คําสั่งศูนยฝกพาณิชยนาวี
ที่ 78/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. ๒๕๕5
----------------------------ดวยศูนยฝกพาณิชยนาวีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจําเรือทุกระดับชั้นให
เพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ
ตลอดจนพัฒนา
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจําเรือทุกระดับชั้นใหไดมาตรฐานสากล ปจจุบันหลักสูตรนักเรียนเดินเรือ
พาณิชยระดับปริญญาตรีทเี่ ปดทําการสอนในศูนยฝก พาณิชยนาวี ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ไดใชมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว
เห็นสมควรทําการพัฒนาและปรับปรุงเนือ้ หาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบและทิศทางของ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและการฝกอบรมทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ในการนี้
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. ๒๕๕5 ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๕5
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. นางจิราภรณ
จันทรศิริ
ประธานคณะกรรมการ
กมลเวชช
กรรมการ
2. นางสาวยุวัน
3. นาวาโทวิรัตน
ถาวรวงษ
กรรมการ
4. นาวาตรียุทธนา
สังขปรีชา
กรรมการ
5. นางภาวนา
พงศปริตร
กรรมการ
ฉายแกว
กรรมการ
6. นางสาวรสชรินทร
7. วาที่รอยตรีมณวัสน พันธเพียร
กรรมการและเลขานุการ
8. นายทรงคุณ
สาสนะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. เรือเอกธีรพงษ
โพธิรังษี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1. วาที่รอยตรีมณวัสน พันธเพียร
2. เรือเอกธีรพงษ
โพธิรังษี
3. นางสาวสาริณี
ทองใบ
ศิริไสยาสน
4. นายสุรัฐ
5. นายผสันต
ธัมปราชญ
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
1. นายสุรัฐ
ศิริไสยาสน
ธัมปราชญ
2. นายผสันต
3. นายกร
ลาวัง

-2อาจารยประจําหลักสูตร
1. วาที่รอยตรีมณวัสน พันธเพียร
2. นายบุญสิษฐกรณ
สิริภาคยโสภณ
3. เรือเอกธีรพงษ
โพธิรังษี
4. นางสาวสาริณี
ทองใบ
5. นางสาวพัชรกันย
สุชามาลาวงษ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุงใหม
พ.ศ. ๒๕๕5
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. นางจิราภรณ
2. นางสาวยุวัน
3. นาวาโทวิรัตน
4. นาวาตรียุทธนา
5. นางภาวนา
6. นางสาวรสชรินทร
7. พันตํารวจโทอนุชาต
8. นางสาวเมธินี
9. นายวรวุฒิ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1. นายบดินทร
2. วาที่รอยตรีสุทิน
3. นายวิชิต
4. นายนพดล
5. นายคมสัน
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
1. นายนพดล
2. นายคมสัน
3. นายสุรศักดิ์
อาจารยประจําหลักสูตร
1. นายบดินทร
2. วาที่รอยตรีสุทิน
3. นายวิชิต
4. วาที่รอยตรีกิตติภูมิ
5. นางสาวรสชรินทร

จันทรศิริ
กมลเวชช
ถาวรวงษ
สังขปรีชา
พงศปริตร
ฉายแกว
ทองอาภรณ
โมออน
วรวัฒนกุล
ศรีมณี
โคตรทอง
พึ่งสังวาลย
แกวสุวรรณ
มธุรชาติวนิช
แกวสุวรรณ
มธุรชาติวนิช
นาคาลักษณ
ศรีมณี
โคตรทอง
พึ่งสังวาลย
สมัยกลาง
ฉายแกว

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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