โครงสราง
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย พ.ศ.2555

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
และ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ตอเนื่อง)

โดย
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา
กระทรวงคมนาคม
รวมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สวนที่ 1

โครงสราง
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ

โดย
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา
กระทรวงคมนาคม
รวมกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
จุดประสงค
ผูทสี่ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิคผูควบคุมงานและผูชวยวิศวกร มีความรูความสามารถเจตคติและ
ประสบการณดานตางๆดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับภาษาสังคมมนุษยศาสตรคณิตศาสตรวิทยาศาสตรนําไปประยุกต
พัฒนาตนเองและวิชาชีพเครือ่ งกลใหเกิดความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรมและสามารถติดตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
นํามาพัฒนางานอาชีพเครื่องกลใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหาสรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางานเทคนิคยาน
ยนต เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเกษตร เทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
4. เพื่อใหมบี ุคลิกภาพที่ดีมีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัวและสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม และกิจ
นิสัยที่ดีในงานอาชีพ
5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรค หรือ ประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาเครื่องกล

มาตรฐานวิชาชีพสาขางานเทคนิคเครือ่ งกลเรือ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการควบคุมและพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ทดสอบการทํางานของเครื่องยนต
7. ทดสอบคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงวัสดุหลอลื่นและของไหล
8. ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
9. ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
10. บริการเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
11. บริการระบบสงกําลังและระบบเครือ่ งลางรถยนต
12. บริการระบบไฟฟาและสิง่ อํานวยความสะดวก
13. บริการเครื่องยนตเรือ
14. บริการระบบสงกําลังเรือ
15. บริการเรือและอุปกรณ
16. ดํารงชีวิตในเรือ
17. บริการเครื่องกลเรือพาณิชย
18. บริการเครื่องกลไฟฟาเรือ
19. บริการระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น

โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม
จํานวนหนวยกิต ระหวาง 80-100 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา 54 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 28 หนวยกิต )
2.3 ฝกงาน
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวนหนวยกิตรวม ระหวาง 80-100 หนวยกิต
โครงสรางนีส้ ําหรับผูส ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาชางยนต

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาจะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัส

ชื่อวิชา

3100-0001
3100-0002
3100-0003
3101-0001
3101-0002
3101-0003
3101-0004

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานเครื่องยนตเล็ก
งานจักรยานยนต
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
งานเครื่องยนตดีเซล
รวม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (5)
2 (4)
2 (4)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
19 (33)

1. หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000-1101

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for the Workplace)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
(Developing Skills for English Communication 1)

2 (3)

3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
(Developing Skills for English Communication 2)

2 (3)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301 จํานวน 1 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
(Thai Life and Culture)

1 (1)

3000-1306

เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)

2 (2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601 จํานวน 1 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

3000-1601

หองสมุดกับการรูส ารสนเทศ
(Library and Information Literacy)

1 (1)

3000-1603

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
(Sports for Health and Personality Development)

2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

3000-1241

ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
(English for Maritime 1)

1 (2)

3000-1242

ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
(English for Maritime 2)

1 (2)

1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000-1426

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม)
(Sciences 7)

3 (4)

(2) วิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

3000-1521

คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม)
(Mathematics 2)

3 (3)

3000-1525

แคลคูลัส 1 (เรียน 3000-1521 กอน)
(Calculus 1)

3 (3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา 54 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพสาขาวิชา
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
ใหเรียนรายวิชาลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X
และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
3100-0101
3100-0103
3100-0107
3000-010X
3000-020X

ชื่อวิชา
กลศาสตรวิศวกรรม 1
กลศาสตรของไหล
ความแข็งแรงของวัสดุ
กลุมบริหารคุณภาพ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (4)

หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอกั ษร X ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
3100-0106
3100-0111
3101-2001
3101-2002
3101-2003
3101-2004
3101-2005
3101-2006
3101-2007

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
เทอรโมไดนามิกส
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
เครื่องยนตสันดาปภายใน
งานทดลองเครื่องกล
งานซอมเครื่องยนต
งานสงกําลังยานยนต
งานเครื่องลางยานยนต
งานไฟฟายานยนต

3 (4)
3 (3)
2 (2)
3 (3)
2 (3)
3 (5)
2 (3)
2 (3)
3 (5)

2.2 กลุมวิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 28 หนวยกิต )
2.2.1 วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
หมายเหตุ หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ.2555 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ั ญา
ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับศูนยฝกพาณิชยนาวี ใหเรียนตามกลุมวิชาตามอนุสญ
STCW 2010 โดยเลือกเรียนรายวิชาจากรหัสวิชา 3101-2316 ถึง รหัสวิชา 3101-2331
รหัส
3101-2316
3101-2317
3101-2319
3101-2320
3101-2321
3101-2322
3101-2323
3101-2324
3101-2325
3101-2326
3101-2327
3101-2329
3101-2330
3101-2331
3101-2332

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ชั่วโมง)

ปมและระบบการปม ในเรือ
การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ
การแกปญ
 หาที่เกิดจากเครื่องจักรกล
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 1
การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 2
การปฏิบัตงิ านในหองเครือ่ งเรือ 1
การปฏิบัตงิ านในหองเครือ่ งเรือ 2
การปฏิบัตงิ านในหองเครือ่ งเรือ 3
การปฏิบัตงิ านในหองเครือ่ งเรือ 4
โครงสรางเรือ 1
อนุสัญญาระหวางประเทศ 1
การทํางานดวยความปลอดภัย
ภาวะผูนําและทักษะการทํางานเปนทีม
เคมีอุตสาหกรรม

3 (3)
3 (3)
2 (2)
2 (3)
2 (4)
2 (4)
3 (7)
3 (9)
3 (7)
2 (6)
* (2)
* (2)
* (2)
* (2)
* (3)

หมายเหตุ
นักศึกษาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษของกรมเจาทา เพื่อใหสามารถลง
ปฏิบัติการในเรือไดตามมาตรฐานขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ดังตอไปนี้
1. การดํารงชีพในทะเล
2. การปองกันและดับไฟ
3. การปฐมพยาบาล 1
4. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
5. การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยภายในเรือ
6. เรือชวยชีวิต
7. การดับไฟชั้นสูง
8. การปฐมพยาบาล 2
2.3 ฝกงาน

(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต )

2.4 โครงการ

( 4 หนวยกิต )
รหัส
ชื่อวิชา
3101-6001 โครงการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมง/สัปดาห
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคเรียนละ 36 ชั่วโมง รวมไมนอยกวา 112 ชั่วโมง
จํานวนหนวยกิต รวม ระหวาง 80-100 หนวยกิต

จุดประสงคมาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต

กลุมวิชาภาษา
วิชาภาษาไทย
จุดประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อใหนําทักษะทางภาษาไทยไปประยุกตใชในการศึกษาคนควาวิทยาการตาง ๆ ในงานอาชีพ และการดํารงชีวติ
เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางภาษา มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รักการอาน และเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสารแสดงเอกลักษณความเปน ชาติไทย
เพื่อใหเห็นคุณคาของวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาประยุกตในการดํารงชีวิต
ใหมีเจตคติทดี่ ีตอภาษาไทย

คําอธิบายรายวิชา
3000–1101

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for the Workplace)
จุดประสงครายวิชา

3 (3)

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
2. เพื่ อให ส ามารถนํ า ภาษาไทยไปใช เ ป นเครื่อ งมื อ สื่ อ สารงานอาชี พ และการดํ า เนิ นชี วิ ต ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคา ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง การดู การอาน และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ
3. ใชกระบวนการเขียน การพูด รูปแบบตาง ๆ สื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
คุณธรรม
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ คติ คุณธรรม คานิยม ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกีย่ วกับการใชภาษาไทย สื่อสารอยางมีศลิ ปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคล
และโอกาส วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอาน การนําเสนอขอมูลในเชิงให ความรู ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล การพูดที่ใชงานอาชีพ และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายที่
จําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ และเขียนโฆษณา เขียนรายงาน เขียนโครงการ และ
บทรอยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญ ญา ทองถิ่นที่เกี่ยวของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและ
การดําเนินชีวติ

วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2. เพือ่ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษาตาม
บริบทที่พบ
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะ ในการใชภาษาอังกฤษแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยี และการจัดการที่
เหมาะสม เพื่อบูรณาการกับวิชาอื่นที่เรียนตามความสนใจ
4. เพื่อใหนํากลยุทธในการเรียนไปใชในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง และสรางเสริมนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต
5. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ และใชภาษาอังกฤษ เปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอ การ
ประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม

คําอธิบายรายวิชา
3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
(Developing Skills for English Communication 1)
จุดประสงครายวิชา

2 (3)

1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน และ การ
ทํางาน
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทที่พบ
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมสังคม
2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพื่อความเขาใจ บอกใจความสําคัญ รายละเอียด ถายโอนขอมูลจากเรือ่ ง
ที่ฟง และอาน
4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกขอมูล แบบฟอรม
โดยใชโครงสรางทางภาษา
ที่ถูกตอง
5. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน บันทึก
การเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพิ่มพูนการใช
คํา และสํานวนในสถานการณตา ง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกีย่ วของกับสาขาอาชีพ และการปฏิบัตงิ าน เขาใจความ
เหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจาของภาษา ฝกการสนทนาใน
รูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ สถานการณจําลอง เปนตน

3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

2 (3)

(Developing Skills for English Communication 2)
เรียนทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ การ
ทํางาน
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทที่พบ
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมสังคม
2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง อาน ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรม เขียนบรรยาย ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ และ
บันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับการทํางาน
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพื่อปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1201 เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใชใน
สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพที่เกีย่ วของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญ หาและตัดสินใจ ในสถานการณจริง
ในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

3000-1241

ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
(Maritime English 1)
จุดประสงครายวิชา

1 (2)

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการติดตอสือ่ สารในเรือ
2. เพือ่ ใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานในเรือ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกบั งานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
ปฏิบตั ิตามคําสัง่ คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
รวบรวม คําศัพทเทคนิคทีเ่ กี่ยวของกับงานเรือและนําไปใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการติดตอสื่อสารในเรือ การอานคําสั่ง
คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย แผนที่ ปายประกาศ สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง พยากรณอากาศ
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ สิ่งพิมพเกี่ยวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต อสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององค การทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine
Communication Phrase)

3000-1242

ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
(Maritime English 2)

1 (2)

ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการติดตอสือ่ สารในเรือ
2. เพือ่ ใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงานในเรือ
3. เพือ่ ใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
ปฏิบตั ิตามคําสัง่ คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
รวบรวมคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับงานเรือและนําไปใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเนื่องจาก ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน
เพื่อการติดตอสื่อสารในเรือ การอานคําสั่ง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย แผนที่ ปายประกาศ
สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง พยากรณอากาศ และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ สิง่ พิมพ
เกี่ยวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเล
ระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในสังคม
2. เพือ่ ใหมีความเขาใจในสิทธิหนาทีพ่ ลเมือง เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สําหรับพัฒนา
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
4. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะทั่วไปของภูมปิ ญญาไทย คานิยม ประวัติความเปนมาของไทย
ประวัติศาสตรทองถิ่น และอิทธิพลของประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม เอกลักษณการดํารง
ชาติไทย การทองเที่ยว และการพัฒนาประเทศ
5. เพื่อใหมีความเขาใจระบบและประโยชนของสารสนเทศภูมิศาสตร อิทธิพลของภูมิศาสตรตอการ
ทองเที่ยวและการพัฒนาอยางยั่งยืน การอนุรักษสงิ่ แวดลอมและระบบนิเวศ
6. เพื่อใหสามารถนําหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สิทธิหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร
ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร มาใชในการพัฒนาตนเองและทําประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
สนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเที่ยว ยึดมั่นศรัทธา และธํารง
รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

คําอธิบายรายวิชา
3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
(Thai Life and Culture)

1(1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวิต
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการสรางจิตสาธาณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพื่ออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัตติ นเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภูมิใจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับ เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะหและประเมินสถานการณ
เพื่อสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของ
ชาติ และวัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญ

3000-1306

เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)

2(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการบริโภคอยาง
มีประสิทธิภาพและคุมคา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
และภาคภูมิใจ

กลุมวิชามนุษยศาสตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษาคนควาและสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาตน
และงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต จิตวิทยาและมนุษย-สัมพันธสําหรับ
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม
3. เพื่อใหสามารถแสวงหาและเลือกบริโภคขอมูลความรู ตามหลักการและกระบวนการสืบคนขอมูล
สารสนเทศ
4. เพื่อใหสามารถพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต และการอยูรวมกับผูอื่น ตามหลัก สุขศึกษา พล
ศึกษา นันทนาการ จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ
5. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนใหเปนผูใฝรู ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มี สุขภาพดีทั้ง
รางกายและจิตใจ มีวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม

คําอธิบายรายวิชา
3000-1601

หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
(Library and Information Literacy)

1(1)

จุดประสงครายวิชา
1 เพื่อใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการคนควา/สืบคนขอมูล
สารสนเทศ
2 เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเครื่องมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ
3 เพื่อใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
4 เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรค
สนใจใฝรู ซื่อสัตย และมีวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตา ง ๆ
2. เลือก/ใชเครื่องมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรูอื่น ๆ และเรียนรู
อยางไรพรมแดน
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ ประเภทของขอมูลสารสนเทศ รูปแบบตาง ๆ
เครื่องมือและวิธีการใชเครื่องมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ การเลือกใชและรวบรวม ขอมูลสารสนเทศ และการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควา

3000-1603

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
(Sports for Health and Personality Development)

2(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
2. เพื่อใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย
3. เพื่อใหสามารถนํากีฬามาใชพฒ
ั นาบุคลิกภาพและสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ มีมรรยาทและวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาทีต่ นเลือก
2. เลนกีฬาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท ประโยชน
และความปลอดภัย
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับ กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธกี ารจัดการแขงขันกีฬาประเภท ตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล
ขอควรคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดกับการเลน
กีฬาแตละประเภท หลักปฏิบตั ิในการเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การนําทักษะ
ดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร
จุดประสงค
1. มีความรูและทักษะในวิชาวิทยาศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ศึกษาคนควาเพิ่มเติม หรือ
ศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น
2. มีความรู ความเขาใจ และรูทันตอการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีระบบ มีเหตุผล
5. มีเจตคติทดี่ ีตอการศึกษาคนควาและทดลองทางวิทยาศาสตร
6. มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ และการ
แกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
7. มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย และมีวินัย

คําอธิบายรายวิชา
3000-1426

วิทยาศาสตร 7
(Science 7)
จุดประสงครายวิชา

3(4)

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-ไฮโดรคารบอน วัสดุ
สังเคราะห สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงใน
ตางระนาบ การสมดุล จุดศูนยถวง สมการเคลื่อนที่ โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน
2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทีศ่ ึกษา ทดลอง
3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติทดี่ ีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิง่ ทีเ่ รียนรู และนําความรูไปประยุกตใชใน
วิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง แรงแมเหล็กไฟฟา แรงนิวเคลียร ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุใน
ธรรมชาติ
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและ
พลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีที่เกีย่ วของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับโมล สูตรและสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสงั เคราะห สมบัติ
ของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของวัตถุ หนวยและ

การวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศูนยถว ง สมการการเคลื่อนที่ โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัม
เชิงมุม พลังงาน กําลัง พลังงานนิวเคลียร

วิชาคณิตศาสตร
จุดประสงค
1. มีความรูและทักษะในวิชาคณิตศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ ศึกษาคนควา เพิ่มเติม หรือ
ศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น
2. มีความรู ความเขาใจ และรูทันตอการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. มีทักษะในการคิดคํานวณ
4. สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีระบบ มีเหตุผล
5. มีเจตคติทดี่ ีและตระหนักในความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร
6. มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ และการ
แกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
7. มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย และมีวินัย

คําอธิบายรายวิชา
3000-1521

คณิตศาสตร 2
(Mathematics 2)
จุดประสงครายวิชา

3(3)

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง ฟงกชั่นแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเรื่อง ฟงกชั่นแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห ไป
ใชประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติทดี่ ี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ฟงกชั่นแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-มินันท
และเรขาคณิตวิเคราะห

มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฟงกชั่นแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา
มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา
สามารถนําความรูเกี่ยวกับฟงกชั่นแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะหไปใชเปน
พื้นฐานประกอบในวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล และลอกริทึม ฟงชั่นตรีโกนมิติ และอินเวอรส ฟงกชั่น ตรีโกนมิติ
กฎของไซนและกฎของโคไซน ทฤษฏีบททวินาม เศษสวนยอย ชนิดของเมทริกซ การบวกและลบเมตริกซ การคูณ
เมตริกซดวยจํานวนจริง การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ ดีเทอรมินันท อินเวอรส การคูณเมทริกซ การแกสมการ
เชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท ระยะทางระหวางจุดสองจุด
จุดกึ่งกลางระหวางจุดสองจุด ความชัน

รูปแบบของสมการเสนตรง ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรงกับเสนตรง ภาคตัดกรวยทีม่ จี ดุ
ศูนยกลางหรือจุดยอดอยูที่จุดใด ๆ ในระนาบ
หมายเหตุ เปนพื้นฐานในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ และประเภทวิชาทีเ่ กี่ยวของ

3000-1525

แคลคูลัส 1
(Calculus 1)
ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน
จุดประสงครายวิชา

3(3)

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล
2. เพือ่ ใหสามารถนําความรูเรื่อง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใชประกอบ
ในวิชาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติทดี่ ี และเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและ
อินทิกรัล

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล และบทประยุกต และนําไปใชในการแกปญ หา
2. สามารถนําความรูเรื่อง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล และบทประยุกต ไปใชในวิชาชีพได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของลิมิต การหาคาลิมิตของฟงกชั่น ความตอเนื่องของฟงกชั่น กฎ สี่ขั้นของ
อนุพันธ อนุพันธฟงกชั่นพีชคณิต อนุพันธฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ อนุพันธฟงกชั่นเอกซ
โปเนนเชียลและลอการิธึม อนุพันธอันดับสูง กฎของลูกโซ การหาอนุพันธโดยปริยาย(Implicit differentiation)
การประยุกตของอนุพันธ ความเร็วและความเรง คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาเชิงอนุพันธ (Differential) อินทิกรัล
ฟงกชั่นพีชคณิต ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม เทคนิค
การ อินทิเกรต อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต

หมายเหตุ ตองเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 หรือเรียนวิชาที่มเี นื้อหาใกลเคียงกับวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน

จุดประสงคมาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพสาขาวิชา
3101-0001 งานเครื่องยนตเล็ก
3(5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก
2. เพื่อใหมีทักษะในการถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตเล็ก
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของเครื่องยนตเล็ก
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตางๆของเครื่องยนตเล็ก
4. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กและติดเครื่องยนตทํางานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทํางาน การใชเครื่องมือ การถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตางๆ การ
ปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3101-0002 งานจักรยานยนต
3(5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานรถจักรยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมรถจักรยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานตรงตอเวลามีนิสยั ซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของรถจักรยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของรถจักรยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตางๆของรถจักรยานยนต
4. ถอดประกอบชิ้นสวนรถจักรยานยนตและติดเครื่องยนตทาํ งานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทํางานการใชเครื่องมือ การถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตาง ๆ การ
ปรับแตงและการบํารุงรักษารถจักรยานยนต รวมทัง้ ประมาณราคาคาบริการ
3101-0003 งานเครื่องยนตแกสโซลีน
3(5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. เพื่อใหมีทักษะถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีน
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตางๆของเครื่องยนตแกสโซลีน
4. ถอด-ประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนและติดเครื่องยนตทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทํางานการใชเครื่องมือ การถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตางๆ การติด
เครื่องยนต การปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
3101-0004 เครื่องยนตดีเซล
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
2. เพื่อใหมีทักษะถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตดีเซล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของเครื่องยนตดเี ซล
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตางๆของเครื่องยนตดีเซล
4. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลและติดเครื่องยนตทํางานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทํางานการใชเครื่องมือการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตางๆ
เครื่องยนตการปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล

3(5)

การติดตั้ง

3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2(2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงกระบวนการกลั่นน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากการกลั่นและวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2. เพื่อใหมีความสามารถในการจําแนกและเลือกใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นเหมาะสมกับเครื่องจักรกล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการกลั่นและปรับปรุงคุณสมบัติน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2. จําแนกชนิดมาตรฐานและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
3. เลือกเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นไดเหมาะสมกับเครื่องจักรกลชนิดตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงกําเนิดและชนิดของเชื้อเพลิงการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงโครงสรางอะตอมของสาร
ไฮโดรคารบอนการวิเคราะหเชื้อเพลิงแข็งและการปรับปรุงคุณสมบัติกอนการใชงานการทําน้ํามันดิบและเชื้อเพลิงแกส
ธรรมชาติใหบริสทุ ธิ์กระบวนการกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑจาการกลั่นคุณสมบัติมาตรฐานของเชื้อเพลิงการเพิ่ม
คุณสมบัติเชื้อเพลิงเหลวจุดวาบไฟคา Octane คาCetaneวัสดุหลอลื่นและประเภทวัสดุหลอลื่นความหนืดดัชนีความ
หนืดการเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุหลอลื่นเทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหมการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี

3101-2002 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณสวนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของความรอน
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีแกไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. คํานวณประสิทธิภาพทางความรอน
3. วิเคราะหปญ หาทีเ่ กิดจากมลภาวะยานยนต
4. วิเคราะหหาสวนประกอบของแกสไอเสียทีเ่ กิดจากการสันดาป
5. คํานวณหาสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเบื้องตนของเทอรโมไดนามิกสและการประยุกตใชงานของเครื่องยนตสันดาป ภายในวัฏจักร
การทํางานของเครื่องยนตการผสมกันระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพความรอนการ
ฉีดเชื้อเพลิงการสันดาปโครงสรางลักษณะการออกแบบหองสันดาปการเกิดมลภาวะจากยานยนตการแกไขการนอก
ของเครื่องยนตและการทํางานของเครื่องยนตโรตารี่
3101-2003 งานทดลองเครื่องกล
2(3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกล
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชอุปกรณการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกลโดย
สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฏีได
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีปฏิบัตงิ านดวยความละเอียดรอบคอบรับผิดชอบมีวินยั ตรง
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกล
2. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกีย่ วกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุตามคูมือ
3. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกีย่ วกับสมรรถนะของเครื่องยนตตามคูมือ
4. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกีย่ วกับกลศาสตรของไหลตามคูมือ
5. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกีย่ วกับเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสมรรถนะของ
เครื่องยนตกลศาสตรของไหลเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
3101-2004 งานซอมเครื่องยนต
3(5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบตรวจวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบและหลักการตรวจวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนต
2. ใชเครื่องทดสอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
3. ซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลโดยการใชประสาทสัมผัสและใช
เครื่องทดสอบการซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตทดลองติดเครื่องยนตทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตหลังการ
ซอมและปรับปรุงสภาพแลวโดยใชเครื่องทดสอบชนิดตางๆ
3101-2005 งานสงกําลังยานยนต
2(3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของระบบสงกําลัง
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบวิเคราะหและแกไขปญหาขัดของและซอมระบบสงกําลัง
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของระบบสงกําลังยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของระบบสงกําลังยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบสงกําลังยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานการใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษการถอดประกอบ
ปรับแตงซอมวิเคราะหขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงกําลังคลัตชอัตโนมัติเกียรระบบขับเคลื่อน 4 ลอเกียรฟุลเลอร
เกียรระบบขับเคลื่อนลอหนาเกียรโอเวอรไดรฟเฟองทายแบบตางๆ
3101-2006 งานเครื่องลางยานยนต
2(3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยวและระบบ
เบรกรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบวิเคราะหและแกไขขอขัดของและซอมระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับ
เลี้ยวและระบบเบรกรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางระบบเครื่องลางยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของระบบเครื่องลางยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบเครื่องลางยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับโครงสรางและหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนักHydrau-Pnuematic,air
suspension และโชคไฟฟาระบบบังคับเลี้ยว Power Steering เฟองสายพานตัง้ ศูนยลอและมุมบังคับเลีย้ วสมดุลลอ
ระบบเบรก 2 วงจรการแบง Load และระบบบังคับเลีย้ ว 4 ลอเบรกกําลังแบบสัญญาณเบรกกําลังแบบแรงดันดีสเบรก
ระบบเบรกไฟฟาและระบบปองกันการล็อกเบรกการบํารุงรักษาวิเคราะหและแกไขขอขัดของของระบบรองรับน้ําหนัก
ระบบบังคับเลีย้ วระบบเบรกรถยนต

3101-2007 งานไฟฟายานยนต
3(5)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบแกไขระบบไฟฟายานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหแกไขปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบไฟฟายานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบแกไขระบบไฟฟายานยนต
2. วิเคราะหเปลีย่ นชิ้นสวนงานไฟฟายานยนตตามคูมือ
3. บริการระบบไฟฟายานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใชเครื่องมือวัดและทดสอบเพื่อวิเคราะหขอขัดของในระบบจุดระเบิดระบบประจุไฟ
ระบบแสงสวางอุปกรณอํานวยความสะดวกระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงระบบควบคุมการสงกําลังเครื่องยนต

3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ
เครื่องจักรกล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่
เกี่ยวกับสถิตศาสตร และสามารถแกปญ
 หาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา มี
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย
2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครือ่ งกล
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล
4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉือ่ ยของรูปทรงเรขาคณิต
5. คํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวยเกี่ยวกับ ระบบ
ของแรง ชนิดของแรง โมเมนตและแรงคูควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน แรงกระจาย สถิตศาสตรของไหล จุดศูนยถวงและเซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อย และความเสียด
ทาน การแกปญ
 หาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3100-0103 กลศาสตรของไหล
3(3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิตศาสตรและหลักของพลังงานของไหล
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญ
 หาเกี่ยวกับ
ของไหล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักสถิตศาสตรของไหลและการเคลือ่ นที่ของของไหล
2. คํานวณเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใชสมการการไหล
4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอตรง ทอโคง และรอยตอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลทีอ่ ยูนิ่ง การหาแรงกระทํากับวัตถุที่
จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลตอเนื่อง สมการการไหล
สม่ําเสมอ การไหลในทอ การไหลในทอโคง การวัดอัตราการไหล
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ชิ้นสวนโครงสรางและเครื่องจักรกล
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ
แกปญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. คํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนือ่ งจากอุณหภูมิและการตอกันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดย้ํา
3. คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน
4. คํานวณความแข็งแรงของเพลารับแรงและทอรก
5. คํานวณความแข็งแรงของคานรับแรงและโมเมนตดัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน และ
ความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดุลสั ความยืดหยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้าํ ความเคนในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอน
ตัวของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่ พื้นฐานการรวมความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึง
ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร
3. วิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร

3(3)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแกสอุดมคติ
กฎของอุณหพลศาสตร สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลป (enthalpy) เอนโทรป (entropy)
กระบวนการ วัฎจักรและวัฎจักรทวน วัฎจักรกําลังเบื้องตน วัฎจักรเครื่องอัดอากาศ
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร, งานและหนวยของระบบ SI Unit, คุณสมบัติและสถานะ
ของสารบริสุทธิ์และกาซอุดมคติ, การยอนกลับไดและการยอนกลับไมได, งานที่สามารถยอนกลับไดของการอัด
อากาศและการขยายตัว, การนํากฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสไปใชกบั Non – flow และ Flow
processes, หัวฉีด และไอน้ําผสม, สมการสถานะของแกส, ความรอนจําเพาะ, พลังงานภายใน, การอัดตัวและ
การขยายตัวของอากาศแบบ Adiabatic, Polytropic, Isobaric และ Isothermal, เอนทราลป, แกสผสมและ
กฎของดาลตัน, เครื่องยนตความรอน, ประสิทธิภาพทางความรอน, เอนโทรป, กระบวนการ Isentropic, การ
ยอนกลับไดของเครือ่ งยนตความรอน, T – s ไดอะแกรม สําหรับแกสสมบูรณ, ประสิทธิภาพ Isentropic
(ตาม STCW 2010)
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3(3)
(Work Development with Quality Management System and Productivity)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. เพื่อใหมเี จตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ
3. เลือกใชกจิ กรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการบริหารงานคุณภาพ
และเพิม่ ผลผลิต กลยุทธการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิม่ ผลผลิต
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิม่ ผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน
3000–0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3(4)
(Computer Package at Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสาร การจัดการฐานขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสือ่ ในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการคนควาหาความรูเ พิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบือ้ งตน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสือ่ และการนําเสนอผลงาน
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการผลิตสื่อประเภทตางๆ การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3(4)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกล
และแบบไฟฟา
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล
3. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟา
4. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม
5. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล
6. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติก
อุปกรณในระบบนิวเมติก เชน ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิว
เมติกและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและโซ
ลินอยดวาลว
การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวเมติก
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก
อุปกรณในระบบไฮครอลิก เชน น้ํามันไฮดรอลิก ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน ฯลฯ การเขียนผัง
วงจรไฮดรอลิก
การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพ
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
ตามกลุมวิชาตามอนุสญ
ั ญา STCW 2010
3101-2316 ปมและระบบการปมในเรือ (Marine pump and system)
3 (3)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของปม และระบบทอทางตางๆ ภายในเรือ พรอมทั้งระบบควบคุมการ
ทํางาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับปม เชน ระบบน้ําทองเรือ ระบบน้ําถวงเรือ ระบบปมของเหลวในระวาง
และระบบตางๆ ภายในเรือการปฏิบัติงานระบบเครือ่ งแยกน้ํากับน้ํามันและอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
Operational characteristics of pumps and piping systems including control systems,
Routine pumping operation, Operation of bilge ballast and cargo pumping systems, Oily
water separator/similar equipment and operation
3101-2317 การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ (Ship Motion and Stability ) 3 (3)
อธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระวางขับน้ํา แรงลอยตัว ความหนาแนนของน้ําจืดที่ยอมรับไดในการเดินเรือ การทรงตัว
เรือขณะเรืออยูก ับที่ จุดเมตาเซนเตอรของเรือ มุมเอียงของเรือ การใช Curves of statical stability การ
เคลื่อนที่ของจุดศูนยถวง การเอียงของเรือและการแกอาการเอียงของเรือ ผลกระทบจากผิวน้ําอิสระ ระยะ
Trim ของเรือ
Displacement, buoyancy, fresh water allowance, statically stability, transverse
metacenter, angle of loll, curves of statical stability, movement of the centreof gravity, list
and its correction, free surface effect, trim
3101-2318 โครงสรางเรือ 1 (Ship Construction 1)
2 (2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการบอกขนาดของเรือ แรงเฉือนและโมเมนตดัด ผลกระทบจาก Hogging และ Sagging
แรงดันน้ําทีเ่ กิดบนตัวเรือ วิธีการหาคาโหลดที่เกิดขึ้นกับโครงสรางเรือ การวิเคราะหผลกระทบจากแรงเฉือน
และโมเมนตดัดบนโครงสรางของเรือ การผุกรอนของเหล็กเรือ ชิ้นสวนโครงสรางของเรือ ชนิดของวัสดุที่ใชใน
โครงสรางเรือ
Ship dimention and form, qualitative terms shear force and bending moments,
hogging and sagging, water pressure loads on the ship’s hull, modern methods of
determining the effects of different loading and ballasting on the ship’s structure, analyses
the causes and effects of shearing forces and bending moments on ship’s structures,
corrosion on board, structural components on ship’s plans, types of materials that are used
in the construction of a ship,

3101-2319 โครงสรางเรือ 2 (Ship Construction 2)
2 (2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงสรางของหัวเรือ หนาที่ของ Stern frame อุปกรณตางๆที่ติดตัง้ อยูบน
ชั้นดาดฟาเรือ การทํางานของหางเสือ หางเสือชนิดตางๆเชน Semi balanced, balanced และ spade การ
ทํางานของใบจักรแบบ ปรับพิชใบจักรไมได ปรับพิชใบจักรได การติดตั้งใบจักรเขากับเพลาใบจักร แนวน้ํา
บรรทุกและสัญลักษณแสดงระยะการกินน้ําลึกของเรือ
Structural arrangements forward to withstand panting, function of the stern frame,
deck out fitting, action of the rudder in steering a ship, modern rudders : semi balanced,
balanced and spade, compares fixed – pitch with controllable - -pitch propellers, propeller is
attached to the tailshaft, load lines and draught marks
3101-2320 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
3 (5)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวิเคราะหวงจรพื้นฐานไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา หมอแปลง การติดตั้งไฟฟาแรงดันสูง ไฟสองสวาง สายไฟฟา แบตเตอรี่ ทฤษฏี
อิเล็กตรอน วงจรอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน การวัดคาตางๆทางวิศวกรรมโดยอุปกรณสง สัญญาณทางไฟฟา การสง
สัญญาณทางไฟฟา
Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, transformer, high voltage
installations, lighting, cable, batteries, electron theory, basic electronic circuit elements,
measurement of process value, transmission of signals, manipulator elements.
3101-2321 การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 1
2 (4)
(Maintenance and repair of electrical and electronic equipment 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการดูแลรักษา เครื่องกําเนิดไฟฟา แผงสวิทช มอเตอร
ไฟฟา อุปกรณที่ใชในการสตารทมอเตอร ระบบการจายไฟฟา อุปกรณและระบบไฟฟากระแสตรง
Principles of Maintenance generator, switchboard, electrical motors, starters,
distribution system, D.C.
3101-2322 การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 2
2 (4)
(Maintenance and repair of electrical and electronic equipment 2 )
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ การปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณไฟฟา ตําแหนงทีเ่ กิดความ
เสียหาย โครงสรางและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทดสอบไฟฟาและอุปกรณตรวจวัด ระบบการตรวจสอบ
อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณปอ งกันความเสียหาย
Fault protection, fault location, construction and operation of electrical testing and
measuring equipment, monitoring systems, automatic control devices, protective devices

3101-2323 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 1 (Marine Plant Operation 1)
3 (7)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับวัฏจักรเครื่องยนตความรอน วัฏจักรกาซอุดมคติ การเผาไหมและการ
กระจายเปนฝอยของน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตดีเซลเรือ ชนิดของเครื่องยนตดีเซลเรือ หลักการ
พื้นฐานของเครื่องยนตดีเซลเรือ โครงสรางพื้นฐานของเครื่องยนตดีเซลเรือการติดตัง้ เพลาใบจักรและใบ
จักร
Heat – engine cycle, Ideal – gas cycle, diesel engine fuel atomization and
combustion, engine types, Engine principles, basic construction, shafting installations and
propeller
3101-2324 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 2 (Marine Plant Operation 2)
3 (9)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสรางพื้นฐานของเครื่องจักร ดังตอไปนี้ กังหัน
ไอน้ําที่ใชในเรือ กังหันกาซ หมอน้ําในเรือ
Operation principles and Basic construction of marine steam turbine marine gas
turbine and marine boiler
3101-2325 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 3 (Marine Plant Operation 3)
3 (7)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการทํางานและชนิดของปม ประเภทตางๆ วัฏจักร
เครื่องทําความเย็นในเรือ ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศในเรือ อุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอน เครื่องกลั่นน้ําจืด เครือ่ งอัดอากาศและหลักการทํางานของลมอัด เครื่องทําความสะอาดน้ํามัน
และการปรับสภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
Principle and type of pump, Marine refrigeration, Air conditioning and
ventilation systems, Heat Exchangers, Evaporators and distillers, Air compressor and
systems principles, Purifier and fuel oil treatment
3101-2326 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 4 (Marine Plant Operation 4)
2 (6)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ การไหลของของเหลวในทอทางเชน
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ําหลอเย็น เปนตน และคุณลักษณะของระบบทอทางหลักภายในเรือ
เชน ทอไอน้ํา ทอน้ําทะเล ทอน้ําดับเพลิง ทอน้ําทองเรือและทอน้ําถวงเรือ ทอลมสตารท ทอลม
ควบคุม การตรวจจับความผิดปกติขณะเริ่มเดินเครือ่ งและขณะที่เครื่องทํางาน เชน เครื่องจักรใหญ
และเครือ่ งจักรชวย ระบบไอน้ําและหมอน้ํา เครื่องยนตดเี ซลและกังหันไอน้ํา เครื่องจักรชวยตาง ๆ
เครื่องขับหางเสือ เครื่องจักรกลบนดาดฟาเรือ
Automation control systems, Fluid flow and characteristics of major

systems, preparation operation fault detection and necessary measures to prevent
damage for main engine and associated auxiliaries boiler and associated auxiliaries
and steam systems diesel engine steam turbine and other auxiliaries, steering gear,
deck machinery
3101-2327 การแกปญหาที่เกิดจากเครื่องจักรกล
2 (2)
(Safety and emergency procedures for operation of propulsion plant machinery)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการลดรอบเครื่องจักรใหญและการหยุดเครื่องจักรใหญโดยระบบปกติ
และระบบอัตโนมัติ การปฏิบัติเมื่อเครื่องจักรใหญเกิดขัดของ เชน รอบเครื่องลดลงหรือเครื่องจักรใหญดับ
การเลิกเดินหมอน้ําโดยระบบปกติ และระบบอัตโนมัติ การปฏิบัติเมือ่ เกิดปญหาขัดของกับแหลงจาย
พลังงาน เชน เครื่องไฟฟา การปฏิบัตเิ มื่ออุปกรณเครือ่ งจักรกลตางๆ ขัดของ
Main engine auto-slow down and shut down, Main boiler auto shut down, Power
Failure, Emergency procedures for other equipment and installations
3101-2328 การทํางานดวยความปลอดภัย
(Safe Engineering Watch)
* (2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการเขาเวรยามในหองเครื่องเรือดวยความปลอดภัย หลักการสังเกตการณเฝาระวัง
ในขณะเขาเวรยามในหองเครื่องเรือ กระบวนการความปลอดภัยและสถานการณฉุกเฉิน ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยขณะเขาเวรยามและการแกไขสถานการณอยางทันทวงที การจัดการทรัพยากรในหองเครื่องเรือ
ระบบความปลอดภัยสากล ISM Code ระบบการบริหารความปลอดภัย SMS การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในดานตางๆ
Maintain a safe engineering watch, Thorough knowledge of principles to be observed
in keeping an engineering watch, Safety and emergency procedures, Safety precautions to be
observed during a watch and immediate actions to be taken, ISM Code, SMS, Safety
measures to be taken
3101-2329 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม (Leadership and Teamworking Skill) * (2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานตามวัตถุประสงค เปาหมายและกฏระเบียบของบริษัท การบริหารงานตาม
นโยบายของเรือ อนุสัญญาวาดวยแรงงานคนประจําเรือ 2006 การพัฒนาในการวางแผนงาน การเตรียมการ
วางแผนและการเตรียมการในเรื่องของคาใชจายในการวางแผนงาน การติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน การ
วางแผนงานทีม่ ีความงายและยืดหยุน การตรวจติดตามและการปรับปรุงการทํางานใหดียงิ่ ขึ้น การเตรียมความ
พรอมในการเปนผูบ ริหารระดับสูง
The roles of company’s objectives and goals, the management policy with respect to
ships, Maritime Labour Convention 2006 (MLC), official goals, development of plans
preparation of detailed plans preparation of budgets, communication with subordinates,
simplicity of plans, flexibility of plans, monitoring of implemented activities, transformational
leaders

3101-2330 เคมีอุตสาหกรรม
* (3)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางเคมี ความเปนกรด/ดาง การกัดกรอน, การทดสอบน้ําและการบําบัด,
เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
Chemical Fundamentals , Acidity/Alkalinity , Corrosion , Water Testing and Treatment,
Introduction to Fuels and Lubricants
3101-7001 ฝกงาน (ฝกภาคทางทะเลกับเรือสาครวิสัย)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยแนวน้ําบรรทุก1966 SOLAS 1974 แกไขเพิ่มเติม
โดยศึกษาในเรื่อง การทรงตัวเรือ การปองกันและการเฝาระวังเพลิงไหม, LSA Code วิทยุสื่อสาร
International convention of load lines, 1966, SOLAS 1974 as amended, subdivision
and stability, fire protection, detection and extinction, LSA Code, radio telegraphy, radio
communications
การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซอมทํา เชน การถอดประกอบ
และการปรับแตง เครื่องจักรกลและอุปกรณตาง ๆ ภายในหองเครื่องเรือ การขันสลักเกลียว ปมหอยโขง ปม
แบบลูกสูบ ปมแบบสกรู วาลวตาง ๆ เครื่องอัดอากาศ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องยนตดีเซล เทอรโบ
ชารเจอร หมอน้ํา เพลาใบจักร เครือ่ งทําความเย็น ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
Maintenance and repair such as dismantling, adjustment and reassembling of
machinery and equipment, fastening, centrifugal pumps, reciprocating pumps, screw and gear
pumps, valves, air compressors, heat exchangers, diesel engine, turbocharger, boiler,
maintenance propulsion shafting procedures, refrigeration maintenance, fuel and oil system
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ปฏิบัติเกี่ยวกับเครือ่ งกําเนิดไฟฟา ระบบการจายไฟฟากําลัง
มอเตอรไฟฟา วิธีการสตารทมอเตอรไฟฟา อุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิกส แผนผังสําหรับระบบอัตโนมัติและ
ระบบควบคุม หลักการพื้นฐานของระบบควบคุม การควบคุมการเปด–ปด ระบบซีเควนเชียล ระบบควบคุม
Proportional-Integral-Derivative (PID)
Generator, power distribution systems, electrical motors, electrical motor starting
methodologies, electronic control equipment, flowchart for automatic and control system,
fundamentals of automatic control, various automatic control, ON-OFF control, sequential
control, proportional-integral-derivative (PID) control
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ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง )
พุทธศักราช 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
: Bachelor of Technology ( Extension), 2012
Program in Marine Technology.

2. ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ)
: ทล.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology (Marine Technology)
: B. Tech. (Marine Technology)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ดังนี้
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1. เป นหลั ก สูตรฐานสมรรถนะระดับ ปริญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยีห รือ สายปฏิบั ติการเพื่ อ พั ฒ นา
กําลังคนใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานของสาขาอาชีพระดับเทคโนโลยี มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจคติที่ดีตรง
ตอความตองการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระ มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง โดยเนนความชํานาญเฉพาะดานการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน
เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและอาชีพอิสระได
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคการที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนทองถิ่น มีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงความตองการ สอดคลองกับสภาพสถานประกอบการชุมชนและทองถิ่น
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
3.2.1 เพื่อใหมี สมรรถนะและประสบการณและสาขาอาชีพ ตามมาตรฐานอาชีพในระดับ
เทคโนโลยี สามารถ คนควา พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ เพื่อประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานที่ ใชเทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพในขอบเขตที่กวางขวาง และใชบริหารงานการผลิตหรื อ
บริการในงานอาชีพ
3.2.2 เพื่อ ใหมี สมรรถนะในกระบวนการสร างความรู ดวยตนเองศึกษาสามารถประยุก ต
ความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพตามแนวทางของตนเอง ในการวางแผนและจัดการทรัพยากร
ที่เหมาะสม มีสวนรวมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติ รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ มีอิสระในการ
ปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น
3.2.3 เพื่ อ ให มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม ซื่ อ สั ต ย มี วินัย มี สุ ขภาพสมบู ร ณ
แข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น
3.2.4 เพื่ อ ให มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ อาชี พ มี ค วามมั่ น ใจและภาคภู มิ ใ จในอาชี พ รั ก งาน
รักองคกร รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
3.2.5 เพื่อใหบริการเทคโนโลยีวิชาชีพแกสังคม
3.2.6 เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
3.2.7 เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตน
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3.3 วัตถุประสงคของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
3.3.1 เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตให มีความรู ความเขาใจหลั ก การของภาษาศาสตร สั งคมศาสตร
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร และนําความรูม าคนหาความจริ งทั้ง เสนอแนวทางในการพั ฒนา
ตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา
3.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักการวิเคราะหเ ชิงตัวเลข การและ
สื่อ สารและเทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดตามรวบรวมขอ มูล วิเคราะห ขอ มูล และการจั ดการวิชาชีพ ที่
เกี่ยวของเพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องกลเรือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมใน
งานอาชีพ
3.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงาน
ได
หลากหลาย แกป ญหาตาง ๆดานอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือและดานที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพทั้ ง
ภาครัฐบาลและเอกชน
3.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติงานในระดับเทคโนโลยี ออกแบบพัฒนา จัดการ
ตรวจสอบใหคําแนะนํา สอนงาน พัฒนางาน ตลอดจนการประสานงาน การติดตามและประเมินผล บูรณาการ
ในการประกอบอาชีพ สรางอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี ใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง
คิดเปน ทําเปน และประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมกับวิชาชีพ ตลอดจนการประสานงาน การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.3.6 เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแหง
อาชีพ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบตอหนาที่และตอสังคม คํานึงถึง
การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนธํารงรักษาไว ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทยตลอดไป

4. โอกาสในสายงานวิชาชีพ
ปฏิบั ติงานในระดับนักเทคโนโลยีหรือ วิศวกรสายปฏิบั ติการ นายประจําเรือระดับปฏิบัติก าร ตาม
มาตรฐานตามขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝก การออกประกาศนียบัตรและ
การเขาเวรยามของคนประจําเรือ ค.ศ. 2010 (STCW 2010 ) ขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) มี
สิทธิสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 7503,000 กิโลวัตตและศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
5. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา
6. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ผู สํ าเร็ จ การศึก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยีห รื อ สายปฏิบั ติก าร สาขาเทคโนโลยี
เครื่องกลเรือ ตองเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด โดยตองครอบคลุมมาตรฐานอยางนอย 3 ดาน คือ
6.1 คุณลั กษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติก รรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา ดังนี้
1) มีวินัยจิตสํานึก ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง สัง คมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
2) มีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตยสุจริตและมีความมุงมั่นในการทํางาน
3) มีภาวะความเปนผูนําและผู ตาม สามารถทํ างานทํ างานรวมกับ ผูอื่ นไดดีและมีความ
รับผิดชอบสูง
4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
5) กระตือรือรน สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มุงมั่นในการปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการงานอยางเสร็จสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
6) มีสมรรถนะรางกายพรอมในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
7) แสดงความสามารถในการคิดและวิเ คราะห ผ ล เสนอแนวทางในการแก ป ญ หาตาม
หลักการของงานอาชีพเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
8) สรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูบริหาร ผูรวมงานและผูรับบริการ
6.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ดังนี้
1) ฟง อ าน พู ด เขียนดวยภาษาไทยเพื่อ สร างความเขาใจและความสัม พั นธที่ดีในการ
ประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน
2) ฟง อาน พูด เขียนดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น โดยใชโครงสราง คําศัพท
สํานวน ในบริบทตางๆ ทางสังคมในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน
3) ฟง อาน พูด เขียนสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ

4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู สื่อสารประยุกตใชในสาขาอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ
5) วางแผน ดํ า เนิ น การ แก ไขป ญ หางานอาชี พ โดยใช ห ลั ก การและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
6) วางแผน แกป ญ หางานอาชีพ โดยใชหลั ก การทางคณิตศาสตร เชิงสถิติ ฟง ก ชั่นเอ็ ก ซ
โปเนนเชียลแคลคูลัส
7) วางแผน จัดการ สงเสริมและพัฒนางานอาชีพตามหลักการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
8) พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ สุขลักษณะและสิ่งแวดลอมโดยใชหลักการดานมนุษยศาสตร
9) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา หลักศาสนาพิธี คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
คานิยมที่ดีงาน กฏหมายและสิทธิหนาที่พลเมือง
6.3 สมรรถนะวิชาชีพ ไดแก สมรรถนะที่ประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ ตาม
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ประกอบดวย
สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
1) วางแผนและลํ า ดับ ขั้น ตอนการเริ่ ม เดิ นและการเลิ ก เครื่ อ ง สํ าหรั บ เครื่ อ งจั ก รใหญ และ
เครื่องจักรชวย รวมทั้งระบบตางๆที่เกี่ยวของ
2) วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ระบุสาเหตุของความผิดปกติของเครื่องจักรกลและแกไขความ
ผิดปกติของเครื่องจักรกล โดยใชหลักกลศาสตรเครื่องกล กลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน
3) วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบขอผิดพลาด งานทางไฟฟาและอุปกรณควบคุมอิเล็คทรอนิคส
แกไขขอขัดของระบบอุปกรณควบคุมอิเล็คทรอนิคส
4) ควบคุมการการทรงตัวเรือและความเคนที่เกิดขึ้นกับโครงสรางเรือ
5) วางแผน การดูแล บํ า รุ ง รั ก ษาซ อ มทํ าเครื่ อ งจั ก รใหญ และเครื่ อ งจั ก ชวยอยางเป นระบบ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
6) บริ ห าร จั ด การควบคุ ม ดู แ ล ให คํ า แนะนํ า องค ก รภายในเรื อ ดํ า เนิ น งานไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมรรถนะวิชาชีพเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
1) วิเคราะห แกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบตนกําลังเครื่องกลเรือ
2) ตรวจสอบ ความผิดปกติของระบบตางๆของเครื่องจักรกลภายในเรือและอุปกรณที่เกี่ยวของ
3) วิเคราะห แกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงถายกําลังเครื่องกลเรือ
4) ทดสอบ ออกแบบและพัฒนาระบบสงถายกําลังเครื่องกลเรือ
5) วิเ คราะห แก ไขขอ ขัด ขอ งและบํ ารุ ง รั ก ษา เครื่ อ งจั ก รชว ยและระบบควบคุ ม อุ ป กรณ ที่
เกี่ยวของ
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ทดสอบ ควบคุม ออกแบบพัฒนางานปมและระบบควบคุมอุปกรณที่เกี่ยวของ
วิเคราะห แกไขขอขัดของของระบบการวัดทางไฟฟา
ทดสอบ ควบคุม ออกแบบ พัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิเคราะห แกไขขอขัดของและบํารุงรักษา ระบบไฟฟาภายในเรือ
ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบบควบคุม
บํารุงรักษาทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือรวมถึงระบบควบคุม

12) ทดสอบสมรรถนะออกแบบพัฒนาระบบทําความเย็น
13) ควบคุม ดูแลรักษาความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐานของระบบการเดินเรือ
7. จํานวนหนวยกิตและโครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลัก สูตรมี ความสอดคลองกับเกณฑม าตรฐานของกระทรวงศึกษาธิก าร ประกอบดวย
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต หมวดวิชาวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต แตละหมวด
และหนวยกิต ตลอดหลักสูตร เปนไปตามประกาศมาตรฐานหลักสูตรของปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2552 ดังนี้
7.1 หมวดวิช าพื้นฐานประยุกต ประกอบดวย สมรรถนะหลั ก เพื่ อ เป นพื้นฐานที่ สัม พั นธดาน
วิชาชีพ ในดานการสื่อ สาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุ งการเรียนรูและการปฏิบัติง านของ
ตนเอง การทํางานทํางานรวมกับผูอื่นและการแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิจัย การ
ประยุกตใชตัวเลข การจัดการธุรกิจและการพัฒนางาน โดยมุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ความเขาใจตนเอง
ผูอื่นและสังคม ตระหนักในคุณคาศิลปวัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรูไดยางเปนระบบ นําไปใชในชีวิต
และการประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รวมไมนอยกวา 18 หนวยกิต
7.2 หมวดวิชาวิชาชีพ ประกอบดวย สมรรถนะในงานอาชีพที่มุงเนนพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะคิด
วิเคราะห วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุม สอนและพัฒนางาน โดยบูรณาการสูการปฏิบัติจริงและรูปแบบ
ทวิภาคี รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ นอยกวา 48 หนวยกิต และโครงการพิเศษ จํานวน 6 หนวยกิต รวมไมนอย
กวา 54 หนวยกิต
7.2.1 หมวดวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุ มเนื้อ หาสาระและองคความรู สาขาวิชาที่
กําหนดตองใหเรียนและเปนวิชาที่ผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได ประกอบดวย
วิ ช าชี พ เฉพาะ หมายถึ ง วิ ช าที่ ผู เ รี ย นในหลั ก สู ต รนี้ จํ า เป น ต อ งเรี ย นตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
วิชาชีพเลือก หมายถึง วิชาที่เพิ่มเติมจากวิชาชีพเฉพาะ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่สนใจหรือเพิ่มเติมจากระดับสากล
วิชาโครงการพิเศษ หมายถึง วิชาที่บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อ
วางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิชาที่ถนัด
หรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกสาขาใดๆก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันการ
อาชีวศึกษา
7.3 ระบบการศึกษา
เป น การจั ด ศึก ษาระบบทวิ ภาค โดยเป น ไปตามกรอบมาตรฐานหลั ก สู ตรปริ ญ ญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2552

7.3.1 การคิดหนวยกิต
1) การศึกษาภาคปกติแตละภาคการศึกษาใชเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2) รายวิ ชาทฤษฎีใ ชเ วลาบรรยายหรื อ อภิป รายป ญ หา 15 ชั่ วโมงตอ สั ป ดาห ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต
3) รายวิชาปฏิบั ติที่ ใช ในการทดลองเวลาหรื อ ฝ ก ปฏิบั ติ 30 ชั่ วโมงตอ สั ป ดาห ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต
4) รายวิชาปฏิบัติที่ ใชในฝ ก ปฏิบั ติในโรงงาน 45 ชั่วโมงตอ สัป ดาห ให นับเป นหนึ่ง
หนวยกิต
5) การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือฝกปฏิบัติภาคทางทะเล ไมนอยกวา 45
ชั่วโมงเทากับ หนึ่งหนวยกิต
6) การทําโครงการตามที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวา 45 ชั่วโมง เทากับ หนึ่งหนวยกิต
7.3.2 จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
1) หนวยกิตรวม ระหวาง 72 – 87 หนวยกิต
2) ใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ป สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนไมเต็มเวลา
3) สถาบันอาชีวศึกษา ตองจัดใหนักศึกษาจัดทําโครงการพิเศษ จํานวน 6 หนวยกิต
ที่ส อดคล อ งกั บ สาขาวิชาที่ ศึก ษา นําสู ก ารปฏิบัติในอาชีพ อยางเป นรู ป ธรรมตามโครงสร างหลั ก สู ตร โดย
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
4) สถาบันอาชีวศึกษาตองจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแตละสาขาวิชาเพื่อ
เปนการประกันคุณภาพ
7.3.3 คุณสมบัติและประสบการณผูสอนเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด
7.3.4 การลงทะเบียน
ใหลงทะเบียนเรี ยนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากสถาบันการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนที่แตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทํ าได แตตอ งไมก ระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองศึกษาใหครบตาม
จํ านวนหนวยกิ ตที่ ร ะบุ ไวในหลั ก สู ต ร สถาบั นการอาชีว ศึก ษาสามารถรั บ เที ยบโอนหนวยกิ ต หรื อ เที ย บ
ประสบการณอาชีพเขาสู หนวยกิต ใหกับนักศึก ษาที่มีความรู ความสามารถและประสบการณอาชีพ ทั้งนี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
7.3.5 เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
1. เปนไปตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร
2. ใหมีสมรรถนะตรงตามที่กําหนด และไดจํานวนที่หนวยกิตสะสมครบถวนตาม
โครงสรางที่กําหนดไวในหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ มีหนวยกิต
รวมไมนอยกวา 87 หนวยกิต
7.4 จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
รวม
72 – 87
7.4.1 หมวดวิชาพื้นฐานประยุกตไมนอยกวา
18
7.4.2 หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
54
- กลุมวิชาชีพเฉพาะ และ กลุมวิชาชีพเลือก
รวมกันไมนอยกวา
42
- โครงการพิเศษ
ไมนอยกวา
6
7.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6

หนวยกิต
หนวยกิตึ
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

8.

เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
เนื้อหาสาระหลักของหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ(ตอเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีเครือ่ งกลเรือ
จะตองจัดหลักสูตรในสวนที่เปนวิชาเอกตามรายละเอียด ดังนี้

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
ตามกลุมวิชาตามอนุสญ
ั ญา STCW 2010
4000-1101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2)
(Thai for Communication)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาหลักการและฝกทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คือ การฟง การพูด การอาน
การเขียน และการคิดวิเคราะหในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
Study and practice of communicative skills; listening, speaking, reading, writing and
consideration of Thai usage for communication in different situations for accurate and
appropriate communication
4000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(3)
(English for Communication)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฝกทักษะฟง–พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การแสดงความคิดเห็นตอสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทาง รวมถึงการสื่อสารสําหรับการทํางาน
ใหเกิดผลสําเร็จ
Listening and speaking drills for routine communication onshore like greeting,
introduction, attitude, asking and giving direction, moreover, successful offshore communication

4000-1301

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
2(2)
(Psychology for Life)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใชในชีวิตประจําวัน การนําองคความรูม าประยุกตใช
เพื่อพัฒนาทักษะทางจิตสังคม ความเขาใจตนเอง และผูอ ื่น เชน ความเขาใจในเรื่องพัฒนาการของมนุษย การ
เรียนรู การรับรู การคิดการแกปญ
 หา การจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ การปรับตัวทางดานอารมณ บุคลิกภาพ
ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธที่ดซี ึ่งกันและกัน เพื่อใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
Study of theories and concepts of psychology to daily life, applications of
knowledge for improving psycho-sociological skills, self-understanding and learning others,
e.g. understanding the nature of human development, learning, perception, thinking,
problem-solving, motivating behavior, adjustment of emotion and personality, including the
development of mental health, and good human relationships for living in societies.
4000-1401

ฟสิกส 1
3(3)
(Physics 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทนําวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี ปริ มาณหลักมู ลและการวัด เวกเตอร กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
แรงสมดุลและทอรก งาน พลังงานและการอนุรักษพลังงาน โมเมนตัมเชิงเสนและการชน การเคลื่อนที่ของวัตถุใน
1 มิติ และ 2 มิติ
Study of the introduction of science and technology, Significant figure and
measurements, Vectors, Newton’s law of motion, Force equilibriums and torque, Work, Energies
and conservation of energy, Linear momentum of particle and Collisions in one dimension and
two dimension
4000-1402

ฟสิกส 2
3(3)
(Physics 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค พลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนแบบสัน่
แกวง สถานะของสสาร สมบัติยืดหยุนของของแข็ง สถิตศาสตรของของไหล พลศาสตรของของไหล ฟสิกสของ
ความรอน ไฟฟา สนามแมเหล็ก และคลื่นแมเหล็กไฟฟ
Study of particle motions, Rigid body and angular momentums, Oscillations, Matter
state, Elastic modulus, Fluid statics, Fluid dynamics, Physical heat, Electronics, Magnetics and
Electromagnetic wave

4000-1403

ปฏิบัติการฟสิกส
1(3)
(Physics Laboratory)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ยวกับวิธีก ารชั่ง โดยใชเ ครื่ อ งชั่งสองแขน และเครื่อ งชั่งอยางละเอี ยดที่ อ านคาได
โดยตรง การวัดโดยใชเวอรเนียรคาลิเปอร ไมโครมิเตอรคาลิเปอร และสเฟยโรมิเตอร ความหนาแนนและความ
หนาแนนสัมพัทธของของแข็งและของเหลว สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน การรวมเวกเตอร และสภาพสมดุล
ของแรง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค การสั่นแกวงของลูกตุมนาฬิกาอยางงาย
Study of how to use equal-arm balance and analytical scale, How to measure with a
vernier caliper, micrometer caliper and spherometer, Study density and relative density (solid
and liquid), Coefficient of friction, Resultant vector and equilibrium, Simple harmonics motion,
Simple pendulum.
4000-1502

แคลคูลัส 2
3(3)
(Calculus 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต เชน การอินทิเกรตทีละสวน การอินทิเกรตโดยการทําเปนเศษสวน
ยอย การอินทิเ กรตฟ งก ชันรากที่ สอง การอิ นทิ เกรตจํากั ดเขต เมทริก ซและดีเ ทอรมิ แนนต การประยุกตของ
อินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวสวนโคง
Study of the techniques of integration including integration by part, partial fractions,
trigonometric substitution, Definite integrals, Matrix and determinant of square matrix,
Applications of definite integral in areas, volumes, arc length of curves.
4000-1503

แคลคูลัส 3
3(3)
(Calculus 3)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอนุพันธยอย ผลตางของอนุพันธ ทฤษฎีของเทเลอรและอนุกรมอนันต ความคลาดเคลื่อน
เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ ตรีโกณมิติทรงกลม พื้นฐานพีชคณิตบูลีน
Study of the partial derivatives, the differentials, Taylor and the theory of infinite series,
the numerical errors, Differential equations, Spherical trigonometry, Fundamental boolean
algebra
4000-1505

สถิติเบื้องตน
3(3)
(Elementary Statistics)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับขอบขายของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การจัดลําดับ การจัดหมู และความนาจะเปน ตัวแปร
สุม และการแจกแจงความนาจะเป นของแปรสุ ม ชนิดของการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การสุ ม
ตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน

Study of the scope of the statistics, descriptive statistics, permutation combination and
probability, random variables and probability distributions of random variables, the type of
probability distribution of random variables, sampling, estimation and hypothesis testing.
4000-1601

จริยธรรมในชีวิตประจําวัน
2(2)
(Ethics for Life)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางาน ตามแนวศาสนา ป
รัชญาและจิตวิทยา โดยเนนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความขัดแยง และสงเสริมการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
Study of the concept; live conduction, occupation following the religious philosophy and
psychology with emphasis on moral and ethic, to use for living and the satisfying behavior,
moreover, argument remedy and delight social living support.

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ตามกลุมวิชาตามอนุสญ
ั ญา STCW 2010
4100-2001

สถิตยศาสตรสาํ หรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3)
(Statics for Mechanical Engineering)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบของแรง การหาแรงลัพธ สมดุลของแรง การวิเคราะหแรงในโครงสรางแรงเสียด
ทาน การวิเคราะหโดยใชหลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรงในเคเบิล โมเมนตความเฉื่อย
Forces System, force system resultant, equilibrium of force, structural analysis, friction
forces, analysis using virtual work, stability of the equilibrium, force in the cable, moment of
inertia
4100-2002

วัสดุวิศวกรรม
3(3)
(Engineering Materials)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับโลหะวิทยา คุณสมบัติและการนําวัสดุไปใชกับเครื่องจักรกลภายในเรือ การทดสอบวัสดุ
แบบทําลายและไมทําลาย กระบวนการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการสรางและการซอมทํา การเลือกใชวัสดุและ
วิธีการเชื่อมชิ้นงานในแบบตางๆ
Study of metallurgy of steel and cast iron, properties and application of material
used in machinery on board ships, destructive and non destructive testing of material,
engineering processes used in construction and repair, materials and welding
4100-2003

กลศาสตรของวัสดุ
3(3)
(Mechanics of Materials)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางกายภาพของวัตถุภายใตการกระทําของแรง
ความสัมพันธระหวางแรง ความเคน ความเครียด และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัตถุ อันเนื่องมาจากแรง
แผนภาพของโมเมนตดัด ความแคนในคานในชวงยืดหยุนเชิงเสน วิธีวิเคราะหการแอนของคานและเพลา แบบ
วิเคราะหไดดวยวิธีสถิตศาสตรและวิเคราะหไมไดดวยวิธีสถิตศาสตร การบิดของเพลา ความเคนผสม ความเคน
ในแผนเหล็กเปลือกเรือ
Fundamental principles of the physical behavior of deformable materials under
loaded, Relation of force, stress, strain and the deformation of materials under loaded and
changes of temperature, the torsion of shafts under linear elastic behavior, constructing
shear and moment diagram, stress in beams under liner elastic behavior, an analytical
method for determining deflection of beams and shafts with static methods and statically
indeterminate, combined stress, Stresses in thick shells

4100-2004

พลศาสตร
3(3)
(Dynamics)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคิเนติกสและคิเนเมติกสของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน
งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัน หลักการพื้นฐานของการสั่นสะเทือน การสมดุลยทางวิศวกรรมเครื่องกล
การเคลื่อนที่แบบแกวง
Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion,
work and energy, impulse and momentum, fundamentals of vibration, Balancing, simple
harmonic motion,
4100-2005

เทอรโมไดนามิกส 2
3(3)
(Thermodynamics 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของแกส การวิเคราะหเครื่องยนต, วัฏจักร Dual, ประสิทธิภาพของวัฏจักร
Dual, การสมดุลความรอนของเครื่องยนตดีเซลเรือ, วัฏจักร Rankine, ประสิทธิภาพทางความรอนของวัฏ
จักร Rankine, การสมดุลความรอนของเครื่องจักรไอน้ําของเรือ, วัฏจักร Brayton, การสมดุลทางความ
รอนของเครื่องกังหันแกสที่ใชในเรือ, วัฏจักรของการอัดไอ, คุณสมบัติของสารทําความเย็น, วัฏจักรของ PH ไดอะแกรม, ประสิทธิภาพทางความเย็น
Gas cycles / Engine analysis, dual cycle, thermal efficiency of dual cycle, heat
balance of marine diesel engine, rankine cycle, thermal efficiency of rankine cycle,
heat balance of a marine steam plant, brayton cycle, thermal efficiency of brayton
cycle, heat balance of marine gas turbine plant, vapour compression cycle, refrigerant
properties and hazards, cycle on P-H diagram, coefficient of performance
4100-2006

การถายเทความรอน
3(3)
(Heat Transfer)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการของการถายเทความรอน หลักพื้นฐานของการนําความรอน การนําความรอน
แบบหนึง่ มิติและสองมิติในสภาวะคงที่ การนําความรอนในสภาวะไมคงที่ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการนํา
ความรอน หลักพื้นฐานของการพาความรอน การพาความรอนแบบอิสระ การพาความรอนแบบบังคับ การแผ
รังสีความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน คุณสมบัติของไอ วัฏจักรไอน้ํา ไดอะแกรมความเร็วของกังหันไอ
น้ํา การเผาไหม เครือ่ งอัดอากาศ การปรับอากาศ
Fundamental of heat transfer; basic concepts of conduction, steady – state
conduction in one dimensional and two dimensional, transient conduction, numerical
methods in heat conduction, basic concepts of convection; natural and forced convection;
radiation heat transfer, heat exchangers, properties of vapours, steam cycles, steam turbine
velocity diagrams, combustion, compressors, heat transfer, air conditioning

4100-2007

กลศาสตรของไหล 2
3(3)
(Fluid Mechanics 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการไหล สถิตยศาสตรของไหล ปริมาตรและมวลควบคุม
เครื่องมือวัดคอคอด สมการของเบอรนูลลี ประสิทธิภาพของหัวฉีด ออริฟค ความหนืดไดนามิคและความหนืด
คิแนเมติค เรโนลด นัมเบอร การสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานในทอและอุปกรณที่ใชในทอทาง สมการของ
ดารซี่ ปมเซนติฟูกอล การปฏิบัติงานและการดูแลรักษา ปมและระบบการปมตางๆภายในเรือ ระบบน้ําถวงเรือ
ระบบน้ําทองเรือ ระบบน้ําดับเพลิง การปองกนมลภาวะที่มาจากน้ํามันลงสงทะเล, ระบบสิ่งปฏิกลู และขีน้ า้ํ มัน
ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า มั น ที่ ไ ด จ ากน้ํา มั น ดิ บ คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า มั น เชื้อ เพลิ ง และน้ํ า มั น หล อ ลื่ น
การทดสอบและการเก็บน้ํามันตัวอยางใหกับทางฝงและทางเรือ การวิเคราะหผลการทดสอบน้ํามันเชื้อเพลิง
การปรับสภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น การใชน้ํามันที่มีการผสม (Blending)
Fundamental concepts for fluid as a continuum, fluid statics, fundamental concepts
for control volume, volume and mass flow ,venture meter, Bernoulli’s equation, jets, orifice
coefficients, dynamic and kinematic viscosity, Reynolds’ number, Flow losses in pipes and
fittings, Darcy’s formula, centrifugal pump, operation and maintenance of pumps and
pumping system, ballast system, bilge system, fire main system, prevention of pollution of
the sea by oil, sewage and sludge system, production of oils from crude oil, Properties and
characteristics of fuels and lubricants, shore side and shipboard sampling and testing,
interpretation of test results, contaminants including microbiological infection, treatments of
fuels and lubricants including storage, centrifuging, blending, pretreatment and handling
4101-2101

เครื่องยนตสันดาปภายในของเรือ 1
2(4)
(Marine Internal Combustion Engines 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับความรูขั้นพื้นฐานของเครื่องยนตสนั ดาปภายใน การวิเคราะห Static load
และ Dynamic load และความเคนที่เกิดขึ้นจากโหลด การผลิตชิ้นสวนของเครื่องยนตดีเซล โมเมนตความ
เฉื่อยที่เกิดขึ้นกับลอชวยแรง การถวงน้ําหนักเพื่อความสมดุล การสั่นสะเทือนของตัวเรือ ความสัมพันธระหวาง
แรงดันที่ใชในการฉีดเชื้อเพลิง และความหนืดของน้ํามันเชื้อเพลิงแตละประเภท
Basic of internal combustion engine, interpret static and dynamic loads and stresses,
evaluate different fabrication methods of diesel engine components, out of balance gas and
inertia forces couples and moments and relate these to flywheels, balance weights, hull
vibration, state typical injection pressures and viscosities for different grades of fuel

4101-2102

เครื่องยนตสันดาปภายในของเรือ 2
2(6)
(Marine Internal Combustion Engines 2)
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจายอากาศเขาหองเผาไหมใหกบั เครือ่ งยนตดีเซลเรือและการกวาดไลไอเสียออก
จากหองเผาไหม การสตารทและการสัง่ จักรเครื่องจักรใหญสําหรับเรือที่ใชเพลาใบจักรขับโดยตรง และเรือที่ใช
ชุดเกียรในการขับเคลื่อน และเรือที่ใชใบจักรทีป่ รับพิชใบจักรไมไดกบั เรือทีส่ ามารถปรับพิชใบจักรได การ
ทดสอบและปรับสภาพน้ําหลอเย็นของเครื่องยนตดีเซลเรือ, การเขียนอินดิเคเตอรไดอะแกรม แรงดันในจังหวะ
อัดและแรงดันสูงสุดในจังหวะระเบิดของเครื่องยนต การหาพื้นที่ของอินดิเคเตอรไดอะแกรม การคํานวณหา
กําลังของเครือ่ งยนตโดยใชอินดิเคเตอรไดอะแกรม
Specify methods of providing pressured air for combustion in diesel engines, starting
and maneuvering requirements/sequences for direct coupled reversible and geared
propulsion diesel engines for fixed and controllable pitch propeller applications, evaluate
the tests used in the control of diesel engine cooling water treatment, indicator and draw
diagrams, compression pressure, maximum pressure and faults, area of indicator diagram,
calculation of indicated and effective engine power
4101-2103

การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 1
2(4)
(Manage of propulsion plant machinery 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกแบบโครงสรางและกลไกการทํางานของเครือ่ งขับเคลื่อนที่ใชในเรือ
เชน เครื่องยนตดีเซล เครื่องกังหันไอน้ํา เครื่องกังหันแกส เครื่องจักรไอน้ํา เพลาใบจักร และอุปกรณตางๆ ที่ใช
ในระบบขับเคลื่อนเรือ
Design features and operative mechanism of marine diesel engine, steam turbine, gas
turbine, steam boiler, propeller shaft and associated auxiliaries
4101-2104

การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 2
2(4)
(Manage of propulsion plant machinery 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการใชคําศัพทและสัญลักษณในการออกแบบทางวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ การ
เขียนแบบและการบอกขนาดในการออกแบบเรือ การอาน Block, Logic systems และ Flow diagrams ที่
ใชกับระบบเครื่องจักรกลในเรือ การอานแบบแปลนโครงสรางของเรือ เครือ่ งจักรกลเรือและอุปกรณตางๆ
ภายในเรือ
Technical Communications for design. Use of general engineering terms and symbols
and in particular those used in marine engineering, drawing, dimensioning, interpretation of
block, logic systems and flow diagrams applicable to marine machinery and systems,
interpretation of general arrangements, systems and detail plans of ship structures,
machinery and equipment

4101-2105

หมอน้ําและกังหันกาซ
3(4)
(Boiler and Steam turbines)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการทํางาน และตําแหนงของชิ้นสวนตางๆของหมอน้ํา การไหลเวียนของน้ํา
และไอน้ําในระบบ, การปองกันสิ่งเจือปนที่มากับน้ําภายในหมอน้ําและภายในระบบหมอน้ํา, การเลือกใชวาลว
นิรภัยอยางถูกตอง, การวิเคราะหโครงสรางและวิธีการใชงานกังหันไอน้ําที่ใชในทะเล, คุณสมบัติของของเหลวที่
เปนตัวแลกเปลี่ยนอุณหภูมทิ ี่ใชในระบบหมอน้ํา
Typical boiler types illustrating cross sections attachments and locations of all fittings,
mountings, scantlings and methods of achieving water circulation and gas flow, analyze the
requirements for contamination prevention between systems, analyze the requirements for
steam safety valves, analyze the types uses and methods of construction of auxiliary steam
turbines in use at sea, analyze the properties of thermal fluids used effects of contamination
and methods of testing the fluid
4101-2106

การควบคุมอัตโนมัติ
2(3)
(Automatic Control)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการควบคุมอัตโนมัติ คอนโทรลลูบแบบเปดและแบบปด อุปกรณที่สําคัญ
ในกระบวนการควบคุม ตัวรับสัญญาณ และตัวสงสัญญาณ การจายและการหนวงเวลา อัตราสวนการควบคุม
อินทีกรัล การควบคุมดิริวาทิฟ การใชแผนไดอะแฟรมในการควบคุมวาลว คุณลักษณะของการไหลและการยก
ของวาลวควบคุม กลไกและตัวปรับตําแหนงของวาลวควบคุม วาลวมีสวนประกอบจากขี้ผงึ้ วาลวควบคุมดวย
ไฟฟา การวิเคราะหวงจรควบคุม อุปกรณควบคุมความเร็วรอบ
Automatic control principles, open and closed control loops, process control,
essential components in process control loops, sensors and transmitters, disturbances and
time delays and means to reduce them, two step, proportional, integral, derivative control
actions, diaphragm operated control valves, flow/lift characteristics of control valves, control
valve actuators and positioners, wax element valves, electrically operated valves, control
loop analysis, governors
4101-2107

วิศวกรรมไฟฟา 1
2(4)
(Electrical Engineering 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับวงจรไฟฟากระแสตรง กฏของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ ทฤษฎีของเทวินิน
ความตานทานไฟฟา กําลังไฟฟา ประสิทธิภาพทางไฟฟา อิเล็กโทรสแตติคส และคาปาซิแตนซอิเล็กโทรแมค
เนติก และตัวนําไฟฟา ทฤษฏีไฟฟากระแสสลับ หมอแปลงไฟฟาเฟสเดียว ไฟฟาสามเฟส วัสดุที่ใชทําตัวนํา
ไฟฟา วัสดุที่ใชทําฉนวนไฟฟา การเดินสายไฟผานฝากั้นและบนดาดฟาเรือ วงจรไฟฟาที่ใชกับเครื่องกวานและ
เครนบนดาดฟาเรือ อุปกรณที่เปนสารกึ่งตัวนํา วงจรอินทิเกรท อุปกรณตรวจจับความผิดปกติของวงจรไฟฟา

Direct current circuits, fundamental concepts : ohm’s law, kirchhoff’ law thevenin’s
theorem, resistors : energy, power, efficiency, electrostatics and capacitance,
electromagnetism and induction, alternating current theory, single phase transformers, three
phase supply, materials of conductors , commonly used insulation material, passing of
cables through bulkheads and decks, deck winches and capstans,windlass and deck crane,
semiconductor devices, integrated circuits, electronic fault diagnosis
4101-2108

วิศวกรรมไฟฟา 2
2(6)
(Electrical Engineering 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับมอเตอรสามเฟส
มอเตอรสามเฟสแบบซิงโครนัส
ผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ที่เกิดขึ้นกับหมอเตอรกระแสสลับ การควบคุมมอเตอรและการปองกันความเสียหาย การ
ควบคุมความเร็วของมอเตอรโดย IGBT (Insulated gate bipolar transistor) การควบคุมความเร็วมอเตอร
โดย Thyristors, เครื่องกําเนิดไฟฟาสามเฟส หมอแปลงไฟฟาสามเฟส การจายกระแสไฟฟา การสตารทเครื่อง
กําเนิดไฟฟาฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ การออกแบบโครงสรางของฉนวนไฟฟาแรงสูง การควบคุมดวยอุปกรณไฮ
ดรอลิกส และนิวแมติกส ความปลอดภัยในการทํางานกับระบบไฟฟา การทดสอบอุปกรณไฟฟา
Three phase A.C. motors, three phase synchronous motors, effect of varying
frequency and voltage of A.C. motors, motor control and protection, insulated gate bipolar
transistor (IGBT) motor speed control, Motor speed control by thyristors, three phase
generators, three phase transformers, distribution, automatic starting arrangements for the
emergency generator, design features of high – voltage installations, hydraulic control
equipments, pneumatic control equipment, electrical safety, test equipment
4101-2109

วิศวกรรมไฟฟา 3
3(7)
(Electrical Engineering 3)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการอานสัญลักษณของวงจรไฟฟา วิธีการ Excitation ของเครื่องกําเนิด
ไฟฟากระแสสลับ อุปกรณ AVR และอุปกรณที่ใชในการขนานเครื่องไฟฟาแบบอัตโนมัติ การขนานเครือ่ งไฟฟา
แบบ Manual และการขนานไฟฟาแบบสมัยใหม การควบคุมอุปกรณ Prime mover สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟา, Main air circuit breaker, การปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ขอบกพรองใน
วงจรไฟฟา การตรวจหาความผิดปกติอยางถูกตอง การปรับตัง้ อุปกรณสงสัญญาณทางไฟฟา และอุปกรณ
ควบคุม การตรวจสอบหาขอบกพรองในระบบควบคุม
Interpretation of circuit symbols, logical six step troubleshooting procedure,
alternators excitation methods AVR and auto – synchronizing equipment, manual load
sharing and modern load sharing equipment, operation of control components of the prime
mover for the alternator, main air circuit breaker, protection of generators, fault tracing in

distribution circuits, electrical survey requirements, calibrate and adjust transmitters and
controllers, control system fault finding
4101-2110

อนุสัญญาระหวางประเทศ 2
2(2)
(Intermational Agreements and Convention 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยกฏหมายทางทะเล, องคการทางทะเลโลก องคการ
สุขภาพโลก การตรวจสอบประกาศนียบัตรและเอกสารที่ใชบนเรือใหเปนไปตาม SOLAS
ภาคผนวก 1,
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยแนวน้ําบรรทุกอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยทางทะเล
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลภาวะจากเรือ
United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS), treaties ,conventions,
protocols, rules and regulations, International Maritime Organization (IMO), list of IMO
conventions introduction to International Labour Organization (ILO), World Health
Organization (WHO), Authorities and regulations, list of certificates and documents to be
carried on board ships as per SOLAS Annex 1, additional certificates and documents required
on board ships, International Convention on Load Lines, brief description of International
Convention for the Safety of Life at Sea, international convention for the prevention of
pollution from ships
4101-2111

อนุสัญญาระหวางประเทศ 3
2(2)
(Intermational Agreements and Convention 3)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับขอบังคับในเรื่องสุขภาพสากล 2005, แนวทางในการจัดเตรียมยารักษาโรคที่ใชบนเรือ,
แนวทางการปฐมพยาบาล, คุณภาพของน้ําดื่มบนเรือ, อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยคนงานบนเรือ 2006,
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยขอบังคับสากลสําหรับการปองกันเรือโดนกัน 1972, อนุสญ
ั ญาระหวาง
ประเทศวาดวยการกูเ รือ อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการประกันอุบัติเหตุทางเรือ และ P & I Club,
วิธีการปองกันมลภาวะทีม่ าจากเรือ
WHO’s international health regulations 2005, international medical guide for
ships (IMGS) , IMO’s medical first aid guide (MFAG), WHO’s guidelines for drinking water
quality, ILO’s MaritimeLabour Convention 2006 (MLC 2006), Convention on the International
Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972, international convention on salvage,
convention on limitation of liability of maritime claims 1976, international convention for the
unification of certain rules of law relating to bills of lading, marine insurance, general average
and P & I club, methods and aids to prevent pollution of the environment by ships

4101-2112

การวางแผนการบํารุงรักษา
3(5)
(Planned Maintenance)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับวัตถุประสงคของการทํา PMS (Plan Maintenance System) กําหนดการ
ซอมบํารุงและกระบวนการทํางาน อะไหลสํารอง การตรวจสอบจํานวนอะไหลคงเหลือ การเตรียมการนําเรือ
ขึ้นอูแหง และการนําเรือลงจากอู การตรวจสอบเรือและซอมบํารุงเรือระหวางเรือขึ้นอู การถอดชิ้นสวน
เครื่องจักรกลในหองเครือ่ งเพื่อเตรียมการตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ สถานะในการตรวจเรือจากสมาคมจัดชั้นเรือ
การประกอบและการทดสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การซอมทําที่อยูนอกแผนการซอมบํารุง การทดสอบชิ้นสวน
ตางๆของเรือโดยวิธีไมทําลาย การทํางานดวยความปลอดภัย
Objective of PMS, equipment covered under PMS, maintenance schedule and job
procedures, spare parts inventory, preparations for dry docking and undocking, survey work
and maintenance during dry dock, planned maintenance - dismantling and inspection /
calibrations, statutory and class verification maintenance, planned maintenance - assembly
and testing, unplanned maintenance, inspection and adjustment of equipment relevant ,
non – destructive examination, safe working practices
4000-2113

ภาวะผูนําและการบริหารงานบนเรือ
2(2)
(Leadership and Managerial Skill)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการบริหารจัดการ หนาที่ บุคลิกและทักษะของการเปนวิศวกร หัวหนา
งาน และผูจ ัดการ การบริหารจัดการลูกเรือ การฝกและการพัฒนาการฝก การบริหารจัดการเรื่องการดูแล
รักษา ชั่วโมงในการทํางานและชั่วโมงพักผอน การติดตอสือ่ สาร การสรางการทํางานเปนทีม การวางแผนงาน
และการติดตอประสานงาน การจายงานใหแตละบุคคล ทักษะในการตอรอง การประเมินสถานการณและความ
เสี่ยง การวางแผนโครงงานและการควบคุมโครงงาน
Definition of management, functions, characteristics and skills of engineers,
supervisor and managers, crew management, training and development, maintenance
management, hours of work and hours of rest, communication, team building, planning and
Co – ordination, personal assignments, negotiating skills, situation and risk assessment,
project planning and controlling
4101-2114

การออกแบบเรือ 1
2(3)
(Naval architecture 1)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับประเภทของเรือและนิยามศัพทที่ใชในการออกแบบเรือ ความเคนที่เกิดใน
โครงสรางเรือ โครงสรางเรือ การเคลือ่ นที่ของเรอ ไฮดรอสแตติกส ระวางขับน้ํา, TPC, พื้นที่และปริมาตรของ
รูปทรงเรือ จุดศูนยถวง

Ship types and terms, stresses in ship structures, ship construction, ship dynamics,
hydrostatics, displacement, TPC, coefficients of form, areas and volumes of ship shapes, 1st
and 2nd moments, centres of gravity
4101-2115

การออกแบบเรือ 2
2(3)
(Naval architecture 2)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการทรงตัวเรือทางดานขวางลําเรือ, Trim, การทรงตัวเรือในขณะที่เรืออยู
บนอูแหงและขณะทีเ่ รือเกยตื้น, การตานทานของเรือและการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง, เพลาใบจักรและกําลัง
ที่ใชในการขับเคลื่อนเรือ, หางเสือ, การทรงตัวเรือทีเ่ กิดจากผลกระทบจากการที่น้ํารั่วเขามาในตัวเรือทางดาน
ขวางลําเรือ
Transverse stability, trim, stability during dry docking and stability during grounding,
resistance and fuel consumption, propeller and power, rudder, effect of flooding on
transverse stability and trim
4101-6001

โครงการพิเศษ 1
3(9)
Special Project 1
คําอธิบายรายวิชา
โครงการพิเศษและศึกษาอิสระในสาขาวิชา โดยศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม โดยนักศึกษาจะตอง
สงรายงานและบรรยายเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาไดทําเมื่อภาคการศึกษา
Topics selected in various marin technology areas within marin technology, students
must complete a specific project by planning and designing, students must submit the report
and take and oral examination relating to the project at the end of semester
4101-6002

โครงการพิเศษ 2
3(9)
Special Project 2
คําอธิบายรายวิชา
เปนรายวิชาที่ตอเนื่องจากโครงการพิเศษ 1 โดยนักศึกษาจะตองสงภาคนิพนธที่แสดงถึงรายละเอียด
ของโครงงานในแงมมุ ตางๆ กอนสิ้นภาคการศึกษาและบรรยายเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาไดทํา
A continuation of 4101-6001 Project I to develop a complete project by design,
analysis and complementation of marin system selected in various marin technology areas
within marin technology, students must submit the final report and take and oral
examination relating to the project at the end of semester

9.

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
9.1 ระบบการจัดการศึกษา
ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2552 และขอบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม
9.2 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ ดังนี้
9.2.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัม พันธที่ ดี และในกิ จกรรมปจฉิมนิเทศกอนที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนด
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน
การนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาใน
การดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
มีกติกาที่จะสรางวินัยในตัวเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
9.2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
9.2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นใน
สังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จ ทางธุรกิจ ผูพั ฒนาและ/หรือ ผูประยุกตโปรแกรม
จําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่ เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแต
ละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่ เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมเกิดขึ้นเชนเดียวกับ การประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่ สอนในแตละวิชาตอ งพยายาม
สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ
วิทยาการตาง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับ ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมอาจารยผูสอนตอง
จัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการ
สังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่ง
ของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรม
เพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
9.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มี
ความซื่อสัตยโดยตอง ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารย
ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
9.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
9.2.3 ความรู
9.2.3.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องกล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับ สาขาวิชาที่ศึก ษานั้นตองเปนสิ่งที่นัก ศึกษาตองรูเพื่อ ใชประกอบอาชีพและชวยพัฒ นาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางงานดานเทคโนโลยี
เครื่องกล รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปูหา
(3) สามารถวิเคราะห ติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซมและประเมินระบบองคประกอบตางๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีเครื่องกลเรือใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีในดานตางๆ เห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือใหเชื่อมโยงกับความรูใน
ศาสตรอื่น ๆที่เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน

ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
9.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
9.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากการฝกงานในสถานประกอบการ
9.2.4 ทักษะทางปญญา
9.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาเเลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรม และ
ความรูเกี่ยวกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล
เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํานักศึกษา
ตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมิน เพื่อใหในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่
เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
9.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีเครื่องกล
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
9.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
9.2.5 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

9.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบนักศึกษา
ตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอนคนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่
จะมาเปนผูบังคับบัญชาหรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุม คนตางๆ เปน
เรื่องจําเปนอยางยิ่งดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่ เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ให นักศึกษา
ระหวางที่สอนวิชาหรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ นี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องคุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน
9.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ รับ ผิดชอบใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํ างานเปนกลุ ม การทํางานที่ตอ ง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
9.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
9.2.6 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จํา เปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํา งานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอ อยาง เหมาะสม

(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนักศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
9.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห
สถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง แลวนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย สถานการณ
9.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประเมิ นจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือ กใชเครื่ องมื อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆการอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
9.2.7 ทักษะพิสัย
9.2.7.1 กลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
9.2.7.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ
(1) มีทั กษะในการปฎิบัติง านกลุม มี การแบ งหนาที่ความรับ ผิดชอบและมีความ
รวมมือกันเปนอยางดี
10. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กําหนดใหมีระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเปนการยืนยันวาผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐานวิชาชีพตามระดับหลักสูตร ประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน ทั้งนี้ การ
กําหนดเกณฑการประเมินและเครื่องมือที่ใชในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยระบุความรับผิดชอบหลักหรือ
รับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
10.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
4) เคารพสิทธิในคุณคาและและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
10.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจทั้งดานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล
2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆของสาขาเทคโนโลยี
เครื่องกล
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

10.3 ทักษะ ทาง ปญญา
1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกตความรูทั้งทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ
2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ
10.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมที่ดี
2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม
4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
10.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2) สามารถสืบคน ศึกษาวิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาอยางเหมาะสม
3) สามารถใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.6 ทักษะพิสัย
1) มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการไดอยางมีประสิทธิภาพ
11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
11.1 สํ าเร็ จ การศึก ษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรื อเที ยบเท า ในสาขาวิชาที่ ตรงหรื อ
สัมพันธ
11.2 เป นผู ที่ ไม มี โ รคติดตอ ร ายแรง โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ยจ หรื อ โรคสํ าคัญ ซึ่ ง แพทยวินิจ ฉัยวาเป น
อุปสรรคตอการศึกษา
11.3 ไมเปนผูทีถกู กลาวหาวากระทําความผิดอาญาและคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล เวน
แตความผิดนั้นไดกระทําโดยประมาทและความผิดนั้นเปนความผิดลหุโทษ
11.4 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีผูปกครองใหการรับรอง และใหคํารับรองตอสถาบันวาจะ
ตั้งใจศึกษา รวมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนตามขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของสถาบัน
11.5 คุณสมบัติอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
12. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันการอาชีวศึกษาจําเปนตองใหการสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนบรรลุผลตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ ดังนี้
12.1 มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียน
เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
12.2 มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานเครื่องกลเรือ
12.3 มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อใหนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติทางทะเลใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
12.4 จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
12.5 คุณสมบัติของอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และครูฝก ควรเปนผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

12.6 สัดส วนอาจารยตอนักศึกษาใชเกณฑมาตรฐานของนัก ศึกษาเต็มเวลาเทียบเท า (Full Time
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตออาจารยประจําเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
12.7 บุคลากรสนับสนุนควรมีความรูความเขาใจโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และ
สามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได สถาบันการอาชีวศึกษาควรจัดสรรจํานวนบุคลากรให
เพียงพอตามความจําเปน และใหมีการพัฒนาดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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