รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานของ พน.
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องประชุม 8303 อาคารเรียนริมนา
……………………………………………..
ผู้เข้าประชุม
1. นายสุขิน รัตนเสถียร
2. นางสาวรสชรินทร์ ฉายแก้ว
3. นายยุทธนา สังขปรียา
4. นางภาวนา พงศ์ปริตร
5. นายศรัณย์ เกิดทรง
6. นายทรงคุณ สาสนะ
7. นายบดินทร์ ศรีมณี
8. ว่าที่ร้อยตรี สุทิน โคตรทอง
9.นายธนรุจ โรจน์มานะวงศ์
10.นายอานวย ศรีครุฑ
11.นายศิกวัส ชื่นสาลี
12.ว่าที่เรือตรี นิติพงศ์ โรจนะ
13.นายวีรวุฒิ ทองนพคุณ
14.นาวาตรี รพีพล อุณยเกียรติ
15.นางกฤตพร จวบฤกษ์เย็น
16.นายศรวัสย์ รัตนสากลชัย
17.นางสาวเมธีนี โมอ่อน
18.นางณิชาพร กองเสพ
19.นายเอกพจน์ เขม้นงาน
20.ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะกล่า
21.นายพีรณัฐ หอมอุดม
22.นางสาวภวรัญชน์ ธนวัฒน์อังกูร
23.นางสาวญาธิดา ป้อมสูง
24.นางสาวสุจิตรา หาริกัน
วาระที่ 1 ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –

ผพน.
หวท.
หรฝ.
หมศ.
หบท.
หกน.
หกฝ./รก.หชก.
หบศ.
รก.หดร.
รก.หบก.
บก.
ดร.
รฝ.
ผบ.เรือสาครวิสัย
วท.
กทส.
ทว.
หทว.
ดร.
มศ.
สศ.
พด.
พด.
กฝ.
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วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งบประมาณปี 64 ทั้งหมด 6 โครงการ (ซ่อมทาเรือฝึกสาครวิสัย, ซ่อมทาเรือฝึกวิสูตรสาคร, จัดหา
เครื่องสารองไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสาหรับเครื่องมือฝึกจาลองระบบการเดินเรือ, ค่าพัฒนาระบบบริหารการศึกษา
ของ นดร. และระบบฝึกอบรมสาหรับคนประจาเรือ , จัดหาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) รายรับ รายจ่าย
เงินรายได้คงเหลือ
2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ พน. พัฒนาก้าวหน้าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มีระบบงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
เป้าหมายในการทางานใหม่ โดยแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายจะมีการบริหารงาน 2 เป้าหมาย คือ 1. เป้าหมายงานประจา
คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็น
ทีม ประหยัดคุ้มค่า จะเหมือนกันทุกกลุ่ม/ฝ่าย และ 2. เป้าหมายงานพัฒนา ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตาม
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ ประกอบด้วย งานด้านการเรียนการสอนศาสตร์ใน
ความรับ ผิ ดชอบของกลุ่ มวิช าการ งานพัฒ นาการเรียนการสอนและตาราเรียน งานพัฒ นาหลั กสู ตร ด้าน
การตลาด ด้านวิจัยและนวัตกรรม อาคาร สถานที่ ห้อง และเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ตามเอกสารแนบ 1)
3. กลุ่มบริการ
1.เดือนพฤษภาคมควรทาความสะอาดอาคารเรียนริมน้าทั้งหมดก่อนเปิดภาคเรียน
2.ทารั้วสนามบอล
3.ประสานฝ่ายวิชาการเดินเรือเพื่อปรับห้องเสมือนจริง
4.สร้างบ่อน้าเพื่อสาหรับเก็บน้าเพื่อใช้รดน้าสนามบอลโดยเป็นน้าที่ใช้จากหอพัก
5.ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสนามบอล
6.ปรับปรุงห้องอาบน้าใต้สระว่ายน้า
7.ปรับปรุงเกาะกลางถนน
8.มาตรป้องกันโควิด 19
9.ล้างแอร์ทั้งศูนย์ฝึก
10.ปุ๋ยหมักและน้ายาฆ่าลูกน้า
11.ปรับปรุงห้องพักเพื่อรองรับผู้เข้าอบรม
12.ติดตั้งเสาไฟฟ้าและปรับพื้นสนามบอลให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
4. กลุ่มเรือฝึก
1.การซ่อมทาเรือได้ดาเนินการแล้วประมาณ 50% น่าจะแล้วเสร็จก่อนเตรียมพร้อมออกฝึกภาค
2.แอร์ที่เรือเสียดาเนินการซ่อมแล้ว 1 ตัว ดาเนินจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอ ผพน. ต่อไป
3.การเขียนแบบ จนท. ไม่สามารถถอดแบบได้ ให้ดาเนินการประสานฝ่าย ชก. และ กฝ.ขอความ
ร่วมมือสอนและเปิดอบรมทบทวน สามารถทาเป็น IDP ได้
4.เรือสาครวิสั ย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 21 ก.ค 63 ให้ทาตามแผน TOR และเร่ง
ดาเนินการซ่อมทาเรือสาครวิสัยให้เร็วที่สุด โดยต้องมีการรายงานผลตลอดทุกสัปดาห์
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5. กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน
1.การปกครองและการลงโทษ นดร. อาจมีการแจ้งเวียนของความคิดเห็นจากกลุ่ม/ฝ่าย เกี่ยวกับ
ข้อบังคับใหม่
2.อาจารย์ปกครองหญิงอยู่ระหว่างการรับสมัคร
3.กิจกรรม สภา และชมรม นดร. ได้มีการดาเนินการจัดตั้งแล้ว 7 ชมรม แต่ยังมีอยู่ 2 ชมรมที่
ไม่มีห้องประจา
4.เรื่องสุขอนามัยรอบที่ 2 จะดาเนินการจัดทาโครงการทั้งหมด 3 โครงการ
5.อาคารสถานที่ ได้ ดาเนิ น การซ่อมทามุ้งลวด และขออนุมั ติท าโต๊ะไม้ส าหรับ ปูเตี ยง มี การ
ประสานกับ บท. เพื่อดาเนินการซ่อมหอพักหญิง และอาจารย์ปกครองหญิง ให้ทาวงโยธวาทิตนาขบวนน่าแถว
ทารายละเอียดนาเสนอ ผพน. เรื่องเครื่องแบบนักเรียนหญิงให้เร่งดาเนินการให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่
13 ก.ค 63 ให้นาที่นอนมาตากแดดเพื่อลดกลิ่นเหม็น
6. กลุ่มบริการการศึกษา
1.ปรับปรุงห้องเรียน ติดตั้งป้าย
2.ต้องการย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารริมน้า
3.ตั้งชื่ออาคารต่างๆ ใหม่
4.ติดตั้งป้าย พน. ที่ตึกริมน้าเพื่อเรือที่วิ่งผ่านได้เห็นและเป็นที่รู้จัก
5.ติดตั้งโทรทัศน์ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟท์ใต้อาคารริมน้า ให้จัดทารายละเอียดเสนอ ผพน.
7. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/การเรียนการสอนออนไลน์
1.จั ด ซื้อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละปริ้น เตอร์ รวมทั้ งโปรแกรม อยู่ ในโครงการจัด หาคอมและ
อุปกรณ์ต่อพวงทดแทนเพิ่มเติม โดยให้ฝ่ายต่างๆ เตรียมสถานที่พร้อมติดตั้งและตรวจรับ เริ่มดาเนินการส่ง
มอบงบปี 63 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค 63
2.ปรับปรุงเว็บไซต์ พน. เรื่องเว็บไซต์ พน.ต้องการเน้นให้บุคคลภายในดูเข้าใจง่ายสะดวกต่อการ
ใช้งาน และควรมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร/การสอบออนไลน์ยังไม่ได้ข้อสรุปให้หาแนวทางและวิธีการว่าต้อง
ทาอย่างไร
3.งบประมาณ 64 มีการจัดทาเรื่องระบบจัดหาทรัพยากร สารองไฟฟ้า ระบบฝึกอบรม จัดทา
TOR ให้เสร็จภายในเดือน เม.ย
4.การสอนออนไลน์ให้เก็บรวบรวมไฟล์การสอน
8. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา/แผนหลักสูตรระยะสันและระยะยาวเพื่อเสนอ คร.
1.เรื่องเยี่ยวยาได้ทามาตรการและเขียนเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งต่อเรือนครด้วย
2.ติดตามงานวิจัยของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย
3.สนับสนุนการผลิตงานวิจัย การใช้งบ การเชิญอาจารย์ทาวิจัย การขอทุนร่างสัญญาการรับทุน
งานวิจัยอยู่ระหว่างดาเนินการ คณะกรรมการการวิจัย
4.ระบบคุณภาพภายใน
5.โครงการอบรมตีความ ISO
6.จัดทาคาสั่งประกาศโควิด 19
7.การสอบคัดเลือกดูจากปฏิทินการศึกษา 14 พ.ค -13 ก.ค 63
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8.องค์การมหาชน
9. กลุ่มวิชาการทั่วไป
การสอนออนไลน์/งานวิจัย/ปัญหาอุปสรรคการเรียนภาษาอังกฤษ/โครงการ
10. กลุ่มวิชาการเดินเรือ
สื่อการเรียนการสอน/รวบรวมวรสารและงานวิจัย/ตารางสอบออนไลน์/สอบสัมภาณ์รายงานตัว
กลับจากฝึกโดยใช้แบบออนไลน์/งานบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่รับผิดชอบ/มอบหมายผู้รับผิดชอบห้องต่างๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ/งานวิจัย 2 โครงการ/การใช้ QR โค้ดในการเรียนรู้เครื่องมือการทางานบนเรือ
11. กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า/ประเมินผลความรู้เยี่ยวยากับต่อเรือนคร/คู่มือพัฒนาการปฏิบัติฝึกภาค
ทางทะเลขั้นตอนประเมินผลแบบออนไลน์/การเรียนการสอนออนไลน์มีการพัฒนานาไปใช้แล้ว/ทาสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช้ นดร.ในการถ่ายทากันเอง
ให้ ก ลุ่ ม วิ ช าการ วท. ดร. ชก. ปรับ ปรุงหลั ก สู ต รเสนอ ม.บู รพาใหม่ ตั ด บางส่ ว นที่ ไม่ จาเป็ น
รูปแบบ วิธีการสอนอยากให้รีวิวใหม่ เก็บรวบรวมปัญหาทั้งอาจารย์และ นดร.นามาปรับใช้
12. กลุ่มฝึกอบรม/หลักสูตรฝึกอบรม ปีการศึกษา 2563
จัดอบรม จนท.จท.เพื่อเปลี่ยนตั๋ว/VDO เรื่องการฝึกอบรมภาษาอังกฤษทางานบนเรือ/บริหาร
หลักสูตร Value - Added Courses/ปรับปรุงตารางฝึกอบรมลดรุ่นและถ้ามี 1 คนก้อสามารถเปิดอบรมได้/
ติดตามการอบรมนอกสถานที่
13. ตัวชีวัด รอบ 2/63
ตัวชี้วัด รอบ 2/63 จะเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน 6 เดือนข้างหน้าและงานตามหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ ก าหนดไว้ ในโครงสร้ างการแบ่ ง ส่ ว นราชการใหม่ ข อง พน. โดยในแต่ ล ะหั ว ข้ อ จะต้ อ งใส่
รายละเอียดงานที่ได้ดาเนินการด้วย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีตัวชี้วัดดังนี้
1.1 ระดับความสาเร็จของการบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจาเดือนของทุกคน
1.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้
อุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
1.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563
1.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ทันตามกาหนด
1.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ให้มีกิจกรรมหารายได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและหารายได้ (ร่วมกับชมรมช่างกล อาจารย์และนักเรียนที่สมัครใจเข้า
ร่วมกิจกรรมรับ ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ ระบบปรับอากาศ ล้างแอร์และงานช่างทั่วไป เพื่อหา
รายได้สนับสนุนแก่นักเรียน)
1.6 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนการใช้เอกสารในงาน
ธุรการ (มีแผนพัฒนาการใช้ Google Sheet มาใช้เพื่อ Monitor การทางานแบบ Realtime)
2. ฝ่ายบริการ มีตัวชี้วัดดังนี้
2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน 1 เมษายน 2563 – กันยายน 2563
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2.2 ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงสนามฟุตบอล พน. ในช่วงระยะเวลาตามที่สัญญากาหนด
2.3 ร้อยละความสาเร็จของการควบคุมดูแลอาคาร สถานที่ต่างๆ ปรับปรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
และ ตามใบแจ้งซ่อม เช่น โครงการทารั้วรอบสนามฟุตบอล, บ่อบาบัด, ปรับภูมิทัศน์ห้องชั้น 5 อาคารอาพลฯ,
ห้องพักเวร พน.หลังป้อมยามฯ รั้วและปูอิฐทางเดินรอบสนาม เป็นต้น
2.4 ร้อยละความสาเร็จของการควบคุม ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกลต่างๆ
ให้ พ ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น เครื่ องดับ เพลิ งฉุก เฉินหอ พน. , เครื่องดั บเพลิ งฉุ กเฉินหอพั ก นดร.1,
ดับเพลิงฉุกเฉินหอพัก นดร.2, เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารริมน้า, เครื่องปั๊มลมอัตโนมัติ และเครื่องปรับอากาศ
พน.
2.5 ระดั บ ความส าเร็จ ในการดาเนินการคัดแยกขยะมูล ฝอย และจัดปุ๋ ยหมักชีวภาพ และปุ๋ ย
คอกหมัก
2.6 ระดับความสาเร็จของการบารุงรักษาอาคารสถานที่ (แผนบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ)
3. กลุ่มบริการการศึกษา มีตัวชี้วัดดังนี้
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน – กันยายน 2563
3.2 ความส าเร็ จ ของการปรั บ ปรุงหอพั ก นั ก เรีย นเดิ น เรื อ พาณิ ช ย์ห ญิ ง และห้ อ งพั ก อาจารย์
ปกครองหญิง (สศ.)
3.3 ความสาเร็จการจัดทาสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องยู
ทูบ Thai MMTC ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง ในระยะเวลา 6 เดือน(ระหว่าง 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63)
3.4 ร้อยละความสาเร็จการจัดทาหนังสืออ้างอิง ประเภทอนุสัญญาระหว่างประเทศ และ IMO
Model Course จานวน 100 รายการ โดยต้องแปลงไฟล์ให้เป็น PDF เพื่อทาให้เป้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book) (หส.)
3.5 พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของงาน ทว.เพื่ อ ให้ สามารถยื่ น ค าร้ อ งเอกสารต่ า งๆ ผ่ า น ระบบ
แอพพลิเคชั่นไลน์ ดังนี้ การขอหนังสือรับรองฝึกภาคฯ/หนังสือรับรองสภาพ/หนังสือรับรองผู้สาเร็จการศึกษา,
การขอผลการศึ ก ษา/ขอทรานสคริ ป ท์ , การรายงานตั ว กลั บ จากฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ท างทะเล , การขอ
ประกาศนียบัตรนายประจาเรือ ฝ่ายเดินเรือ (7.03)/ฝ่ายช่างกลเรือ (7.04)
3.6 การตลาด (Marketing) หลักสูตรการฝึกอบรมให้กับบริษัทเรือต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่
หลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์ฝีกพาณิชย์นาวีในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63)
4. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดดังนี้
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน – กันยายน 2563
4.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
4.3 ระดับความสาเร็จของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์
4.4 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการแก้ ปั ญ หาของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก วทอ. การต่ อ เรื อ
นครศรีธรรมราช
4.5 ระดั บความสาเร็จของดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี /5.1 เบิกจ่ายเงินวิจัย 5.2 คุณภาพงานวิจัย
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4.6 ระดับความสาเร็จของการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านพาณิชยนาวี
ต่อผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
5. กลุ่มวิชาการทั่วไป มีตัวชี้วัดดังนี้
5.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการน าส่ งรายงานผลการปฏิ บั ติงานประจาเดื อนของทุ กคนในกลุ่ ม
วิชาการทั่วไป
5.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ กรมเจ้าท่า
5.3 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด การงานด้ านเรีย นการสอนออนไลน์ รายวิ ช าต่ างๆ ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มวิชาการทั่วไป จานวน 23 รายวิชา 64 Sec
5.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการทั่วไป จานวน 5 รายวิชา
5.5 ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการงานด้านการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการทั่วไป
5.6 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร วทบ./วศบ. รายวิชาศึกษาทั่วไป
6. กลุ่มวิชาการเดินเรือ มีตัวชี้วัดดังนี้
6.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการน าส่ งรายงานผลการปฏิ บั ติงานประจาเดื อนของทุ กคนในกลุ่ ม
วิชาการเดินเรือ
6.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการวิจัย /งานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ “ต้นทุนต่อหน่วย
การผลิตบัณฑิต”
6.3 ระดับ ความส าเร็จ ในการดาเนิน การควบคุมการเรียนการสอน (ออนไลน์) และ Student
center 17 รายวิชา 56 ห้องเรียน
6.4 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการเดินเรือ
16 หลักสูตร ฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องด้านการเดินเรือ การสื่อสาร การจัดการและจัดเก็บสินค้า
6.5 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิ ชาต่างๆ
Learning media/เอกสารประกอบการเรียนการสอน (โครงสร้างตัวเรือ, ภาษาอังกฤษทางทะเล, เดินเรือดารา
ศาสตร์, อุตุนิยมวิทยา)
6.6 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการสอบสัมภาษณ์ประเมินการรายงานตัวของ นดร.ชั้นปีที่ 5
/นร.เยียวยา
7. กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ มีตัวชี้วัดดังนี้
7.1 นวัตกรรมพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
7.2 การปรับปรุงพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือพาณิชย์ สาหรับ
นดร.ฝ่ายช่างกลเรือ และการประเมินผลการฝึกภาคฯ แบบออนไลน์
7.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการมอบนโยบาย ติดตามผล กากับดูแลการเรียนการสอน
ออนไลน์ จานวน 23 รายวิชา
7.4 จั ด ท าสื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ านวิช าชี พ โดยให้ นดร.เป็ น ศู น ย์ก ลางในการจั ด ท า ตามศาสตร์ ที่
รับผิดชอบ (วิศวกรรมเรือ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมพื้นฐาน) จานวนศาสตร์วิชาละ 2 รายวิชาขึ้นไป
7.5 รายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน – กันยายน 2563
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8. กลุ่มฝึกอบรม มีตัวชี้วัดดังนี้
8.1 จัดฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเพื่อใช้ในการเปลี่ยนประกาศนียบัตรให้เป็นไปตาม
STCW 2010 ระหว่าง เดือน มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2563
8.2 จั ด ท า VDO Training การฝึ ก การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ เกี่ ย วกั บ การใช้ personal
protective equipment เพื่อความปลอดภัยในการทางาน จานวน 1 หัวข้อการเรียนรู้
8.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร Value-added courses ให้กับคนประจาเรือ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
จานวน อย่างน้อย 2 รุ่นการฝึกอบรม
8.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน – กันยายน 2563
9. กลุ่มเรือฝึก มีตัวชี้วัดดังนี้
9.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน เมษายน – กันยายน 2563 * สาหรับหัวหน้า
9.2 ร้อยละความสาเร็จการนาเรือออกฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลเป็นไปตามแผน
9.3 ระดับความสาเร็จในการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ตามภารกิจกลุ่มเรือฝึก
9.4 ระดับความสาเร็จในการซ่อมทาเรือฝึกวิสูตรสาคร
9.5 ระดับความสาเร็จในการจัดทาคู่มือการใช้อุปกรณ์ในเรือจานวนไม่น้อยกว่า 10 เล่ม
9.6 ระดับความสาเร็จในการจัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
9.7 ระดับความสาเร็จในการจัดทาหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกลุ่มเรือฝึก
9.8 ระดับความสาเร็จในการจัดทา TOR การซ่อมทาเรือฝึก 2 ลา งบปี 2564
10. กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน มีตัวชี้วัดดังนี้
10.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ กน. ประจาปีการศึกษา 2563
10.2 ระดับความสาเร็จของการกากับดูแลชมรมและสภานักเรียน
10.3 จานวนโครงการด้านสุขภาพของนักเรียน
10.4 ระดับความพึงพอใจของการซ่อมทาสิ่งที่ชารุดในหอพักนักเรียน (กรณีมีอะไหล่)
10.5 ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
11. กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีตัวชี้วัดดังนี้
11.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา Website ศู น ย์ ฝึ ก พาณิ ช ย์ น าวี และ ระบบการสอบ
ออนไลน์ (E-exam)
11.2 ระดับ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น โครงการจัดหาเครื่องคอมพิ ว เตอร์และอุ ปกรณ์ ต่ อพ่ ว ง
ทดแทนและเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563
11.3 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน TOR โครงการด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2564
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการตามสั่งการ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทีก่ าหนดใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ผพน.

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิต ฝึกอบรม และพัฒนา
คนประจาเรือ รวมทั้งบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี
เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางเรือ
(๒) ศูนย์กลางวิทยาการด้านพาณิชย์นาวี การขนส่งทางน้า
และกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง โดยศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
พัฒนาองค์ความรู้ ให้คาปรึกษาช่วยเหลือทางวิชาการ
(3) ให้บริการทรัพยากรแก่หน่วยงานภานนอกเพื่อ
การฝึกอบรม การฝึกภาคทางทะเล และกิจกรรมอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวกับการพาณิชย์นาวี และการขนส่งทางน้า

มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารงาน บริหารบุคคล ทรัพยากรและ
งบประมาณ ดังนี้
กาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย จัดทาโครงการ วางแผน พัฒนา กาหนด
กลยุทธ์ มอบหมายงาน ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. อาคารสถานที่ เรือ หอพัก บ้านพัก ห้อง อุปกรณ์
2. การเรียนการสอน
3. หลักสูตร
4. วิจัยและนวัตกรรม
5. จัดสรรทรัพยากร
6. กิจการนักเรียน
7. การตลาดหลักสูตรต่างๆ
8. การเจ้าหน้าที่
9. เทคโนโลยีและสารสนเทศ
10. งบประมาณ
การบริหารงานมี 2 เป้าหมาย คือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ประหยัด
คุ้มค่า ทันสมัย ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนา คือ ทาให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบัน
การศึกษาชั้นนาของประเทศ ทันสมัย เป็นองค์กรอัจฉริยะ ผลิตบุคลากรที่ดี
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ขยายสู่ตลาดการศึกษาต่างประเทศให้ได้ตาม
เป้าที่กาหนด

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานจัดทาเอกสารและสื่อการเรียนการสอน
4. งานการเงิน
5. งานพัสดุ
6. งานยานพาหนะ
7. งานรักษาความปลอดภัย
8. อาคารและสถานที่

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงาน
ให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ
รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี 2 เป้าหมาย คือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีระบบและคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางาน
เป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์กรไร้เอกสาร เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้าง
ความเป็นระเบียบและสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงาน ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
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1.1 งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1.1 ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก หนังสือเวียน
จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหนังสือราชการ
1.1.2 ร่างหนังสือโต้ตอบ ทั้งภายในและภายนอก
1.1.3 กลั่นกรอง สรุป และเกษียณหนังสือ ติดตามเรื่อง
1.1.4 จดบันทึก และจัดทารายงานการประชุม
1.1.5 งานมอบหมาย ปรับปรุงระบบงานเป็นไร้เอกสาร
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากาลัง
1.2.2 สรรหา คัดเลือก ย้าย ปฐมนิเทศ เก็บและปรับปรุงทะเบียนประวัติ
บุคลากร
1.2.3 ทาสัญญาจ้างและประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
1.2.4 จัดทารายงานผลการปฎิบัติงาน การลา และประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคคล
1.2.5 จัดแผนพัฒนาบุคลากร
1.2.6 ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขอนามัย คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร
1.3 งานจัดทาเอกสารและสื่อการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.3.1 ผลิตเอกสาร/คูม่ ือการเรียนการสอน
1.3.2 ผลิตข้อสอบ
1.4 งานการเงิน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.4.1 ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก ปิดบัญชีประจาวัน เขียนเช็ค
นาฝากคลัง
1.4.2 จัดทาการเบิกจ่าย จัดทางบประมาณ
จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เช็คสั่งจ่าย
1.4.3 จัดเก็บเอกสารสาคัญ ตรวจนับเงิน และตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
1.4.4 ตรวจสอบใบสาคัญของการเบิกจ่าย และสภาพหนี้ค้างชาระ ใน
ระบบการเงิน
1.4.5 ทารายงานสถานะทางบัญชีและการเงิน
1.5 งานพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ พัสดุและครุภณ
ั ฑ์
1.5.2 ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทาทะเบียนควบคุมและจาหน่ายออก
1.5.3 จัดเก็บ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุและจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
พัสดุและบริหารวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง
1.6 งานยานพาหนะ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.6.1 จัดบริการยานพาหนะ
1.6.2 ตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อม ตัวรถและเครื่องยนต์
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1.6.3 ดูแล รักษาความสะอาดทั้งภายนอก และภายในรถให้สะอาดอยู่
เสมอพร้อมใช้งาน
1.6.4 ดาเนินการทางทะเบียนรถยนต์ราชการ
1.7 งานรักษาความปลอดภัย
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.7.1 จัดทาแผนรักษาความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมถึงสถานที่ ทรัพย์สินและข้อมูล
1.7.2 กากับดูแลการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทา
การต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การป้องกันอัคคีภัย
1.8 อาคารและสถานที่ ในความรับผิดชอบ ดังนี้
1.8.1 อาคารอเนกประสงค์
1.8.2 อาคารอาพล ตียาภรณ์
1.8.3 อาคารพัสดุ
1.8.4 โรงอาหาร
1.8.5 ห้องพักเวรรักษาการณ์
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

๒. ฝ่ายบริการ

๒. ฝ่ายบริการ

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานด้านซ่อมบารุง มีหน้าที่ บารุงรักษางานระบบไฟฟ้า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบ
อาคารและสุขาภิบาล งานหม้อแปลงและปัม้ น้า ระบบ
สาธารณูปโภค ตลอดจนครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ภายในศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี ปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้และห้องต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้งาน
2. งานด้านอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ ดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคาร สถานที่ และบริเวณพื้นที่ทั่วไป
จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี 2 เป้าหมาย
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2.เป้าหมายการพัฒนา มีแผนบารุงรักษา (Preventive Maintenance
plan) พัฒนาบุคลากรในทักษะทางช่าง สมรรถนะในการซ่อมบารุงอุปกรณ์ที่
ชารุดเสียหาย สร้างความเป็นระเบียบและสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 อาคารสถานที่และเรือ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
2.1.1 อาคารสระว่ายน้า มีหน้าที่
.1 ตรวจสอบและบารุงรักษาสระน้า อาคารและอุปกรณ์ เครื่องกรองน้า
ท่อน้าและวาว์ลน้า ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
.2 ดูแลรักษาความสะอาดสระว่ายน้าและห้องอาบน้า เก็บใบไม้
ขัดตะไคร่น้า ดูดเศษตะกอน เติมน้า เติมคลอรีน
.3 **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
2.1.2 อาคารเรียน ได้แก่ อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง และ อาคารเรียน
ริมน้า ทั้งนี้ไม่รวมห้องที่มีผดู้ ูแลเฉพาะ มีหน้าที่
.1 ดูแลรักษาอาคาร ลิฟท์โดยสาร ไม่ให้มีความชารุดบกพร่อง
.2 การรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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2.1.3 เรือ ได้แก่ พยุหรักษ์ และ เจ้าท่า 36 มีหน้าที่
.1 ตรวจสอบน้าท้องเรือและสูบถ่าย หากมีน้าท้องเรือในปริมาณมาก
.2 ดูแลเชือกยึดตัวเรือกับท่าเรือให้มั่นคงและไม่กระแทกท่าเรือ
.3 ป้องกันอัคคีภัยและมลพิษน้ามัน
.4 ดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพดี
2.2 งานด้านซ่อมบารุง
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.2.1 วางแผนการบารุงรักษา และตรวจสอบตามระยะเวลาให้เป็นไปตามแผน
2.2.2 งานบารุงรักษา อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ส่วนกลางระบบสาธารณูปโภค
เครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ
2.2.3 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ เตรียม/ทาอะไหล่สารอง
เพื่อเตรียมพร้อมในการซ่อมบารุงและการรักษา
2.2.4 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องใช้ และห้องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
2.3 งานด้านบริการและรักษาความสะอาด
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.3.1 ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร สถานที่ และบริเวณพื้นที่ทั่วไป
2.3.2 บารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า
2.3.3 จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ งานขนย้ายและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
2.4 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป

3. กลุ่มบริการการศึกษา

3. กลุ่มบริการการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานทะเบียนและวัดผล
2. งานห้องสมุด
3. งานโสตทัศนูปกรณ์
4. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
5. งานพิธีการและสารสนเทศ
6. การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และ
การสอบประจาภาคเรียน

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1.เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2.เป้าหมายงานพัฒนา จัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ห้องสมุด
ออนไลน์ ระบบการศึกษาและฝึกอบรมออนไลน์มีการตลาดที่ดีเพิ่มจานวน
ผู้เรียนและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.1 งานทะเบียนและวัดผล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1.1 ทะเบียนนักเรียนและบัตรประจาตัวนักเรียน การลงทะเบียนเรียน
3.1.2 จัดตารางเรียนและตารางสอบประจาภาคการศึกษา จัดการสอบและ
ประเมินผล
3.1.3 ทาข้อมูลผลการเรียนและระเบียนการศึกษา ประกาศผลการเรียน

3.1 งานทะเบียนและวัดผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดตารางสอน การจัดการสอน
2. จัดทาประวัติและระเบียนผู้เรียนทั้งรูปแบบบันทึกเป็น
เอกสารและระบบฐานข้อมูล
3. จัดทาและออกหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน
4. จัดการฝึ กภาคทางทะเลกับเรือสินค้ า
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3.1.4 ปรับสถานะนักเรียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษาออกประกาศนียบัตร
วุฒิบัตร เกียรติบัตร เอกสารรับรองผลการศึกษาและการฝึกอบรม
3.1.5 ทารายงานสถิติ จัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับนักเรียน ผู้ฝึกอบรม
ผู้สาเร็จการศึกษา
3.1.6 งานส่งตัวนักเรียนฝึกภาคทางทะเลกับเรือสินค้า
3.1.7 งานบริการทางทะเบียนอื่นๆ
3.1.8 งานมอบหมาย ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาออนไลน์ของดเรียน
รับรายงานตัวกลับจากฝึกภาคทะเล
3.2 งานห้องสมุด
3.2 งานห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ด้านพาณิชย์นาวี
3.2.1 จัดหาหนังสือ และสิ่งพิมพ์ สารวจความต้องการ
เทคโนโลยีการขนส่งทางน้า
3.2.2 จัดระบบหนังสือภายในให้เป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งประเภทของ
2. จัดหาหนังสือ
หนังสือสร้างความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ
3. บริการยืม-คืนหนังสือ
3.2.3 บริการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าสาหรับนักเรียน
4. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น E-book,
และอาจารย์
Learning Media
3.2.4 บริการยืม-คืนหนังสือ บริการสืบค้นออนไลน์ บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-book ทาบัตรสมาชิกห้องสมุด
3.2.5 จัดเก็บ รักษาและซ่อมแซมหนังสือ
3.2.6 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ได้มาตรฐานและทันสมัย และ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
3.3 งานโสตทัศนูปกรณ์
3.3 งานโสตทัศนูปกรณ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับห้องเรียน ห้องประชุม
3.3.1 การจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
ห้องฝึกอบรม และงานพิธตี ่างๆ
การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา งานพิธีต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
2. สนับสนุนและแก้ปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระหว่าง
3.3.๒ จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานตามแผนงานของกลุ่ม/ฝ่าย
การเรียนการสอน
ต่างๆ
3. ดูแลสภาพอุปกรณ์ประจาห้องในความรับผิดชอบ
3.3.๓ ดูแลซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์
4. พัฒนาปรับปรุง ออกแบบ จัดห้องเรียน ห้องฝึกอบรม ห้อง
3.3.4 ห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่
ประชุม
.1 ห้องเรียน
.2 ห้องฝึกอบรม
.3 ห้องกระจายเสียง (135) อาคารอาพล ตียาภรณ์
.4 ห้อง English Club (8401) อาคารเรียนริมน้า
.5 ห้องบรรยายรวม (8501, 8601) อาคารเรียนริมน้า
.6 ห้องประชุม (8303) อาคารเรียนริมน้า และห้องประชุม (501)
อาคารเครื่องมือฝึกจาลอง
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และกุญแจพร้อมทั้งสิ่ง
อานวยความสะดวก เช่น ไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ และ
อุปกรณ์ประจาห้อง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องเสียง กระดาน flip chart
ให้สภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3.3.5 พัฒนาออกแบบ ปรับปรุง จัดห้องเรียน ห้องประชุม และ
ห้องฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน
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3.4 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวมบันทึกข้อมูลประวัติศนู ย์ฝึกพาณิชย์นาวี
2. งานผู้สื่อข่าว รายงานข่าว เขียนข่าว พิธีกร
3. ผลิตสื่อ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรต่างๆ
4. แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ข่าว
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทางโทรศัพท์ และทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์
3.5 งานพิธีการและสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเทศสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ
2. พิธีการรับรองต่าง ๆ
3. การตลาดหลักสูตรต่าง ๆ งานวิจัยและนวัตกรรม

3.4 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.4.1 รวบรวมบันทึกข้อมูลประวัติศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
3.4.2 งานผูส้ ื่อข่าว รายงานข่าว เขียนข่าว พิธีกร
3.4.3 ผลิตสื่อ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรต่างๆ
3.4.4 แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ข่าวศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
3.4.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทางโทรศัพท์
และทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

4. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

4. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1.งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
3. มาตรฐานหลักสูตร
๔. สนับสนุน ติดตาม และประสานในการผลิตงานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๕. แปรรูปเป็นองค์การมหาชน

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (สกอ. เดิม) และ ISO 9001:2015
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1.เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2.เป้าหมายงานพัฒนาระบบการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้ได้มาตรฐาน
ทันสมัย สร้างตลาดการศึกษาต่างประเทศให้ได้ตามที่กาหนดพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ผลสาเร็จในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
แห่งชาติและสากล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
4.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.1.1 จัดทาระบบและกลไก เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี รวมถึงจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
4.1.2 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติการศึกษา
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อรายงานแก่หน่วยงานซึ่งกากับดูแลการศึกษา

3.5 งานพิธีการและสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.5.1 งานวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานการต่างประเทศด้าน พาณิชย์นาวี
และงานอื่นๆ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
3.5.๒ การเจรจาทาความตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้าน
การวิชาการ การศึกษาฝึกอบรม การฝึกภาคทะเล การพัฒนา วิจัยและ
นวัตกรรม
3.5.3 จัดเตรียมพิธีการรับรองต่าง ๆ
3.5.๔ ทาการตลาด หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม งานวิจัยและ
นวัตกรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
3.6 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป
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4.2.3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ
กฏหมาย ระเบียบ ที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.2 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
4.2.2 ประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ของระบบ
4.2.3 ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
4.2.4 สารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาและผูผ้ ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และการได้งานทาของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
4.2.5 ประสานงานทางธุรการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและ
เอกชน ในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ และการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.3 มาตรฐานหลักสูตร
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.3.1 จัดทาหลักสูตร ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และสร้างความรู้ความ
เข้าใจใน การดาเนินงานของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกรมเจ้าท่า กาหนด
4.4 พัฒนา งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.4.1 ปฏิบัติหน้าที่ฝา่ ยเลขานุการของคณะกรรมการด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สนับสนุน ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยและนวัติกรรม
4.4.2 ให้ความรูด้ ้านงานวิจัย สร้างสรรค์และ นวัติกรรมแก่อาจารย์และ
บุคลากร
4.5 งานแปรรูปเป็นองค์การมหาชน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.5.1 จัดทาร่างคาขอจัดตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์กรมหาชน (ว.15)
4.5.2 จัดทาข้อมูล แผนงาน กฎหมายและระเบียบ
4.5.๓ การตั้งตัวชี้วัด ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัตติ ามแผนงาน
การประเมินผลสาเร็จของงานตามนโยบาย แผนบริหารและตัวชี้วัด
4.6 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป

5. กลุ่มวิชาการทั่วไป

5. กลุ่มวิชาการทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศาสตร์ที่รับผิดชอบ ดังนี้ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กฎหมาย
ทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลศึกษา

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
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2. งานการเรียนการสอน และวัดประเมินผล
3. งานพัฒนาการเรียนการสอนและตาราเรียน
4. งานวิจัยและนวัตกรรม

การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ
IMO Model Courses
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และ
เวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนาด้านหลักสูตร วิธกี ารสอน ให้มีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่น สร้างงานวิจัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ทันสมัย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
5.1 งานการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.1.1 งานบริหารหลักสูตร จัดตารางสอน คัดเลือกอาจารย์ผสู้ อน
ประจาวิชา จัดขอบเขตเนื้อหารายวิชาและรายละเอียดการสอน
5.1.2 งานสอนและวัดประเมินผลวิชาการทั่วไป อาจารย์ภายในสอน
นักเรียนฯ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์และงานจัดการสอนและ
วัดประเมินผลของอาจารย์ภายนอก
5.1.3 งานติดตามประเมินผลการสอนรายวิชาของอาจารย์ภายนอก
5.1.๔ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนและผู้เข้าฝึกอบรม
5.2 งานพัฒนาการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.2.1 เพิม่ พูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการทั่วไป จัดทาตารา สื่อการเรียนการสอน อาทิ การ
จัดกิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพด้าน
ต่างๆ
5.2.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง
การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
5.2.3 พัฒนาอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนา
หลักสูตรและการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
5.3 งานวิจัยและนวัตกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.3.1 วางแผน ส่งเสริม จัดทา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ
5.3.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
5.3.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทันยุคสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นประโยชน์ต่อวงการ
พาณิชย์นาวีและการขนส่งทางน้า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และประเทศชาติ
5.4 ห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
.1 ห้องปฏิบัติการภาษา
.2 ห้องปฎิบัติการทางเคมี
.3 ห้องปฎิบัติการทางฟิสิกส์
.4 ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
5.5 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป
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6. กลุ่มวิชาการเดินเรือ

6. กลุ่มวิชาการเดินเรือ

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. ศาสตร์ที่รับผิดชอบ ดังนี้ การเดินเรือ การสื่อสาร
กฎหมายทางทะเล ธุรกิจทางทะล การจัดการและการ
จัดเก็บสินค้า โครงสร้างและการทรงตัวของเรือ
2. งานการเรียนการสอน และวัดประเมินผล
3. งานหลักสูตรฝึกอบรม
4. งานพัฒนาการเรียนการสอนและตาราเรียน
5. งานวิจัยและนวัตกรรม
6. งานการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ
IMO Model Courses
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1.เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2.เป้าหมายงานพัฒนาด้านหลักสูตร วิธีการสอน หลักสูตรฝึกอบรม
ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น สร้างงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน ทันสมัย
6.1 งานการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.1.1 งานบริหารหลักสูตร จัดตารางสอน คัดเลือกอาจารย์ผสู้ อน
ประจาวิชา จัดขอบเขตเนื้อหารายวิชาและรายละเอียดการสอน
6.1.2 งานสอนและวัดประเมินผลวิชาการเดินเรือ อาจารย์ภายในสอน
นักเรียนฯ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และงานจัดการสอนและ
วัดประเมินผลของอาจารย์ภายนอก
6.1.3 งานติดตามประเมินผลการสอนรายวิชาของอาจารย์ภายนอก
6.1.๔ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนและผู้เข้าฝึกอบรม
6.2 งานหลักสูตรฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.2.1 ร่วมกับกลุ่มฝึกอบรม วางแผน จัดทา บริหารหลักสูตรฝึกอบรม
ในกลุ่มวิชาการเดินเรือ สาหรับนักเรียน คนประจาเรือ ทุกระดับชั้น และบุคคล
ทั่วไป
6.2.2 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรความรู้นักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา
6.2.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์
ประเมินผล หลักสูตรต่างๆ ในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
6.3 งานพัฒนาการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.3.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวด
วิชาศึกษา กลุ่มวิชาการเดินเรือ จัดทาตารา สื่อการเรียนการสอน อาทิ การจัด
กิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพด้านต่างๆ
6.3.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง
การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
6.3.3 พัฒนาอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
พัฒนาหลักสูตรและการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย
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6.4 งานวิจัยและนวัตกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.4.1 วางแผน ส่งเสริม จัดทา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ
6.4.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
6.4.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทันยุคสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นประโยชน์ต่อวงการ
พาณิชย์นาวีและการขนส่งทางน้า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และประเทศชาติ
6.5 งานการฝึกภาคปฎิบัติทางทะเล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.5.1 ให้คาปรึกษา แนะแนว ติดตามการฝึกปฏิบัติกับเรือสินค้าของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ฝา่ ยเดินเรือ รวมทั้งการประเมินผลการฝึก
6.5.2 สอบสัมภาษณ์ประเมินการรายงานตัวนักเรียนกลับจากฝึกภาคทาง
ทะเลกับเรือสินค้าของ นดร.ชั้นปีที่ 5 ฝ่ายเดินเรือ
6.6 อาคารและห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
.1 อาคารเดินเรือ
.2 ห้องเครื่องมือฝึกจาลองการเดินเรือ
.3 ห้องเครื่องมือฝึกจาลอง GOC/ROC
.4 ห้องเครื่องมือฝึกสินค้าเหลวในระวาง
.5 ห้องเครื่องมือฝึกจาลองแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
6.7 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป

7. กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ

7. กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. ศาสตร์ที่รับผิดชอบ ดังนี้ วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
การฝึกปฏิบัติพื้นฐาน การปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือ
2. งานการเรียนการสอน และวัดประเมินผล
3. งานหลักสูตรฝึกอบรม
4. งานพัฒนาการเรียนการสอนและตาราเรียน
5. งานวิจัยและนวัตกรรม
6. งานการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ
IMO Model Courses
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนาด้านหลักสูตร วิธีการสอน หลักสูตรฝึกอบรม
ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น สร้างงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน ทันสมัย
7.1 งานการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
7.1.1 งานบริหารหลักสูตร จัดตารางสอน คัดเลือกอาจารย์ผสู้ อน
ประจาวิชา จัดขอบเขตเนื้อหารายวิชาและรายละเอียดการสอน
7.1.2 งานสอนและวัดประเมินผลวิชาการช่างกลเรือ อาจารย์ภายในสอน
นักเรียนฯ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และงานจัดการสอนและ
วัดประเมินผลของอาจารย์ภายนอก

11
7.1.3 งานติดตามประเมินผลการสอนรายวิชาของอาจารย์ภายนอก
7.1.๔ วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนและผู้เข้าฝึกอบรม
7.2 งานหลักสูตรฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
7.2.1 ร่วมกับกลุม่ ฝึกอบรม วางแผน จัดทา บริหารหลักสูตรฝึกอบรม
ในกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ สาหรับนักเรียน
คนประจาเรือ ทุกระดับชั้น และบุคคลทั่วไป
7.2.2 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรความรู้นักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา
7.2.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์
ประเมินผล หลักสูตรต่างๆ ในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
7.3 งานพัฒนาการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
7.3.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการช่างกล จัดทาตารา สื่อการเรียนการสอน อาทิ การ
จัดกิจกรรมตลอดจนโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพด้าน
ต่างๆ
7.3.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง
การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
7.3.3 พัฒนาอาจารย์ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
พัฒนาหลักสูตรและการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย
7.4 งานวิจัยและนวัตกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
7.4.1 วางแผน ส่งเสริม จัดทา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ
7.4.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ที่รับผิดชอบ
7.4.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทันยุคสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นประโยชน์ต่อวงการ
พาณิชย์นาวีและการขนส่งทางน้า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และประเทศชาติ
7.5 การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
7.5.1 ให้คาปรึกษา แนะแนว ติดตามการฝึกปฏิบัติกับเรือสินค้าของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายช่างกลเรือ รวมทั้งการประเมินผลการฝึก
7.5.2 สอบสัมภาษณ์ประเมินการรายงานตัวนักเรียนกลับจาก
ฝึกภาคทางทะเลกับเรือสินค้าของ นดร.ชั้นปีที่ 5 ฝ่ายช่างกลเรือ
7.6 อาคารและห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
.1 อาคารปฏิบตั ิการเครื่องกลเรือ
.2 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและการกล
.3 ห้องเครื่องมือฝึกจาลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง
.4 ห้องเครื่องมือฝึกจาลองห้องเครื่อง
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
7.7 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป
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8. กลุ่มฝึกอบรม

8. กลุ่มฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. ศาสตร์ที่รับผิดชอบ ดังนี้ พื้นฐานความปลอดภัยการ
ทางานในเรือ รวมถึงทักษะชาวเรือ, การปฐมพยาบาลในเรือ,
การบริหารการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน,หลักสูตรสาหรับ
ผู้ฝึกอบรมและการประเมินผล, เสริมทักษะให้แก่ผฝู้ ึกอบรม,
การฝึกอบรมสาหรับวิทยากรในการใช้เครื่องมือฝึกจาลอง
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเรือและท่าเรือ
(Personal Security, Safety Onboard)
2. งานหลักสูตรฝึกอบรม
3. งานพัฒนาการเรียนการสอนและตาราเรียน

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015
STCW 1978 และ IMO Model Courses
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณ
และเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้น่าสนใจ มีความหลากหลาย
และมีประโยชน์ ได้มาตรฐาน ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือ
ธุรกิจทางเรือ
8.1 งานหลักสูตรฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
8.1.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อนามาใช้จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนา วิจัย
บริหารหลักสูตรการฝึกอบรม
8.1.2 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับคนประจาเรือ
8.1.3 ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านพาณิชยนาวี
8.1.4 การรับสมัคร เก็บค่าธรรมเนียม รวบรวมประวัติวิทยากร ออก
ประกาศนียบัตร
8.1.5 ปรับปรุง พัฒนา จัดการเรียนการสอน เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ประเมินผล หลักสูตรแบบเรียนออนไลน์ ในศาสตร์ทรี่ ับผิดชอบ
8.2 งานพัฒนาการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
8.2.1 เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในกลุ่ม
ฝึกอบรม จัดทาตารา สื่อการเรียนการสอน
8.2.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง
การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
8.2.3 พัฒนาอาจารย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พัฒนา
หลักสูตรและการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
8.3 อาคารสถานที่และห้องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ ดังนี้
.1 อาคารบุญเลื่อน
.2 อาคารการเรือและดับเพลิง
.3 สถานีฝึกเรือช่วยชีวิตบนท่าเทียบเรือ
.4 ห้องเครื่องมือฝึกจาลองความปลอดภัยและความมั่นคงทางเรือ
.5 ห้องเครื่องมือฝึกจาลองการปฎิบัติงานบนเรือบรรทุกสินค้า
เทกอง เรือคอนเทนเนอร์ เรือสินค้าทั่วไป เรือโดยสาร และเรือเฟอรี่
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
8.4 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป
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9. กลุ่มเรือฝึก

9. กลุ่มเรือฝึก

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานบริหารจัดการเรือฝึก
2. งานการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
3. งานพัฒนาและปรับปรุงเรือฝึก บุคลากร และการฝึก
ปฏิบัติ

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015, STCW 1978 และ
IMO Model Courses
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้
ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการฝึก
ปฏิบัติงาน การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย พัฒนางาน
รองรับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักศึกษาต่างประเทศให้ได้ตามที่กาหนด
9.1 งานบริหารจัดการเรือฝึก
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
9.1.1 บริหารจัดการ ควบคุม และกาหนดแผนการใช้เรือฝึก ตลอดจน
ประสานงาน และขอความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
กาหนดแผนการใช้เรือฝึกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9.1.2 บารุงรักษาตัวเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์การฝึก
ทั้งหลาย ระบบการเก็บรักษาเอกสารประจาเรือ เช่น แบบแปลน แผนผัง คู่มือ
วิธีการปฏิบัติงาน คู่มือการบารุงรักษาและซ่อมทา ให้ครบถ้วน อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่สารองที่สาคัญสาหรับการฝึก
9.1.3 ควบคุมกากับดูแลการซ่อมทาเรือฝึก การเตรียมเรือฝึกเพื่อให้เรือฝึก
มีความพร้อมสาหรับใช้ในการฝึกและการปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.2 งานการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
9.2.1 พัฒนาและปรับปรุงการฝึกภาคปฏิบตั ิทางทะเลและเรือฝึกให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และมาตรฐานสากล
9.2.2 ให้ความรู้ในทางปฏิบัติ ควบคุม ดูแล การฝึกภาคปฏิบตั ทิ างทะเล
แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น
9.3 งานพัฒนาและปรับปรุงเรือฝึก บุคลากร และการฝึกปฏิบัติ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
9.3.1 เพิม่ พูนประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ จัดทาสื่อการ
เรียนการเรียนรู้ จัดทาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย อาทิ E-book Learning
Media เครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน ทดลอง ฝึกทักษะ
9.3.2 พัฒนาครูฝึกและเจ้าหน้าที่ประจาเรือ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
9.3.3 พัฒนาหลักสูตรเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
9.3.4 จัดการเรียนการสอนและคู่มือต่างๆในเรือฝึกเป็นภาษาอังกฤษ
9.4 สถานที่และเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
.1 ท่าเทียบเรือ
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
.2 เรือ (วิสูตรสาคร และ สาครวิสัย)
มีหน้าที่ ดูแลและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย
พร้อมใช้งาน
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9.5 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป

10. กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน

10. กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานด้านการปกครอง
2. งานด้านกิจกรรมนักเรียน
3. งานด้านสุขอนามัยและสวัสดิภาพนักเรียน

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางาน
เป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนากิจกรรม และงานปกครองนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ทันสมัย
10.1 งานด้านการปกครอง
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
10.1.1 กากับดูแล ปกครองนักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
มีภาวะผู้นา
10.1.2 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
แก่นักเรียน
10.1.3 กากับและให้คาปรึกษาแก่คณะนักเรียนปกครอง สภานักเรียน
10.1.4 พัฒนาระบบการปกครองนักเรียน สอบสวนและพิจารณาโทษ
นักเรียนที่กระทาความผิด
10.2 งานด้านกิจกรรมนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทากิจกรรมด้าน
10.2.1 วิชาการและวิชาชีพ
10.2.2 กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
10.2.3 บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
10.2.4 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
10.3 งานด้านสุขอนามัย และสวัสดิภาพนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
10.3.1 ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและพยาบาล ได้แก่ บริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เจ็บป่วย ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป
10.3.2 กากับดูแลสวัสดิภาพนักเรียน ได้แก่ ประสานงานด้านการศึกษา
วิชาทหารและการผ่อนผันการรับราชการทหาร บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษาด้านคุณภาพชีวิต ประสานกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ การประกันอุบตั ิเหตุ
10.3.3 งานบริหารหอพักนักเรียน ได้แก่ ดูแลตรวจสอบบารุงรักษา
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม จัดสรรการเข้าพัก
จัดสวัสดิการและทรัพยากร จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหาร
10.4 อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
.1 อาคารเรือนพยาบาล
.2 หอพักนักเรียนชาย
.3 หอพักนักเรียนหญิง
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.4 ห้องกิจกรรมนักเรียน
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ
.4 สนามฟุตบอล
มีหน้าที่ ดูแลสภาพแวดล้อม บารุงรักษาสนามและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
10.5 งานธุรการ
รับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการทั่วไป

11. กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ

11. กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานบริหารจัดการและบารุงรักษา ดังนี้
1.1 Hardware (Server, Computer, Tablet)
1.2 Network (Internet, LAN, WIFI)
1.3 Software (Window Server, Database
Server, Operating System, Server System,
Microsoft Office)
1.4 Simulator (Hardware, Software)
1.5 Website (MMTC Site, Education Service,
Training Site, Webmail)
2. จัดหา พัฒนา ปรับปรุงระบบ Hardware, Software,
Website ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. สนับสนุนการพัฒนา ทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้
บุคลากร
4. งานวิจัยและนวัตกรรม

มีหน้าที่ กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกาหนดเวลา กาหนด
กลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทาโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทาง
และวิธีการ สนับสนุน แก้ปญ
ั หา ตัง้ ตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความ
คืบหน้า และประเมินผลงาน
การทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ., ISO 9001:2015
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ การทางานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทางาน
เป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม และ
การสอบแบบออนไลน์ (E-Leaning) จัดทาระบบเครือข่าย (Network) สร้างฐาน
บริการ (Platform) สร้าง Application เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการ และปรับระบบการทางานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้เป็นระบบ
ดิจิตัล ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
11.1 งานบริหารจัดการและบารุงรักษา
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
11.1.1 วางแผน พัฒนา ดูแล บารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
11.1.2 วางแผนการใช้งบประมาณและกลั่นกรองการจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของทุกหน่วยงาน
11.2 งานด้านพัฒนา
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
จัดหา พัฒนา ปรับปรุงระบบ Hardware, Software, Website ให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
11.3 สนับสนุนการพัฒนา ทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
11.3.1 จัดให้ผสู้ อน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
11.3.4 เพิ่มพูน ความรู้และทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่เสมอ
11.4 งานวิจัยและนวัตกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
11.4.1 Website ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
11.4.2 ระบบการสอบออนไลน์ (E-exam)
11.4.3 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
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11.4.4 ระบบ E-library
11.5 ห้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย (ชั้น 1 อาคารอาพล ตียาภรณ์,
อาคารเรียนริมน้า (ห้อง 8306))
มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ

12. ผู้อานวยการหลักสูตรฝึกอบรม

12. ผู้อานวยการหลักสูตรฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
1. งานการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมที่รบั ผิดชอบ
2. งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3. งานสรรหาวิทยากร
4. ผลิตสื่อการเรียนการสอน (Learning Media) และ
ตาราเรียน
5. ติดตามและประเมินผล

บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมที่รับผิดชอบ ทางานมีมาตรฐานคุณภาพตาม
STCW 1978, IMO Model Courses
และหลักสูตรมาตรฐานตามที่กรมเจ้าท่ารับรอง
การบริหารงานมี 2 เป้าหมายคือ
1. เป้าหมายงานประจา คือ อาจารย์ภายในทาการสอน 50% ฝึกปฏิบัติ
และประเมินผลผู้เข้าอบรมให้มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน การทางานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2. เป้าหมายงานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ น่าสนใจ
มีประโยชน์สูงสุด ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตามความต้องการของตลาด
12.1 งานการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมทีร่ ับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
เป็นอาจารย์สอนร่วมกับวิทยากรภายนอก
12.2. งานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม สร้างบทเรียนใหม่ๆ สาหรับ
การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม การฝึกสถานการณ์จาลอง
12.3. งานสรรหาวิทยากร
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
สรรหาวิทยากรทีม่ ีคุณสมบัติและประสบการณ์เฉพาะทางที่เหมาะสมตาม
ข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร จัดส่งข้อมูลประวัติวิทยากรให้กับกลุม่ ฝึกอบรม
12.4. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
12.4.1 ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตาราเรียน อุปกรณ์ และออกข้อสอบ
12.4.2 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน การทดลอง
การฝึกทักษะ การสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ Learning Media
12.5 ติดตามและประเมินผล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ติดตาม ประเมินผลการสอนของวิทยากรภายนอก และรายงานผลการฝึกอบรม
ตามเวลาที่กาหนด รวมถึงพิจารณาการขาดลา และระยะเวลาฝึกอบรมของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในกรณีตา่ งๆ

17
13. งานบริการให้คาปรึกษานักเรียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา

13. งานบริการให้คาปรึกษานักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือเพื่อ
ลดภาวะเครียด ลดความเสีย่ งป้องกันปัญหาพฤติกรรม ความรุนแรง
ทาให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งต่างๆ อาทิ การเรียน สุขภาพ รวมถึงปัญหา
ส่วนตัว การปรับตัวให้เข้ากับสังคม ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รบั บริการจะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับ

**หมายเหตุ : การดูแลรักษาอาคาร หมายถึง
1. ด้านทรัพย์สิน ได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
2. ความชารุดบกพร่อง ได้แก่ หลังคา ประตู หน้าต่าง กระจก ดวงไฟ ก็อกน้า เป็นต้น
3. ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ โถงทางเดิน บันได เป็นต้น

