หลักสูตร ๔๒๑๓ เจ้าหน้าที่เครื่องยนต์ดีเซล เอ็ม.ที. ยู.
(mtu Diesel Engine Course)
แผนกพลังขับเคลื่อน
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย
กองการฝึก กองเรือยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๑

คานา
หลักสูตรเครื่องยนต์ดีเซล เอ็ม.ที.ยู. จัดทำขึ้นโดยกำรคัดเลือกเนื้อหำมำจำกหลักสูตรเดิม ๓ หลักสูตร
คือ หลักสูตรเครื่องยนต์ดีเซล MTU.538และระบบควบคุม MTU.396 และระบบควบคุมและ MTU.1163และ
ระบบควบคุม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ยศ.ทร. ให้ควำมเห็นชอบไว้เมื่อ ๙ มี.ค.๓๐, ๒ เม.ย.๓๐ และ ๒๗ ส.ค.๓๓
ตำมลำดับ
กำรจั ดหลั กสู ต รเครื่อ งยนต์ ดีเซล MTU. ขึ้ นใหม่ โดยกำรเลื อ กเนื้ อ หำจำกหลั ก สู ตรเดิม มำบรรจุ ใน
หลักสูตรใหม่ดังกล่ำว ได้เน้นควำมรู้และหลักกำรที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล MTU. แต่ละแบบเท่ำนั้น
ไม่ได้นำเอำเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมเครื่องยนต์แต่ละแบบเข้ ำมำรวมไว้ด้วย ดังเช่นหลักสูตรเดิม ทั้งนี้
เพื่อเตรียมหลักสูตรไว้รองรับให้สอดคล้องกับกำรจัดระบบหลักสูตรในสำขำช่ำงกลใหม่ เป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่ม
หลักสูตรหลัก กลุ่มหลักสูตรรอง (พัฒนำควำมรู้) และกลุ่มหลักสูตรเสริมควำมรู้
หลักสูตรเครื่องยนต์ดีเซล MTU เป็นไปตำมแนวทำงที่ กร. อนุมัติหลักกำรไว้และได้กำหนดให้หลักสูตรนี้
อยู่ในกลุ่มหลักสูตรรองของสำขำกำรช่ำงกล ที่มุ่งเน้นพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้แก่กำลังพลพรรคกลินระดับ
นำยทหำรประทวน ต่อเนื่องจำกกำรศึกษำอบรมในหลักสูตรหลัก สำหรับหลักสูตรเครื่องยนต์ดีเซล MTU. และ
ระบบควบคุม ที่มีอยู่เดิม ๓ หลักสูตรก็ยังคงไว้เพื่อเป็นหลักสูตรเสริมควำมรู้เฉพำะกรณีตำมที่เห็นว่ำจำเป็น
และเมื่อได้เปิดอบรมตำมหลักสูตรนี้แล้ว หำกพบว่ำมีข้อบกพร่อง ควรแก้ไขประกำรใด กฝร.จะพิจำรณำ
ปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมขึ้นในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึก กองเรือยุทธกำร
กรกฎำคม ๒๕๕๑

๘.

หลักสูตร ๔๒๑๓ เครื่องยนต์ดีเซล เอ็ม .ที. ยู.
กองกำรฝึก กองเรือยุทธกำร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. ควำมมุ่งหมำยทั่วไป
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่ผู้เข้ำอบรมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล เอ็ม.ที.ยู. อนุกรมต่ำง ๆ ในกำรทำงำน
ของเครื่อง กำรใช้ กำรซ่อมบำรุงและแก้ไขข้อขัดข้องเครื่อง ในระดับผู้ใช้ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนในเรือทีใช้
เครื่องยนต์ดีเซล เอ็ม.ที.ยู. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
เป็นนำยทหำรประทวนพรรคกลินชั้นยศ จ.อ. – พ.จ.อ. ที่ปฏิบัติงำนในเรือหรือกำลังจะได้รับกำร
บรรจุให้ปฏิบัติหน้ำที่ในเรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เอ็ม.ที.ยู.
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๖ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำฝึกหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษำ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษำในห้องเรียนหรือฝึกปฏิบัติ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษำในห้องเรียนหรือฝึกปฏิบัติ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษำหรือทหำรรำบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
ศึกษำตำมลำพัง
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติรวมใช้เวลำประมำณ ๑๘๐ ชั่วโมง
๔.๔ กำรกำหนดกำรเปิดและปิดอบรม เป็นไปตำมแผนกำรฝึกและศึกษำประจำปีของ กฝร
๕. กำรดูกิจกรรมนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
ไม่มี
๖. คะแนนประจำตัวนักเรียน
ปฏิบัติตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ ตอนที่ ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยคะแนน
ประจำตัวนักเรียนทหำร พ.ศ. ๒๕๓๐
๗. กำรวัดและกำรประเมินผลศึกษำ
ปฏิบัติตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จัดกำรศึกษำเป็นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๘. เกณฑ์ตัดสินผลการสอบความรู้
ปฏิบัติตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จัดกำรศึกษำเป็นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑

-๒๙. กาหนดวิชาในหลักสูตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชั่วโมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชั่วโมงเป็น ๑ หน่วยกิต และกำหนด
ชั่วโมงกำรปฏิบัติประมำณ ๓๒ ชั่วโมง เป็น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นับชั่วโมงที่สอบคิดเป็นหน่วยกิต และให้เทียบเศษ
ของชั่วโมงที่เกินหรือไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรียนภำคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชั่วโมง เป็น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรียนภำคปฏิบัติ ๘ - ๒๓ ชั่วโมง เป็น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึกภำคสนำม ๑๖ - ๔๓ ชั่วโมง เป็น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสูตร ทุกวิชำในหลักสูตรเป็นวิชำหลักมีรำยชื่อวิชำ จำนวนชั่วโมง และหน่วยกิต ดังนี้
จำนวนชั่วโมง
ชื่อวิชำ
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ
สอบ
รวม
- เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V.538 TB.
๔๕
๑๒
๓
๖๐
๓
- เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V.396 TB. , TC.
๑๘
๑๑
๑
๓๐
๑
- เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 1163 TB.
๗๕
๑๒
๓
๙๐
๕
รวม
๑๓๘
๓๕
๗
๑๘๐
๙
๑๐. กำรบรรยำยหลักสูตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 538 TB.
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 396 TB. , TC.
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 1163 TB
ผนวก ค.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๔๒๑๓ เป็นหมำยเลขหลักสูตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำ กำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำของแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือชั่วโมงกำรสอนทำง
ทฤษฎี เลขหลังเครื่องหมำย / คือชั่วโมงปฏิบัติ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชำ ๔๒๑๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V 538 TB. ๙๐ ชั่วโมง หน้ำ๓-๔
ผนวก ข. วิชำ ๔๒๑๓.๒ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V 538 TB. ๓๐ ชั่วโมง หน้ำ๕-๖
ผนวก ค. วิชำ ๔๒๑๓.๓ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 1163 TB ๖๐ ชั่วโมง หน้ำ๗-๘

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร

-๓ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๔๒๑๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 538 TB.
๓ หน่วยกิต (๔๕ - ๙ - ๓)
ควำมมุง่ หมำยทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบ และกำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ
กำรใช้เครื่อง กำรซ่อมบำรุงรักษำ และ กำรแก้ไขข้อขัดข้อง ให้สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
MTU. V.538 TB.ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑.
ส่วนประกอบและกำรทำงำนของเครื่อง (๑๒/ ๐)
๑.๑ รำยละเอียดทั่วไปของเครื่อง
๑.๒ เรือนสูบ ปลอกสูบ ฝำสูบ
๑.๓ เพลำข้อเหวี่ยง ก้ำนต่อ ลูกสูบ
๑.๔ ลิ้นอำกำศดี - ลิ้นแก๊สเสีย
๑.๕ เรือนลูกเบี้ยวและกระเดื่อง
๑.๖ อุปกรณ์ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
๑.๗ อุปกรณ์ตัดกำรทำงำนของแถวสูบ
๑.๘ เครื่องควบคุมควำมเร็ว
๒.
ส่วนประกอบและกำรทำงำนของระบบ (๑๕/๐)
๒.๑ ระบบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
๒.๒ ระบบระบำยควำมร้อน
๒.๓ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
๒.๔ ระบบอำกำศดี - ระบบแก๊สเสีย
๒.๕ ระบบเริ่มเดินเครื่องยนต์
๓.
กำรใช้เครื่อง (๖/๐)
๓.๑ กำรเตรียมกำรก่อนกำรเดินเครื่อง
๓.๒ กำรกำรเริ่มเดินเครื่อง
๓.๓ กำรตรวจสอบขณะเดินเครื่อง
๓.๔ กำรอุ่นเครื่อง
๓.๕ กำรเลิกเครื่อง
๓.๖ กำรปฏิบัติหลังกำรเดินเครื่อง
๔.
กำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง (๖/๑๒)
๔.๑ ตำรำงเวลำซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
๔.๒ แผนกำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
๔.๓ งำนซ่อมบำรุงรักษำเครื่องที่ควรทรำบ
๕.
กำรแก้ไขข้อขัดข้อง (๖/๐)
๕.๑ ขณะเตรียมกำรเดินเครื่อง
๕.๒ ขณะเดินเครื่อง
๕.๓ ขณะใช้งำนเครื่อง

-๔สรุปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ส่วนประกอบและกำรทำงำน
ของเครื่อง
- ส่วนประกอบและกำรทำงำน
ของระบบ
- กำรใช้เครื่อง
- กำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
- กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
รวม

จำนวนชั่วโมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบัติ
๑๒
- สอบข้อเขียน
๑๕
- ปฏิบัติ
ประเมินผล
๖
ทั่วไป
๖
๑๒
๖
๕๔
๑๒
๓

หมำยเหตุ
- ทำกำรสอบโดยแยกหรือ
รวมหัวข้อวิชำได้ตำม
ควำมเหมำะสม
- ปฏิบัติไม่คิดหน่วยกิตแต่
จัดไว้เพื่อเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจ

รำยชื่อแบบเรียนและเอกสำรที่ใช้
๑.
คู่มือเครื่องยนต์ดีเซล MTU.V. 538 ของ กฝล. กฝร.
ผู้จัดทำ
กองฝึกกำรช่ำงกลและป้องกันควำมเสียหำย กฝร. และกองพัฒนำและประเมินกำรฝึก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๔๒๑๓.๒ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 396 TB., TC.
๑ หน่วยกิต (๑๘ -๑๑ - ๑)
ควำมมุง่ หมำยทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและกำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ กำร
ใช้เครื่อง กำซอมบำรุงรักษำและกำรแก้ไขข้อขัดข้อง ให้สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล M.T.U. V.
396 TB., TC.ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หัวข้อวิชำและขอบของเนื้อหำ
๑.
ส่วนประกอบและกำรทำงำนของเครื่อง (๔/ ๐)
๑.๑ รำยละเอียดทั่วไปของเครื่อง
๑.๒ เรือนสูบ ปลอกสูบ ฝำสูบ
๑.๓ เพลำข้อเหวี่ยง ก้ำนต่อ ลูกสูบ
๑.๔ กลไกควบคุมลิ้น
๑.๕ อุปกรณ์ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
๑.๖ อุปกรณ์ตัดกำรทำงำนของแถวสูบ
๑.๗ เครื่องควบคุมควำมเร็ว
๒.
ส่วนประกอบและกำรทำงำนของระบบ (๕/๐)
๒.๑ ระบบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
๒.๒ ระบบระบำยควำมร้อน
๒.๓ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
๒.๔ ระบบอำกำศดี - ระบบแก๊สเสีย
๒.๕ ระบบเริ่มเดินเครื่องยนต์
๓.
กำรใช้เครื่อง (๖/๐)
๓.๑ กำรเตรียมกำรก่อนกำรเดินเครื่อง
๓.๒ กำรกำรเริ่มเดินเครื่อง
๓.๓ กำรอุ่นเครื่อง
๓.๔ กำรตรวจสอบขณะเครื่องมีภำระ
๓.๕ กำรเลิกเครื่อง
๓.๖ กำรปฏิบัติหลังกำรเลิกเครื่อง
๔.
กำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง (๓/๑๑)
๔.๑ ตำรำงเวลำซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
๔.๒ แผนกำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
๔.๓ งำนซ่อมบำรุงรักษำเครื่องที่ควรทรำบ
๕.
กำรแก้ไขข้อขัดข้อง (๓/๐)
๕.๑ ขณะเตรียมกำรเดินเครื่อง
๕.๒ ขณะเริ่มเดินเครื่อง
๕.๓ ขณะใช้งำนเครื่อง

-๖สรุปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ส่วนประกอบและกำรทำงำน
ของเครื่อง
- ส่วนประกอบและกำรทำงำน
ของระบบ
- กำรใช้เครื่อง
- กำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
- กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
รวม

จำนวนชั่วโมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบัติ
๔
- สอบข้อเขียน
๕
- ปฏิบัติ
ประเมินผล
๓
ทั่วไป
๓
๑๑
๓
๑๘
๑๑
๑

หมำยเหตุ
- ทำกำรสอบโดยแยกหรือ
รวมหัวข้อวิชำได้ตำม
ควำมเหมำะสม
- ปฏิบัติไม่คิดหน่วยกิตแต่
จัดไว้เพื่อเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจ

รำยชื่อแบบเรียนและเอกสำรที่ใช้
คู่มือเครื่องยนต์ดีเซล MTU. V.396 TB. , TC.
ของ กฝล. กฝร.
ผู้จัดทำ
กองฝึกกำรช่ำงกลและป้องกันควำมเสียหำย กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๔๒๑๓.๓ เครื่องยนต์ดีเซล MTU. V. 1163 TB.
๕ หน่วยกิต(๗๕ - ๑๒ - ๓)
ควำมมุ่งหมำยทั่วไป
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและกำรทำงำนของระบบต่ำง ๆ
กำรใช้เครื่องกำรซ่อมบำรุงรักษำ และกำรแก้ไขข้อขัดข้อง
ให้สำมำรถงำนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล MTU.
V.1163 TB. 02, 03 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หัวข้อวิชำและขอบของเนื้อหำ
๑.
ส่วนประกอบและกำรทำงำนของเครื่อง (๒๔/ ๐)
๑.๑ รำยละเอียดทั่วไปของเครื่อง
๑.๒ เรือนสูบ ปลอกสูบ ฝำสูบ
๑.๓ เพลำข้อเหวี่ยง ก้ำนต่อ ลูกสูบ
๑.๔ กลไกควบคุมลิ้นอุปกรณ์ตัดกำรทำงำนของแถวสูบ
๑.๕ เทอร์โบชำร์จ
๑.๖ อุปกรณ์ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องควบคุมควำมเร็ว
๑.๗ อุปกรณ์ตัดกำรทำงำนของแถวสูบ
๑.๘ เครื่องควบคุมควำมเร็ว
๒.
ส่วนประกอบและกำรทำงำนของระบบ
(๓๓/๐)
๒.๑ ระบบกำรทำงำนของเทอร์โบชำร์จ
๒.๒ ระบบน้ำมันหล่อลื่น
๒.๓ ระบบระบำยควำมร้อน
๒.๔ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
๒.๕ ระบบอำกำศดี - ระบบแก๊สเสีย
๒.๖ ระบบเริ่มเดินเครื่องยนต์
๓.
กำรใช้เครื่อง (๖/๐)
๓.๑ กำรเตรียมกำรก่อนกำรเดินเครื่อง
๓.๒ กำรกำรเริ่มเดินเครื่อง
๓.๓ กำรตรวจสอบขณะเดินเครื่อง
๓.๔ กำรอุ่นเครื่อง
๓.๕ กำรเลิกเครื่อง
๓.๖ กำรปฏิบัติหลังกำรเดินเครื่อง
๔.
กำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง (๖/๑๒)
๔.๑ ตำรำงเวลำกำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
๔.๒ แผนกำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
๔.๓ งำนซ่อมบำรุงรักษำเครื่องที่ควรทรำบที่ควรทรำบ
๕.
กำรแก้ไขข้อขัดข้อง (๖/๐)
๕.๑ ขณะเตรียมกำรเดินเครื่อง
๕.๒ ขณะเริ่มเดินเครื่อง
๕.๓ ขณะใช้งำนเครื่อง

-๘สรุปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ส่วนประกอบและกำรทำงำน
ของเครื่อง
- ส่วนประกอบและกำรทำงำน
ของระบบ
- กำรใช้เครื่อง
- กำรซ่อมบำรุงรักษำเครื่อง
- กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
รวม

จำนวนชั่วโมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบัติ
๒๔
- สอบข้อเขียน
๓๓
- ปฏิบัติ
ประเมินผล
๖
ทั่วไป
๖
๑๒
๖
๗๕
๑๒
๕

หมำยเหตุ
- ทำกำรสอบโดยแยกหรือ
รวมหัวข้อวิชำได้ตำม
ควำมเหมำะสม
- ปฏิบัติไม่คิดหน่วยกิตแต่
จัดไว้เพื่อเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจ

รำยชื่อแบบเรียนและเอกสำรที่ใช้
๑.
คู่มือเครื่องยนต์ดเี ซล MTU. V.396 TB.
ของ กฝล. กฝร.
ผู้จัดทำ
กองฝึกกำรช่ำงกลและป้องกันควำมเสียหำย กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร,

