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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  กลุมวิชาการเดินเรือ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 

 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Nautical Science 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเดินเรือ) 

 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nautical Science) 

 อักษรยอภาษาไทย:  วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ) 

 อักษรยอภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Nautical Science) 

 

3.  วิชาเอก 

 ไมมี 

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 164 หนวยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   เปนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 

 5.2 ภาษาที่ใช 

   การเรียนการสอนใชภาษาไทย เอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสูตรเปนทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

   รับเฉพาะผูมีสัญชาติไทยเขาศึกษา ตามประกาศที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีกําหนด 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

   เปนหลักสูตรตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกบัคณะโลจสิติกส มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 

 คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ …..../2555 

 วันที่     

 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ……../2555 

 วันที่     

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2558 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 ประกอบอาชีพในหนวยงานหรือกจิการที่เกี่ยวของกับธรุกิจพาณิชยนาวี ไดแก 

 8.1 หนวยงานราชการ 

   กรมเจาทา, กรมศลุกากร, กรมประมง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 8.2 รัฐวิสาหกิจ 

   การทาเรือแหงประเทศไทย, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สวนงานที่เกี่ยวกับ
เรือ) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 8.3 บริษัทเอกชน 

   บริษัทเรือสินคาเดินทะเลระหวางประเทศ ทัง้ของประเทศไทยและตางประเทศ 
(ทํางานในระดับนายประจําเรือ) บริษทัที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ, แทนขุดเจาะนํ้ามันกลางทะเล, 
กิจการขุดแรในทะเล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 1. วาที่รอยตรมีณวัสน  พันธเพียร เลขประจําตัวประชาชน 3 3112 0024 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ
มากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2549 

  - รป.ม. (บริหารรฐักิจ)  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด  พ.ศ. 2545 
  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 

2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 

 2. เรือเอกธีรพงษ  โพธิรังษ ี เลขประจําตัวประชาชน 3 1009 0100 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ
มากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2551 

  - วท.บ. (บรหิารศาสตร)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2540 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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 3. นางสาวสาริณี  ทองใบ เลขประจําตัวประชาชน 3 2401 0013 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ
มากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2554 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2552 

  - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. 2549 
  - รป.บ. (บรหิารรัฐกจิ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  พ.ศ. 2545 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 

2544 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

11.  สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสของประเทศ ใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ  ดังนั้น จึงยงัมีความตองการบุคลากรประจําเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศจํานวน
มาก เพื่อเปนกลไกสําคัญในการสนบัสนุนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกจิโดยเฉพาะ
การคาทางทะเลระหวางประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 11.2 สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 

   การจัดทําหลักสูตรนี้ไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ศูนยฝกพาณิชยนาวี ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกบัทาเรือพาณิชยหลายแหง 
รวมทั้งเขตพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก ที่มีความตองการกําลังบุคลากรประจํา
เรือกลเดินทะเลสูง ตลอดจนมีแหลงเรียนรูเพื่อใหผูเรยีนไปศึกษาดูงานจากสภาพจริงในรายวิชาที่
เกี่ยวของกบัการเรียนการสอน จึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหศูนยฝกพาณิชยนาวีไดจัดทําหลักสูตรฯ นี้ขึ้น 
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 11.3 สถานการณทางกฎหมาย และอนุสัญญาระหวางประเทศ 

   จากการประชุมประเทศสมาชิกองคการทะเลระหวางประเทศ (IMO) ณ กรุงมะนิลา 

ประเทศฟลิปปนส ระหวางวันที่ 21-25 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมไดมีมติใหทําการปรบัปรุงอนสุัญญา

ระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการปฏิบัติหนาที่ยามใน

เรือของคนประจําเรือ (International Convention on Standards of Training, Certificate and 

Watchkeeping for Seafarers; STCW) เพื่อใหผูสําเรจ็การศกึษามีความรูความสามารถตาม

มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานในเรือสินคาเดินทะเลระหวางประเทศในตําแหนงนายประจําเรือได

อยางมีคุณภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะตองทําการปรับปรงุหลักสูตร และการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับการปรบัปรุงอนสุัญญาดังกลาว 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1, 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับ 

พันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   มีความจําเปนตองพฒันาหลักสูตรเชิงรกุที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรประจําเรอืกล
เดินทะเลใหสอดคลองกบัมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการกําลังคนที่ยงัขาดแคลน 
อีกมาก เพราะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัตงิานทั้งในเรือกลเดินทะเลและบนบก โดยกําลังคนที่
ผลิตนั้นจะตองมีความพรอมทีจ่ะปฏบิัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพฒันาตนเองใหเขากับ
ลักษณะงานทีจ่ะไปปฏิบัต ิ

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีตัง้อยูในจงัหวัดสมุทรปราการซึง่สามารถเชื่อมโยงกบัทาเรอืพาณิชย
หลายแหง รวมทัง้เขตพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก เชน ทาเรอืน้ําลกึแหลมฉบงั 
ซึ่งเปนประตกูารคาหลกัแหงหนึง่ของประเทศในการขนสงสินคาเขาและออก ดงันั้น ศูนยฝกพาณิชยนาวี
จึงมีความเหมาะสมทีจ่ะเปดสอนสาขาวิชาวิทยาการเดนิเรอื ซึ่งสามารถใชสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม
ขางตน ทัง้ในดานการศึกษาดงูานจากสภาพจรงิ พรอมทัง้มผีูเชีย่วชาญทีม่ีความรู และประสบการณดาน
การปฏิบัตงิานบนเรอืสินคาเดินทะเลระหวางประเทศและกิจการพาณิชยนาวีมาบรรยายเสรมิ ตลอดจน
ใหขอเสนอแนะสําหรบัการพฒันาหลกัสูตรใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ใหเปนไปตามพันธกจิหลกัของ
ศูนยฝกพาณิชยนาวีในการผลติบุคลากรประจาํเรอืกลเดนิทะเลทีส่ามารถตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการในธุรกจิพาณิชยนาวีไดเปนอยางด ี
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 12.3 ความเกี่ยวของกับกฎหมาย และอนุสัญญาระหวางประเทศ 

   เนื่องจากไดมีการปรับปรุงอนุสญัญาระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานการฝกอบรม 
การออกประกาศนียบัตร และการปฏิบัติหนาที่ยามในเรือของคนประจําเรือ ค.ศ. 2010 (International 
Convention on Standards of Training, Certificate and Watchkeeping for Seafarers; STCW 
2010) ซึ่งมผีลบังคบัใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555  ศูนยฝกพาณิชยนาวีจึงจําเปนตองปรบัปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองกับอนุสญัญาดังกลาว เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานบนเรอืสินคาเดินทะเลระหวางประเทศในตําแหนง
นายประจําเรือไดอยางมีคุณภาพ 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 หลักสูตรวทิยาการเดินเรือจะมีความสมัพันธกับหลกัสูตรอื่นในศูนยฝกพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   กลุมรายวิชาที่เปนพื้นฐานและเฉพาะดาน ซึ่งผูเรียนสามารถไปเรียนรวมกบัผูเรียน
หลักสูตรอื่นประกอบดวย วิชาดานภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และพลศกึษา 

 13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ ผูเรียนหลักสูตรอื่นภายในศูนยฝกพาณิชยนาวี
สามารถเลือกเรียนไดในบางรายวิชา ตามความสนใจของแตละคน 

 13.3 การบริหารจัดการ 

   การจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับกลุมวิชาการตาง ๆ ที่จัด

สอนรายวิชาซึ่งผูเรียนในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูเกี่ยวของตั้งแต

ผูบริหาร และอาจารยผูสอน ในการกําหนดเนื้อหา และกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัด และ

ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

   ผลิตบัณฑิตระดบันายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลที่มีความรูความสามารถ 
มีศักยภาพอยูในระดับมาตรฐานตามขอกําหนดของอนุสัญญาวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออก
ประกาศนียบัตรและการปฏบิัติหนาที่ยามในเรือของคนประจาํเรือ ค.ศ. 1978 และแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 
2010 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 
for Seafarers 1978, as amended in 2010 : STCW 2010) ขององคการทะเลระหวางประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO)  

 1.2 ความสําคัญ 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการผลิตคนประจําเรือระดบั 
นายประจําเรือใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกจิการพาณิชยนาวีของ
ประเทศ ตลอดจนพฒันาการฝกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจําเรือทกุระดบัชั้นใหไดมาตรฐานสากล
สอดคลองกบัขอกําหนดในอนสุัญญาวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการ
ปฏิบัติหนาที่ยามในเรือของคนประจําเรือ ค.ศ. 1978 และแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010 (International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
1978, as amended in 2010 : STCW 2010) ขององคการทะเลระหวางประเทศ (International 
Maritime Organization : IMO)  และขอบงัคับกรมเจาทาวาดวยการฝกอบรม การสอบความรู และ
การออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ เพื่อสนับสนุนทรพัยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สําหรบัการขนสง
ทางน้ําโดยเรือกลเดินทะเล สามารถใชทรัพยากรภายนอก และรวมมือกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศกึษาดูงาน ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล ตลอดจนเชิญผูเชี่ยวชาญที่
มีความรูและประสบการณดานการปฏิบัตงิานบนเรือสินคาเดินทะเลระหวางประเทศ และกจิการ
พาณิชยนาวีมาเปนอาจารยพิเศษ 

 1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

   เพื่อปรบัปรุงเนื้อหารายวิชาตาง ๆ ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานการฝก การออก
ประกาศนียบัตร และการเขาเวรยามของคนประจําเรือ (STCW) ค.ศ. 1978 และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 
2010 เพื่อใหการผลิตคนประจําเรือไทยมมีาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 1.4 วัตถุประสงค 

   1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่รอบรูวิชาการเปนอยางดี และตระหนกัถึงการแสวงหาความรูใน
ระดับสูงตอไปอยูเสมอ 
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   2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ มีความรูความสามารถโดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีการเดินเรือสมัยใหม ตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกบัอนสุัญญา STCW ฉบับแกไข
เพิ่มเตมิลาสุด 
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีภาวะผูนํา สามารถตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดเปนอยางด ี
   4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรบัทั้งในและระหวางประเทศ 
   5. เพื่อมุงขยายตลาดแรงงานดานการพาณิชยนาวีเขาสูการแขงขันในตลาดระหวาง
ประเทศ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- แผนการพัฒนาหลกัสูตรให
สอดคลองกบัความตองการ
ของภาคธุรกิจพาณิชยนาวี
และภาคการขนสงทางเรอือยู
เสมอตลอดจน การมีสวนรวม
ในการเรียนการสอนจากภาค
ธุรกิจเรือสินคาระหวาง
ประเทศ  
 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความตองการ
กําลังคนในภาคธุรกิจพาณิชยนาวีและภาค
การขนสงทางทะเลระหวางประเทศ เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลกัสูตร 
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชนมามี
สวนรวมในการพัฒนาหลกัสูตร 
- ประสานความรวมมือกบัสถานประกอบการ
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในการฝก
ประสบการณในรายวิชาฝกภาคปฏิบัตทิาง
ทะเล 
- มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

- รายงานผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการปฏบิัติงาน
ในรายวิชาฝกภาคปฏิบัติทาง
ทะเล 
- เอกสารการประสานงานกบั
ภาคธุรกิจ และภาคการขนสง
ทางทะเล 
- รายงานความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตโดยเฉลี่ยไมนอย
กวาระดับ 3.51 จากระดับ 5 
 

- แผนการสงเสริมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยการยกระดบั
ทรัพยากรสายผูสอน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 

- อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตร
เบื้องตนเกี่ยวกบัเทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล 
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ และการ

วัดผลประเมินผล ทั้งนีเ้พื่อใหมีความรู

ความสามารถในการประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิทีผู่สอนจะตองสามารถวัด 

และประเมินผลไดเปนอยางด ี

- หลักฐานหรือเอกสาร

แสดงผลการดําเนินการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

   หลักสูตรนีจ้ัดการศึกษาระบบทวิภาค  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

   อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
กลุมวิชาการที่กํากบัดูแลรายวิชานั้น 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ กรณีที่ใชอาจารยพิเศษจากภายนอก อาจ
จัดใหมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการตามความเหมาะสม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   สําเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 2.3 ปญหาของผูเรียนแรกเขา 

   หลักสูตรวทิยาการเดินเรือ ตองเรียนรายวิชาดานการคํานวณช้ันสูง และภาษาอังกฤษ
ที่ใชเปนภาษาหลกัในการประกอบอาชีพ  ดังนั้น จึงอาจมีปญหาสําหรบัผูเรียนที่พื้นฐานทางคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคอนขางต่ํา ประกอบกับการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ผูเรียนจึงอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรบัตัวดาน
การเรียนทีเ่กี่ยวของกบัวิชาดังกลาว 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของผูเรียนในขอ 2.3 

   สําหรับผูเรียนที่มปีญหาเกี่ยวกบัพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ อาจ
จัดใหมีการสอนปรับพื้นฐาน หรือสอนเสรมิ หรือจัดรุนพี่ใหคําแนะนําผูเรียนเปนรายบุคคล อีกทั้ง 
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ศูนยฝกพาณิชยนาวียังไดแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการประจําตัวผูเรียน ดังนั้น เมื่อเกิดปญหา
ดังกลาว ผูเรียนสามารถปรึกษาหรอืขอคําแนะนําได 

 2.5 แผนการรับผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 6 ป 

ปการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนรับเขา (ป 1) 100 100 100 100 100 100 
ชั้นปที่ 2 
ชั้นปที่ 3 
ชั้นปที่ 4 
ชั้นปที่ 5 

- 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 

100 
100 

- 
- 

100 
100 
100 

- 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

รวม 100 200 300 400 500 500 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 100 100 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

 ความตองการงบประมาณสําหรับหลกัสูตรนี้มีดังนี ้

 หนวย : พันบาท 
หมวดรายจาย 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินการ 
3. งบลงทุน 

1,415 
9,910 
- 

1,505 
10,995 
15,000 

1,600 
11,090 
3,000 

1,700 
11,195 
2,000 

1,805 
11,310 
1,000 

1,885 
11,555 
2,500 

รวม 11,325 27,500 15,690 14,895 14,115 15,940 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 

   ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

   2.8.1  ผูเรียนทีเ่คยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย 
หรือมีประสบการณดานวิทยาการเดินเรอื เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนีส้ามารถเทียบโอนหนวยกิตได 
ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 

   2.8.2  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวย
กิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบงัคับของศูนยฝกพาณิชยนาวี ผูเรียนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือจาก
มหาวิทยาลัยอื่นสามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี ้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่
สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยนั้น หลกัสูตรของทัง้สองมหาวิทยาลัยจะตองเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และขอกําหนดในอนุสญัญาวาดวยมาตรฐานการ
ฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏบิัติหนาที่ยามในเรือของคนประจําเรอื ค.ศ. 1978 และ
แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010 
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3.  หลักสูตร และอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

   3.1.1  จํานวนหนวยกิต   หนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  164  หนวยกิต 

   3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาภาษา 13 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาสงัคมศาสตร 6 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาดานพลศึกษา 2 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 128 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาเฉพาะดาน 27 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาเอก 101 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   3.1.3  รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30  หนวยกิต 

  - กลุมวิชาภาษา รวม 13  หนวยกิต 

      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I 

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II 

EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III 



 12 

EN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-4) 

 English for Communication 

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

 Thai for Communication 

  - กลุมวิชามนุษยศาสตร รวม 6  หนวยกิต 

LT1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 

 Leadership and Team Working Skills 

IS1001 สารนเิทศและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 

 Information Services and Study Fundamental 

PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 Psychology for Life 

  - กลุมวิชาสังคมศาสตร รวม 6  หนวยกิต 

EC1001 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Economics 

EL1001 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 Ethics for Life 

GL1001 กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) 

 General Laws 

  - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 3  หนวยกิต 

CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Computer and Information Technology 

  - กลุมวิชาพลศึกษา รวม 2  หนวยกิต 

PE1011 วายน้ํา 1 1(0-2-1) 

 Swimming I 
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PE1012 วายน้ํา 2 1(0-2-1) 

 Swimming II 

 

หมวดวิชาเฉพาะ รวม 128  หนวยกิต 

  - กลุมวิชาเฉพาะดาน รวม 27  หนวยกิต 

CH1001 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry 

CH1011 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-1) 

 Chemistry Laboratory 

CL1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I 

CL1002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus II 

CL1003 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 Calculus III 

EN2121 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 2(1-2-3) 

 Maritime English I 

EN2122 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 2(1-2-3) 

 Maritime English II 

ES1001 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Elementary Statistics 

PH1001 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physics I 

PH1002 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

 Physics II 
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PH1011 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-3-1) 

 Physics Laboratory 

  - กลุมวิชาเอก  รวม 101  หนวยกิต 

CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage I 

CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage II 

CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage III 

CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage IV 

CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 

 Ship Communication 

CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรอื 2(2-0-4) 

 Collision Regulation 

EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 2(2-0-4) 

 Emergency and Respond Procedure I 

EM2102 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 2 2(2-0-4) 

 Emergency and Respond Procedure II 

EM2303 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 3 2(2-0-4) 

 Emergency and Respond Procedure III 

LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2(2-0-4) 

 IMO Convention and Maritime Law I 

LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2(2-0-4) 

 IMO Convention and Maritime Laws II 
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LA2001 กฎหมายแรงงานทางทะเล 2(2-0-4) 

 Maritime Labour Convention 

MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Meteorology and Oceanographic I 

MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Meteorology and Oceanographic II 

MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล 2(2-0-4) 

 Prevention of Marine Pollution 

NA2101 เดินเรอืชายฝง 3(3-0-6) 

 Terrestrial and Coastal Navigation 

NA2102 เดินเรอืคํานวณ 3(3-0-6) 

 Navigation Calculation 

NA2103 การวางแผนการเดินเรอืเบื้องตน  3(3-0-6) 

 Basic Ship Passage Planning 

NA2104 การวางแผนการเดินเรอืชั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advance Ship Passage Planning 

NA2105 เครื่องมือเดินเรอื 2(2-0-4) 

 Navigation Instruments 

NA2106 เครื่องมือเดินเรอือิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4) 

 Electronic Navigation 

NA2107 เดินเรอืดาราศาสตร 3(3-0-6) 

 Celestial Navigation 

NA2108 การเดินเรือชั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advance Navigation 
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NA2109 เข็มทิศเดินเรือ 2(2-0-4) 

 Ship Compass 

SB2001 ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจสิติกส 3(3-0-6) 

 Ship Business and Logistics 

SC2301 การตอเรือ 3(3-0-6) 

 Ship Construction 

SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 2(1-2-3) 

 Basic Ship Handling and Ship Simulator 

SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู 3(2-2-5) 

 Advance Ship Handling and Ship Simulator 

SL2301 การทรงตัวของเรือ 1 3(3-0-6) 

 Ship Stability I 

SL2302 การทรงตัวของเรือ 2  3(3-0-6) 

 Ship Stability II 

SL2303 การทรงตัวของเรือ 3 3(3-0-6) 

 Ship Stability III 

SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ 3(3-0-6) 

 Ship Power Plant 

SS2101 ทักษะทางเรอื 1 2(1-2-3) 

 Seaman Ship I 

SS2102 ทักษะทางเรอื 2 2(1-2-3) 

 Seaman Ship II 

SS2103 ทักษะทางเรอื 3 2(1-2-3) 

 Seaman Ship III 
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WK2101 การเขายาม 1 2(2-0-4) 

 Watch Keeping I 

WK2102 การเขายาม 2 2(2-0-4) 

 Watch Keeping II 

CT2011 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training I 

CT2012 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training II 

CT2013 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 3 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training III 

CT2014 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 4 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training IV 

 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

  ใหเลอืกเรียนวิชาใด ๆ อยางนอย 6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนดังตอไปนี ้

AL1001 ศิลปะกบัชีวิต 2(2-0-4) 

 Art and Life 

CE1001 จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพฒันาตนเอง 2(2-0-4) 

 Contemplative Education for Self Development 

CG1001 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน 2(2-0-4) 

 Citizenship and Globalization 

CS1001 การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม 2(2-0-4) 

 Creative Thinking for Society 

LM1301 ภาวะผูนําและการบรหิารงานบนเรอื 2(2-0-4) 

 Leadership and Managerial Skill 
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SE1001 เศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

 Sufficiency Economy 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

    โครงสรางรหสัวิชาประกอบดวย 

 1. รหัสวิชาขึ้นตนดวยตัวอักษรยอชื่อรายวิชา 

  เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ เชน English = EN,  Navigation = NA  เปนตน 

 2. ตัวเลขตามหลังตัวอักษรภาษาอังกฤษ จํานวน 4 หลัก  ประกอบดวย 

  2.1  ตัวเลขหลักพัน 

      เลข  1  หมายถึง  รายวิชาที่ตองเรียนรวมกับหลกัสูตรอื่น 
      เลข  2  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนเฉพาะสาขาวิทยาการเดินเรือ 

  2.2  ตัวเลขหลักรอย 

    หมายถึง กลุมวิชาที่ระบุใน Function ตาม IMO Model Course ใน STCW 2010 

      เลข  0  หมายถึง  กลุมวิชาที่ไมระบุ Function  
      เลข  1  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 1 
      เลข  2  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 2 
      เลข  3  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 3 
      เลข  4  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 4 

  2.3  ตัวเลขหลักสิบ 

      เลข  0  หมายถึง  รายวิชาภาคทฤษฎี 
      เลข  1  หมายถึง  รายวิชาภาคปฏิบัติ  
      เลข  2  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

  2.4  ตัวเลขหลักหนวย  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุมเดียวกัน 

      เชน EN1001 
    EN1002 
    EN1003 
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   3.1.4  แผนการศึกษา 

ปที่  1  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CL1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
EL1001 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
IS1001 สารนเิทศและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 
NA2101 เดินเรอืชายฝง 3(3-0-6) 
PE1011 วายน้ํา 1 1(0-2-1) 
PH1001 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 
SS2101 ทักษะทางเรอื 1 2(1-2-3) 
SS2102 ทักษะทางเรอื 2 2(1-2-3) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  

ปที่  1  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CH1001 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
CH1011 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-1) 
CL1002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
NA2102 เดินเรอืคํานวณ 3(3-0-6) 
PE1012 วายน้ํา 2 1(0-2-1) 
PH1002 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 
SS2103 ทักษะทางเรอื 3 2(1-2-3) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  
 * ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรอืฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวีและเครือ่งมอืฝกจําลอง 
 รวม 10 วัน  ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด 
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ปที่  2  ภาคฤดูรอน 

  หนวยกิต 

CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0-4) 
CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรอื 2(2-0-4) 
LA2001 กฎหมายแรงงานทางทะเล 2(2-0-4) 
LM1301 ภาวะผูนําและการบรหิารงานบนเรอื 2(2-0-4) 
MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3(3-0-6) 
SC2301 การตอเรือ 3(3-0-6) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     14  

 

ปที่  2  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0-4) 
CL1003 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
EN2101 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 3(3-0-6) 
GL1001 กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) 
MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3(3-0-6) 
MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล 2(2-0-4) 
PH1011 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-3-1) 
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  

ปที่  2  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

EC1001 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4) 
EN2102 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 3(3-0-6) 
ES1001 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 
LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2(2-0-4) 
LT1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 
PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
SL2301 การทรงตัวของเรือ 1 3(3-0-6) 
WK2101 การเขายาม 1 2(2-0-4) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  



 21 

ปที่  3  ภาคฤดูรอน 

  หนวยกิต 

EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 2(2-0-4) 
NA2105 เครื่องมือเดินเรอื 2(2-0-4) 
NA2103 การวางแผนการเดินเรอืเบื้องตน  3(3-0-6) 
NA2106 เครื่องมือเดินเรอือิเล็กทรอนิกส  2(2-0-4) 
NA2107 เดินเรอืดาราศาสตร 3(3-0-6) 
SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 2(1-2-3) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     14  
 * ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรอืฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวี  รวม 2 เดือน 
   ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด 
 

ปที่  3  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CT2011 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  

ปที่  3  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CT2012 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  

ปที่  4  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CT2013 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 3 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  

ปที่  4  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CT2014 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 4 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  
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ปที่  5  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3 2(2-0-4) 
EM2102 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 2 2(2-0-4) 
EN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-4) 
LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2(2-0-4) 
NA2108 การเดินเรือชั้นสูง 3(3-0-6) 
NA2109 เข็มทิศเดินเรือ 2(2-0-4) 
SL2302 การทรงตัวของเรือ 2  3(3-0-6) 
SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ 3(3-0-6) 
WK2102 การเขายาม 2  2(2-0-4) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  
 

ปที่  5  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0-4) 
CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EM2303 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 3 2(2-0-4) 
NA2104 การวางแผนการเดินเรอืชั้นสูง  3(3-0-6) 
SB2001 ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจสิติกส 3(3-0-6) 
SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู 3(2-2-5) 
SL2303 การทรงตัวของเรือ 3 3(3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  
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   3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

   3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

 (1) วาที่รอยตรมีณวัสน  พันธเพียร เลขประจําตัวประชาชน 3 3112 0024 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2549 

  - รป.ม. (บริหารรฐักิจ)  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด  พ.ศ. 
2545 

  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA206 การเดินเรือ 6 2(2-0) 
 NA208 การเดินเรือ 8 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2103 การวางแผนการเดินเรอืเบื้องตน 3(3-0-6) 
 NA2104 การวางแผนการเดินเรอืชั้นสูง 3(3-0-6) 

 (2) นายบุญสิษฐกรณ  สิริภาคยโสภณ เลขประจําตัวประชาชน 3 4001 0072 xxxx 

 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2549 

  วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจสิติกส)  มหาวิทยาลัยบรูพา  
พ.ศ. 2548 

  วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2542 
  ประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 

2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว 
 NA201 การเดินเรือ 1 3(3-0) 
 NA202 การเดินเรือ 2 3(3-0) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2102 เดินเรอืคํานวณ 3(3-0-6) 
 NA2108 เดินเรอืชั้นสูง 3(3-0-6) 

 (3) เรือเอกธีรพงษ  โพธิรังษ ี เลขประจําตัวประชาชน 3 1009 0100 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2551 

  - วท.บ. (ทร.) (บรหิารศาสตร)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2540 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 WK203 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรอื 3 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 WK2101 การเขายาม 1 2(2-0-4) 
 WK2102 การเขายาม 2 2(2-0-4) 

 (4) นางสาวสาริณี  ทองใบ เลขประจําตัวประชาชน 3 2401 0013 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2554 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2552 

  - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. 2549 
  - รป.บ. (บรหิารรัฐกจิ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  พ.ศ. 2545 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2544 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CO224 การสือ่สาร 4 2(1-2) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 

 (5) นางสาวพัชรกันย  สุชามาลาวงษ เลขประจําตัวประชาชน 1 7299 0003 xxxx 

 คุณวุฒิ วท.ม. (เคมีเทคนิค)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 
  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนอื  พ.ศ. 2551 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว ไมมี 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CH1001 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 CH1011 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-1) 
 

   3.2.2  อาจารยประจํา 

 (1) นาวาเอกประดิษฐ  วิสุทธินันท เลขประจําตัวประชาชน 3 2405 0004 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2551 

  - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร  
พ.ศ. 2542 

  - วท.บ. โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2522 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 SH202 การนําเรือ 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรอื 2(2-0-4) 

 (2) วาที่รอยตรีกิตติภูมิ  สมัยกลาง เลขประจําตัวประชาชน 3 3004 0067 xxxx 

 คุณวุฒิ - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. 2552 
  - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)  มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 FW211 การปฏิบัตงิานชางกลโรงงาน 1(0-3) 
 SP202 ระบบเคลื่อนจกัรขับเคลื่อนเรอื 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ  3(3-0-6) 

 (3) นาวาตรีวิกรม  สงวนวงศ เลขประจําตัวประชาชน 3 2007 0013 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - วท.บ. (ทร.) (ไฟฟา)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2544 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว ไมม ี
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2106 เครื่องมือเดินเรอือิเล็กทรอนิกส  2(2-0-4) 
 SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 

 2(1-2-3) 
 SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู

 3(2-2-5) 

 (4) นายนิดล  คงบัว เลขประจําตัวประชาชน 3 6007 0058 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2555 

  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2543 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2543 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว 
 WK201 กฎระเบียบขอบังคับในการเรือ 1 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2101 เดินเรอืชายฝง 3(3-0-6) 

 (5) นายเอกพจน  เขมนงาน เลขประจําตัวประชาชน 3 1022 0138 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2555 

  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2545 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2545 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA202 การเดินเรือ 2 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2102 เดินเรอืคํานวณ  3(3-0-6) 

 (6) จาเอกธาดา  ธนิกกุล เลขประจําตัวประชาชน 3 7499 0029 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายประจําเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500  
ตันกรอสหรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2554 

  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  
พ.ศ. 2553 

  - ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2548 
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 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CO224 การสือ่สาร 4  2(1-2) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 

 (7) นายทรงคุณ  สาสนะ เลขประจําตัวประชาชน  3 2001 0083 xxxx 

 คุณวุฒิ - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. 2544 

  - วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. 2541 

 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ 
 รสชรินทร ฉายแกว, ทรงคุณ สาสนะ, สาลินี สมบรูณไพศาล, หัทยา 

ทองนิ่ม, จตุพล จตุรภัทร และสพุัตรา ชะมะบูรณ.  (2551).  การศึกษา
ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพทางสมองตามทฤษฎีของเทอรสโตน
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
นาวี. 

 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว 
 CS101 คอมพิวเตอรและการประมวลผลสารสนเทศ 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (8) นางสาวกฤตพร  บุญการินทร เลขประจําตัวประชาชน 3 5210 0001 xxxx 

 คุณวุฒิ - ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. 2550 
  - ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง  พ.ศ. 2545 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 EN101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0) 
 EN102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0) 
 EN125 ภาษาอังกฤษ 5 2(1-2) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
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   3.2.3  อาจารยพิเศษ 

 (1) เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต เลขประจําตัวประชาชน 3 7301 0065 xxxx 

 คุณวุฒิ - Ph.D. (Shipping Management)  Korea Maritime University, 
Korea  พ.ศ. 2554 

  - วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจสิติกส)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. 2548 

  - วศ.บ. (ทร.) (วิศวกรรมไฟฟา)  โรงเรียนนายเรอื  พ.ศ. 2543 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว - 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SB2001 ธุรกิจพาณิยนาวีและโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 (2) นายไพรภ  รัตนชูวงศ เลขประจําตัวประชาชน 3 5799 0020 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2544 

  - ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 
2554 

  - บธ.ม. (บรหิาร)  มหาวิทยาลัยศรปีทุม  พ.ศ. 2547 
  - ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2535 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2536 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CA201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1  2(2-0-4) 
 CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0-4) 

 (3) นาวาเอกหญงิผองทรัพย จําปาเทศ  เลขประจําตัวประชาชน 5 1020 0000 xxxx 

 คุณวุฒิ - M.S. (Applied Mathematics)  Florida Institute of 
Technology, USA  พ.ศ. 2529 

  - วท.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2522 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
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 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CL101 แคลคูลัส 1 3(3 - 0) 
 CL102 แคลคูลัส 2 3(3 - 0) 
 CL103 แคลคูลัส 3 3(3 - 0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CL1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 CL1002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 CL1003 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 (4) นาวาเอกสมศกัดิ์  แจมแจง เลขประจําตัวประชาชน 3 1009 0026 xxxx 

 คุณวุฒิ - MSE. (Naval Architecture)  University of New Orleans, USA.  
พ.ศ. 2532 

  - วท.บ. (ทร.) (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)  โรงเรียนนายเรอื  พ.ศ. 2528 
 ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 SC201 การตอเรือ 1 3(3-0) 
 SC202 การตอเรือ 2 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SC2301 การตอเรือ 3(3-0-6) 

 (5) นาวาโทนาวิน  ฐิตยานุวัฒน เลขประจําตัวประชาชน 5 7301 0001 xxxx 

 คุณวุฒิ - Cert. (Methodology of English Language Teaching) 
Defence International Training Centre, Australia  พ.ศ. 2548 

  - Cert. (Instructor Course)  Navy Personnel & Training 
Centre-East, Australia  พ.ศ. 2546 

  - M.A. (Teaching English as a Second Language)  University 
of Nevada, Reno, USA  พ.ศ. 2542 

  - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2534 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 EN201 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1  3 (3-0) 
 EN202 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2  3 (3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 (6) นายชนะชัย  เลิศสุชาตวนิช เลขประจําตัวประชาชน 3 5499 0012 xxxx 

 คุณวุฒิ - M.Sc. (Maritime Administration)  World Maritime 
University  พ.ศ. 2547 
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  - วท.ม. (เทคโนโลยีการบรหิารสิ่งแวดลอม)  มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2538 

  - น.บ. (นิติศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2532 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 WK202 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรอื 2 2 (2-0) 
 WK203 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรอื 3 2 (2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2(2-0-4) 
 LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2(2-0-4) 

 (7) นายผสันต  ธัมปราชญ เลขประจําตัวประชาชน 3 7303 0044 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2545 

  - ศศ.ม. (กฎหมายเศรษฐกจิ)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย (เทียบเทาปริญญาตรี) 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 2529 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CA201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0) 
 CA202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0) 
 CA203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3 2(2-0) 
 CA204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3  2(2-0-4) 
 CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0-4) 

 (8) นายศักดิ์สิทธิ์  พัวทรัพยเจรญิ เลขประจําตัวประชาชน 3 1899 0003 xxxx 

 คุณวุฒิ - ศศ.ม. (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2553 
  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2546 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2546 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA203 การเดินเรือ 3 3(3-0) 
 NA205 การเดินเรือ 5 3(3-0) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2105 เครื่องมือเดินเรอื 2(2-0-4) 

 (9) นางสาวประภาพร  วงศสมงิ เลขประจําตัวประชาชน 3 1104 0005 xxxx 

 คุณวุฒิ - วท.ม. (เทคโนโลยีสิง่แวดลอม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี  พ.ศ. 2554 

  - วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2539 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 MO202 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3(3-0-6) 
 MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3(3-0-6) 

 (10)พลเรือโทบรรจง  ทีขะระ เลขประจําตัวประชาชน 2 4333 0007 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) กรมเจาทา พ.ศ. 2535 
  - วท.บ. (ทร.)  โรงเรียนนายเรอื  พ.ศ. 2497 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ คูมือการสอนวิชาเดินเรือดาราศาสตร 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA203 การเดินเรือ 3 3(3-0) 
 NA205 การเดินเรือ 5 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2107 เดินเรอืดาราศาสตร 3(3-0-6) 

 (11)นาวาโทประมวญ นาคมโน เลขประจําตัวประชาชน 3 1202 0042 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) กรมเจาทา พ.ศ. 2547 
  - วท.บ. (ทร.)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2502 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CO202 การสือ่สาร 2 2(2-0) 
 CO203 การสือ่สาร 3 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 
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 (12)เรือโทนิคม  นามวงศ เลขประจําตัวประชาชน 3 5601 0073 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - วศ.บ. (ทร.) (ไฟฟา)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2552 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA206 การเดินเรือ 6 2(2-0) 
 SH202 การนําเรือ 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 

 2(1-2-3) 
 SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู

 3(2-2-5) 

 นอกจากนี้ ศูนยฝกพาณิชยนาวีอาจจะเชิญอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิเพิม่เตมิ จากหนวยงาน
หรือสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาบรรยายบางรายวิชาหรือบางหัวขอตามความจําเปน
เหมาะสม 

 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) 

  ตามที่กําหนดในอนสุัญญาระหวางประเทศ (STCW) ใหผูทีจ่ะมสีิทธิ์สอบประกาศนียบัตร
แสดงความรูความสามารถของผูทําการในเรือกลเดินทะเล ระดับนายประจําเรือ ฝายเดินเรือ ตองผาน
การฝกประสบการณวิชาชีพทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน อีกทัง้
ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมปีระสบการณกอนเขาสูอาชีพ  ดังนั้น จึงมีรายวิชาฝกภาคปฏิบัติทาง
ทะเลในหลักสูตร ซึ่งผูเรียนทกุคนตองลงทะเบียนรายวิชานี้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

   1. มีทักษะในการปฏิบัติงานบนเรือสินคา ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎีและ
หลักการมากขึ้น 
   2. สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาการทํางานในเรือสินคาและ
กิจการพาณิชยนาวีไดอยางเหมาะสม 
   3. มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
   4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับเรือสินคาที่ไปฝกประสบการณได 
   5. มีทักษะการเปนผูนําในระดับของนายประจําเรือ ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการเปนนาย
เรือที่มีภาวะผูนําที่ดี 
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 4.2 ชวงเวลา 

   ผูเรียนลงรายวิชาการฝกภาคปฏิบัติทางทะเล เมื่อขึ้นช้ันปที่ 3 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลา 4 ภาคการศึกษา 

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถาม)ี 

  ไมมี 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ  ไมมี 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ไมมี 

 5.3 ชวงเวลา  ไมมี 

 5.4 จํานวนหนวยกิต  ไมมี 

 5.5 การเตรียมการ  ไมมี 

 5.6 กระบวนการประเมินผล ไมมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผูเรียน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของผูเรียน 
- มีความรอบรูวิชาการและทักษะทาง
วิ ช า ชี พ  มุ ง มั่ น สู ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ต า ม
มาตรฐานสากล 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีในช้ันเรียน 
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
หองปฏิบัติการและเครื่องมือฝกจําลอง 
- มีการสอดแทรกทกัษะการเปนชาวเรือ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียนการสอน 

- มีลักษณะของผูนําที่ดี  มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง  

- กําหนดใหมีรายวิชาภาวะผูนํา ทักษะการทํางาน
เปนทีม และทักษะการบริหารจัดการในหลักสูตร 
เพื่อสรางผูเรียนใหมีลักษณะของการเปนผูนําที่ดี  
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งผูเรียนตองทํางานเปนกลุม 
และมีหัวหนากลุมในการทํารายงาน ตลอดจน
นําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดสราง
ภาวะผูนํา และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 
- มีกิจกรรมผูเรียนที่มอบหมายใหผูเรียนหมุนเวียน
กันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ และมีภาวะผูนํา 
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลา สม่ําเสมอ การมีสวนรวมในช้ันเรียน และ
สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

- มีความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ - สงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สรางความ
รับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ 

- มีความเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม
และเปนคนดีของสังคม 

- มีการสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียน
การสอน 

- ใฝรูใฝศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ตนเองตามแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการคนควา
เพื่อจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใช
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

- มีมนุษยสัมพันธดี  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นในสังคมได 

- การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบ
วงจร 
- การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และ
เวลา 

- มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูประกอบ
วิชาชีพดานพาณิชยนาวี 

- มีการสอนสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ ทักษะ
ชาวเรือ และการวางตัวในวิชาชีพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคได ประกอบดวย 

 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

   2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํคัญ องคความรู
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยางเปนระบบ และเขาใจถึงความกาวหนาองคความรูเฉพาะ
ดานในสาขาวิชา มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสจุริต ทั้งตอตนเองและสังคม 
   (2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบ 
และขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
   (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
   (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะ 
ผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพ 

   2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   กําหนดใหมกีารปลกูฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนให
ตรงเวลา แตงกายตามระเบียบที่วางไว ผูเรียนตองมีความรบัผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกให
รูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการ
สอบหรอืลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทกุคนตองสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน รวมทัง้สงเสรมิใหมกีารจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยูเสมอ 

   2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   (1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเรียนในการเขาช้ันเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของผูเรียนในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
   (3) ประเมินจากปริมาณการทจุริตในการทําขอสอบและแบบทดสอบตาง ๆ 
   (4) ประเมินจากความรบัผิดชอบในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 
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 2.2 ความรู 

   2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

   (1) มีความรูความเขาใจหลกัการของสาขาวิชา ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัต ิ
   (2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
   (3) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการวิเคราะหและ
ประยุกตแกไขปญหาดวยวิธีการและเครื่องมือทีเ่หมาะสมในงานจรงิได 

   2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรอืเชิญผูเชี่ยวชาญที่มปีระสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกภาคปฏิบัติในเรือฝกและเรือกลเดินทะเล 

   2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของผูเรยีนในดานตาง ๆ คือ 
   (1) การทดสอบยอย 
   (2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
   (3) ประเมินจากรายงานทีผู่เรียนจัดทํา 
   (4) ประเมินจากโครงงานที่ผูเรียนนําเสนอ 
   (5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (6) ประเมินจากรายวิชาฝกงานหรือฝกประสบการณ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

   2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1) มีความสามารถ จินตนาการ และความยืดหยุนในการบูรณาการ 
องคความรูทีเ่กี่ยวของเพื่อวิเคราะหปญหาและสถานการณ และสามารถนําความรูไปประยกุตแกไข
ปญหาในสถานการณจรงิไดอยางเหมาะสม มปีระสิทธิภาพ 
   (2) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

   2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1) การเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคต้ังแตเริ่มเขา
ศึกษา โดยเริ่มตนจากปญหาทีง่าย และเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสม  
และสอดคลองกับรายวิชา 
   (2) จัดการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณ
จําลอง 
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   (3) มีการฝกภาคปฏิบัตจิรงิในเรอืกลเดินทะเล เพื่อเรียนรูวิธีการแกปญหา
จากสถานการณจริง 

   2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ประเมินตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏิบัตขิองผูเรียน เชน ประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน ประเมนิจากรายงานการฝกภาคปฏิบัติกบัเรอืกลเดินทะเล และการ
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรอืสมัภาษณ เปนตน 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) สามารถสื่อสารกบักลุมคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
   (2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรูทั้งของตนเอง 
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
   (3) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรบัผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกบัผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 
   (4) สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางด ี

   2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหผูเรียนเรียนรูแบบรวมมอื ฝกการทํางาน
เปนกลุมตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรบัผิดชอบตอตนเองและสงัคม การมีมนุษยสมัพันธ การ
เขาใจในวัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ 

   2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนในการนําเสนอรายงาน
กลุมในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกจิกรรมตาง ๆ 
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 2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   (1) มีทักษะการใชภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการอธิบาย
หลักการและวิเคราะหสถานการณ ตลอดจนการสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย สามารถนําไปประยกุตใชไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

   2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห 
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรยีนรูดวยการวิเคราะห 
และแกไขปญหาในหลากหลายสถานการณ โดยใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เปนเครื่องมือ 

   2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย ตอบคําถาม
กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอในช้ันเรียน 

 
 2.6 ทักษะพิสัย 

   2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
    (1) มีทักษะการเดินเรือ 
   2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรยีนรูดวยการวิเคราะห 
และแกไขปญหาในหลากหลายสถานการณ โดยใชคอมพิวเตอร การฝกทกัษะรางกาย และลงเรือ 
   2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
  (1) ประเมินจากการฝกและรายงาน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลผูเรียน 

 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน 

 ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับคะแนน และแบบไมมีคาระดับคะแนน ดังนี้ 
 1.1 การใหคะแนนแบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D 
และ F ซึ่งคิดเปนคาระดบัคะแนน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ 
 1.2 การใหคะแนนแบบไมมีคาระดับคะแนน ในบางรายวิชา เชน การฝกภาคปฏิบัตทิาง
ทะเล จะใหคะแนนเปน Satisfy (S) ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ Unsatisfy (U)  
ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ Incomplete (I) หมายถึง ไมสมบูรณ 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

 2.1 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชาวา สอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
 2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานทีป่ระชุมของกลุมวิชาการที่กํากับดูแล
รายวิชานั้น กอนประกาศผลสอบ 
 2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลวา ผูเรียนปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐานหรือไม 
 2.4 ตรวจสอบจากรายงานในแตละรายวิชา 

 

3.  เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามประกาศของศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยมีหลักเกณฑการ
ใหปริญญา ดังนี้ 
 3.1 ปริญญาบัณฑิต ผูเรียนผูมสีิทธิไดรบัปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต ครบ
ตามหลกัสูตร และไดคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
 3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ผูเรียนผูมีสทิธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25  
ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ผูเรียนผูมีสิทธิไดรบัปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึง่ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต 3.60  
ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 รายละเอียดของประกาศหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา การรับปริญญา และการใหปรญิญา
ตามหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ดูจากภาคผนวก 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนเิทศอาจารยใหมใหรูจักศูนยฝกพาณิชยนาวี เขาใจวัตถุประสงค 
และเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความรูทางวิชาชีพ โดยจัด 
อาจารยทีม่ีประสบการณเพือ่ใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม 
 1.2 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของศูนยฝกพาณิชยนาวี และเรื่องของ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีตองดําเนินการ และสิ่งทีอ่าจารยทุกคนตองปฏิบัต ิ
 1.3 มีการแนะนําอาจารยพเิศษใหเขาใจเกี่ยวกบัวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจน
รายละเอียดของรายวิชาที่รับผิดชอบสอน พรอมทัง้มอบเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

 

2.  การพัฒนาความรู และทักษะใหแกคณาจารย 

 การดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   (1) ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีหลักสูตรอบรมสําหรบัอาจารยที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 
โดยทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตรวิชาครูตามที่กําหนดในอนุสัญญา STCW ซึ่งมีเนือ้หาเกี่ยวกับการ
สอนทั่วไป และการวัดประเมินผล ซึ่งอาจารยใหมทุกคน ตองผานการอบรมภายใน 1 ป 
   (2) อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกบัการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่
อิงพัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรยีนการสอน การใช และผลิตสือ่การสอน 
โดยตองอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

   (1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรม หรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการ
อื่น ๆ เชน ความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรูดานการวิจัย เปนตน 
   (2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึ้น 
   (3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย ทัง้การวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน และศูนยฝกพาณิชยนาวี 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 การบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรบัผิดชอบ โดยมี
หัวหนากลุมวิชาการเปนผูกํากับดูแล และคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทําการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกบัผูบรหิารของ
กลุมวิชาการและอาจารยผูสอน ติดตาม และรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรงุและพฒันา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

   การดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารสถานที่ที่มีอยูของศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบดําเนินการและงบลงทุนจะขอรบั
การสนบัสนุนจากรัฐบาล และจากเงินรายไดจากการจัดการศึกษาของศูนยฝกพาณิชยนาวี 

 2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดิม 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีความพรอมดานหนังสือตําราในวิชาชีพเฉพาะทางพาณิชยนาวี 
นอกจากนี้ยงัมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และการ
สืบคนผานฐานขอมูล โดยมหีองสมุดเปนผูใหบรกิาร รวมทัง้หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกบัหองสมุดในการจัดซือ้หนงัสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหแก
อาจารย และผูเรียนไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมสีวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสอื ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน 
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชญิมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สําหรับใหหองสมุดจัดซื้อหนังสือดวย 
   ในสวนของการเรียนการสอนในรายวิชาชีพเฉพาะ ศูนยฝกพาณิชยนาวีไดจัดเตรียม
หองเครื่องมือฝกจําลอง เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบตัิการแบบเสมือนจรงิในรูปแบบสถานการณ
ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทกัษะ ความรูความเขาใจ และความชํานาญมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ศูนยฝก
พาณิชยนาวียังจัดใหมีสือ่การสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลตมิีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน โดยการประสานงานกับ
งานโสตทัศนปูกรณของศูนยฝกพาณิชยนาวี 
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 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   มีเจาหนาทีป่ระจําหองสมุด ทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนงัสอื ตํารา อยาง
สม่ําเสมอ และประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพือ่เขาหองสมุด นอกจากนั้น เจาหนาที่
โสตทัศนูปกรณยังตองประเมินความพอเพียง และความตองการในการใชสื่อทัศนปูกรณสําหรับการสอน
ของคณาจารย เพื่อจัดหาใหพรอมตอการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ 

 

3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม 

   มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลกัเกณฑของทางราชการ โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวฒุิการศึกษาระดับปรญิญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิและองคการทะเล
ระหวางประเทศกําหนด 

 3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

   สําหรับอาจารยพเิศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณ
ตรงจากการปฏิบัติในวิชาชีพเฉพาะใหกบัผูเรียน ดงันั้น ศูนยฝกพาณิชยนาวีจึงกําหนดนโยบายวา  
อยางนอยรอยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย
อยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง และอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทัง้รายวิชาหรอืบางสวน จะตองเปนผูมี
ประสบการณตรงในระดบันายประจําเรอื หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปรญิญาโท 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปรญิญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

   บุคลากรตองเขาใจโครงสราง และธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการ
ใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งอยางนอยรอยละ 25 จําเปนตองไดรับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
   กรณีที่บุคลากรไดรับการบรรจุในตําแหนงนักวิจัย นอกจากจะทําหนาทีส่นับสนุนการ
วิจัยแลว ยังตองทําวิจัยรวมกบัคณาจารยดวย 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนําผูเรียน 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกผูเรียน 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกผูเรียนทุกคน โดย
ผูเรียนที่มปีญหาในการเรียนสามารถปรกึษากับอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการได  ทั้งนี้ อาจารยที่ไดรับ
การแตงตั้งทุกคน ตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหผูเรียนเขาปรึกษาได รวมทัง้ตอง
กําหนดเวลาพบปะแบบกลุมพรอมกันอยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา 

 5.2 การอุทธรณของผูเรียน 

   กรณีทีผู่เรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจ่ะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  
ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีกําหนด 

 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพฒันา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสของประเทศ ใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ  ดังนั้น จึงยังมีความตองการบุคลากรประจําเรือกลเดินทะเลจํานวนมาก เพื่อเปนกลไกสําคัญ
ในการสนบัสนุนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคาทางทะเลระหวาง
ประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 อยางไรก็ตาม ศูนยฝกพาณิชยนาวีตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมือ่จบหลักสูตร 
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการใหมาก
ที่สุด 

 ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพงึพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 3.51 จากระดบั 5 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลกัสูตร 

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคลองกบัมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

      

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทกุรายวิชา 

      

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

      

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

      

7. มีการพฒันาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปที่แลว   

      

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนเิทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

      

9. อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ   
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ครั้ง 
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

      

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

12. ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

13. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชา
บังคับ  ไมนอยกวารอยละ 25 

      

 รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 7 10 11 11 12 13 

 ตัวบงชี้บังคับ (ขอ) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 6 8 9 9 10 11 

 



 46 

หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

   กระบวนการทีจ่ะใชในการประเมิน และปรับปรงุยทุธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พจิารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ 
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
การอภิปรายโตตอบจากผูเรียน การตอบคําถามของผูเรียนในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมลูจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบือ้งตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรอืไม หากวิธีการที่ใช  
ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมกีารปรบัเปลี่ยนวธิีการสอน 
   การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
ในเนื้อหาที่ไดสอนไปหรือไม หากพบวามปีญหา ก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียน 
การสอนในโอกาสตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

   ใหผูเรียนไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทกุดาน ทั้งดานทักษะ กลยุทธ
การสอน และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากผูเรียน และบัณฑิต 

   ดําเนินการประเมินจากผูเรียนโดยพิจารณาจากรายงานผลการฝกภาคปฏิบัตทิางทะเล 
และอาจารยสามารถประเมินโดยสอบประมวลความรูจากผูเรียนเปนรายบุคคล 

 2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 

   ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือจากขอมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 2.3 ประเมินจากผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ 

   ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการที่ผูเรียนไปฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 
หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยงัผูใชบัณฑิต 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ะบุ
รายละเอียดในหมวดที่ 7 

 

4.  การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 

 จากการรวบรวมขอมลูในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทัง้ใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถทีจ่ะดําเนินการปรบัปรุงรายวิชา
นั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรบัปรุงยอย ในการปรบัปรุงยอยนั้นควรทําตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง 
สําหรับการปรับปรงุทั้งหลักสูตรนั้น จะกระทําทกุ 5 ป  ทั้งนี้ เพือ่ใหหลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคลองกบัความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

หมายเลข  1 คําอธบิายรายวิชา 

หมายเลข  2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา 

หมายเลข  3 การวิพากษหลกัสตูร (คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน

ปรบัปรุงหลกัสูตรใหม (ระดับปรญิญาตรี) พ.ศ.2555) 

หมายเลข  4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลกัสูตร 

หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการ

เดนิเรอื กบั IMO Model Course 

หมายเลข 6 การฝกภาคปฏบิัติทางทะเล/การฝกอบรมหลักสตูรเสริม

ประสบการณวิชาชีพ 

หมายเลข 7 ประกาศศูนยฝกพาณิชยนาวี เรื่อง หลักเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา การขอรบัปริญญา และการใหปรญิญาตามหลักสูตร

ระดบัปรญิญาตร ี

 

 


