หลักสู ตร ๑๓๐๙ กำลังพลประจำเรื อพำณิชย์ (ฝ่ ำยช่ ำงกลเรื อ)
แผนกเดินเรื อและกำรเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๔๖

คำนำ
หลักสู ตรกำลังพลประจำเรื อพำณิ ชย์ (ฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ) ฉบับนี้ได้ปรับปรุ งมำจำกหลักสู ตรเพื่อพลำง
ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ กรงอนุ มตั ิให้ กฝร.ใช้เป็ นหลักฐำนสำหรับฝึ กอบรมทหำรกองประจำกำร สังกัดกองทัพเรื อ
ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำอำชีพทหำรกองประจำกำร (คพท.) ขอให้ กฝร.เป็ นหน่วยเปิ ดกำรฝึ กอบรม
ควำมเป็ นมำแต่เดิมของหลักสู ตรนี้ เป็ นผลสื บเนื่องจำกข้อตกลงควำมร่ วมมือระหว่ำงกระทรวงกลำโหม
กับ กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม (ตำมชื่ อหน่วงงำนในขณะนั้นปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นกระทรวงแรงงำนและ
พัฒนำอำชีพ) ในกำรพัฒนำฝี มือแรงงำนให้กบั ทหำรกองประจำกำร และสนับสนุนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๘ (ในขณะนั้น) เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนพำณิ ชย์นำวี ทั้งด้ำนปริ มำณและคุณภำพ
ให้มีทกั ษะ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ได้มำตรฐำนสำกลเพียงพอต่อควำมต้องกำร และสอดคล้องกับกำรพัฒนำกิจกำร
พำณิ ชย์นำวี นอกจำกนั้น กำรจัดทำหลักสู ตรนี้ได้เน้นให้มีควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญำ ว่ำด้วย
มำตรฐำนกำรฝึ ก กำรออกประกำศนียบัตร และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในเรื อของพลประจำเรื อ ค.ศ.๑๙๗๕ ( International
Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, an amended in 1995,
STCW 78/95) ขององค์กรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ( International Maritime Organization ; IMO) เป็ นหลักสำคัญ
ในขั้นเริ่ มต้นของกำรจัดทำหลักสู ตรนี้ คพท. ได้ร่วมกับ ๒ หน่วยงำนหลัก คือ กรมเจ้ำท่ำ กระทรวงคมนำคม
(ตำมชื่อหน่วยงำนในขณะนั้น ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ น กรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี) และ กระทรวงแรงงำน
และพัฒนำอำชีพ เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรยกร่ ำงหลักสู ตรขึ้นก่อน แล้วมอบให้ กฝร.ขออนุมตั ิ กร.ใช้เป็ นหลักฐำนใน
กำรเปิ ดกำรฝึ กอบรมเพื่อพลำง
กำรอบรมตำมหลักสู ตรเพื่อพลำงดังกล่ำว ได้ดำเนินกำรมำแล้วประมำณ ๕ ปี โดย กฝร.ได้เปิ ดหลักสู ตร
ครั้งแรกในปี งป.๔๑ มำจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งหน่วยเกี่ยงวข้องได้ร่วมกันพิจำรณำผลกำรฝึ กอบรม เพื่อหำควำม
เหมำะสมในกำรที่จะปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีควำมสมบูรณ์มำโดยลำดับ และหลังจำกที่ คพท.ซึ่ งเป็ นหน่วยรับผิดชอบ
โครงกำรนี้ในระดับ ทร. ได้เชิญหน่วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ กฝร. กรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี กระทรวงคมนำคม
สมำคมเจ้ำของเรื อไทย และบริ ษทั เรื อ ร่ วมกันพิจำรณำปรับปรุ งหลักสู ตร เมื่อ ๑๒ เม.ย.๔๔ แล้ว ได้ขอ้ ยุติจำกที่
ประชุมดังกล่ำว ให้ทำกำรปรับปรุ งหลักสู ตรนี้ โดยเฉพำะในส่ วนของเนื้ อหำที่ยงั ไม่สอคคล้องกับมำตรฐำน IMO
ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน IMO โดยให้นำเนื้อหำวิชำในสหลักสู ตรลูกเสื อยำมสะพำนเดินเรื อของเรื อกลเดินทะเล
พ.ศ.๒๕๔๑ (ฝ่ ำยเดินเรื อ) ของศูนย์ฝึกพำณิ ชย์นำวี กรมกำรขนส่ งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวี ฯ ซึ่ งเป็ นหลักสู ตร
ในระดับเดียวกันมำเป็ นหลักในกำรปรับปรุ งหัวข้อวิชำและจำนวนชัว่ โมงกำรเรี ยนกำรสอน ให้มีน้ ำหนัก
เปรี ยบเทียบได้เท่ำกัน เนื่ องจำกหลักสู ตรดังกล่ำวของศูนย์ฝึกพำณิ ชย์นำวี ฯ ได้ปรับปรุ งให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำน IMO สมบูรณ์แล้ว กำรปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ของ กฝร. จึงเป็ นกำรปรับปรุ งเนื้ อหำและจำนวน
ชัว่ โมงกำรเรี ยนกำรสอนจำกหลักสู ตรเพื่อพลำงฉบับเดิม เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู ้ควำมสำมำรถ
เป็ นไปตำมมำตรฐำน IMO และสอดคล้องกับข้อกำหนดของอนุสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นสมบูรณ์ข้ ึน
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
กรกฎำคม ๒๕๔๖

หลักสู ตร ๑๓๐๙ กำลังพลประจำเรื อพำณิ ชย์ ( ฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ )
SHIPS OFFICER ( MARINE ENGINEERING )
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ. ๒๕๔๖
๑. ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร เพื่อฝึ กอบรมทหำรกองประจำกำรก่อนปลดเป็ นกองหนุนของกองทัพเรื อให้
มีควำมรู ้พ้นื ฐำนสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนในเรื อพำณิ ชย์ดำ้ นจักรกลและ กำรเรื อเบื้องต้นโดยให้สำมำรถบัติงำน
ในเรื อพำณิ ชย์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพตำมมำรตฐำนสำกล รวมทั้งกำรสริ มสร้ำงลักษณะของควำมเป็ นชำวเรื อ
และทัศนคติที่ดีต่อกำรประกอบอำชีพประจำเรื อพำณิ ชย์
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
๒.๑ เป็ นทหำรกองประจำกำร สังกัด กองทัพเรื อ พรรคกลิน
๒.๒ ปฏิบตั ิงำนในเรื อหลวงมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันเข้ำรับกำรฝึ กอบรม
๒.๓ สำเร็ จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ( ม.๓ )
๒.๔ เป็ นผูม้ ีสุขภำพและพลำนำมัยสมบูรณ์ สำมำรถปฏิบตั ิงำนตรำกตรำในทะเลได้
๓. ระยะเวลำกำรฝึ กอบรม ๙ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรฝึ กอบรม
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรฝึ กอบรม ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำกำรฝึ กอบรมประจำวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษำ / กำรฝึ ก ปฏิบตั ิ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อกำรฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ เล่นกีฬำตำมลำพัง / พลศึกษำ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลำของครู ประจำชั้น / ฝึ กปฏิบตั ิ
๔.๓ กำรฝึ กอบรมภำคทฤษฎี และกำรปฏิบตั ิ รวมเวลำประมำณ ๒๘๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ดและปิ ดกำรอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
๕.๑.๑ กำรปฏิบตั ิงำนในเรื อพำณิ ชย์ขณะเรื อจอดและเรื อเดินภำยในประเทศ
๕.๑.๒ ดูกิจกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ เชิญวิทยำกรมำบรรยำยเพื่อให้เกิดควำมรู ้และประสบกำรณ์แก้ผเู ้ ข้ำรับกำร
ฝึ กอบรมตำมควำมเหมำะสม

-๒๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ. ทร. ว่ำด้วย
คะแนนประจำตัวนักเรี ยนทหำร พ.ศ. ๒๕๓๐ ( โดยอนุโลม )
๗. กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
ตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ ว่ำ
ด้วยกำรดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำร
ดำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และ
กำหนดชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต
และให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรี ยนภำคทฤษฏี ๔ – ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรี ยนภำคปฏิบตั ิ ๘ – ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึ กภำคสนำม ๑๖ – ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสู ตร ทุกวิชำในหลักสู ตรเป็ นวิชำหลัก มีรำยชื่อวิชำ จำนวนชัว่ โมง
และหน่วยกิต ดังนี้
จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ

รวม

หน่วยกิต

หัวข้อวิชำ

ทฤษฏี

-กำรเรื อสำหรับฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ
-กำรกลจักร
-ควำมรู ้พ้นื ฐำนของกำลังพลประจำเรื อ
พำณิ ชย์
-กฎหมำยพำณิ ชย์นำวี
-ภำษำอังกฤษ
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-๓-

๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ กำรเรื อสำหรับฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ กำรกลจักร
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ ควำมรู ้พ้นื ฐำนของกำลังพลประจำเรื อพำณิ ชย์
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ กฎหมำยพำณิ ชย์นำวี
ผนวก ง.
๑๐.๑.๕ ภำษำอังกฤษ
ผนวก จ.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๑๓๐๙ เป็ นหมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำกำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้นๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมำยถึง
ชัว่ โมงสอนทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือกำรสอนทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก.วิชำ ๑๓๑๐.๑ กำรเรื อสำหรับฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ
๑๖ ชม. หน้ำ ๔-๕
ผนวก ข.วิชำ ๑๓๑๐.๒ กำรกลจักร
๓๙ ชม. หน้ำ ๖-๗
ผนวก ค.วิชำ ๑๓๑๐.๓ ควำมรู ้พ้นื ฐำนของกำลังพลประจำเรื อพำณิ ชย์
๑๒๒ ชม. หน้ำ ๘-๑๓
ผนวก ง.วิชำ ๑๓๑๐.๔ กฎหมำยพำณิ ชย์นำวี
๙ ชม. หน้ำ ๑๔-๑๕
ผนวก จ.วิชำ ๑๓๑๐.๕ ภำษำอังกฤษ
๑๕ ชม. หน้ำ ๑๖-๑๗

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๑๓๐๙.๑ กำรเรื อสำหรับฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ
.๕ หน่วยกิต (๘ - ๗ - ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเรื อที่จำเป็ นและเกี่ยวข้องกับฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ
ให้สำมำรถนำควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิงำนในเรื อพำณิ ชย์ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรเรื อเบื้องต้น (๒/๑)
๑.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเรื อสิ นค้ำ (๑/๐)
๑.๒ หน้ำที่ของนำยเรื อและควำมรับผิดชอบบนเรื อสิ นค้ำ (.๕/๐)
๑.๓ หน้ำที่ของลูกเรื อและควำมรับผิดชอบบนเรื อสิ นค้ำ (.๕/๐)
๒. กำรเรื อทัว่ ไป (๖/๖)
๒.๒ กว้ำนแบบต่ำง ๆ บนเรื อ (๑/๑)
๒.๒ กว้ำนสมอ (๑/๑)
๒.๓ สถำนีฉุกเฉินบนเรื อสิ นค้ำ (๑/๑)
๒.๔ อู่แห้งและเครื่ องหมำยต่ำง ๆ บนเรื อ (๑/๑)
๒.๕ กำรป้ องกันอันตรำยขณะทำงำนบนเรื อ (๑/๑)
๒.๖ กำรติดต่อสื่ อสำรภำยในเรื อและสัญญำณเตือนภัยทัว่ ไป (๑/๑)
๓. กำรฝึ กปฏิบตั ิ
๓.๑ ใช้ชวั่ โมงปฏิบตั ิตำม ข้อ ๑. และ ข้อ ๒. ฝึ กต่อจำกกำรสอนทำงทฤษฎี
๓.๒ ฝึ กกับเรื อในทะเลแทนกำรฝึ กตำม ข้อ ๓.๑
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- กำรเรื อเบื้องต้น
- กำรเรื อทัว่ ไป

รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๒
๑
๖
๖

๘

๗

กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน
- ปฏิบตั ิประเมินผล
ทัว่ ไปจำกกำรฝึ ก
.๕

หมำยเหตุ
- ปฏิบตั ิเน้นเสริ ม
ควำมรู ้ควำมเข้ำ
ใจจำกทฤษฎีเป็ น
หลัก

-๕เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. คู่มือกำรเรี ยนกำรสอนเบื้องต้นและกำรเรื อทัว่ ไปของศูนย์ฝึกพำณิ ชยนำวี
๒. หนังสื อกำรเรื อเล่ม ๑ กองทัพเรื อ
๓. หนังสื อกำรเรื อเล่ม ๒ กองทัพเรื อ
๔. หนังสื อกำรเรื อเล็ก เล่ม ๑ กรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ
๕. Seaman by Naval Education and Training Course U. S. Navy
ผูจ้ ดั ทำ
คพท. กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๑๓๐๙.๒ กำรกลจักร
๔ หน่วยกิต ( ๕๙ - ๓๒ - ๒ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ
ในห้องเครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือฝ่ ำยช่ำงกล ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องจักรต่ำง ๆ ในห้องเครื่ อง และ
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ยำมในห้องเครื่ อง ให้สำมำรถนำควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึ กอบรม ไปปฏิบตั ิงำน
ในเรื อพำณิ ชย์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ ในห้องเครื่ องจักร (เน้นควำมรู ้ทวั่ ไป) (๙/๐)
๑.๑ คำจำกัดควำมและควำมหมำยของส่ วนต่ำง ๆ ในห้องเครื่ องจักร (๑/๐)
๑.๒ กำรทำงำนของเครื่ องจักรใหญ่โดยทัว่ ไป (๑/๐)
๑.๓ กำรทำงำนของระบบเกียร์ โดยทัว่ ไป (๑/๐)
๑.๔ กำรทำงำนของเครื่ องขับเคลื่อนเครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ำโดยทัว่ ไป (๑/๐)
๑.๕ ระบบกำรหล่อเย็นจำกน้ ำทะเลของห้องเครื่ อง (๑/๐)
๑.๖ ระบบเพลำใบจักร และหำงเสื อโดยทัว่ ไป (๑/๐)
๑.๗ น้ ำมันเชื้ อเพลิง และน้ ำมันหล่อเย็น (๑/๐)
๑.๘ ระบบกำรสู บถ่ำยน้ ำ และน้ ำมันท้องเรื อโดยทัว่ ไป (๑/๐)
๑.๙ ระบบกำรจ่ำยไฟฟ้ำทัว่ ไปในเรื อ (๑/๐)
๒. อุปกรณ์และเครื่ องมือฝ่ ำยช่ำงกล (๔/๒)
๒.๑ อุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงค่ำของเครื่ องจักรกลเรื อ (๒/๑)
๒.๒ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในกำรซ่อมทำเครื่ องจักรกลเรื อ (๑/๑)
๒.๓ หน่วยวัดต่ำง ๆ ในงำนช่ำงกลเรื อ (๑/๐)
๓. ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องจักรต่ำง ๆ ในห้องเครื่ อง (๓๘/๓๐)
๓.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องจักรใหญ่เรื อ (๖/๔)
๓.๒ ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ (๕/๓)
๓.๓ ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องสู บน้ ำ วำล์ว และระบบต่ำง ๆ (๗/๓)
๓.๔ หม้อน้ ำช่วย (๔/๓)
๓.๕ เครื่ องกรองน้ ำมันเชื้ อเพลิงและน้ ำมันหล่อลื่น (๒/๒)
๓.๖ เครื่ องแยกน้ ำและน้ ำมัน (๑/๓)
๓.๗ เครื่ องอัดลม (๑/๓)
๓.๘ เครื่ องกำจัดน้ ำเสี ย (๑/๑)
๓.๙ เครื่ องกำจัดขยะ (๑/๑)

-๗๓.๑๐ เครื่ องเย็น (๒/๑)
๓.๑๑ อุปกรณ์ไฟฟ้ำและกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำโดยทัว่ ไป (๔/๔)
๓.๑๒ เครื่ องจักรบนดำดฟ้ำ (๔/๒)
๔. กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ยำมในห้องเครื่ อง (๘/๐)
๔.๑ ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ลูกยำมในห้องเครื่ อง (๖/๐)
๔.๒ กำรติดต่อสื่ อสำรกับนำยช่ำงกลและเจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ขณะเข้ำยำมในห้องเครื่ อง (๑/๐)
๔.๓ กำรใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่ อสำรชนิดต่ำง ๆ ภำยในเรื อ (๑/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
ประเมินผล
หมำยเหตุ
บรรยำย ปฏิบตั ิ หน่วย
กิต
๙
- สอบข้อเขียน
- ปฏิบตั ิเน้นเสริ ม
-ปฏิบตั ิประเมินผล ควำมรู ้ควำมเข้ำ
๔
๒
ทัว่ ไปจำกกำรฝึ ก ใจจำกทฤษฎี
๓๘
๓๐
เป็ นหลัก

- กำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ ใน
ห้องเครื่ องจักร (เน้นควำมรู ้ทวั่ ไป)
- อุปกรณ์และเครื่ องมือฝ่ ำยช่ำงกล
- ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
เครื่ องจักรต่ำง ๆ ในห้องเครื่ อง
- กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ยำมในห้องเครื่ อง
๘
รวม
๕๙
๓๒
๔
เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. คู่มือกำรเรี ยนของศูนย์ฝึกพำณิ ชย์นำวี
๒. คู่มือเครื่ องยต์ดีเซลของ ยศ.ทร.
๓. คู๋มือเครื่ องยนต์ดีเซล (เครื่ องจักรใหญ่) ที่เกี่ยวข้อง ของ กฝล.กฝร.
๔. หนังสื อไฟฟ้ำมูลฐำนเล่ม ๓ ,เล่ม ๔ ของ ยศ.ทร.
๕. คู่มือกำรเรี ยนกำรกลเบ็ดเตล็ดและเครื่ องจักรช่วยของ กฝล.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
คพท. กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๑๓๐๙.๓ ควำมรู ้พ้นื ฐำนของกำลังพลประจำเรื อพำณิ ชย์
๔ หน่วยกิต ( ๖๕ – ๕๔ - ๓ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู ้พ้นื ฐำนสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนในเรื อพำณิ ชย์ ในเรื่ อง
ควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบบนเรื อ กำรป้ องกันและกำรดับไฟในเรื อ กำรดำรงชีพในทะเล และกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ตำมที่องค์กรทำงทะเลระหว่ำงประเทศกำหนด และสำมำรถปฏิบตั ิงำนในเรื อพำณิ ชย์
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบบนเรื อ ( Personal safety and social responsibilites ) ( ๑๐/๐)
๑.๑ มนุษย์สัมพันธ์ทวั่ ไป ( General Aspects of Human Relationships )
๑.๑.๑ กำรพัฒนำของพฤติกรรมองค์กร (Development of organizational behaviour )
๑.๑.๒ ระบบพฤติกรรมองค์กร( Organizational behaviour system )
๑.๑.๓ ระบบทำงสังคม ( Social system )
๑.๑.๔ ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ในกำรปฏิบตั ิงำน ( Role conflict )
๑.๑.๕ สถำนภำพในกำรทำงำน ( Status )
๑.๒ มนุษย์สัมพันธ์ในสังคมชำวเรื อ ( Human Relationships in a Ship Society )
๑.๒.๑ กำรบริ หำรงำนภำยในเรื อ ( Management and shipping )
๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ หน้ำที่ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
( Objective , functions ,constraints )
๑.๒.๓ กำรจัดองค์กรภำยในเรื อ ( Organizing ship management )
๑.๒.๔ มนุษย์สัมพันธ์ภำยในเรื อ ( Human relationships aboard ship )
๑.๓ กำรติดต่อสื่ อสำร ( Communication )
๑.๓.๑ พื้นฐำนของกำรติดต่อสื่ อสำร ( Fundamentals of communication )
๑.๓.๒ กำรปรับปรุ งวิธีกำรติดต่อสื่ อสำร ( Methods to improve communication )
๑.๓.๓ กำรติดต่อสื่ อสำรภำยในเรื อในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
( Shipboard situations ( examples ) )
๑.๔ สังคมและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในเรื อ ( Social and work Environment )
๑.๔.๑ ขนบธรรมเนียมประเพณี ชำวเรื อ ( Conformity )
๑.๔.๒ เอกสิ ทธิของผูป้ ฏิบตั ิงำนบนเรื อ ( Privacy )
๑.๔.๓ กำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และยำเสพติด
( The use of alcohol and drugs )

-๙๑.๔.๔ วินยั ชำวเรื อ ( Discipline )
๑.๔.๕ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนบนเรื อ
( Individual responsibility )
๒. กำรป้ องกันและดับเพลิง ( Fire prevention and fire fighting ) ( ๑๒/๑๖)
๒.๑ ควำมปลอดภัยและหลักของควำมปลอดภัยในเรื อ ( Introduction ,Safety and Principle )
๒.๒ ทฤษฎีของไฟ ( Theory of fire )
๒.๒.๑ ปฏิบตั ิกริ ยำของกำรเกิดไฟ ( Conditions for fires )
๒.๒.๒ คุณสมบัติของสสำรที่ติดไฟ ( Properties of flammable materials )
๒.๒.๓ อันตรำยของไฟ และกำรกระจำยตัวของไฟ( Fire hazard and spread of fire )
๒.๒.๔ กำรแบ่งประเภทของไฟ และกำรใช้เครื่ องมือดับเพลิงในกำรดับไฟแต่ละประเภท
( Classification of fires and appropriate extinguishing agents )
๒.๓ กำรป้ องกันไฟในเรื อ ( Fire Prevention )
๒.๓.๑ หลักของกำรป้ องกันไฟในเรื อ ( Fire prevention principles )
๒.๓.๒ กำรจัดเก็บพัสดุภำยในเรื อเพื่อกำรป้ องกันไฟ ( Ship construction arrangements )
๒.๓.๓ กำรปฏิบตั ิในกำรป้ องกันไฟในเรื อ ( Safe practices )
๒.๔ กำรตรวจจับและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ( Fire detection )
๒.๔.๑ ระบบตรวจจับไฟและควัน ( Fire and smoke detection systems )
๒.๔.๒ ระบบแจ้งเตือนไฟอัตโนมัติ ( Automatic fire alarm )
๒.๕ กำรดับไฟด้วยเครื่ องมือดับเพลิงแบบต่ำง ๆ ( Fixed Fire – extinguishing system )
๒.๕.๑ หลักของกำรดับไฟ ( General )
๒.๕.๒ กำรควบคุมไฟด้วยคำร์บอนไดออกไซด์และโฟม
( Smothering effect systems ; carbon dioxide ( CO 2 )
๒.๕.๓ กำรควบคุมไฟด้วยสำรฮำลอนและผงเคมีแห้ง
( Cooling effect systems ; halogenated )
๒.๕.๔ กำรลดอุณหภูมิดว้ ยกำรหล่อเย็นจำกฝอยน้ ำ
( Cooling effect systems ; sprinklers,pressure spray )
๒.๕.๕ มอเตอร์ สูบน้ ำดับเพลิงและเครื่ องสู บน้ ำดับเพลิง
( Emergency fire pump ( Cargo ships )
๒.๕.๖ คุณสมบัติของผงเคมีแห้งที่ใช้ในกำรดับไฟ
( Chemical powder applicants

- ๑๐ ๒.๖ เครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิงแบบต่ำง ๆ ( Miscellancous Fire- fighting Equipment )
๒.๖.๑ หัวฉี ดและสำยสู บน้ ำดับเพลิงประจำที่ ( Fire hoses and nozzles )
๒.๖.๒ หัวฉี ดและสำยสู บน้ ำดับเพลิงเคลื่อนที่ ( Mobile apparatus )
๒.๖.๓ เครื่ องมือดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ( Portable fire extinguishers )
๒.๖.๔ ชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ในกำรดับเพลิง ( Fireman s outfit )
๒.๖.๕ เครื่ องช่วยกำรหำยใจ ( Breathing apparatus )
๒.๖.๖ อุปกรณ์ในกำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ( Resuscitation apparatus )
๒.๖.๗ ผ้ำดับไฟ ( Fire blankets )
๒.๗ กำรจัดชุดดับไฟภำยในเรื อ ( Ship Fire – fighting Organization )
๒.๗.๑ สัญญำณเตือนภัยฉุกเฉิน ( General emergency alarm )
๒.๗.๒ กำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดเพลิงไหม้ภำยในเรื อ ( Fire control plans and muster list )
๒.๗.๓ กำรติดต่อสื่ อสำร ( Communications )
๒.๗.๔ หน้ำที่ของชุดดับไฟภำยในเรื อ ( Personnel safety procedures )
๒.๗.๕ กำรจัดเวร – ยำม ในกำรป้ องกันไฟและดับเพลิง
( Periodic shipboard drills and patrol systems )
๒.๘ วิธีกำรดับไฟ ( Fire – fighting Methods )
๒.๘.๑ ควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ชุดดับเพลิง ( Knowledge of fire safety arrangements )
๒.๘.๒ กำรปฏิบตั ิเมื่อสัญญำณแจ้งเตือนดังขึ้น ( Fire alarms and first actions )
๒.๘.๓ กำรดับไฟ ( Fire fighting )
๒.๙ กำรฝึ กดับไฟ ( Fire - fighting Drills )
๒.๙.๑ ไฟขนำดเล็ก ( Small fires )
๒.๙.๒ ไฟขนำดใหญ่ ( Extensive fires )
๒.๙.๓ กำรเข้ำไปในบริ เวณที่มีควันไฟ ( Drills in smoke – filled spaces )
๓. กำรดำรงชีพในทะเล ( Personal survival techniques )
๓.๑ ควำมปลอดภัยและกำรดำรงชีพในทะเล ( Introduction Safety and survival )
๓.๑.๑ คำแนะนำเรื่ องควำมปลอดภัย ( Safety guidance )
๓.๑.๒ หลักกำรดำรงชีพในทะเล ( Principles of survival at sea )
๓.๑.๓ แพชูชีพและอุปกรณ์ประจำแพชูชีพ ( Definitions , survival craft and appliances )
๓.๒ สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ( Emergency Situations )
๓.๒.๑ ประเภทของสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ( Types of emergencies )

- ๑๑ ๓.๒.๒ ข้อควรระวังและกำรป้ องกัน ( Precautions )
๓.๒.๓ กำรเตรี ยมกำรดับไฟ ( Fire Provisions )
๓.๒.๔ กำรเตรี ยมกำรขณะเรื ออับปำง ( Foundering )
๓.๒.๕ กำรปฏิบตั ิของลูกเรื ออำวุโส ( Crew expertise )
๓.๒.๖ กำรตรวจสอบยอดกำลังพลและสัญญำณฉุ กเฉิ น ( Muster list and emergency signals )
๓.๒.๗ คำแนะนำสำหรับลูกเรื อในกรณี ฉุกเฉิ น ( Crew and emergency instructions )
๓.๒.๘ อุปกรณ์กำรดำรงชีพที่สำคัญ ( Extra equipment and survival )
๓.๒.๙ กำรสละเรื อใหญ่ – ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ (Abandoning ship – complications )
๓.๓ กำรลำเลียงลูกเรื อลงจำกเรื อใหญ่ ( Evacuation )
๓.๓.๑ กำรสละเรื อใหญ่และกำรปฏิบตั ิของชุดสุ ดท้ำย( Abandoning ship–last resort )
๓.๓.๒ กำรเตรี ยมกำรในกำรสละเรื อใหญ่ ( Personal preparation for abandoning ship )
๓.๓.๓ กำรปฏิบตั ิในกำรป้ องกันกำรสับสน ( Need to prevent panic )
๓.๓.๔ กำรปฏิบตั ิต่อผูโ้ ดยสำร ( Crew duties to passengers )
๓.๓.๕ กำรปล่อยแพชูชีพ ( Crew duties – launching survival craft )
๓.๓.๖ คำสั่งในกำรสละเรื อใหญ่ ( Master s orders to abandon ship )
๓.๓.๗ วิธีกำรดำรงชีพในทะเล ( Means of survival )
๔ กำรใช้ยำนดำรงชีพและเรื อช่วยชีวติ ( Survivsl Craft and Rescue boats ) (๑๙/๔๕)
๔.๑ เรื อช่วยชีวติ ( Lifeboats )
๔.๒ เรื อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ( Rescue boats )
๔.๒.๑ กำรฝึ กปฏิบตั ิหน้ำที่ยำมเรื อ
๔.๒.๒ กำรทำควำมคุน้ เคยกับเรื อและควำมปลอดภัย
๔.๓ แพชูชีพ ( Liferafts )
๔.๔ อุปกรณ์ช่วยชีวติ ( Personal Life-saving Appliances )
๔.๔.๑ ห่วงชูชีพ ( Lifebuoys )
๔.๔.๒ เสื้ อชูชีพ ( Lifejackets )
๔.๔.๓ เสื้ อชูชีพกันหนำว ( Immersion suits )
๔.๔.๔ อุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน ( Thermal protective aids )
๔.๕ กำรสำธิ ตอุปกรณ์ช่วยชีวติ ( Personal life-saving Appliances Demonstrations )
๓.๖.๑ ห่วงชูชีพ ( Lifebuoys )
๓.๖.๒ เสื้ อชูชีพ ( Liferafts )

- ๑๒ ๓.๖.๓ เสื้ อชูชีพชนิดเป่ ำลม ( Inflatable lifejackets )
๓.๖.๔ เสื้ อชูชีพกันหนำว ( Immersion suits )
๓.๖.๕ อุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน ( Thermal protective aids )
๓.๖.๖ กำรลอยตัว ( Personal survival without lifejacket )
๓.๖.๗ กำรขึ้นสู่ เรื อช่วยชีวติ ( Boarding survival craft )
๔.๖ กำรดำรงชีพในทะเล ( Survival at Sea )
๔.๖.๑ อันตรำยต่ำงๆขณะลอยตัวอยูใ่ นทะเลและกำรป้ องกัน ( Dangers to survivors )
๔.๖.๒ กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในเรื อช่วยชีวติ ( Best use of survival craft facilities )
๔.๗ กำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ ( Helicopter Assistance )
๔.๗.๑ กำรติดต่อสื่ อสำรกับเฮลิคอปเตอร์ ( Communicating with the Helicopter )
๔.๗.๒ กำรออกจำกเรื อใหญ่และเรื อช่วยชีวติ ( Evacuation from ship survival craft )
๔.๗.๓ กำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยขึ้นสู่ เฮลิคอปเตอร์ ( Helicopter pick-up )
๔.๗.๔ วิธีกำรใช้อุปกรณ์ช่วยชีวติ ประจำเฮลิคอปเตอร์ ( Correct use of helicopter harness )
๔.๘ เครื่ องส่ งวิทยุแจ้งเหตุฉุกเฉิ น ( Emergency Radio Equipment )
๔.๘.๑ วิทยุโทรเลขที่ติดตั้งในเรื อช่วยชีวติ ( Radiotelegraph installation for lifeboats )
๔.๘.๒วิทยุที่ใช้ในเรื อช่วยชีวติ ( Portable radio apparatus for survival craft )
๔.๘.๓วิทยุกำหนดตำบลที่เกิดเหตุ ( Emergency position – indicating Radio beacons )
( EPIRBS) )
๔.๙ กำรฝึ กทักษะบนเรื อ
๔.๙.๑ ฝึ กควำมคุน้ เคยในกำรปฏิบตั ิตำม ข้อ ๔.๑ – ๔.๘ (เน้นกำรฝึ กใน ข้อ ๔.๒ เป็ นพิเศษ)
๕. กำรปฐมพยำบำลขั้นต้น ( Elementary First aid ) ( ๙/๓ )
๕.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปในกำรปฐมพยำบำล ( General Principles )
๕.๒ กำยวิภำคและสรี ระวิทยำโดยสังเขป ( Body Structure and Functions )
๕.๓ ควำมเสี่ ยงของกำรเกิดอุบตั ิเหตุ ( Positioning of Casualty )
๕.๔ ลักษณะและระดับของผูท้ ี่ได้รับอุบตั ิเหตุ ( The Unconscious Casualty )
๕.๕ กำรช่วยชีวติ ( Resuscitation )
๕.๖ กำรเตรี ยมพร้อมด้ำนโลหิต ( Bleeding )
๕.๗ สำเหตุของกำรช๊อคและกำรรักษำพยำบำลในภำวะช๊อค (Management of Shock )
๕.๘ อุบตั ิเหตุจำกไฟไหม้ สำรเคมี และไฟฟ้ำ ( Burns and Scalds , and Accidents caused by
Electricity )

- ๑๓ ๕.๙ กำรค้นหำและกำรส่ งผูป้ ่ วยกลับ ( Rescue and Transport of Casualty )
๕.๑๐ เรื่ องอื่น ๆ ที่จำเป็ น เช่น ยำ ( Other Topics )
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ

หน่วย
กิต

กำรวัดและกำร
ประเมินผล

หมำยเหตุ

- ควำมปลอดภัยและควำม
๑๐
๐
- สอบข้อเขียน
- ปฏิบตั ิเน้นเสริ ม
รับผิดชอบบนเรื อ
-ปฏิบตั ิประเมินผล ควำมรู ้ควำม
- กำรป้ องกันและดับเพลิง
๑๕
๓
ทัว่ ไปจำกกำรฝึ ก เข้ำใจจำกทฤษฎี
- กำรดำรงชีพในทะเล
๑๒
๓
เป็ นหลัก
- กำรใช้ยำนดำรงชีพและเรื อ
๑๙
๔๕
ช่วยชีวติ
- กำรปฐมพยำบำลขั้นต้น
๙
๓
รวม
๖๕
๕๔
๔.๕
เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. คู๋มือกำรเรี ยนเรื่ องควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบบนเรื อของศูนย์ฝึกพำณิ ชยนำวี
๒. หนังสื อป้ องกันควำมเสี ยหำย เล่ม ๑ แผนกป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝป.กฝร.
๓. คู่มือกำรเรี ยนกำรดำรงชีพในทะเลของศูนย์ฝึกพำณิ ชยนำวี
๔. คู่มือกำรเรี ยนเรื่ องกำรดำรงชีพในทะเลของหน่วยสงครำมพิเศษทำงเรื อ กร.
๕. หนังสื อกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น วิทยำลัยพยำบำล พร.
ผูจ้ ดั ทำ
คพท. กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๔ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๑๓๐๙.๔ กฎหมำยพำณิ ชย์นำวี
.๕ หน่วยกิต ( ๘ -๐ - ๑ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้ำรับกำรฝึ กอบรมมีควำมรู ้เกี่ยวกับ กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื อสิ นค้ำ ให้สำมำรถนำควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึ กอบรมไปใช้ปฏิบตั ิงำนบนเรื อพำณิ ชย์ได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กฎหมำยแรงงำน (๓/๐)
๑.๑ สัญญำแรงงำน
๑.๒ สัญญำจ้ำงทำ
๑.๓ กำรระงับเหตุแห่งสัญญำแรงงำน
๑.๔ กำรจ้ำงแรงำนคนประจำเรื อ
๑.๕ กำรคุม้ ครองแรงงำน และสภำพกำรจ้ำงคนประจำเรื อ
๒. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื อสิ นค้ำ (๕/๐)
๒.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปว่ำด้วยอนุ สัญญำ ฯ ว่ำด้วย กำรฝึ กอบรม (STCW 78/1995) (๑/๐)
๒.๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรทิง้ น้ ำอับเฉำ น้ ำมัน เคมีภณั ฑ์ และสิ่ งปฏิกลู (๑/๐)
๒.๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญำตใช้เรื อ กำรบรรทุกคนโดยสำรและสิ่ งของ (๑/๐)
๒.๔ ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในห้องเครื่ องเรื อ (๒/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- กฎหมำยแรงงำน
- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื อ
สิ นค้ำ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ หน่วยกิต
๓
- สอบข้อเขียน
๕
๘

-

.๕

หมำยเหตุ

- ๑๕ เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. กฎหมำยแรงงำนฉบับแก้ไขปรับปรุ งครั้งสุ ดท้ำย
๒. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื อสิ นค้ำ ฉบับแก้ไขปรับปรุ งครั้งสุ ดท้ำย
๓. คู่มือกำรเรี ยนของศูนย์ฝึกพำณิ ชย์นำวี
ผูจ้ ดั ทำ
คพท. กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๖ ผนวก จ.
ชื่อวิชำ ๑๓๐๙.๕ ภำษำอังกฤษ
.๕ หน่วยกิต ( ๘ - ๖ -๑ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้มีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวติ ประจำวัน
และกำรปฏิบตั ิงำนในเรื อพำณิ ชย์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑.เรี ยนรู ้คำศัพท์ วลี และประโยคที่จำเป็ น
๑.๑ กำรทักทำยและข้อมูลส่ วนบุคคล
๑.๒ กำรถำมตอบเวลำ
๑.๓ กำรเดินทำง ทิศทำงและกำหนดกำรเดินทำง
๑.๔ กำรซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จำเป็ น
๑.๕ กำรใช้บริ กำรไปรษณี ย ์ ธนำคำร และโทรศัพท์
๑.๖ กำรรับประทำนอำหำร
๑.๗ กำรพบแพทย์
๑.๘ กำรติดต่อเกี่ยวกับงำนฝ่ ำยช่ำงกลเรื อ
๑.๙ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็ น
๒. กำรติดต่อสื่ อสำรด้ำนควำมปลอดภัยที่สำคัญต่ำง ๆ กับบุคคลอื่น (๒/๐)
๓. กำรอ่ำนแผ่นป้ ำยเตือนและคำแนะนำเบื้องต้นบนเรื อ (๒/๐)
๔. กำรฝึ ก (ตำมข้อ ๑ – ๓ ) (๐/๖)
๔.๑ ฝึ กกำรพูด กำรฟังตำม ข้อ ๑.
๔.๒ ฝึ กกำรติดตำม ข้อ ๒.
๔.๓ ฝึ กกำรอ่ำนและทำควำมเข้ำใจควำมหมำยตำม ข้อ ๓.

- ๑๗ สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ

- กำรใช้ภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
๔
กับกำรปฏิบตั ิงำนในระดับ
ลูกเรื อ
๒
- กำรติดต่อสื่ อสำรด้ำนควำม
ปลอดภัยที่สำคัญต่ำง ๆ กับ
บุคคลอื่น
๒
- กำรอ่ำนแผ่นป้ ำยเตือนและ
คำแนะนำเบื้องต้นบนเรื อ
๖
- กำรฝึ ก (ตำมข้อ ๑ – ๓ )
รวม
๘
๖
เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. คู่มือกำรเรี ยนของ ศูนย์ฝึกพำณิ ชย์นำวี
๒. คู่มือกำรเรี ยนของ กฝร.

หน่วย
กิต

กำรวัดและกำร
ประเมินผล

หมำยเหตุ

- สอบข้อเขียน
- ปฏิบตั ิเน้นเสริ ม
-ปฏิบตั ิประเมินผล ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
ทัว่ ไปจำกกำรฝึ ก จำกทฤษฎีเป็ น
หลัก

.๕

ผูจ้ ดั ทำ
คพท. กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

