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ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2562 
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม –  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

- โครงการปรับพื้นฐานวิชาการ นดร. เข้าใหม่ 
- โครงการปรับบุคลิกภาพ นดร. เขา้ใหม่ 

- กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย 
- กิจกรรม Know your ship 
- กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- กิจกรรมเจรญิจิตชีวิตเบิกบาน 
- กิจกรรมบายศรสีู่ขวัญ นดร. เข้าใหม ่

- วท. 
- กน. 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (วันท่ี 28 กรกฎาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

สิงหาคม 2562 
สิงหาคม–กันยายน 2562 กลุ่ม/ฝ่ายจดัส่งเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดบัสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
(ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษา) 

มศ./ทุกหน่วยงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (วันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 –  
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

นดร. ช้ันปีที่ 2–4 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562  
ผ่านระบบบริการการศึกษา http://regist.mmtc.ac.th  

บศ.(ทว.) 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 - ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย ์
 
 

- อาจารยผ์ู้สอนตรวจสอบตารางสอน ผ่านระบบบริการการศึกษา 
http://regist.mmtc.ac.th 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./
ชก./บศ./มศ./รฝ./กน./
บท. 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./
ชก./บศ. 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศ นดร. ช้ันปีท่ี 1 กน. 
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./

บศ.(ทว.)/กน. 
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

โครงการพัฒนาภาวะผู้น านักเรียน (เข้ายาม) กน. 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 

โครงการสี่สมอขออาสา กน. 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 

- นดร. ลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนรายวิชาผ่านระบบบรกิาร
การศึกษา http://regist.mmtc.ac.th 

- ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
- นดร. ลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบตัิทางทะเลกับเรือเดินทะเล 
- อาจารยผ์ู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน

รายวิชา 

- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 - โครงการท าบุญหอพัก 
- โครงการฝึกซ้อมหนไีฟหอพกั 

- กน. 
- กน. 

  

http://regist.mmtc.ac.th/
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ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

กันยายน 2562 
กันยายน 2562 ประชุมคณะท างานช้ีบ่งความเสี่ยงและโอกาสของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  

ครั้งท่ี 2/2561 
มศ. 

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 –  
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 

นดร. พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินผ่านระบบบริการการศึกษา และช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

บศ.(ทว.)/กง. 

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โครงการปลูกป่าชายเลนและทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรม กน. 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน) 

ช่วงเช้า โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 
ช่วงบ่าย โครงการพิธีไหว้ครูและประดับเครือ่งหมายประจ าช้ันปี  
ปีการศึกษา 2562 

- พน.(บท.)/ 
คณะกรรมการฯ 
- กน. 

ตุลาคม 2562 
ตุลาคม 2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สป.อว.) ประจ าปีการศึกษา 2561

ทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบนั 
มศ./คตน. 

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 โครงการสานสมัพันธ์พาณิชย์นาวี กน. 
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 

อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 โครงการน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตลุาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 –  
วันอาทิตย์ที ่27 ตุลาคม 2562 

นดร. สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้ 
นดร. 

พฤศจิกายน 2562 
พฤศจิกายน 2562 - ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management Review ครั้งท่ี 2/2561 

 
- จัดท า/ส่งรายงานการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2561 ต่อคณะกรรมการการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด  
และส่ง สป.อว. ผ่านระบบ CHE-QA-Online (ภายใน 120 วัน หลังจาก
สิ้นปีการศึกษา) 

- มศ./ผู้แทนฝ่ายบรหิาร
คุณภาพ 
- มศ. 

วันอาทิตย์ที ่3 พฤศจิกายน 2562 โครงการแข่งขันกีฬา Maritime Game กน. 
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 –  
วันอาทิตย์ที ่10 พฤศจิกายน 2562 

โครงการค่ายอาสาห่มผา้ให้น้อง กน. 

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โครงการนักเรียนเดินเรือพาณิชยร์กัษ์น้ า กน. 
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โครงการสุภาพบรุุษนักเดินเรือ วท./กน. 
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 –  
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

- อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

- อ.ผู้สอนส่งรายชื่อ นดร. หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 
- นดร. ของดเรยีนรายวิชา (ได้สญัลกัษณ์ W ใน Transcript) 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 
- อ.ผู้สอน/บศ.(ทว.) 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 

วันจันทร์ที ่18 พฤศจิกายน 2562 –  
วันอาทิตย์ที ่15 ธันวาคม 2562 

นดร. ทุกช้ันปี กรอกแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนผา่นเว็บไซต์  
http://regist.mmtc.ac.th 

บศ.(ทว.)/มศ. 

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โครงการเลือกตั้งคณะนักเรียนปกครอง กน. 
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ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - โครงการวันสถาปนาศูนยฝ์ึกพาณชิย์นาวีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี 
(วันท่ี 1 ธันวาคม ของทุกปี) 

- โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
(วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) (วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี) 

- โครงการรวมพลคนพาณิชย์นาวีสง่พี่ลงเรือ (Bye ‘Nior) 

- พน.(บท.) 
- พน.(บท.) 
 
 
- กน. 

ธันวาคม 2562 
ธันวาคม 2562 ตรวจตดิตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งท่ี 2 (2nd 

Surveillance) โดย Global Group KMUTT/UKAS 
มศ. 

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 

- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 
 
- อาจารยผ์ู้สอนดสูรุปผลการประเมนิโดยนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ 

http://regist.mmtc.ac.th 
- นดร. รหสั 59 (วท.บ.), รหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) และรหสั 62 (วท.บ., 

วศ.บ.) ลงทะเบียนหลักสตูรฝึกอบรมประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการควบคุม
การสอบความรู้ นดร. 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 
- กฝ./บศ.(ทว.) 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 โครงการน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วันท่ี 19 
ธันวาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 - ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 
- วันสุดท้ายของการขอคืนสภาพ นดร. ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 
- บศ.(ทว.)/กง. 

มกราคม 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 –  
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 

นดร. รหัส 59 (วท.บ.), รหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) และรหัส 62 (วท.บ., 
วศ.บ.) ฝึกอบรมหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามที่
ลงทะเบียนไว้ 

กฝ./บศ.(ทว.) 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

โครงการปัจฉิมนิเทศ นดร. ช้ันปีท่ี 4 บศ.(พส.)/ดร./ชก. 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ (Grade) ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1/2562 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 - วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 

- วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขค่าระดบัขั้น (I) ของภาคการศึกษาที่ 
1/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

  



~ 4/19 ~ 

 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

มกราคม 2563 
มกราคม 2563 โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ (สถาบันเฉพาะทาง) กน. 
วันพฤหัสบดีที ่2 มกราคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 

นดร. ทุกช้ันปีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562  
ผ่านระบบบริการการศึกษา http://regist.mmtc.ac.th  

บศ.(ทว.)/อ.ท่ีปรึกษา 

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 - ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ 
 
- อาจารยผ์ู้สอนตรวจสอบวันเวลาสอน ผ่านระบบบริการการศึกษา 

http://regist.mmtc.ac.th 

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

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 

โครงการอบรมนักเรียนปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2562–2563 กน. 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

- นดร. ลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบยีนเพิ่ม–ถอนรายวิชาผ่านระบบบริการ
การศึกษา http://regist.mmtc.ac.th 

- ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
- นดร. ลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบัตทิางทะเลกับเรือเดินทะเล 
- อาจารย์ผูส้อนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน

รายวิชา 

- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

- โครงการล้านเล่าชาวเรือ 
- โครงการธรรมสวนะ ณ พน. 

กน. 

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ ์2563 

นดร. พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินผ่านระบบบริการการศึกษา และช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

บศ.(ทว.)/กง. 

กุมภาพันธ์ 2563 
กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคณุภาพการศึกษา พน. ครัง้ที่ 

12 เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ตามเกณฑม์าตรฐาน สป.อว. สมศ. 
และระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 

มศ. 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการรับแหวนรุ่นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และประดับเครื่องหมาย
นักเรียนปกครอง 

กน. 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 –  
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการงานราตรสีี่สมอ กน. 
มีนาคม 2563 
มีนาคม 2563 - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สป.อว.) ครั้งท่ี 1 ประจ าปี

การศึกษา 2562 
- ประชุมคณะท างานช้ีบ่งความเสี่ยงและโอกาสของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  

ครั้งท่ี 1/2562 

- มศ. 
 
- มศ. 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 

นดร. สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./บศ./
คณะกรรมการควบคุมการ
สอบความรู้ นดร. 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน) 

โครงการกีฬาสีสีส่มอ กน./คณะกรรมการฯ 

  



~ 5/19 ~ 

 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 2563 
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 

นดร. ทุกช้ันปี กรอกแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนผา่นเว็บไซต์ 
http://regist.mmtc.ac.th 

บศ.(ทว.)/มศ. 

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 –  
วันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2563 

นดร. ช้ันปีที่ 1–3 ร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อม การฝึกภาคปฏิบัติทาง
ทะเลกับเรือฝึก พน. และรับเอกสารคู่มือการฝึกภาคทางทะเลทีก่ลุ่มเรือฝึก 

รฝ. 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 โครงการวันสงกรานต์สานสายใยวิถีไทยวิถีธรรม พน.(บท.)/กน. 
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นดร. ประจ าปีการศึกษา 2562  

(ครั้งที่ 2) (นดร. รหัส 59, รหัส 61 และรหัส 62) 
กน. 

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 –  
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 

- อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

- อ.ผู้สอนส่งรายชื่อ นดร. หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 
- นดร. ของดเรยีนรายวิชา (ได้สญัลกัษณ์ W ใน Transcript) 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 
- อ.ผู้สอน/บศ.(ทว.) 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 

พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 - พิธีพระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ตดิตามข่าวทางเว็บไซต์ 
http://service.buu.ac.th (ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้) 

- ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management Review ครั้งท่ี 1/2562 

- วท./ดร./ชก./กน./ 
บศ.(ทว.) 
 
- มศ./ผู้แทนฝ่ายบรหิาร
คุณภาพ 

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 
 
 
- อาจารยผ์ู้สอนดสูรุปผลการประเมนิโดยนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ 

http://regist.mmtc.ac.th 
- นดร. รหสั 59 (วศ.บ.) และรหสั 60 (วท.บ., วศ.บ.) ลงทะเบียน

หลักสตูรฝึกอบรม ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการควบคุม
การสอบความรู้ นดร. 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 
- กฝ./บศ.(ทว.) 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 บศ.(ทว.)/ดร./ชก. 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 - ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 
- วันสุดท้ายของการขอคืนสภาพ นดร. ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 
- บศ.(ทว.)/กง. 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 –  
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 

นดร. รหัส 59 (วศ.บ.) และรหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) ฝึกอบรมหลักสูตร 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามที่ลงทะเบียนไว้ 

กฝ./บศ.(ทว.) 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โครงการน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วันท่ี 
19 พฤษภาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ (Grade) ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2562 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

มิถุนายน 2563 
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ประจ า

ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

กรกฎาคม 2563 
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขค่าระดบัขั้น (I) ของภาคการศึกษาที่ 

2/2562 
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

   



~ 6/19 ~ 

 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
พฤษภาคม–มิถุนายน 2563 ก าหนดการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศ 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

มิถุนายน–สิงหาคม 2563 - นดร. ช้ันปีท่ี 1 รหัส 62 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน.  
จ านวน 15 วัน 

- นดร. ช้ันปีท่ี 2 รหัส 61 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน. 
จ านวน 20 วัน 

- นดร. ช้ันปีท่ี 3 รหัส 60 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน. 
จ านวน 25 วัน 

รฝ./บศ.(ทว.) 

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชิน ี(วันท่ี 3 มิถุนายน ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

 
  



~ 7/19 ~ 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการส าหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

สิงหาคม 2562 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 –  
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 

นดร. ช้ันปีที่ 2–4 ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562  
ผ่านระบบบริการการศึกษา http://regist.mmtc.ac.th  

บศ.(ทว.) 

วันจันทร์ที ่19 สิงหาคม 2562 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 

- นดร. ลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบยีนเพิ่ม–ถอนรายวิชาผ่านระบบบริการ
การศึกษา http://regist.mmtc.ac.th 

- ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
- นดร. ลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบัตทิางทะเลกับเรือเดินทะเล 
- อาจารย์ผูส้อนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน

รายวิชา 

- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 –  
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 

นดร. พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินผ่านระบบบริการการศึกษา และช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

บศ.(ทว.)/กง. 

กันยายน 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน) 

ช่วงเช้า โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 
ช่วงบ่าย โครงการพิธีไหว้ครูและประดับเครือ่งหมายประจ าช้ันปี  
ปีการศึกษา 2562 

- พน.(บท.) 
 
- กน. 

ตุลาคม 2562 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 –  
วันอาทิตย์ที ่27 ตุลาคม 2562 

นดร. สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้ 
นดร. 

พฤศจิกายน 2562 
วันจันทร์ที ่18 พฤศจิกายน 2562 –  
วันอาทิตย์ที ่15 ธันวาคม 2562 

นดร. ทุกช้ันปี กรอกแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนผา่นเว็บไซต์  
http://regist.mmtc.ac.th 

บศ.(ทว.)/มศ. 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 –  
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

นดร. ของดเรยีนรายวิชา (ได้สญัลกัษณ์ W ใน Transcript) อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 

ธันวาคม 2562 
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 

- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 
 
 
- นดร. รหสั 59 (วท.บ.), รหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) และรหสั 62 (วท.บ., 

วศ.บ.) ลงทะเบียนหลักสตูรฝึกอบรมประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

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

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 - ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 
- วันสุดท้ายของการขอคืนสภาพ นดร. ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./
ชก./บศ.(ทว.)/กน. 
- บศ.(ทว.)/กง. 

  



~ 8/19 ~ 

 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

มกราคม 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 –  
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 

นดร. รหัส 59 (วท.บ.), รหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) และรหัส 62 (วท.บ., วศ.บ.) 
ฝึกอบรมหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามที่ลงทะเบียนไว ้

กฝ./บศ.(ทว.) 

 

หมายเหตุ : 1.  ก าหนดการฝึกอบรมส าหรับนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 12 
  2.  ก าหนดการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 15–16 
  



~ 9/19 ~ 

 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการส าหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

มกราคม 2563 
วันพฤหัสบดีที ่2 มกราคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 

นดร. ทุกช้ันปีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2562  
ผ่านระบบบริการการศึกษา http://regist.mmtc.ac.th  

บศ.(ทว.)/อ.ท่ีปรึกษา 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

- นดร. ลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบยีนเพิ่ม–ถอนรายวิชาผ่านระบบบริการ
การศึกษา http://regist.mmtc.ac.th 

- ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
- นดร. ลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบัตทิางทะเลกับเรือเดินทะเล 
- อาจารย์ผูส้อนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน

รายวิชา 

- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ ์2563 

นดร. พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินผ่านระบบบริการการศึกษา และช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

บศ.(ทว.)/กง. 

มีนาคม 2563 
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 

นดร. สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้ 
นดร. 

เมษายน 2563 
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 

นดร. ทุกช้ันปี กรอกแบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนผา่นเว็บไซต์ 
http://regist.mmtc.ac.th 

บศ.(ทว.)/มศ. 

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 –  
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 

นดร. ของดเรยีนรายวิชา (ได้สญัลกัษณ์ W ใน Transcript) อ.ท่ีปรึกษา/บศ.(ทว.) 

พฤษภาคม 2563 
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 
 
 
 
- นดร. รหสั 59 (วศ.บ.) และรหสั 60 (วท.บ., วศ.บ.) ลงทะเบียนหลักสูตร

ฝึกอบรม ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

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

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 บศ.(ทว.)/ดร./ชก. 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 - ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 

 
- วันสุดท้ายของการขอคืนสภาพ นดร. ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 
- บศ.(ทว.)/กง. 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

นดร. รหัส 59 (วศ.บ.) และรหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) ฝึกอบรมหลักสูตร ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามที่ลงทะเบียนไว้ 

กฝ./บศ.(ทว.) 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
พฤษภาคม–มิถุนายน 2563 ก าหนดการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศ 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

 

หมายเหตุ : 1.  ก าหนดการฝึกอบรมส าหรับนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 12 
  2.  ก าหนดการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 15–16 



~ 10/19 ~ 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการส าหรับอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2562 

 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 - ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ 

 
 
- อาจารยผ์ู้สอนตรวจสอบตารางสอน ผ่านระบบบริการการศึกษา 

http://regist.mmtc.ac.th 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./
ชก./บศ./มศ./รฝ./กน./
บท. 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./
ชก./บศ. 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 

อาจารยผ์ู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน
รายวิชา 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน) 

ช่วงเช้า โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 
ช่วงบ่าย โครงการพิธีไหว้ครูและประดับเครือ่งหมายประจ าช้ันปี  
ปีการศึกษา 2562 

- พน.(บท.)/ 
คณะกรรมการฯ 
- กน. 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 

อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 –  
วันอาทิตย์ที ่27 ตุลาคม 2562 

นดร. สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบความรู้ 
นดร. 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 –  
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

- อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
- อ.ผู้สอนส่งรายชื่อ นดร. หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 
- อ.ผู้สอน/บศ.(ทว.) 

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 

- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 
 
 
 
- อาจารยผ์ู้สอนดสูรุปผลการประเมนิโดยนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ 

http://regist.mmtc.ac.th 

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

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ (Grade) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 - วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
- วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขค่าระดบัขั้น (I) ของภาคการศึกษาที่ 

1/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

  

http://regist.mmtc.ac.th/


~ 11/19 ~ 

 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 - ประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ 

 
- อาจารยผ์ู้สอนตรวจสอบวันเวลาสอน ผ่านระบบบริการการศึกษา 

http://regist.mmtc.ac.th 

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

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

อาจารยผ์ู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอน
รายวิชา 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 –  
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 

นดร. สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2562 - อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการควบคุม
การสอบความรู้ นดร. 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน) 

กิจกรรมกีฬาสสีี่สมอ กน./คณะกรรมการฯ 

วันจันทร์ที ่20 เมษายน 2563 –  
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 

- อ.ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค พร้อมค าตอบมาตรฐาน ประจ า 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

- อ.ผู้สอนส่งรายชื่อ นดร. หมดสิทธ์ิสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
 
- อ.ผู้สอน/บศ.(ทว.) 

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

- นดร. สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 
 
 
- อาจารยผ์ู้สอนดสูรุปผลการประเมนิโดยนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ 

http://regist.mmtc.ac.th 

- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ./คณะกรรมการควบคุม
การสอบความรู้ นดร. 
- อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.)/กน. 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ (Grade) ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2562 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5)  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก. 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขค่าระดบัขั้น (I) ของภาคการศึกษาที่ 
2/2562 

อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
พฤษภาคม–มิถุนายน 2563 ก าหนดการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศ 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อ.ผู้สอน/วท./ดร./ชก./
บศ.(ทว.) 

 

หมายเหตุ : 1.  ถ้าตารางสอนตรงกับวันหยุด อาจารยผ์ู้สอนสามารถนัดสอนชดเชยเพื่อให้ครบเนื้อหาการสอน แตไ่ม่เกิน 16 ครั้ง : ห้อง :  
      ภาคการศึกษา โดยกรอกใบขออนุมัติสอนชดเชย/สอนชดเชยในวันหยุดราชการ ที่ห้องกลุ่มวิชาการต่าง ๆ ก่อนวันสอนชดเชย 
      อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
  2.  อาจารย์ผูส้อนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และหัวข้อการสอนรายวิชาที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการต่าง ๆ ภายใน 2 สัปดาห์  
      นับจากวันเปิดภาคการศึกษานัน้ ๆ 

3.  อาจารย์ผูส้อนส่งผลการสอบ (Grade) ที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการต่าง ๆ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันทีส่อบรายวิชานั้น 
4.  อาจารย์ผูส้อนส่งรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการต่าง ๆ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที ่
    ส่งผลการสอบ (Grade) 
5.  ก าหนดการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้ดูรายละเอียดหน้า 15–16 
6.  อาจารย์ผูส้อนสามารถขอรับบริการบัญชีอินเทอรเ์น็ตและบญัชีระบบบริการการศึกษา โดยกรอกใบขอใช้บริการในระบบ 
    เครือข่าย พน. ที่ห้องกลุ่มวิชาการต่าง ๆ ก่อนใช้บริการอย่างน้อย 1 สัปดาห ์  



~ 12/19 ~ 

 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการฝึกอบรมส าหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2562 

 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 

ลงทะเบียนฝึกอบรม 
นดร. รหัส 59 (วท.บ.) 

- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าเรือ (Security Training for 
Seafarers with Designated Security Duties) 

นดร. รหัส 60 (วท.บ. และ วศ.บ) 
- การดับไฟช้ันสูง (Advanced Training in Fire Fighting) 

นดร. รหัส 62 (วท.บ. และ วศ.บ.) 
- การป้องกันและดับไฟ (Fire Prevention and Fire Fighting) 
- การด ารงชีพในทะเล (Personal Survival Techniques) 
- ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผดิชอบต่อสังคม (Personal 

Safety and Social Responsibilities) 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Elementary First Aid) 
- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าเรือ (Security Training for 

Seafarers with Designated Security Duties) 1 

กฝ./บศ.(ทว.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 –  
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 

นดร. รหัส 59 (วท.บ.), รหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) และรหัส 62 (วท.บ., วศ.บ.) 
ฝึกอบรมหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามที่ลงทะเบียนไว ้

กฝ./บศ.(ทว.) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ลงทะเบียนฝึกอบรม 
นดร. รหัส 59 (วศ.บ.) 

- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าเรือ (Security training for 
seafarers with Designated Security Duties) 

นดร. รหัส 60 (วท.บ.) 
- การเดินเรือด้วยเรดาห์ระดับปฏิบตัิการ (Radar Navigation, Radar 

Plotting and use of ARPA : Operational Level) 
- การปฐมพยาบาลในเรือ (Medical First Aid) 
- เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรอืเร็วช่วยชีวิต (Proficiency in 

Survival Craft and Rescue Boats (other than Fast Rescue 
Boats) 

นดร.รหัส 60 (วศ.บ.) 
- การปฐมพยาบาลในเรือ (Medical First Aid) 
- เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรอืเร็วช่วยชีวิต (Proficiency in 

Survival Craft and Rescue Boats (other than Fast Rescue 
Boats) 

กฝ./บศ.(ทว.) 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 –  
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 

นดร. รหัส 59 (วศ.บ.) และรหัส 60 (วท.บ., วศ.บ.) ฝึกอบรมหลักสูตร ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามที่ลงทะเบียนไว้ 

กฝ./บศ.(ทว.) 

 

หมายเหตุ : 1.  นดร. รหัส 62 เป็นต้นไป ให้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าเรือ (Security Training for Seafarers with  
      Designated Security Duties) แทนหลักสูตรพื้นฐานมาตรการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness Training for All  
      Seafarers) 
  2.  ให้ นดร. ตดิต่อลงทะเบียนที่กลุ่มฝึกอบรม ก่อนวันแรกของการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันท าการ 
  



~ 13/19 ~ 

 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2562 

 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 –  
วันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2563 

นดร. ช้ันปีท่ี 1–3 ร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อม การฝึกภาคปฏบิัติทางทะเล
กับเรือฝึก พน. และรับเอกสารคูม่อืการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ท่ีกลุ่มเรือฝึก 

รฝ. 

มิถุนายน–สิงหาคม 2563 - นดร. ช้ันปีท่ี 1 รหัส 62 ฝกึภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน.  
จ านวน 15 วัน 

- นดร. ช้ันปีท่ี 2 รหัส 61 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน. 
จ านวน 20 วัน 

- นดร. ช้ันปีท่ี 3 รหัส 60 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน. 
จ านวน 25 วัน 

รฝ./บศ.(ทว.) 

 

หมายเหตุ : 1.  ก าหนดการฝึกภาคปฏิบตัิทางทะเลกับเรือฝึก พน. จะประกาศให้ทราบผ่านระบบบริการการศึกษา 
  2.  ก่อน นดร. ไปฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึก พน. จะต้องเตรยีม Training record book ทั้งหลักสูตร วท.บ. และ วศ.บ.
       ให้พร้อมก่อนลงเรือ 
  



~ 14/19 ~ 

 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการรายงานตัวกลับของนักเรียนเดินเรอืพาณิชย์ 

เพื่อเข้ารับการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรอืเดินทะเล ปีการศึกษา 2562 
 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร วท.บ. หลักสูตร วศ.บ. 
ทุกวันเวลาราชการ นดร. ติดต่อกลุม่บริการการศึกษา (งานทะเบียนและวัดผล) 

- ยื่นค าร้องรับรายงานตัวกลบัจากการฝึกภาคปฏิบตัิทางทะเลฯ  
และเอกสารประกอบ ตามแบบตรวจสอบท่ีก าหนด 

- ยื่นค าร้องและช าระค่าลงทะเบียนขอส าเร็จการศึกษา 

บศ.(ทว.)/กง. 

ทุกวันเวลาราชการ นดร. ติดต่อกลุม่วิชาการเดินเรือ 
- ลงช่ือรายงานตัวกลับจากการฝึก

ภาคปฏิบตัิทางทะเลฯ 
- ส่งแบบรับรายงานตัวกลับจาก

การฝึกภาคปฏิบตัิทางทะเลฯ  
ที่ผ่านการตรวจสอบจากกลุม่
บริการการศึกษาแล้ว 

- ส่ง Training record book ของ
กรมเจ้าท่า 

นดร. ติดต่อกลุม่วิชาการช่างกลเรอื 
- ลงช่ือรายงานตัวกลับจากการฝึก

ภาคปฏิบตัิทางทะเลฯ 
- ส่งแบบรับรายงานตัวกลับจาก

การฝึกภาคปฏิบตัิทางทะเลฯ  
ที่ผ่านการตรวจสอบจากกลุม่
บริการการศึกษาแล้ว 

- ส่ง Training record book ของ
กรมเจ้าท่า 

- ลงช่ือรับทราบหัวข้อและก าหนด
ส่งรายงาน/งานมอบ 

คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 

ทุกวันเวลาราชการ นัดหมายก าหนดการสอบสมัภาษณ ์
 

นดร. ส่งรายงาน/งานมอบ ทีก่ลุม่
วิชาการช่างกลเรือ 
- กรณีทีผ่า่น นัดหมายก าหนดการ

สอบสัมภาษณ ์
- กรณีที่ไม่ผ่าน แกไ้ขข้อบกพร่อง 

คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน - นดร. สอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่ก าหนด 
- ประกาศผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลฯของ นดร. 
- นดร. ท่ีไมผ่่านการประเมินผล เข้ารายงานตัวที่กลุม่วิชาการในวันท่ี

ก าหนด เพื่อฟังค าช้ีแจงและท าการแก้ไขข้อบกพร่อง 

คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน แจ้งผลการประเมินฯ ให้กลุ่มบริการการศึกษา เพื่อขออนุมัตสิ าเร็จ
การศึกษา 

ดร./ชก./บศ.(ทว.) 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 บศ.(ทว.)/ดร./ชก. 
 

หมายเหตุ : 1.  นดร. หลักสตูรก่อนปี 2555 รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏบิัติทางทะเลกับเรือเดินทะเล ท่ีกลุม่กิจการและสวสัดภิาพนักเรยีน 
  2.  นดร. หลักสตูรตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป รายงานตัวกลับจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือเดินทะเล ท่ีกลุม่บริการการศึกษา 
       (งานทะเบียนและวดัผล) 
  



~ 15/19 ~ 

 

ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเดินเรอืพาณิชย์ ปีการศึกษา 2562 

 

*ดูอักษรย่อได้ทีห่น้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม –  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

- โครงการปรับพื้นฐานวิชาการ นดร. เข้าใหม ่
- โครงการปรับบุคลิกภาพ นดร. เขา้ใหม่ 

- กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย 
- กิจกรรม Know your ship 
- กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- กิจกรรมเจรญิจิตชีวิตเบิกบาน 
- กิจกรรมบายศรสีู่ขวัญ นดร. เข้าใหม ่

- วท. 
- กน. 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว (วันท่ี 28 กรกฎาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (วันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศ นดร. ช้ันปีท่ี 1 กน. 
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

โครงการพัฒนาภาวะผู้น านักเรียน (เข้ายาม) กน. 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 –  
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 

โครงการสี่สมอขออาสา กน. 

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 - โครงการท าบุญหอพัก 
- โครงการฝึกซ้อมหนไีฟหอพัก 

กน. 

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โครงการปลูกป่าชายเลนและทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรม กน. 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน) 

ช่วงเช้า โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 
ช่วงบ่าย โครงการพิธีไหว้ครูและประดับเครือ่งหมายประจ าช้ันปี  
ปีการศึกษา 2562 

- พน.(บท.)/ 
คณะกรรมการฯ 
- กน. 

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2562 โครงการสานสมัพันธ์พาณิชย์นาวี กน. 
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 โครงการน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตลุาคม ของทุกปี) 
พน.(บท.) 

วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562 โครงการแข่งขันกีฬา Maritime Game กน. 
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 –  
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

โครงการค่ายอาสาห่มผา้ให้น้อง กน. 

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โครงการนักเรียนเดินเรือพาณิชยร์กัษ์น้ า กน. 
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โครงการสุภาพบรุุษนักเดินเรือ วท./กน. 
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โครงการเลือกตั้งคณะนักเรียนปกครอง กน. 
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - โครงการวันสถาปนาศูนยฝ์ึกพาณชิย์นาวีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี 

(วันท่ี 1 ธันวาคม ของทุกปี) 
- โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
(วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) (วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี) 

- โครงการรวมพลคนพาณิชย์นาวีสง่พี่ลงเรือ (Bye ‘Nior) 

- พน.(บท.) 
- พน.(บท.) 
 
 
- กน. 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 โครงการน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วันท่ี 19 
ธันวาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 



~ 16/19 ~ 
 

 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 

โครงการปัจฉิมนิเทศ นดร. ช้ันปีท่ี 4 บศ.(พส.)/ดร./ชก. 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
มกราคม 2563 โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ (สถาบันเฉพาะทาง) กน. 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 –  
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 

โครงการอบรมนักเรียนปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2562–2563 กน. 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 –  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

- โครงการล้านเล่าชาวเรือ 
- โครงการธรรมสวนะ ณ พน. 

กน. 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการรับแหวนรุ่นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และประดับเครื่องหมาย
นักเรียนปกครอง 

กน. 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  โครงการงานราตรสีี่สมอ กน. 
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 
(งดการเรียนการสอนทั้งวัน) 

โครงการกีฬาสีสีส่มอ กน./คณะกรรมการฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 โครงการวันสงกรานต์สานสายใยวิถีไทยวิถีธรรม พน.(บท.)/กน. 
พฤษภาคม 2563 พิธีพระราชทานปรญิญาบตัรแกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ณ มหาวิทยาลัยบรูพา จังหวัดชลบุรี ติดตามข่าวทางเว็บไซต์ 
http://service.buu.ac.th (ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้) 

วท./ดร./ชก./กน./ 
บศ.(ทว.) 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โครงการน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วันท่ี 19 
พฤษภาคม ของทุกปี) 

พน.(บท.) 

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 โครงการถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชิน ี

พน.(บท.) 
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ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการกิจกรรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ปีการศึกษา 2562 
 

* ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ รายละเอียดกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

สิงหาคม – กันยายน 2562 กลุ่ม/ฝ่ายจดัส่งเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดบัสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
(ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษา) 

มศ./ทุกหน่วยงาน  

กันยายน 2562 ประชุมคณะท างานช้ีบ่งความเสี่ยงและโอกาสของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
ครั้งท่ี 2/2561 

มศ.  

ตุลาคม 2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สป.อว.) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบนั 

มศ./คตน. 

พฤศจิกายน 2562 - ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management Review ครั้งท่ี 2/2561 
 
- จัดท า/ส่งรายงานการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2561 ต่อคณะกรรมการการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด และส่ง 
สป.อว. ผ่านระบบ CHE-QA-Online (ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นปี
การศึกษา) 

- มศ./ผู้แทนฝ่ายบรหิาร
คุณภาพ 
- มศ./คตน. 

ธันวาคม 2562 ตรวจตดิตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งท่ี 2 (2nd 
Surveillance) โดย Global Group KMUTT/UKAS 

มศ. 

กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคณุภาพการศึกษา พน. ครัง้ที่ 12 
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรูต้ามเกณฑม์าตรฐาน สป.อว. สมศ. และ
ระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 

มศ. 

มีนาคม 2563 - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สป.อว.) ครั้งท่ี 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

- ประชุมคณะท างานช้ีบ่งความเสี่ยงและโอกาสของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
ครั้งท่ี 1/2562 

มศ. 

พฤษภาคม 2563 ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management Review ครั้งท่ี 1/2562 มศ./ผู้แทนฝ่ายบริหาร
คุณภาพ 
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ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2563 

 

*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา     **ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ก าหนดการ (รอบโควตา) ก าหนดการ (รอบปกติ) รายละเอียดกิจกรรม 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 –  
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ ์2563 –  
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 

- ประกาศรับสมคัรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกหลักสูตร 
- กรอกข้อมูลผูส้มัครผา่นเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th  

(ไม่เว้นวันหยดุราชการ) 
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 –  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ ์2563 –  
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

- ช าระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
- ส่งหลักฐานการสมคัรทางไปรษณยี์ มาที ่
    กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
    เลขท่ี 120 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบและสถานท่ีสอบ 
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 สอบพลศึกษา (ว่ายน้ า 25 เมตร ภายใน 25 วินาที และวิ่ง 1,000 เมตร 

ภายใน 5.30 นาที) 
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 สอบภาคทฤษฎี วิชา Aptitude Test 

– วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 สอบภาคทฤษฎี วิชาคณติศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก (ผู้มีสิทธิตรวจร่างกายและสอบสมัภาษณ์) 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 –  

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 
ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่ก าหนด 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่ก าหนด และสอบสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดทา้ย (ผู้มีสิทธิเขา้ศึกษา) 
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ ์2563 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ท าสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดนิเรือพาณิชย ์
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 –  
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 –  
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

ปรับพื้นฐานวิชาการและปรับบุคลกิภาพนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใหม ่

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนักเรยีนเดินเรือพาณิชย์ ช้ันปีท่ี 1 
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 

 

หมายเหตุ : 1.  รอบโควตา รับนักเรียนท่ีผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย 
   .1  มีผลการเรียนเฉลีย่รวม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00  และ 
   .2  มีผลการเรียนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาคณติศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  และ 
   .3  มีผลการเรียนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไมต่่ ากว่า 2.50  และ 
   .4  มีผลการเรียนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
      โดยเมื่อส าเร็จการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน แตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ดังนี ้
   .1  วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
   .2  คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   .3  ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
  2.  รอบปกติ รบันักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 
      2.25 ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเตมิรวมกัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
   .1  วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
   .2  คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   .3  ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า   9 หนว่ยกิต 
  3. อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากป ีพ.ศ. เกิด 
  4. ติดตามข่าวรายละเอียดการรับสมัคร ผ่านทาง www.mmtc.ac.th หรือ www.facebook.com/ThaiMMTCFan 
 

  

http://www.mmtc.ac.th/
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ปฏิทินการศึกษาศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อักษรย่อที่ปรากฏในปฏิทินการศึกษา 

 

อักษรย่อ หมายถึง 
พน. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
นดร. นักเรียนเดินเรือพาณิชย ์
วท.บ. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเดนิเรือ) 
วศ.บ. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 
กน. กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน 
กฝ. กลุ่มฝึกอบรม 
ชก. กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ 
ดร. กลุ่มวิชาการเดินเรือ 
บท. ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
บศ. กลุ่มบริการการศึกษา 
มศ. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
รฝ. กลุ่มเรือฝึก 
วท. กลุ่มวิชาการทั่วไป 
กง. งานการเงิน 
ทว. งานทะเบียนและวัดผล 
พส. งานพิธีการและสารนิเทศ 
อ.ผู้สอน อาจารยผ์ู้สอน 
อ.ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
คตน. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ศูนยฝ์ึกพาณชิย์นาวี 
สป.อว. ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

(เดิม : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) 
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