส่งทางน้ํา(รจท.สส.) เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) เห็นชอบ
และเสนอกับคณะกรรมการ กพร. ส่งกลับมาที่กระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี ส่งกฤษฎีกาตรวจร่าง
ประกาศในร่างกฤษฎีกาตรวจและออกนอกระบบเลย อยากให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าอยากจะออกหรือไม่
อยากออก แต่เมื่อสุดท้ายไม่ออกก็ต้องออกอยู่ดี รอบนึงผ่านมาแล้วไม่เตรียมไร สําหรับคนที่เตรียมพร้อมกับคน
ที่ไม่เตรียมพร้อมมันต่างกัน เราอยากได้แบบนั้นหรือเปล่า แบบที่ กพร. ได้เตรียมมาให้เช็กดูมีความพร้อม
แนวทางดําเนินการไปได้หรือเปล่า เช่น เรื่องPanier EC ศรีวิชัย การต่อยอดทางธุรกิจความก้าวหน้าเป็นส่วน
หนึ่งในแผน ม.เกษตรฯ ก็เป็น Panier ในแผนแต่ไม่มีชื่อศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พน.ทําโมเดลบอกว่าที่ปรึกษา
ต้องการ14000 ตกลงจะเป็นไปได้หรือไม่ผมไม่รู้ตอนเป็น Panier ตั้งหรือทําไรกันไม่ยุ่ง แต่พอเป็นเอกสารส่ง 
กพร. ถ้าผมเป็น Panier ผมจะแชร์ด้วยถามจะเอาไม่รู้เป็นต้น  และแผนการผลิตต่าง ๆ มีเท่าเดิมทุกอย่าง
เหมือนเดิมถามว่าทําอะไรได้ พน. เดินหน้าไปอย่างไร เพราะคนเท่าเดิม ทรัพยากรเท่าเดิม ความคิดเดิม ๆ ผม
ถาม input ระเบียบเดิม ๆ ผมถาม output จะเป็นไงบ้าง ถึงเวลาต้องปรับตัวแล้ว ได้คุยกับท่าน รจท.สส. ได้รู้
ว่าวันที 15 สิงหาคมนี้ต้องนําเรื่องเสนอแล้ว ถ้าไปชี้แจงแบบไม่มีคุณภาพ ทําโมเดลไปแบบที่เป็นไปไม่ได้แล้ว
ให้ออกโดยไม่สน ถามว่าเอาโมเดลไม่มีคุณภาพไม่เสร็จสักที ที่หวังว่าจะไปอยู่กรมเจ้าท่าได้อยู่แต่ที่ใดใน
ประเทศไทย เพราะสมุทรปราการรับไม่ได้ทั้งหมด เลือกเอาอนาคตจะเอาแบบไหน ทําอยู่คนเดียวชี้แจงอยู่คน
เดียวคุยกับใครก็ไม่ต้องคุย ให้วงมันใหญ่ขึ้น เราต้องช่วยกันคิดว่าจะเตรียมความพร้อมอย่างไรแผนครุภัณฑ์ 
การจัดซื้อจัดจ้าง อาคารสถานที บุคคล เครื่องมือ งานวิจัย โครงการต่าง ๆ แต่ละฝ่ายต้องร่วมมือในการจัดทํา
แผนขององค์กรและเตรียมความพร้อมทุกด้าน เช่น มีระบบที่ดี มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานได้วันนี้มีแผนไรถ้า
ออกพรุ่งนี้ต้องทําไร ร่างระเบียบตั้งคณะ แล้วเคยเห็นไมคณะทุกวันนี้ พน. มีกี่คณะแล้ว คณะทําไรได้บ้าง มีแต่
คณะมีแต่ชื่อทํางานไม่เป็น ถามว่าแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรอย่างนี้เป็นต้น แล้ววันที่ 15 สิงหาคมนี้แล้วต้อง
เสนอแล้วส่งเข้า กพร. เห็นชอบส่งกระทรวง ส่งกฤษฎีกา ส่ง ครม. ออกเลยจะทําอย่างไรตายหมู่นี้คือความจริง 
สิ่งที่เรากําลังทําเกิดอะไรขึ้นต้องทําใหม่ต้องเตรียมตัว ครั้งที่แล้วว่าไปทีแล้วสตาฟต้องเตรียม วันนียังอยู่ยังทํา
อะไรได้ถ้าออกไปแล้วจะทําอะไรได้ เช่น แผนพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยาจารย์แผน 5 ปี ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว
วันนี้เราเริ่มทยอยทํากันแล้วส่งไปหรือยังตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วให้เตรียมให้เรียบร้อย เอาทุกฝ่ายมามีส่วนร่วม
เตรียมความพร้อมทุกด้าน มีระบบงานที่ดี มีความเป็นวิชาการเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํา จากนี้ไปต้องไปวางแผน  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ  

ใหห้ัวหน้ากลุ่มฝ่ายและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นว่า พน. จะด าเนินไปในทิศทางใด 
  กลุ่มวิชาการเดินเรือ นําเสนอทําอย่างไรให้มีรายได้เข้าให้มากที่สุดกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องฝึก หรืออาคารเครื่องมือฝึกจําลอง หลักสูตรที่เราเปิดฝึกอบรมแรกอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการ 
ดังนั้นถ้าเราต้องการกู้ชื่อเรากลับมาต้องทําให้ชัดเจนไม่ว่าจะมาสมัครกับแค่ 3 คนเราก็ต้องเปิด ต้องมี
แผนพัฒนาบุคลากรภายในอย่างไรบ้างเพ่ือรองรับการออกนอกระบบ ส่วนเรื่องของอาจารย์ประจําต้องมีครบ
เท่ากับจํานวนรายวิชาที่เรามีอยู่ ส่วนอาจารย์พิเศษนั้นแค่มาช่วยเราต้องมองให้มันกว้างไม่ใช่มองแค่ในประเทศ
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เท่านั้น เรื่องที่ดินก็สําคัญเพราะเราทําไงนั้นต้องมีที่ดินสามารถขยับขยายสร้างและวางแผนที่จะดําเนินการ
ต่อไป 
  กลุ่มวิชาการทั่วไป  ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะออกเป็นองค์การมหาชนเหมือนศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีถูกโยนทิ้งบังคับให้เราต้องออกโดยไม่ถามความคิดเห็น แต่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่เรา
เกี่ยวข้องต่อไปให้ดีที่สุด ดังนั้นขอนําเสนอว่าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ต้องการอัตรากําลัง แก้ไขโครงสร้าง และมี
ความจําเป็นที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ปัญหาเรื่องภายในองค์กรว่าคุณจะคุยหรือไม่คุยกันมี
ส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมนั้นเป็นปัญหาภายในเขาไม่สนใจเราหรอก การขออัตรากําลังไปแล้วไม่ได้นั้น ถูก
กําหนดทุกทีไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวและความจําเป็นในการใช้งานเพราะมันอยู่ในสถานะภายใต้กรมเจ้าท่าทุก
อย่างต้องถูกพิจารณาภายใต้ภาพรวมทั้งหมด ในส่วนเรื่องความสมัครใจหรือไม่สมัครใจที่จะออกนอกระบบ ถ้า
ผมเป็นเจ้าของ พน. การทํางานแบบนี้อยากจะขายหรืออยากจะทําธุรกิจต่อ เมื่อเราเห็นการทํางานแบบนี้แล้ว 
อย่างไรก็ต้องออกไม่ว่าจะเป็นความผิดของใครหรือไม่ใช่ความผิดของใครก็ต้องออกนอกระบบ อธิบดีมองว่า
ประสิทธิภาพจะดีกว่าเมื่อออกนอกระบบแล้ว ณ วันนี้จะออกหรือไม่ออกก็ต้องทํา ต้องเตรียมการปรับปรุง
สร้างความสนใจให้ดีขึ้นคือผลผลิตที่เขามอง การทํางานต้องมีความรับผิดชอบนี้คือหลักการทํางาน 
  ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า (มศ.) : แผน 5 ปีในการผลิต เป้าหมายจะอยู่ที่ปีละ 17,900 
แต่ในปี 60 ผลิตได้ 2,600 เป็นการตั้งเป้าแรกว่าในปีแรกเมื่อออกนอกระบบจะผลิตได้เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปีจนถึง
เป้าที่ได้ตั้งไว้ เหมือนเราต้องหาลูกค้าหรือสถาบันอื่นเข้ามาอบรมเราอาจจะได้ลูกค้ามากข้ึน 
  กลุ่มฝึกอบรม ปัญหาการเปิดฝึกอบรมอยู่ที่จํานวนผู้ที่เข้ารับการอบรมน้อยเกินกว่าที่เราจะ
เปิดอบรมได้ โดยได้ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนแล้วอยากเปิดฝึกอบรมส่วนที่เรามีอยู่อาจจะลดคอร์สใน
บางส่วนที่เรามีอยู่โดยไม่ได้บวกค่าน้ําค่าไฟติดที่ระเบียบ ผู้ที่จะสมัครเรียนวิชาในเรื่องของโรงเรียนเอกชนและมี
ความรู้ในเรื่องของการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนี้ก็มีเรื่องนี้ประสานกับทางการเงินแล้วว่าสามารถทําได้ความ
ยืดหยุ่นสูงมากในการปรับตัวใหญ่เลยว่าจะรับยังไงโปรโมชั่นแถมอย่างไรจึงจะเกิดขึ้นมาให้เทียบเท่าคนอ่ืนได้ 
เรื่องการออกประกาศนียบัตรมีปัญหาเรื่องติดรูป และการสมัครออนไลน์ 
  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ให้กฝ.ดําเนินการหาข้อมูลแต่ละสถาบันหนึ่งปีตั้งแต่รับ
สมัครจนจบ ค่าฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรเปิดหลักสูตรราคาเท่าไหร่ ใช้เวลาเท่าไหร่ ตําแหน่งที่ตั้งจังหวัดใดบ้าง 
ถึงจะมาวิเคราะห์เรื่องราคาเรื่องคุณภาพของเขาดีกว่าหรือแย่กว่าหรือว่าเท่ากัน ปัญหามันคื ออะไรปัญหาที่
แท้จริงเป็นคําตอบมีสิ่งอํานวยความสะดวกกว่าหรือถูกกว่า ดีกว่า การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกดีกว่า
แล้วระเบียบติดมากี่ปีแล้ว 5 ปีแล้วทุกฝ่ายต้องทําแผนปรับปรุงรายละเอียด ต้องทําสมมุติของเงินมา 200 
ล้านนี้มาใช้เรื่องไร หรือวันนี้งบปี 63 ใช้เพื่อความสะดวกอย่างที่พักต้องคอมเพลนยังไงข้อมูลต้องหา
ข้อมูลทําเลยไม่ต้องรอ วันที่ 5 ผมจะมาดู 
  นางภาวนา พงศ์ปริตร (หมศ.) : คนที่ฝึกอบรมต้องเป็นคนไปหาข้อมูลมาเรื่องนี้เกิดมานาน
ไม่ใช่พ่ึงเกิดทําไมไม่ทําขึ้นมาเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อย เรื่องหลักสูตรในอนาคตจะเปิดหลักสูตรในเชิงแผน
ธุรกิจแต่ทางกรมบอกว่าใหญ่ไปเลยกดเราไว้  ให้เราออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก่อนแล้วอีก 5 ปีถึงให้เรา
ออกเป็นพระราชบัญญัติ การเปิดเรียนหลักสูตรอบรมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ถามไปแล้วจะติดอยู่ที่กรม
เจ้าท่า ต้องนั่งเรียนอย่างเดียว เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งหนังสือเรียนที่บ้านแล้วมาสอบ เราทํา
แบบนั้นได้ไมหรือไม ่แต่ตอนนี้เราจะเปิดสอนโลจิสติกส์ โดย มหาวิทยาลัยบูรพาให้การสนับสนุน 
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ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ให้ร่าง ทําเลยร่างมาถ้าเรายื่นพระราชกฤษฎีกา เสร็จ
แล้วเรายื่น พระราชบัญญัติ ตามไปเลยไม่มีปัญหาถ้าเราได้ทําร่างไว้แล้วอาจจะเสร็จภายใน 2 ปีภายหลังออก
จากนอกระบบเพราะกว่าจะผ่านการเสนออีกก็ 9 ปีถามว่าต้องการ 2 ปีหรือว่า 9 ปี ถ้าอยากได้จะช่วยร่างมี
แต่ฝันอยากได้ทําเลย อยากออกปริญญาได้ทํามาจดไว้ด้วยว่าจะทําหรือไม เรื่องรูปถ่ายด้วยดูซิว่าจะทําหรือไม
กําหนดเวลามาด้วยจะตามทุกเดือน 

 กลุ่มเรือฝึก ให้มีสื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์มีให้บริการ และให้เจ้าหน้าที่บุคลากร  
เป็นผู้ดําเนินการร่างข้อกําหนด ISO 9001 : 2015 

 นางสาวสาลินี สมบูรณ์ไพศาล (วท.) สอนภาษาอังกฤษออนไลน์และสื่อออนไลน์โดยมีการ
เก็บค่าสอนนํารายได้เข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสที่ใช้ภาษาอังกฤษให้มาก
ที่สุดอย่างที่ตัวแทนของบริษัทเรือกับตัวแทนของเหมือนที่เราเชิญมาได้พูดคุยกันทีนี้ในส่วนของวิชาการทั่วไป
ของวิชาการทั่วไปนักเรียนของเราจะสอบภาษาอังกฤษพ้ืนฐานให้กับนักเรียนอยู่แล้วโดย 80% ของการเรียน
การสอนเราและการสนทนาภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนว่าทั้งในและนอกห้องเรียนนี้ปกติกําลังสอง
ของวิชาภาษาอังกฤษของเราอย่างละ 2-3 สัปดาห์ 2 ห้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าการที่มอบหมาย
งานให้นักเรียนจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง มีโครงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความคดิสร้างสรรค์การทํางานเป็นกลุ่ม
เป็นคู่ตามความเหมาะสมและมานําเสนอผู้สอนในห้องเรียนแต่นักเรียนไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการ
ฟังและการพูดกับอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากนักเรียนไม่กล้า ถึงแม้ว่าผู้สอนจะกระตุ้นในการให้
คําชื่นชมกับนักเรียน และการมอบหมายให้นักเรียนเข้าไปใช้เว็บไซต์หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เราได้
นําเสนอให้กับนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยในห้องปฏิบัติการภาษา1 และภาษา2 เพ่ือกระตุ้นนักเรียนได้ 
สถาบันอ่ืนก็มีประสบปัญหาเหมือนกันเดียวกันอยากให้เน้นย้ําให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษในการฟังพูดอ่าน
และเขียนอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ทั้งในและนอกห้องเรียน โทรทัศน์ตามโรงอาหาร หอพักนักศึกษา ควรเปิด
ภาพยนตร์เน็ตฟิกที่มีความนิยมในหมู่วัยรุ่นไทยนักศึกษาไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสิ่งแวดล้อมท่ีนักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษให้มากที่สุด อาจจะมอบเงินรางวัลจํานวน 
2 รางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนสอบ Toeic เพ่ือกระตุ้นความสนใจหรือความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : จัดโครงการเสนอมาจัดห้องมีภาพยนตร์หนังเป็น
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ทําได้ สอนวิชาเป็นภาษาอังกฤษในการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยน ปก. 2010 อาทิตย์
หน้าแล้วเสร็จไปทํามา  

 กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ศึกษาเรื่องจิตวิทยาและในเชิงพฤติกรรมไปงานคุณธรรม
ว่าชาวบ้านเขาปลูกฝังคุณธรรมลงไปในโรงเรียนลงไปในชุมชนในสังคมอย่างไร กน. กําลังปรับรูปแบบการปรับ
พฤติกรรมการศึกษาในส่วนนี้อยู่ เรื่องการจัดการหอพักที่สร้างมาประมาณ 30 ปีแล้ว  มันค่อนข้างจะ
เสื่อมสภาพแล้วไม่แน่ใจว่าจะเกินกําลังของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในการไปประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือวิศวกรส่วนงบประมาณน่าจะอย่างน้อยก็น่าจะหลักร้อยล้าน ถ้าจะต้องสร้างหอพักขึ้นมาทดแทน
หอพักทั้ง  2 หลังอยากให้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ส่วนการเป็นประธานคณะกรรมการ ICT พน. ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลักมาเป็น 10 ปีแล้วก็ต้องอาศัยการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากแต่
ละกลุ่มฝ่ายทําให้งานขับเคลื่อนไปค่อนข้างช้า ส่วนเรื่องการฝึกอบรมเคยคุยกันตั้งแต่ 4-5 ปีแล้ว ท่านผอ.
สมนึกท่านก็เลยบอกว่าถ้าลงทุนแล้วมันไม่คุ้มทุนให้ตัดออกดีกว่าเลยไม่ได้ดําเนินการระบบบริหารออนไลน์เป็น
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หนึ่งในระบบนี้คือเข้าอบรมคนเรามันมีแนวโน้มลดลงก็เลยบอกว่ามันดูไม่น่าคุ้มทุนที่จะไปทํา ทาง คนประจํา
เรือมีประเด็นการทําระบบจะพิสูจน์ตัวตนยืนยันตัวตนว่าอบรมมาอยู่ในห้องอบรมจริง  ๆ ผมไม่แน่ใจว่าเรื่อง
ของการอบรมแบบออนไลน์มันจะตอบโจทย์ที่คนประจําเรือ ตั้งไว้อยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะเตรียมแก้ไขข้อบังคับ
ให้สถานศึกษาให้ไปติดตั้งระบบนี้ 

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : มีแผนที่จะทําหอพักใหม่หรือยัง ให้นําเสนอ เรื่อง
รูปแบบเปลี่ยนไปการออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ไปทดแทนทั้งหมด เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเป็น
ระบบทางเดียวอาจจะดีกว่าถ้าลงทุนเยอะต้องอาศัยครูที่เป็นพาซิทซีเนอเชอร์ Collection คือเด็กสมัยใหม่ไว 
และมีตัวเลือก เรื่องการเรียนการสอนผมอยากให้ไปดูเรื่องแล็บ ไม่ว่าจะเป็นช่างกล เดินเรือ เครื่องมือในการ
เรียนควรพัฒนาให้มากขึ้น เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นนั้นคือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเพราะบางอย่างทาง 
youtube ก็แทนไม่ได้และแทนได้บางเรื่อง มันต้องมกีารสื่อสารเป็นเรื่องของทางฝ่ายวิชาการ ศิษย์เก่าอยากมา
ถ่ายทอดความรู้เรื่องจริยธรรมศีลธรรมในวิชาทางการทํางานความซื่อสัตย์  ความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ จัดเวลาให้
สอดคล้องกับตารางเรียน ตารางสอนสอดแทรกเข้าไป คนที่จะสอนต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สอนสัก
ชั่วโมงยังมีค่า 

กลุ่มบริการการศึกษา การพัฒนาการสอนให้ครบวงจรมีรุ่นน้องเรียนที่แคนาดาจะเรียน 8 
เดือน ฝึกเรือ 4 เดือนพอจบปี 3 ก็ไปสอบตั๋วได้ ใครจะกลับมาเรียนต่อหรือไปทํางานเลยก็ได้แบบนี้มันง่าย   
ผมคิดว่า น่าจะทําแบบนี้บ้างแต่เขาจะออกเป็นแค่ประกาศนียบัตรไม่ได้ออกเป็นปริญญาตรี เราน่าจะเป็นทาง
วิชาชีพจริง เช่น อาจจะมีเรียนต่อเรือ เรียนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เรื่องตรวจท่าเรือ สุดท้ายเรื่องงานวิจัย และการ
ทํางานโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตช่วยในการทํางานจะทําให้การทํางานได้รวดเร็วไม่ล่าช้า โดยอาทิตย์หน้าเราจะ
พยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องการออกประกาศนียบัตร ถ้าเย็นประกาศเราก็ออกได้ในวันนั้น ถ้าส่ง
งานมาจํานวนเยอะมากเราสามารถออกทันวันสองวันแต่ทุกวันนี้ที่บางครั้งที่ช้า เพราะส่งรายงานช้าทําให้เกิด
ความล่าช้า ถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะมีรายงานผลมาก็จะบอกคนของเราเลยว่าไม่ให้หยุดเพราะว่าเราจะต้องออก
ประกาศนียบัตรให้ทัน ขอนําเสนอในที่ประชุมว่าถ้าต้องการออกให้ไวจะออกท่ีกลุ่มฝึกอบรมเลยก็ได้      

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ถามว่าเมื่อไรจะเร็วจบหลักสูตรต้องได้ใบประกาศเลย 
ไปวางระบบใหม่ คือตอนนี้ยังใช้ระบบเดิมอยู่แต่ต้องทําให้เร็ว และจบหลักสูตรต้องได้ประกาศนียบัตรเลย ส่วน
ระบบไปคิดมาแบบผู้อํานวยการไม่ต้องเซ็นต์หรือเซ็นต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เตรียมว่าต้องการระบบไรบ้าง
เดี๋ยวให้คนมาทําให้ 

กลุ่มฝึกอบรม ขอเสนอท้ังหมด 6 เรื่อง  
1.หลักสูตรการศึกษาสามารถสร้างรายได้จํานวนนักศึกษาจํานวนมากที่มาเรียนกับเราอาจจะ

เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจเช่นหลักสูตรธุรกิจขนส่งทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้เป็นที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยที่เปิดการสอนการให้บริการบนเรือสําราญทําให้หลักสูตรนี้เป็นที่สนใจมาก หลักสูตรที่เกี่ยวกับ
offshore เป็นธุรกิจที่ทํารายได้และมีคนให้ความสนใจจํานวนมาก  

2.เรื่องอํานวยความสะดวกสบายให้สําหรับผู้ที่จะเข้ามาเรียน เช่น อาจจะทําที่พักสําหรับผู้
ที่มาฝึกอบรม เรื่องการอํานวยความสะดวกห้องเรียนภาษาฝึกอบรมในอนาคตที่มันต้องมี เช่น การฝึกอบรม
หลักสูตรเรือช่วยชีวิต เรือกู้ภัยหลักสูตรต่าง ๆ อย่างโรงเรียนประเทศฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ที่ได้ไปศึกษาดูงานมา
ค่อนข้างจะครบเราน่าจะหารายได้จากเครื่องมือที่เรามีอาทิ เครื่องมือฝึกจําลองหรือเรือฝึกที่เรามีอยู่  
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3.เป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมหรือสัมมนามีสถาบันฝึกพาณิชย์นาวีมากมายมากมาย เช่น
Amcol ม.เกษตร หรือสถาบันที่ไม่ใช่พาณิชย์นาวี เช่น ม.จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์ เพ่ือจะเป็นศูนย์กลาง          
ศูนย์ฝึกอบรม พน. เรามีความรู้ความสามารถไม่ว่าเรื่องตรวจเรือ ตรวจท่า ถ้าเราทําตรงนี้ได้เราจะสามารถขอ
งบการจัดฝึกอบรมจาก IPO เราต้องพัฒนาควบคู่ไปกลับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของเราด้วย 
ตอนนี้มีการประสานกับบริษัทพรีเชียสในเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งนักเรียนและบุคลากรผ่าน
แบบฟอร์มออนไลน์มีความคืบหน้าไงจะรายงานให้ทราบ   

4.การส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากรที่เกี่ยวกับหลักสูตรทางพาณิชย์นาวีทั้งหมดเพ่ือเป็นรายได้
วิทยากร และอีกส่วนแบ่งเป็นรายได้เข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรามีบุคลากรที่ความสามารถไม่ว่าจะเป็นเดินเรือ 
ช่างกล หรือฝ่ายฝึกอบรมก็มีประสิทธิภาพ   

5.แหล่งทุนวิจัยให้พัฒนาและยกระดับให้กับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
6.การประชาสัมพันธ์การดําเนินการประชาสัมพันธ์ของเราต้องทันสมัยตอนนี้สามารถใช้สื่อ

ให้คนอ่ืนได้รู้จักพาณิชย์นาวีมากขึ้น  
นายบดินทร์ ศรีมณี (หกฝ.) เรื่องการให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีเป็นเด็กต้นแบบเพ่ือสร้าง

ชื่อเสียงให้กับเราชื่อเสียงเป็นสิ่งสําคัญที่สุด สร้างหลักสูตรอินเตอร์ จัดให้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นเอเจนซี่ครบ
วงจร จะมีโรงเรียนมาจากสิงคโปร์ยูเนี่ยนให้ความสนใจและมาขอใช้ทรัพยากรทางทะเลเป็นนักเรียนต่างชาติ 
ตอนนี้ผมส่งเมลส่งไลน์ประสานแล้วว่าเราขอปรึกษาที่ประชุมก่อนว่าทําได้หรือไม่ ให้เรือฝึกเราเป็นศูนย์กลาง
ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนในเรื่องของซีเซอร์วิทเรื่องของความเป็นคนประจําเรือ โดยการมีกระเป๋าใบ
เดียวก็มาฝึกกับเราได้เลยเราเก็บค่าธรรมเนียมเราต้องทําแผนยุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัท
เรือที่จะนําเด็กเราไปฝึกทําโครงการครูพ่ีเลี้ยงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเราด้วย เรื่องคุณภาพของเด็กและ
เรื่องของการตลาด มาช่วยวิเคราะห์ทางการตลาด เรื่องของลูกค้า และเรื่องของโปรโมชั่น 

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ในแผนงานองค์กรมหาชนมีแผนเหล่านี้หรือไม่ และ
งานวิจัยมีผลงานใดบ้างปัจจุบันมีผลงานอะไร ภายใน 5 ปีทุกคนต้องมีงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง การทํางานต้องมี
ผู้รับผิดชอบ ตั้งตัวชี้วัดก็เหมือนกัน ต้องวิจัยแบบมืออาชีพไม่ใช่แบบขอไปที งานฝากผมไม่เห็นว่าอันไหนมันจะ
ดีเหมือน พน.เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของกรมเจ้าท่า ถ้าเป็นเอกเทศอยากดําเนินการส่วนใดทําได้หมด 
แต่ต้องรับผิดชอบจะมาโทษกรมไม่ให้กรมไม่อนุมัติอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย เขียนเปเปอร์
และต้องทําเรื่องขอทุนใช้ทุนในเรื่องส่วนต่าง ทําเรื่องติดต่อทําแบบสํารวจ แต่ถ้าแยกออกมาเป็นกองซัพพอร์ต
เรื่องเงินไปหาทุนเรื่องส่งคนไปสํารวจจ้างคนไปสํารวจจัดการ ทําเล่มจัดการให้ทุกอย่างช่วยให้สําเร็จแต่นี้ 
วิธีการเดิมคนเดิม ๆ คิดแบบเดิม ไปสรุปค่าฝึกอบรมต่อหลักสูตรใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไรในแต่ละหลักสูตรผม
ต้องการรู้เพราะว่าเราใช้เงินรายได้ พน.ในการจ่ายค่าวิทยากรมาสอนฝึกอบรมแต่ละครั้งนั้นมีรายจ่ายเท่าไร 
เราต้องทําเป็นแพ็คเกจว่าฝึกอบรมกี่วัน กี่ครั้งในแต่ละแพ็คเกจและปีมีจํานวนเท่าไรในแต่ละปี สรุปว่าเราต้อง
จ่ายไปเท่าไรในแต่ละป ี

ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่ า(มศ.)ตําแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ สํานักวิจัยได้ดําเนินการ
ทําเสนอไปมีสํานักงานวิจัยแล้ว ท่าน ผอ.พิชัยตัดออก และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) 
ก็กําหนดว่าอัตรากําลังมีจํานวนมากเกิน หน่วยงานองค์กรมหาชนอ่ืนมีแค่ 70-80 คนแต่ของ ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี มีถึง 300-400 คนเราเลยต้องมาตัดสํานักวิจัยเพราะงานวิจัยอยู่ที่อาจารย์ก็ได้ 
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ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : การขอจํานวนบุคลากรไป 300-400 มีการกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้เขาหรือยัง ว่าทําอะไรบ้างแต่ละคนในจํานวน 300-400 คนนี้โดยจะคํานวนชั่วโมง
อาจารย์และมากําหนดเป็นจํานวนเท่าไร ตอนนี้ทางกลุ่มวิชาการขอไว้ 25-30 คน มี 4 กลุ่มวิชาการทั่วไป/
กลุ่มวิชาการช่างกล/กลุ่มวิชาการเดินเรือ /กลุ่มฝึกอบรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 30 คน แล้วที่เหลือ จะแบ่งเป็น
ฝ่ายบริการและฝ่ายบริหาร อาจารย์ต้องมีเฉพาะ แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มันต้องเป็นแบบนี้ ถ้าไม่อย่างไงก็ใช้
คนนอกก็ได้ รายวิชาต้องมีอาจารย์ประจําในรายวิชานั้น ไปคิดมาว่าเงินเดือนๆ เท่าไรถ้าเพ่ิมเงินจะเพ่ิมให้
เท่าไรกี่ร้อยกี่พัน แล้ว 10 ปีเงินเดือนเท่าไรทําผังอัตราเงินเดือนและเพ่ิมขั้นต่อปีเท่าไร ผมอยากจะรู้ว่าจะทํา
ได้ไมรายละเอียดอัตราเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่อนาคตเสนอมาแล้วมีเงินเท่าไรแล้วจะไปได้หรือไม่ นี้คือต้อง
เตรียมในอนาคตต้องรีบทํา อนาคตต้องมีกองเรือ EC ที่บอกว่าอัตราจ้างงานเพ่ิมมากขึ้นคือผลิตมาแล้วต้องมีที่
ไป ข้อเสนอนี้ส่วนเงินเป็นงบลงทุนต้องมีรายละเอียด และเรื่องบุคลากรที่ต้องขอและขอแล้วขอเลยจบที่ได้จาก
งบประเดิม องค์กรที่ดีต้องมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในปัจจุบันเพราะทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ต่อไปและ
หนักขึ้น เรื่อย ๆ ในอนาตคมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็ต้องเลิกจ้างในส่วนที่เป็นอัตราแบบปีต่อ ไปรีวิวใหม่และทํา
รายละเอียดมาตามแนวทางนี้และฐานเงินเดือนด้วย 

กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ เรื่องขออัตรากําลังที่ยังขาดอาจารย์อยู่ และเสนอแผนธุรกิจต้องมีพ่ี
เลี้ยงช่วยให้แข่งขันกับหน่วยงานเอกชนได้การที่จะดําเนินการธุรกิจเราไม่สามารถเห็นในมุมมองการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในโลกปัจจุบันได้ถ้าเราทําการศึกษาจะมองเห็นได้ดีในองค์กรเอกชนที่มีปัญหาช่วยเราได้นั้นต้องมี
การศึกษาแผนทางธุรกิจ 

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ให้ร่างแผนดําเนินการ แผนธุรกิจ ผมจะให้ศิษย์เก่ามา
ช่วยกันดู ไปร่างแผนมา  กองเรือจะขยายตัวอย่างไร แผนธุรกิจนั้นมีอยู่ในบริษัทต่าง ๆ อยู่แล้ว เรื่องฝึกภาค
เรืออันนี้เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดแข็งของเรา 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่และแม่บ้าน
โดยใช้อาจารย์ภายในหรือใช้ชาวต่างชาติเพื่อทําการสอน เช่น การออกเสียงอย่างถูกต้อง 

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : จัดเรียนรวมกันโดยใช้โปรแกรม ได้ทั้งข้าราชการและ
ลูกจ้าง จัดอาจารย์มาสอนจัดมาเป็นคอร์ส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้คุมการอบรมพัฒนาบุคลากร และเสนอ
แผนมา 

นายวิทูรย์  กันเดช (บศ.) มีความต้องการโน๊ตบุ๊ค ในปัจจุบันตอนนี้ได้รับเครื่องพีซีสนับสนุน
จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป รวมแล้ว 21 ตัว ซึ่งจะมีการติดตั้งในอาทิตย์หน้าก่อนเปิดเรียน 

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ห้องภาษาอังกฤษให้ห้องโสตไปดูเรื่องห้องว่าต้องใช้ห้อง
ใด ใช้เงินเท่าไร ติดขัดเรื่องอะไรให้เสนอมา ผมจะจัดการภายในก่อนเปิดเรียน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  1.ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชํารุด (จํานวน 6 คัน)   

ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อไรไป
เขียนระยะเวลาใหสั้นที่สุดแล้วมีปัญหามาคุยกับผมก่อนว่าเสนอราคามาเท่าไรอย่างไรบ้าง 

2.ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของเดินเรือ 
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กลุ่มวิชาการเดินเรือ ได้ทําการเสนอสํานักมาตรฐานคนประจําเรือ(คร.) ไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 
62 โดยมีทางกลุ่มวิชาการเดินเรือร่วมกับทํากับคุณพัชรภรณ์พร้อมกับหลักสูตรใหม่โดยมี 2 หลักสูตร เสนอ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และทําคู่ขนานกับเสนอให้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(กพร.) ได้พิจารณาด้วย อีกอันเป็นการเปรียบเทียบกับโมเดลที่เราได้ทําไว้มีวิชาที่เราได้กําหนดไว้
ซึ่งตอนนี้ได้ผ่านคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ส่วนหลักสูตรนายประจําเรือของปี 62 ต้องส่งเข้า
ไปพิจารณาใหม่ ส่วนแผนการเรียนการสอนอยู่ในเล่นของปี 62 ทั้งหมด ทางมศ.ได้เตรียมรายวิชา SSD 002 
ที่เป็นแบบฟอร์มรายชื่อของอาจารย์จะส่งตารางสอนที่ทําเสร็จแล้วจะส่งให้ดู 

เรื่องเทียบหลักสูตรให้กลุ่มมาตรฐานการศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง ให้ไปดูว่าต้องปรับปรุงเพ่ิม
ลดตรงไหนให้สอดคล้องกับ Model course ในปัจจุบันตารางสอนกับชั่วโมงการสอนต้องจัดตาม ISO ควรรีบ
ทําเสนอว่าเรื่องไหนสําคัญต้องให้ความสําคัญก่อน 

3.การมอบหมายผู้รับผิดชอบประจําห้องอาคารเครื่องมือฝึกจําลอง 
กลุ่มฝึกอบรม ได้ร่วมมือแบ่งคนที่ต้องมาดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรายละเอียดเรื่อง

เครื่องมือฝึกจําลอง มีค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง บันทึกการใช้งานประจําห้องทั้งหมด ตอนนี้มี 11 ห้อง ได้แบ่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและมีแผนตารางซ่อมบํารุง ส่วนของอาคารเครื่องมือจําลองเป็นการสั่งการด้วยวาจา
ว่าให้กลุ่มฝึกอบรมเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเวลานี้ ผมก็อยากจะให้แบ่งอาจจะ หรือกลุ่มวิชกาการช่างกลเรือ ไป
รับผิดชอบในบางส่วน ทาง กลุ่มวิชาการเดินเรือ ยินดี แต่ขอช่างเทคนิคด้วย   

ให้ดูถึงปัญหาที่ติดขัดเรื่องการดูแลห้องปฏิบัติการ และการสลับห้องเรียน การไม่ใช้เจ้าหน้าที่
ภายในในการสอน การสอนคอร์สเรียนหลักสูตรเสนอใครเป็นวิทยากร 

4.เครื่องมือฝึกจําลองการปฏิบัติงานในเรื่อท่ีมีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง 
กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ ดําเนินการตรวจรับภายในอาทิตย์หน้าและรายงานผลเพราะ

ผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งงานบางรายการ หลังจากนั้นก็ส่งเรื่องไปที่กรมเจ้าท่า 
5.เครื่องมือฝึกจําลองการดับเพลิงชั้นสูงเสมือนจริง 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ให้ดําเนินการเรื่อง TOR ทั้งหมดต้องเอากลับมาดู 

เพราะกําลังเสนอของบประมาณ 63 ด้วย ทั้งหมดต้องเอามาดูใหม่ใครรับผิดชอบ ซ่อมทําก็ช้า ตรวจรับช้าหมด
ต้องเสนอไปเลยเดือนธันวาคมมกราคมเซ็นสัญญา เรื่องที่ตามต้องส่งเข้าถึงไลน์ส่งให้ผมพิจารณาก่อน ส่งทาง
ไลน์ไม่ต้องส่งตามขั้นตอน 

6.แผนฝึกภาคฯ และแผนซ่อมทําเรือฝึกฯ ปี 62 และ ปี 63 
กลุ่มเรือฝึก ดําเนินการจัดทําแผนแล้ว 
ให้ส่งไลน์ไม่ต้องรอให้ผมเช็กเอกสาร ส่งให้ผมพิจารณาก่อนได้เลย 
7.ปรับเปลี่ยนชั่วโมงหลักสูตรของกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ 
กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ ดําเนินการดูชั่วโมงหลักสูตรของช่างกลโดยมี 2 คน คนที่ 1 ดูแลของ

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คนที่ 2 ดูเรื่อง Model course มีการสอบถามคณะกรรมการทุกเดือนและตรวจสอบ
ในเว็ปไซต์ เรื่องของการเปรียบเทียบรายวิชาการเสนอต่อ พรบ. เป็นคนกําหนดให้เราจนถึงปี 61 ทําในส่วน 
กพร. เรียบร้อยแล้วและส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาติดเรื่องของอาจารย์เราไม่มีคุณสมบัติขาดเรื่องของ
งานวิจัยเลยรอไปอีก 1 ปีจนเข้าดําเนินการออกมาในช่วงของกลางปี 61 ถึงปี 62 จนกําหนดชื่อรายมาว่คุณ
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จะใช้หลักสูตร 60 และหลักสูตร 61 ไม่ได้ ต้องเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 62 ใช้เวลาในการปรับปรุงมา 2 ปี
ทั้งภายในฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายห้องเครื่อง 

 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : เรื่องการเปรียบเทียบหลักสูตร ให้กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ 

8.โครงการฯ การศึกษาดูงาน ของกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ 
กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ ดําเนินการจัดทําโครงการและการศึกษาดูงานโดย นายวชิระ อุบล

จินดา เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการศึกษาดูงานของ ชก.มี 1 โครงการศึกษาและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า กับ 1 
งานวิจัย เรื่อง ดูการต่อเรือและการทดสอบเรือที่ บริษัท อิตัลไทย มารีน จํากัด 

9.ปริมาณงานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริการการศึกษา 
กลุ่มบริการการศึกษา ดําเนินการแจ้งและกําลังรวบรวมข้อมูล อาทิตย์หน้าจะเรียบร้อย

ดําเนินการแล้วเสร็จส่งในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 62  
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : บันทึกในแต่ละเดือนดําเนินการส่วนใดบ้างรับผิดชอบ

ส่วนไหนและกี่รายกี่คน และงานนอกเหนือจากที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ ก็ลงมาด้วยได้รู้ว่าเรา
ต้องปรับในส่วนใด 

10.จัดทําคําขออัตรากําลัง 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : ให้ทุกฝ่ายส่งที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปรวบรวมและ 

นําเสนอภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 62 
11.จัดทําแผนงานและแผนเงิน (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : สั่งการให้ทุกฝ่ายส่งที่ บท. รวบรวมและนําเสนอภายใน 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 62 
12.เช็ดรายการที่ต้องซ่อมทําของพัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : สั่งการเรื่องซ่อมทําหอพักให้เขียนอยู่ในงบ 63 ด้วย เรา

ต้องจ้างที่ปรึกษาศึกษาโดยต้องมีวิศวกรมาช่วยดูในเรื่องนี้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
  เป้าหมายปีแรกต้องเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ ต้องปรับและเริ่มดําเนินการแล้ว การตั้งตัวเลขต้อง
พร้อม จะบอกว่าไม่ได้ดําเนินการต้องเพ่ิมในการทําเป้าหมายต้องวิ่งไม่ใช่เดิน สุดท้ายจะออกหรือไม่ออกเรา
ต้องทําให้ดีและพร้อมที่สุด ทํางานร่วมกันและการทํางานไม่ต้องมีพิธีการมาก อย่าเอาเรื่องเล็กน้อยมาเป็น
ปัญหาต่อการที่จะพัฒนา ส่วนการจะไปประสานงานกับ กรม กอง หรือหน่วยงานราชการที่ใดขอให้รายงานผม
ด้วยและทํางานให้เร็ว ส่วนแบบการทํางานที่รอให้ผู้อํานวยการฯ ลงนาม ต่อไปไม่ต้องรอ ส่งไลน์ให้ผมดูก่อน 
ถ้าผมอนุมัติดําเนินการได้ไม่ต้องรอ ผมจะเซ็นอนุมัติให้ทีหลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้องดูแลทั้งหมดรายงาน
ทุกอย่างต้องจดเรียบร้อย การปรับปรุงหลักสูตรมีแนวก็เสนอมาไม่ต้องเป็นทางการก็ได้ ต้องใช้ เงินหรือขอ
ความร่วมมือในส่วนใด วท. ต้องคิดแนวทางมาสามารถดําเนินการในส่วนใดได้บ้าง ตอนนี้รูปแบบเปลี่ยนไปแล้ว  
วันที่ 15 สิงหาคม ทางวิชาการทั้งหลายต้องมีข้อเสนอให้อาจารย์ มีเนื้อหาในการปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนบ้าง
ต้องเสนอแนะให้อาจารย์ และนี่เป็นวิธีการการทํางานและแนวทางของผม 




