ปฏิทินการศึกษา
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี กรมเจ้ำท่ำ

โดย...คณะทำงำนจัดทำปฏิทินกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561

สารบัญ
หน้า
กำหนดกำรสำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561

1

กำหนดกำรสำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561

3

กำหนดกำรสำหรับอำจำรย์ผู้สอน ปีกำรศึกษำ 2561

4

กำหนดกำรฝึกอบรมสำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ปีกำรศึกษำ 2561

6

กำหนดกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ปีกำรศึกษำ 2561

7

กำหนดกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเลกับเรือฝึกของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ปีกำรศึกษำ 2561

9

กำหนดกำรรำยงำนตัวกลับของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์เพื่อเข้ำรับกำรประเมินกำรฝึกภำคปฏิบัติ
ทำงทะเลกับเรือเดินทะเล ปีกำรศึกษำ 2561

10

กำหนดกำรกิจกรรมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015
ปีกำรศึกษำ 2561

11

อักษรย่อที่ปรำกฏในปฏิทินกำรศึกษำ

12

คำสั่งศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ที่ 38/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำปฏิทินกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการสาหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กรกฎาคม 2561
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 –
- โครงการปรับพื้นฐานวิชาการ นดร. เข้าใหม่
- วท.
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
- กิจกรรมปรับบุคลิกภาพ นดร. เข้าใหม่
- กน.
- กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- กิจกรรมเจริญจิตชีวิตเบิกบาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พน.(บท.)
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิงหาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พน.(บท.)
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 –
นดร. ชั้นปีที่ 2–4 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561
บศ.(ทว.)
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
ผ่านระบบบริการการศึกษา http://regist.mmtc.ac.th
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศ นดร. ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวเข้าหอพัก
กน.
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
นดร. ชั้นปีที่ 2–4 รายงานตัวเข้าหอพัก
กน.
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน.
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 –
- นดร. ลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนรายวิชา/ยื่นคาร้องขอลาพัก - อ.ที่ปรึกษา/บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
การเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- นดร. ลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบตั ิทางทะเลกับเรือเดินทะเล
- อ.ที่ปรึกษา/บศ.(ทว.)
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 –
นดร. ชาระค่าลงทะเบียนเรียน
บศ.(ทว.)/กง.
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
(เฉพาะ นดร. รหัส 60 ชาระค่าลงทะเบียนเรียนได้ถึงวันอาทิตย์ที่
16 กันยายน 2561)
กันยายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ช่วงเช้า กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
- พน.(บท.)
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน)
2560
ช่วงบ่าย กิจกรรมพิธไี หว้ครูและประดับเครื่องหมายประจาชั้นปี ปีการศึกษา
- กน.
2561
ตุลาคม 2561
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 –
นดร. ทุกชั้นปี สอบกลางภาค (อ.ผู้สอนจัดสอบเอง)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
พน.(บท.)
อดุลยเดช
พฤศจิกายน 2561
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 –
นดร. ทุกชั้นปี กรอกแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์
บศ.(ทว.)/มศ.
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
http://regist.mmtc.ac.th
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 –
นดร. ของดเรียนรายวิชา (ได้สญ
ั ลักษณ์ W ใน Transcript)
อ.ที่ปรึกษา/บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- กิจกรรมวันสถาปนาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี
- พน.(บท.)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร - พน.(บท.)
มหาภูมิพลอดุลยเดช (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)
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กาหนดการ
ธันวาคม 2561
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 –
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 –
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 –
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
หมายเหตุ :

รายละเอียดกิจกรรม
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2561
- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561

- นดร. รหัส 58 (วท.บ.), รหัส 59 (วท.บ., วศ.บ.) และรหัส 61 (วท.บ.,
วศ.บ.) ลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561
(อ่านรายละเอียดกาหนดการฝึกอบรม หน้า 6)
ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
นดร. รหัส 58 (วท.บ.), รหัส 59 (วท.บ., วศ.บ.) และรหัส 61 (วท.บ., วศ.บ.)
ฝึกอบรมหลักสูตรประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตามที่ลงทะเบียนไว้
โครงการปัจฉิมนิเทศ นดร. ชั้นปีที่ 4

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้
นดร.
- กฝ./บศ.(ทว.)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน.
กฝ./บศ.(ทว.)
บศ.(พส.)/ดร./ชก.

1. ถ้าตารางสอนตรงกับวันหยุด อาจารย์ผู้สอนสามารถนัดสอนชดเชยเพื่อให้ครบเนื้อหาการสอน แต่ไม่เกิน 16 ครั้ง : ห้อง :
ภาคการศึกษา โดยกรอกใบขออนุมัติสอนชดเชย/สอนชดเชยในวันหยุดราชการ ที่ห้องกลุ่มวิชาการต่าง ๆ ก่อนวันสอนชดเชย
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. กาหนดการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 7–8
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการสาหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
มกราคม 2562
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 –
นดร. ทุกชั้นปีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561
บศ.(ทว.)/อ.ที่ปรึกษา
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
ผ่านระบบบริการการศึกษา http://regist.mmtc.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
นดร. ชั้นปีที่ 1–3 รายงานตัวเข้าหอพัก
กน.
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน.
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 –
- อ.ที่ปรึกษา/บศ.(ทว.)
- นดร. ลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนรายวิชา/ยื่นคาร้องขอลาพัก
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
การเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561
- อ.ที่ปรึกษา/บศ.(ทว.)
- นดร. ลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือเดินทะเล
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 –
นดร. ชาระค่าลงทะเบียนเรียน
บศ.(ทว.)/กง.
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 –
นดร. ทุกชั้นปี สอบกลางภาค (อ.ผู้สอนจัดสอบเอง)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
กิจกรรมกีฬาสีสี่สมอ
กน.
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน)
เมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 –
นดร. ทุกชั้นปี กรอกแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์
บศ.(ทว.)/มศ.
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
http://regist.mmtc.ac.th
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 –
นดร. ของดเรียนรายวิชา (ได้สญ
ั ลักษณ์ W ใน Transcript)
อ.ที่ปรึกษา/บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 วท./ดร./ชก./กน./
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ติดตามข่าวทางเว็บไซต์
บศ.(ทว.)
http://service.buu.ac.th (กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้)
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 –
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้
นดร.
- กฝ./บศ.(ทว.)
- นดร. รหัส 58 (วศ.บ.) และรหัส 59 (วท.บ., วศ.บ.) ลงทะเบียนหลักสูตร
ฝึกอบรม ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่านรายละเอียดกาหนดการ
ฝึกอบรม หน้า 6)
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน.
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 –
นดร. รหัส 58 (วศ.บ.) และรหัส 59 (วท.บ., วศ.บ.) ฝึกอบรมหลักสูตร ประจา - กฝ./บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามที่ลงทะเบียนไว้
หมายเหตุ :

1. ถ้าตารางสอนตรงกับวันหยุด อาจารย์ผู้สอนสามารถนัดสอนชดเชยเพื่อให้ครบเนื้อหาการสอน แต่ไม่เกิน 16 ครั้ง : ห้อง :
ภาคการศึกษา โดยกรอกใบขออนุมัติสอนชดเชย/สอนชดเชยในวันหยุดราชการ ที่ห้องกลุ่มวิชาการต่าง ๆ ก่อนวันสอนชดเชย
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. กาหนดการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 7–8
3. กาหนดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการสาหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2561
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./มศ./รฝ./กน./บท.
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางสอน ผ่านระบบบริการการศึกษา
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
http://regist.mmtc.ac.th
บศ.
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน.
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 –
อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
รายวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ช่วงเช้า กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
- พน.(บท.)
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน)
2560
ช่วงบ่าย กิจกรรมพิธไี หว้ครูและประดับเครื่องหมายประจาชั้นปี ปีการศึกษา
- กน.
2561
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 –
นดร. ทุกชั้นปี สอบกลางภาค (อ.ผู้สอนจัดสอบเอง)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 –
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
- อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค พร้อมคาตอบมาตรฐาน ประจา
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- อ.ผู้สอน/บศ.(ทว.)
- อ.ผู้สอนส่งรายชื่อ นดร. หมดสิทธิส์ อบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 –
นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้
นดร.
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
- ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
บศ.(ทว.)/กน.
- อาจารย์ผู้สอนดูสรุปผลการประเมินโดยนักเรียน ผ่านเว็บไซต์
http://regist.mmtc.ac.th
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ (Grade) ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
- วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ประจา - อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขค่าระดับขั้น (I) ของภาคการศึกษาที่
บศ.(ทว.)
1/2561

~ 5/12 ~

กาหนดการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบวันเวลาสอน ผ่านระบบบริการการศึกษา
http://regist.mmtc.ac.th
ประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 –
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 –
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน)
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 –
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน
รายวิชา
นดร. ทุกชั้นปี สอบกลางภาค (อ.ผู้สอนจัดสอบเอง)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 –
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
มิถุนายน – กรกฎาคม 2562
หมายเหตุ :

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./มศ./รฝ./กน./บท.
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน.
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.

กิจกรรมกีฬาสีสี่สมอ

กน.

- อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค พร้อมคาตอบมาตรฐาน ประจา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
- อ.ผู้สอนส่งรายชื่อ นดร. หมดสิทธิส์ อบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2561
นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.

- ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
- อาจารย์ผู้สอนดูสรุปผลการประเมินโดยนักเรียน ผ่านเว็บไซต์
http://regist.mmtc.ac.th
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ (Grade) ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ประจา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขค่าระดับขั้น (I) ของภาคการศึกษาที่
2/2561
กาหนดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี

- อ.ผู้สอน/บศ.(ทว.)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้
นดร.
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน.
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก.
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)

1. ถ้าตารางสอนตรงกับวันหยุด อาจารย์ผู้สอนสามารถนัดสอนชดเชยเพื่อให้ครบเนื้อหาการสอน แต่ไม่เกิน 16 ครั้ง : ห้อง :
ภาคการศึกษา โดยกรอกใบขออนุมัติสอนชดเชย/สอนชดเชยในวันหยุดราชการ ที่ห้องกลุ่มวิชาการต่าง ๆ ก่อนวันสอนชดเชย
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. อาจารย์ผสู้ อนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอนรายวิชาที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการต่าง ๆ ภายใน 2 สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษานัน้ ๆ
3. อาจารย์ผสู้ อนส่งผลการสอบ (Grade) ที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการต่าง ๆ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันทีส่ อบรายวิชานั้น
4. อาจารย์ผสู้ อนส่งรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการต่าง ๆ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่
ส่งผลการสอบ (Grade)
5. กาหนดการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 7–8
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการฝึกอบรมสาหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2561
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 –
ลงทะเบียนฝึกอบรม
กฝ./บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
นดร. รหัส 58 (วท.บ.)
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาเรือ (Security training for
seafarers with Designated Security Duties)
นดร. รหัส 59 (วท.บ. และ วศ.บ)
- การดับไฟชั้นสูง (Advanced Training in Fire Fighting)
นดร. รหัส 61 (วท.บ. และ วศ.บ.)
- การป้องกันและดับไฟ (Fire Prevention and Fire Fighting)
- การดารงชีพในทะเล (Personal Survival Techniques)
- ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Personal
Safety and Social Responsibilities)
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Elementary First Aid)
- พื้นฐานมาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness
Training for All Seafarers)
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 –
นดร. รหัส 58 (วท.บ.), รหัส 59 (วท.บ., วศ.บ.) และรหัส 61 (วท.บ., วศ.บ.) กฝ./บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
ฝึกอบรมหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตามที่ลงทะเบียนไว้
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 –
ลงทะเบียนฝึกอบรม
กฝ./บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
นดร. รหัส 58 (วศ.บ.)
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาเรือ (Security training for
seafarers with Designated Security Duties)
นดร. รหัส 59 (วท.บ.)
- การเดินเรือด้วยเรดาห์ระดับปฏิบตั ิการ (Radar Navigation, Radar
Plotting and use of ARPA : Operational Level)
- การปฐมพยาบาลในเรือ (Medical First Aid)
- เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (Proficiency in
Survival Craft and Rescue Boats (other than Fast Rescue
Boats)
นดร.รหัส 59 (วศ.บ.)
- การปฐมพยาบาลในเรือ (Medical First Aid)
- เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (Proficiency in
Survival Craft and Rescue Boats (other than Fast Rescue
Boats)
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 –
นดร. รหัส 58 (วศ.บ.) และรหัส 59 (วท.บ., วศ.บ.) ฝึกอบรมหลักสูตร ประจา กฝ./บศ.(ทว.)
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามที่ลงทะเบียนไว้
หมายเหตุ :

ให้ นดร. ติดต่อลงทะเบียนที่กลุ่มฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันทาการ
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2561
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม –
- โครงการปรับพื้นฐานวิชาการ นดร. เข้าใหม่
- วท.
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
- กิจกรรมปรับบุคลิกภาพ นดร. เข้าใหม่
- กน.
- กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- กิจกรรมเจริญจิตชีวิตเบิกบาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พน.(บท.)
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พน.(บท.)
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศ นดร. ชั้นปีที่ 1
กน.
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 –
- โครงการพัฒนาภาวะผู้นานักเรียน (เข้ายาม)
กน.
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
- โครงการสี่สมอขออาสา
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
- กิจกรรมทาบุญหอพักและบายศรีสู่ขวัญ นดร. ชั้นปีที่ 1
กน.
- กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟหอพัก
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรม
กน.
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ช่วงเช้า กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
- พน.(บท.)
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน)
ปีการศึกษา 2560
ช่วงบ่าย กิจกรรมพิธไี หว้ครูและประดับเครือ่ งหมายประจาชั้นปี
- กน.
ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
พน.(บท.)
อดุลยเดช
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมสานสัมพันธ์พาณิชย์นาวี
กน.
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 –
กิจกรรมค่ายอาสาห่มผ้าให้น้อง
กน.
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมเลือกตั้งคณะนักเรียนปกครอง
กน.
วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมแข่งขันกีฬา Maritime Game
กน.
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมนักเรียนเดินเรือพาณิชย์รกั ษ์น้า
กน.
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- กิจกรรมวันสถาปนาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี
- พน.(บท.)
- กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร - พน.(บท.)
มหาภูมิพลอดุลยเดช (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)
- กิจกรรมรวมพลคนพาณิชย์นาวีส่งพี่ลงเรือ (Bye ‘Nior)
- กน.

~ 8/12 ~

กาหนดการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
มกราคม 2562
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 –
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 –
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน)
พฤษภาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (สถาบันเฉพาะทาง)
- โครงการล้านเล่าชาวเรือ
- โครงการธรรมสวนะ ณ พน.
กิจกรรมอบรมนักเรียนปกครอง ประจาปีการศึกษา 2561–2562

กน.
กน.

กิจกรรมรับแหวนรุ่นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และประดับเครื่องหมาย
นักเรียนปกครอง
กิจกรรมงานราตรีสสี่ มอ
กิจกรรมกีฬาสีสี่สมอ

กน.

กน.

กน.
กน.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 วท./ดร./ชก./กน./
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ติดตามข่าวทางเว็บไซต์
บศ.(ทว.)
http://service.buu.ac.th (กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้)
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
- นดร. ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน.
รฝ./บศ.(ทว.)
จานวนประมาณ 25 วัน
- นดร. ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน.
จานวนประมาณ 25 วัน
- นดร. ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน.
จานวนประมาณ 25 วัน
หมายเหตุ :

1. กาหนดการฝึกภาคปฏิบตั ิทางทะเลกับเรือฝึก พน. ให้เป็นไปตามประกาศของกลุม่ เรือฝึก
2. ก่อน นดร. ไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน. จะต้องเตรียม Training record book ทั้งหลักสูตร วท.บ. และ วศ.บ.
ให้พร้อมก่อนลงเรือ
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการรายงานตัวกลับของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
เพื่อเข้ารับการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือเดินทะเล ปีการศึกษา 2561
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
กาหนดการ
ทุกวันเวลาราชการ

ทุกวันเวลาราชการ

ทุกวันเวลาราชการ

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
หมายเหตุ :

**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร วท.บ.
หลักสูตร วศ.บ.
นดร. ติดต่อกลุม่ บริการการศึกษา (งานทะเบียนและวัดผล)
บศ.(ทว.)/กง.
- ยื่นคาร้องรับรายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบตั ิทางทะเลฯ
และเอกสารประกอบ ตามแบบตรวจสอบที่กาหนด
- ยื่นคาร้องและชาระค่าลงทะเบียนขอสาเร็จการศึกษา
นดร. ติดต่อกลุม่ วิชาการเดินเรือ
นดร. ติดต่อกลุม่ วิชาการช่างกลเรือ คณะกรรมการ
- ลงชื่อรายงานตัวกลับจากการฝึก - ลงชื่อรายงานตัวกลับจากการฝึก ประเมินผลฯ
ภาคปฏิบตั ิทางทะเลฯ
ภาคปฏิบตั ิทางทะเลฯ
- ส่งแบบรับรายงานตัวกลับจาก
- ส่งแบบรับรายงานตัวกลับจาก
การฝึกภาคปฏิบตั ิทางทะเลฯ
การฝึกภาคปฏิบตั ิทางทะเลฯ
ที่ผ่านการตรวจสอบจากกลุม่
ที่ผ่านการตรวจสอบจากกลุม่
บริการการศึกษาแล้ว
บริการการศึกษาแล้ว
- ส่ง Training record book ของ - ส่ง Training record book ของ
กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
- ลงชื่อรับทราบหัวข้อและกาหนด
ส่งรายงาน/งานมอบ
นัดหมายกาหนดการสอบสัมภาษณ์ นดร. ส่งรายงาน/งานมอบ ทีก่ ลุม่
คณะกรรมการ
วิชาการช่างกลเรือ
ประเมินผลฯ
- กรณีทผี่ า่ น นัดหมายกาหนดการ
สอบสัมภาษณ์
- กรณีที่ไม่ผ่าน แก้ไขข้อบกพร่อง
- นดร. สอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการ
- ประกาศผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลฯของ นดร.
ประเมินผลฯ
- นดร. ที่ไม่ผ่านการประเมินผล เข้ารายงานตัวที่กลุม่ วิชาการในวันที่
กาหนด เพื่อฟังคาชี้แจงและทาการแก้ไขข้อบกพร่อง
แจ้งผลการประเมินฯ ให้กลุ่มบริการการศึกษา เพื่อขออนุมัตสิ าเร็จ
ดร./ชก./บศ.(ทว.)
การศึกษา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
บศ.(ทว.)/ดร./ชก.

1. นดร. หลักสูตรก่อนปี 2555 รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือเดินทะเล ที่กลุม่ กิจการและสวัสดิภาพนักเรียน
2. นดร. หลักสูตรตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือเดินทะเล ที่กลุม่ บริการการศึกษา
(งานทะเบียนและวัดผล)
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการกิจกรรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ปีการศึกษา 2561
* ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
สิงหาคม – กันยายน 2561
กลุ่ม/ฝ่ายจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มศ./พน.
ภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561
(ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษา)
ตุลาคม 2561
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจาปีการศึกษา 2560 - มศ./คตน.
- ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 1 โดย GLOBAL UKAS
- ผู้แทนฝ่ายบริหาร
คุณภาพ
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
- ประชุมติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ (QM Meeting) ครั้งที่ 1/2561 - ผู้แทนฝ่ายบริหาร
คุณภาพ
- จัดทา/ส่งรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
- มศ./คตน.
การศึกษา 2560 ต่อคณะกรรมการการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด
และส่ง สกอ. ผ่านระบบ CHE–QA–Online
(ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษา)
มกราคม 2562
ประชุมติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ (QM Meeting) ครั้งที่ 2/2561
ผู้แทนฝ่ายบริหาร
คุณภาพ
กุมภาพันธ์ 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา พน. ครัง้ ที่ 11 มศ.
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรูต้ ามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. สมศ. และระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
มีนาคม 2562
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา มศ./คอน.
2561
เมษายน 2562
- ประชุมติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ (QM Meeting) ครั้งที่ 3/2561 ผู้แทนฝ่ายบริหาร
- ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit for ISO
คุณภาพ
9001:2015)
กรกฎาคม 2562
ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจาปี
ผู้แทนฝ่ายบริหาร
การศึกษา 2561
คุณภาพ
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ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
อักษรย่อที่ปรากฏในปฏิทินการศึกษา
อักษรย่อ
พน.
นดร.
วท.บ.
วศ.บ.
กน.
กฝ.
ชก.
ดร.
บท.
บศ.
มศ.
รฝ.
วท.
ทว.
พส.
กง.
อ.ผู้สอน
อ.ที่ปรึกษา
คตน.
คอน.

หมายถึง
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเดินเรือ)
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)
กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน
กลุ่มฝึกอบรม
กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ
กลุ่มวิชาการเดินเรือ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริการการศึกษา
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มเรือฝึก
กลุ่มวิชาการทั่วไป
งานทะเบียนและวัดผล
งานพิธีการและสารนิเทศ
งานการเงิน
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
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