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คํานํา
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งพุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติ ม พ.ศ. 2559) สาขาวิช า
การเดิ นเรื อ เป็ นหลัก สู ตรที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นให้ส อดคล้องกับ พระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อผลิ ตกําลังคนระดับ
เทคนิคที่มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป และด้า นสมรรถนะวิช าชี พ สามารถนําไปประยุกต์ใ ช้ในการปฏิ บตั ิ ง านที่ ใ ช้เทคนิ ค
ควบคุ มการทํางาน มี คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พและกิ จนิ สัยที่เหมาะสมในการประกอบ
อาชี พได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผูป้ ฏิ บตั ิหรื อประกอบอาชี พอิสระและพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชี พสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและ
แผนการศึกษาแห่ งชาติโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเลือกระบบและวิธีการเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตนส่ ง เสริ ม ให้มีก ารประสานความร่ วมมื อเพื่อจัดการศึ กษาและพัฒนา
หลักสู ตรร่ วมกันระหว่างสถาบันสถานศึกษา หน่วยงานสถานประกอบการ และองค์กรต่างๆทั้งในระดับ
ชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง พุท ธศัก ราช 2557 (เพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2559)
สาขาวิ ช าการเดิ น เรื อ สํ า เร็ จ ลงได้ด้ว ยความร่ ว มมื อ อย่า งดี ยิ่ ง จากหน่ ว ยราชการสถานศึ ก ษาผูบ้ ริ ห าร
ศึกษานิเทศก์ ครู ผสู ้ อนตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนาม
ที่ ปรากฏ ซึ่ งได้อุทิศสติ ปัญญาความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาการอาชี วศึ กษาของประเทศชาติ
เป็ นสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาจึ งขอขอบคุณผูม้ ี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นการทุ กท่าน
ไว้ ณ ที่น้ ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2559
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สารบัญ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ ใช้ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง
พุทธศักราช 2557 (เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)
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 จุดหมายของหลักสู ตร
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 จุดประสงค์สาขาวิชา
 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
 โครงสร้างหลักสู ตร
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คําอธิบายรายวิชาวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชี พ
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการเดินเรือ
 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
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สารบัญ (ต่ อ)
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี
คําอธิบายรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสู ตร
ภาคผนวก
 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1291/2558
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1086/2559
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม)
 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1300/2559
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาธิ การกิจหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม)
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557(เพิม่ เติม)
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง เพื่อพัฒนากํา ลัง คนระดับ เทคนิ ค ให้มี สมรรถนะ
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ สามารถประกอบอาชี พ ได้ต รงตามความต้อ งการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชี พอิสระสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติท้งั ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลักสู ตรที่ เปิ ดโอกาสให้เลื อกเรี ยนได้อย่างกว้างขวางเน้นสมรรถนะด้วยการปฏิ บตั ิจริ งสามารถ
เลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ย นเที ย บความรู ้ และประสบการณ์ จากแหล่ งวิทยาการสถานประกอบการและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชี พ มีความรู ้ เต็มภูมิ ปฏิบตั ิ
ได้จริ ง มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
4. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุ นการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาชุ มชนและท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้ตรง
ตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรื อศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่ อ ให้ ส ามารถบู ร ณาการความรู ้ ท ัก ษะจากศาสตร์ ต่ า งๆประยุ ก ต์ใ ช้ใ นงานอาชี พ สอดคล้อ งกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พมีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชี พรั กงานรักองค์กรสามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพื่ อ ให้ มี ปั ญ ญาใฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ย นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์มี ค วามสามารถในการจัด การการตัด สิ น ใจและ
การแก้ปั ญ หารู ้ จ ัก แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒ นาตนเองประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นการสร้ า งงานให้
สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีคุณธรรมจริ ยธรรมซื่ อสัตย์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้นๆ
7. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติดทั้งในการทํางานการอยู่
ร่ วมกันมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวองค์กรท้องถิ่นและประเทศชาติอุทิศตนเพื่อสังคมเข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตระหนักในปั ญหาและความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม
8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยเป็ นกําลังสําคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
9. เพื่อให้เห็ นคุ ณค่าและดํารงไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริ ยป์ ฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557 (เพิม่ เติม)
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ย นการสอนตามหลัก สู ตรนี้ ผูเ้ รี ย นสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้ทุ ก วิธี เรี ย นที่ ก ํา หนด
และนําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมิ นผลร่ วมกันได้สามารถเที ยบโอนผลการเรี ยนและขอเที ยบความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ งสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในวิ ช าการที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ วิ ช าชี พ ในการวางแผน
แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาการริ เริ่ ม
สิ่ งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและหมู่คณะ เป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิงานที่ซบั ซ้อนหรื อจัดการ
งานผูอ้ ื่ น มี ส่ วนร่ วมที่ เกี่ ย วกับ การวางแผน การประสานงานและการประเมิ นผล รวมทั้ง มี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํ หรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ย บเท่า ในประเภทวิชาและสาขาวิช าตามที่ หลัก สู ตรกําหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึ ก ษา
ส่ วนผูเ้ ข้าเรี ยนที่สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนที่สําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาที่กาํ หนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปี การศึ กษาหนึ่ งๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่วยกิต ตามที่กาํ หนดและสถานศึกษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรี ย นในระบบชั้น เรี ย นให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน เปิ ดทํา การสอน
ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
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3. หน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ระหว่าง 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ ยกว่า 320
ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม 2559) แบ่งเป็ น 3
หมวดวิชา และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวติ
4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.3 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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จํา นวนหน่ วยกิ ตของแต่ละหมวดวิช าตลอดหลัก สู ตร ให้เป็ นไปตามที่ ก าํ หนดไว้ในโครงสร้ า ง
ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถ
จัด ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นหลัก สู ต ร และหรื อ พัฒ นาได้ต ามความเหมาะสมตามยุ ท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหน่วยกิต และจํานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร

5. การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน
กับภาคการผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บ ตั ิ
เบื้องต้นในสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ จ ริ ง ได้ สั ม ผัส กั บ การปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ เครื่ องมื อ เครื่ องจัก ร อุ ป กรณ์ ที่ ท ัน สมัย
และบรรยากาศการทํา งานร่ วมกัน ส่ ง เสริ ม การฝึ กทัก ษะการสื่ อสาร การใช้เหตุ ผ ล การคิ ดวิเคราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการ
จัดฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ย
กว่า 320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้นาํ รายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์
กับลักษณะงาน ไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวม
กับการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หัว ข้อ หรื อ เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษาค้น คว้า การวางแผน การกํา หนดขั้น ตอนการดํา เนิ น การ การดํา เนิ น งาน
การประเมิ น ผลและการจัด ทํา รายงาน ซึ่ งอาจทํา เป็ นรายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ลัก ษณะ
ของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผูเ้ รี ย นจัดทํา โครงการพัฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ
ในภาคเรี ย นที่ 3 และหรื อภาคเรี ยนที่ 4 รวมจํา นวน 4 หน่ วยกิ ต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้ง นี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชว่ั โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
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หากจัด ให้ มี โ ครงการพัฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ 2 รายวิ ช า คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

7. การศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันกับ สถานประกอบการ รั ฐวิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยผูเ้ รี ย นใช้เ วลา
ส่ วนหนึ่ งในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บตั ิ ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ
หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพื่อให้การจัดการศึ กษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขี ดความสามารถด้านการผลิ ต
และพัฒนากําลังคนที่ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ตามจุดหมายของหลักสู ตร สถานศึกษาอาชี วศึ กษา
หรื อสถาบันต้องนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก ไปร่ วมกําหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่
ชื่ อวิชา จุ ดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิช า คําอธิ บายรายวิช า เวลาที่ ใช้ฝึ กและจํา นวนหน่ วยกิ ต
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จหรื อหน่ วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะ
วิชาชี พของสาขางาน พร้ อมทั้งจัดทําแผนฝึ กอาชี พ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
จํา นวนหน่ ว ยกิ ต และจํา นวนชั่ว โมงที่ ใ ช้ ฝึ กอาชี พ ของแต่ ล ะรายวิ ช าทวิ ภ าคี ให้ เ ป็ นไปตามที่
หลักสู ตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีพ้นื ความรู ้และคุณสมบัติดงั นี้
8.1 พื้นความรู ้
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และมีผลการเรี ยนเฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่า 2.25
8.2 คุณสมบัติ
1) ว่ายนํ้าได้
2) ไม่มีภาวะตาบอดสี
3) สุ ขภาพแข็งแรง โดยผ่านการตรวจสุ ขภาพจากสถานพยาบาลของรัฐ
4) คุ ณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
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9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557

10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
ต่อสัป ดาห์ ทุ ก ภาคเรี ย น เพื่ อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลู ก ฝั ง คุ ณธรรมจริ ย ธรรมค่ า นิ ย มระเบี ย บวินัย
ของตนเอง การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางานปลูกฝัง
จิตสํานึกและเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุ มชน
และท้องถิ่นรวมทั้งการทะนุบาํ รุ งขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามโดยการวางแผนลงมือปฏิบตั ิประเมินผล
และปรั บ ปรุ ง การทํา งานทั้งนี้ สํ า หรั บ นัก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส ถาน
ประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งพุทธศักราช 2557

11. การจัดแผนการเรียน
การจัดทําแผนการเรี ยน เป็ นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรที่จะดําเนิ นการสอนในแต่
ละภาคเรี ยน โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตั ิในหมวดทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40: 60
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึ งถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่ายยากของรายวิชา ความต่อเนื่ องและเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ
จัดการศึกษาร่ วมกันเพื่อเรี ยนเป็ นงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
11.2 จัดให้ผูเ้ รี ย นได้เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าชี พ เลื อกและวิช าเลื อ กเสรี ตามความถนัดความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
11.3 รายวิชาทวิภาคี หรื อการนํารายวิชาไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ/แหล่ง วิทยาการ
ให้ประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการเพื่อพิจารณา กําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรง
กับลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้นๆ
11.4 รายวิชาโครงการสามารถจัดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 3 หรื อ 4 ครั้งเดี ยว
จํา นวน 4 หน่ ว ยกิ ต หรื อ จัด ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นเป็ น 2 ครั้ ง คื อ ภาคเรี ย นที่ 3 และภาคเรี ย นที่ 4 รวม
4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรนั้น ๆ
11.5 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้กาํ หนดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไว้ในแต่ละภาคเรี ยน โดยนักศึกษา
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
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11.6 จํานวนหน่ วยกิ ตรวมในแต่ละภาคเรี ยนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียน
เรี ย นได้ไ ม่ น้อ ยกว่า 12 หน่ ว ยกิ ต และไม่เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต ส่ ว นการลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร้ อ น
ให้ล งทะเบี ยนเรี ยนได้ไม่เกิ น 12 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ ยไม่ค วรเกิ น
35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

12. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชี วิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการ
เรี ยนที่สถานศึกษากําหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได้เ ข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รและ“ผ่ า น” ทุ ก ภาคเรี ย น ตามแผนการเรี ย น
ที่สถานศึกษากําหนด

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิชาทักษะชี วิตสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละ
กลุ่ ม วิ ช าของหมวดวิ ช าทัก ษะชี วิ ต ในลัก ษณะจํา แนกเป็ นรายวิ ช าหรื อ ลัก ษณะบู ร ณาการใด ๆ ก็ ไ ด้
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ ในสัดส่ วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของรายวิ ช าในกลุ่ ม ทัก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะในแผนการจัด การเรี ยนรู ้ แ ละหรื อ พัฒ นารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
ในกลุ่ ม ทัก ษะวิ ช าชี พ เลื อ กได้ โดยพิ จ ารณาจากจุ ดประสงค์ส าขาวิช าและมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ
สาขาวิช า ตลอดจนความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อสภาพยุทธศาสตร์ ข องภูมิ ภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
13.3 หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ส ถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถพัฒ นารายวิช าเพิ่ ม เติ ม
ได้ตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่ น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยน ให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
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14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คัญ ของหลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา หรื อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
14.4 การพัฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถ
ดําเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
15.2 การบริ หารหลักสู ตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา สถาบันการอาชี วศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา

ท-ป-น

ลําดับทีว่ ิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

วิชาเรียนร่วม
หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 17 ทักษะการคิดฯ
17-19 กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 ทักษะทางสังคมฯ
20 กลุ่มกิจกรรม
19 ทักษะชีวิต
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

3 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร(การจัดการอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา)

3 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

3 0 0 0

- รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง

*รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา

สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสูตร

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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รหัสหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)
ประเภทวิชาประมง

รหัส
01

สาขาวิชา

02
03

การเดินเรื อ

รหัส
สาขางาน
11
12
21
22
31 การเดินเรื อ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)

หน่ วยกิต

86
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12

รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)
ประเภทวิชาประมง

3

3

2

ความปลอดภัยของบุคคลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
พื้นฐานความปลอดภัยในเรื อ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเดินเรื อ

การดํารงชีพในทะเล

สาขาวิชา

การป้ องกันและการดับไฟ

รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ

2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)

2

-

-

-

-

-
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาการเดินเรือ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ การเดิ น เรื อ ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านบริ หารจัดการธุ รกิจ
การเดินเรื อ สามรถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ การตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหา และวางแผนการจัดการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ทกั ษะและบูรณาการความรู้ ในวิชาการที่สัมพันธ์กบั วิชาชี พ
การเดินเรื อ นําไปใช้ในงานอาชีพและพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานที่ ใ ช้ทกั ษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พการเดิ นเรื อ ในระดับ
เทคนิค ปฏิบตั ิงานเชิงธุ รกิจ วางแผน และจัดระบบบริ หารจัดการให้เหมาะสมกับประเภทธุ รกิจ
6. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานการเดิ นเรื อ รวมทั้งการใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึ กษา
ต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบ
วินยั เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทประมง
สาขาวิชาการเดินเรื อประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญ�ู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติ กรรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
ไฝ่ รู ้ เชื่ อมัน่ ในตนเอง สามัคคี มี มนุ ษยสัมพันธ์ ประหยัด พึ่งตนเอง ปฏิ บตั ิงานโดยคํานึ งถึ งความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ทกั ษะประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึ งถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานเกี่ยวกับเรื อและงานในเรื อตามมาตรฐานสากล
3.4 กําหนดแผนการเดินเรื อ และเดินเรื อตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
สาขางานการเดินเรือ
3.5 เดินเรื อชายฝั่งตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึ งถึงกฎหมายและมาตรฐานที่กาํ หนด
3.6 เดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงกฎหมายและมาตรฐานที่กาํ หนด
3.7 เดินเรื อดาราศาสตร์ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงกฎหมายและมาตรฐานที่กาํ หนด
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)

ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาการเดินเรือ

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาการเดินเรื อ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 86 หน่วยกิต และเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชี วติ ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

24 หน่ วยกิต

56 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รวมไม่ น้อยกว่ า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า หรื อผูส้ ําเร็ จการศึกษา
หลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาต่างๆ ที่ ไม่ มีพ้ืนฐานวิช าชี พ
จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3600-0007
การป้ องกันและการดับไฟ
2-2-3
3600-0008
การดํารงชีพในทะเล
2-2-3
3600-0009
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2-0-2
3600-0010
ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2-0-2
3600-0011
พื้นฐานความปลอดภัยในเรื อ
2-0-2
1. หมวดวิชาทักษะชี วติ

ไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการ
พัฒ นาตนมี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้เ หตุ ผ ล การคิ ด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการมีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นมีคุณธรรม จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ในสัดส่ วนที่เหมาะสมให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
3-0-3
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3-0-3
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3-0-3
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3-0-3
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3-0-3
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
ให้เรี ยน รายวิชา 3000-1222 และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3-0-3
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
2-0-2
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
2-0-2
3000-1204
ภาษาอังกฤษในโครงงาน
0-2-1
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
0-2-1
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3-0-3
3000-1222
ภาษาอังกฤษทางทะเล
2-2-3
3000*1223ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 3000-1318 และ 3000-1319 เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานขององค์กร
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) และสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1311
วิทยาศาสตร์ เพื่องานเกษตรและประมง
2-2-3
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2-2-3
3000-1313
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
2-2-3
3000-1314
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
2-2-3
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2-2-3
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3-0-3
3000-1318
ฟิ สิ กส์เพื่อการเดินเรื อ 1
2-2-3
3000-1319
ฟิ สิ กส์เพื่อการเดินเรื อ 2
2-2-3
3000*1301ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
ให้เ รี ย นรายวิ ช า 3000-1410 เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานขององค์ก รทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) และสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพือ่ การพัฒนาทักษะการคิด
3-0-3
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3-0-3
3000-1405
คณิ ตศาสตร์ เกษตรกรรม
3-0-3
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3-0-3
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3-0-3
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3-0-3
3000-1410
คณิ ตศาสตร์ เพื่อการเดินเรื อ
2-2-3
3000*1401ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาทางสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1501
ชีวติ กับสังคมไทย
3-0-3
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3-0-3
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3-0-3
3000*1501ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพือ่ งานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสังคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
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3000*1601ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3603-1001
โครงสร้างเรื อ
3603-1002
การทรงตัวของเรื อ
3603-1003
สัณฐานของโลกและแผนที่เดินเรื อ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3603-2001
อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์
3603-2002
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ 1
3603-2003
กฎหมายทางทะเล
3603-2004
การบริ หารจัดการสิ นค้าทางเรื อ
3603-2005
การเดินเรื อชายฝั่ง 1
3603-2006
การนําเรื อ 1
3603-2007
การนําเรื อ 2

ท-ป-น
2-3-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3603-2101 ถึง 3603-2104 เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานขององค์กร
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) และสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3603-2101
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ 2
3-0-3
3603-2102
การเดินเรื อชายฝั่ง 2
2-3-3
3603-2103
การเดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
2-2-3
3603-2104
การเดินเรื อดาราศาสตร์
2-2-3
3603-2105
ธุ รกิจพาณิ ชย์นาวีและโลจิสติกส์
2-2-3
3606-2106
เครื่ องจักรกลเรื อ
2-2-3
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3603*2101ถึง 3603*2199 รายวิชาด้านการเดินเรื อตาม
x-x-x
ความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคีในสาขางานการเดินเรือ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3603-5201
งานเดินเรื อ 1
*-*-*
3603-5202
งานเดินเรื อ 2
*-*-*
3603-5203
งานเดินเรื อ 3
*-*-*
3603-5204
งานเดินเรื อ 4
*-*-*
3603-52xx
งานเดินเรื อ ...
*-*-*
สํา หรั บ รายวิ ช าในการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไ ม่ น้อ ยกว่า 12 หน่ ว ยกิ ต นั้น ให้ ส ถานศึ ก ษา
ร่ วมวิเคราะห์ลกั ษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนด
จุ ดประสงค์รายวิช าสมรรถนะรายวิช าและคํา อธิ บ ายรายวิช า ที่ ส อดคล้องกันระหว่า งสมรรถนะ
วิชาชี พสาขางานกับลักษณะการปฏิ บตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและ
เวลาที่ ใ ช้ ใ นการฝึ กอาชี พ ในแต่ ล ะรายวิ ช าเพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํา แผนการฝึ กอาชี พ การวัด และ
การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชาทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถาน
ประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3603-8001 หรื อรายวิชา 3603-8002 และ 3603-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3603-8001
ฝึ กงาน
3603-8002
ฝึ กงาน 1
3603-8003
ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3603-8501 หรื อรายวิชา 3603-8502 และ 3603-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3603-8501
โครงการ
3603-8502
โครงการ 1
3603-8503
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาํ หนด หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยต้องไม่ เป็ นรายวิช าที่ เคยศึ ก ษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิช าที่ ก าํ หนดให้ศึ ก ษาโดยไม่ นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รายวิชาภาษาต่ างประเทศทีเ่ สนอแนะเพิม่ เติม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3000-9201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
3000-9202
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9203
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
3000-9204
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9205
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2-0-2
3000-9206
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
2-0-2
3000-9207
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2-0-2
3000-9208
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9209
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2-0-2
3000-9210
การสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9211
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2-0-2
3000-9212
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
2-0-2
3000-9213
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2-0-2
3000-9214
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9215
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2-0-2
3000-9216
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9217
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2-0-2
3000-9218
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9219
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2-0-2
3000-9220
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9221
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
2-0-2
3000-9222
การสนทนาภาษารัสเซี ยสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9223
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2-0-2
3000-9224
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9225
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2-0-2
3000-9226
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
2-0-2
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)

ประเภทวิชาประมง
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร ( 2 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
0-2-0
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
0-2-0
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
0-2-0
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
0-2-0
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่จดั โดยสถานศึกษาหรื อสถานประกอบการ 0-2-0
หมายเหตุ 1.สํ าหรั บผูเ้ ข้าศึ กษาในหลักสู ตรนี้ จะต้องเข้ารั บการฝึ กอบรมทักษะพื้ นฐานคนประจําเรื อ
ตามมาตรฐานสากล
ให้ผเู ้ รี ยนเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่อไปนี้ กับศูนย์ฝึกพาณิ ชย์นาวี หรื อสถานศึกษา
ฝึ กอบรมที่กรมเจ้าท่ารับรอง
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลักสู ตรการดํารงชีพในทะเล
หลักสู ตรการป้ องกันและการดับไฟ
หลักสู ตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสู ตรพื้นฐานความปลอดภัยในเรื อ

(IMO
(IMO
(IMO
(IMO
(IMO

หมายเหตุ
Model Course No.1.13)
Model Course No.1.19)
Model Course No.1.20)
Model Course No.1.21)
Model Course No.3.27)

2. สําหรั บผูป้ ระสงค์จะสอบประกาศนี ยบัตรแสดงความรู ้ ความสามารถนายประจําเรื อฝ่ าย
เดิ นเรื อของเรื อกลเดิ นทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า จะต้องมี ก ารปฏิ บ ัติง านในทะเลในเรื อ
ขนาด 500 ตันกรอส หรื อมากกว่า อย่างน้อย 12 เดือน (Onboard Training) และได้บนั ทึกการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ลงในสมุดบันทึกการฝึ กที่กรมเจ้าท่ากําหนด (Training Record Book) และ
ให้ผูเ้ รี ย นเข้า รั บ การฝึ กอบรมเพิ่ม เติ ม ในหลัก สู ตรต่อไปนี้ กับ ศูนย์ฝึกพาณิ ช ย์นาวี หรื อ
สถานศึกษาฝึ กอบรมที่กรมเจ้าท่ารับรอง
1.
2.
3.
4.

ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรการปฐมพยาบาลในเรื อ
หลักสู ตรการดับไฟชั้นสู ง
หลักสู ตรการเดินเรื อด้วยเรดาร์ ARPAระดับปฏิบตั ิการ
หลักสู ตรเรื อชูชีพและเรื อช่วยชีวติ ที่ไม่ใช่เรื อเร็ วช่วยชีวติ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)

(IMO
(IMO
(IMO
(IMO

หมายเหตุ
Model Course No.1.14)
Model Course No.2.03)
Model Course No.1.07)
Model Course No.1.23)
ประเภทวิชาประมง
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ชื่อหลักสู ตร
5. หลักสู ตรการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล (ECDIS)
6. หลักสู ตรสําแดงข้อมูลเรื ออัตโนมัติ (AIS)
7. หลักสู ตรการใช้เครื่ องมือฝึ กจําลองและการบริ หารจัดการ
ในสะพานเดินเรื อ
8. หลักสู ตรความเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม
9. หลักสู ตรนายงานรักษาความปลอดภัยประจําเรื อ
10. หลักสู ตรพนักงานวิทยุ GMDSS (GOC)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)

หมายเหตุ
(IMO Model Course No.1.27)
(IMO Model Course No.1.34)
(IMO Model Course No.1.22)
(IMO Model Course No.1.39)
(IMO Model Course No. 3.19)
(IMO Model Course No. 1.25)

ประเภทวิชาประมง
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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ (สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม)
• ประเภทวิชาประมง
3600-0007
การป้ องกันและการดับไฟ
3600-0008
การดํารงชีพในทะเล
3600-0009
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3600-0010
ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3600-0011
พื้นฐานความปลอดภัยในเรื อ

2-2-3
2-2-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะทักษะชีวติ (สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม)
• ประเภทวิชาประมง
3600-0007
การป้องกันและการดับไฟ
2-2-3
(Fire Prevention and Fire Fighting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจหลัก การและกระบวนการเกี่ ย วกับ การป้ องกัน และการดับ ไฟเพื่ อ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถปฏิบตั ิงานป้ องกันไฟและดับไฟได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงานด้านป้ องกันไฟและดับไฟด้วยความปลอดภัย การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และ
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันไฟและดับไฟด้วยวิธีการต่างๆ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันและการดับไฟ ในการปฏิบตั ิงานอาชี พ
เดิ น เรื อ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานและ
สิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทฤษฎีของไฟ เชื้อเพลิงและการดับไฟด้วยวิธีการต่างๆ วิธีการช่วยชีวิต
ในสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ผจญเพลิ ง และผลกระทบของการช่ วยเหลือใน
ห้องอับอากาศที่มีควันหนาแน่น
3600-0008

การดํารงชี พในทะเล
2-2-3
(Personal Survival Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ ยวกับการดํารงชี พในทะเลเพื่อปฏิ บตั ิ งาน
อาชีพ
2. สามารถดํารงชีพในทะเลได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการดํารงชี พในทะเล ด้วยความปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการดํารงชีพในทะเลด้วยวิธีการต่างๆ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การดํารงชี พในทะเล เพื่อการปฏิบตั ิงานด้วยความ
รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก ความปลอดภัย และการดํา รงชี พ ในทะเล สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
สัญญาณเตื อนภัย และการปฏิ บตั ิ เมื่ อเกิ ดเหตุก ารณ์ ฉุ กเฉิ น อุ ป กรณ์ ดาํ รงชี พในทะเล การสละเรื อใหญ่
ยานพาหนะและอุปกรณ์ลอยตัวในการดํารงชีพในทะเล และการดํารงชีพในสภาวะอันตราย
3600-0009

การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
2-0-2
(Elementary First Aid)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้ องต้นเพื่อปฏิ บตั ิ
งานอาชีพ
2. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ต่ อ การปฐมพยาบาลผู ้ป่ วยเบื้ อ งต้น ด้ว ยความปลอดภัย ความ
รั บ ผิดชอบ มี วินัย ละเอี ย ดรอบคอบ อดทน และสามารถทํา งานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ นได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อการปฏิบตั ิงานด้วย
ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงสร้างและการทํางานของอวัยวะใน
ร่ า งกาย อวัย วะสํ า คัญ ของร่ า งกาย การได้ รั บ บาดเจ็ บ จนถึ ง ขั้น หมดสติ การกู้ ชี พ การเสี ย เลื อ ด
สภาพวะช็อก การแผลจากความร้อนและไฟฟ้ าช็อต การช่วยชีวติ และการนําผูป้ ่ วยส่ งสถานพยาบาล
3600-0010

ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
2-0-2
(Personal Safety and Social Responsibilities)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ส่ วนบุ ค คลและความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คมเพื่ อ
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ปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามหลักการความปลอดภัยส่ วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อหลักความปลอดภัยส่ วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวินยั
ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยส่ วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยส่ วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการปฏิบตั ิงาน และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ หลัก การทํา งานด้วยความปลอดภัย หลักการปฏิ สัมพันธ์ ร่วมกับ ผูอ้ ื่ น
ในเรื อ หลักการบังคับบัญชา การปฏิบตั ิตามขั้นตอนปฏิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น หลักการปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งการ
ป้ องกันมลภาวะทางทะเล
3600-0011

พื้นฐานความปลอดภัยสําหรับคนประจําเรื อ
2-0-2
(Security Awareness for All Seafarers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานความปลอดภัยสําหรับคนประจําเรื อเพื่อ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัยสําหรับคนประจําเรื อได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีต่อการรั กษาความปลอดภัยสําหรับคนประจําเรื อ ความรั บผิดชอบ
มีวนิ ยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการรักษาความปลอดภัยสําหรับคนประจําเรื อ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การรั กษาความปลอดภัย สําหรั บคนประจําเรื อ
เพื่อการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และการอนุ รักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ความรับผิดชอบในการรักษา
ความปลอดภัย การตรวจสอบตัวบุคคล การรักษาความปลอดภัยบนเรื อ และปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเมื่อเกิดเหตุ
โจรสลัด
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะทักษะชีวติ (สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม)
• กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-1222
ภาษาอังกฤษทางทะเล
• กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1318
ฟิ สิ กส์เพื่อการเดินเรื อ 1
3000-1319
ฟิ สิ กส์เพื่อการเดินเรื อ 2
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3000-1410
คณิ ตศาสตร์ เพื่อการเดินเรื อ

2-2-3

2-2-3
2-2-3
2-2-3
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะทักษะชีวติ (สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม)
• กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-1222
ภาษาอังกฤษทางทะเล
2-2-3
(Maritime English)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพเดินเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - พูด - อ่าน - เขียน คําศัพท์เกี่ยวกับแผนที่ บรรณสารการเดินเรื อ ภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา
ทางทะเล ป้ ายเตือน สัญลักษณ์ในด้านความปลอดภัย และ The IMO Standard Marine
Communication Phrase (IMO SMCP)
2. อ่านข้อมูล เอกสาร ข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการเดินเรื อ
3. ติดต่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูลเป็ นภาษาอังกฤษภายในเรื อ และหน่ วยงานอื่ นๆที่เกี่ ยวข้องทาง
ทะเล
4. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคเพื่อการใช้งานในเรื อได้อย่างเหมาะสม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
6. รายงานผลและบันทึกการปฏิบตั ิงานเป็ นภาษาอังกฤษตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิหน้าที่
การอ่านแผนที่ บรรณสารการเดินเรื อต่างๆ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล และข่าวสารต่างๆ เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดิ นเรื อ การสนทนาโต้ตอบกับเรื ออื่น สถานี ฝั่ง ศูนย์ควบคุมการจราจรทางนํ้า การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่ อสารทางเรื อตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The IMO
Standard Marine Communication Phrase)
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• กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1318
ฟิ สิ กส์ เพือ่ การเดินเรือ 1
2-2-3
(Physics for Navigation 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักการทางกลศาสตร์ ความร้อน คลื่น เสี ยง และแสง ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ
2. มี ทกั ษะในการคํานวณทางกลศาสตร์ ความร้ อน คลื่ น เสี ยง และแสง การวิเคราะห์ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักการทางฟิ สิ กส์ในงานอาชีพเดินเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ มวล นํ้า หนักและแรง ระยะทาง ความเร็ ว อัตราเร่ ง การเคลื่ อนที่
เป็ นวงกลมและการชน แรงสมดุ ล พลัง งานศัก ย์ งาน พลัง งานและการขับ เคลื่ อ น
เครื่ องจักรกล ความหนาแน่น ของเหลว พลศาสตร์ ของไหล ความร้อน คลื่น เสี ยง และแสง
2. คํา นวณ ทางกลศาสตร์ ความร้ อ น คลื่ น เสี ย ง และแสง ได้ถู ก ต้อ งตามหลัก การและ
กระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ ความเข้าใจ ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พเดิ นเรื อ ด้วยความรับผิดชอบ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ มวล นํ้าหนักและแรง ระยะทาง ความเร็ ว อัตราเร่ ง การเคลื่ อนที่
เป็ นวงกลมและการชน แรงสมดุล พลังงานศักย์ งาน พลังงานและการขับเคลื่อน เครื่ องจักรกล ความ
หนาแน่น ของเหลว พลศาสตร์ ของไหล ความร้อน คลื่น เสี ยง และแสง
3000-1319

ฟิ สิ กส์ เพือ่ การเดินเรือ 2
(Physics for Navigation 2)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักการของงานไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ
เดินเรื อ
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2. มีทกั ษะในการคํานวณค่าองค์ประกอบทางไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิ กส์ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักการทางไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ ในงานอาชีพเดินเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ สนามแม่ เหล็ ก งานไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
การกระจายเสี ยง และการรับ-ส่ งสัญญาณวิทยุ
2. คํานวณค่าองค์ประกอบทางไฟฟ้ า ได้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ ความเข้าใจ ในการปฏิ บตั ิ งานอาชี พเดิ นเรื อ ด้วยความรับผิดชอบ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สนามแม่เหล็ก ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานไฟฟ้ า หลักการไฟฟ้ าเบื้องต้น
กระแสและวงจรไฟฟ้ า มอเตอร์ และเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า แรงดันและกระแสไฟฟ้ าสลับ อุปกรณ์ส่งจ่ายและ
ป้ องกันระบบไฟฟ้ า แหล่งจ่ายพลังงาน เครื่ องมื อวัด อิ เล็กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้อง อุ ปกรณ์
เฉื่ อยงาน สารกึ่งตัวนํา การป้ อนกลับ วงจรรวม อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เกิดจากแสง วงจรดิจิตอล การกระจาย
เสี ยง และการรับ-ส่ งสัญญาณวิทยุ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3600-1410
คณิ ตศาสตร์ เพื่อการเดินเรื อ
(Mathematics for Navigation)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการทางพีชคณิ ต เรขาคณิ ต ตรี โกณมิติ และสถิติ
2. มีทกั ษะ กระบวนการคิ ด และนําวิธีการคิ ด ทางพีชคณิ ต เรขาคณิ ต ตรี โกณมิติ และสถิ ติ
ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เพื่อการเดินเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพีชคณิ ต เรขาคณิ ต ตรี โกณมิติ และสถิติ
2. ประยุกต์ใช้หลักการทางพีชคณิ ต เรขาคณิ ต ตรี โกณมิ ติ และสถิ ติ ในการปฏิ บตั ิ งานอาชี
เดิ นเรื อ ด้วยความรั บ ผิดชอบ โดยคํา นึ งถึ ง ความปลอดภัย และการอนุ รัก ษ์พ ลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ หลัก การทางพี ช คณิ ต กราฟ สั ด ส่ ว น ความแปรปรวน
การประมาณค่าในช่ วง เรขาคณิ ต ตรี โกณมิติ การวัด การคํานวณเนื้อที่หรื อพื้นที่ ทรงกลม เวกเตอร์
วงกลม วงรี ไฮเปอร์ โบล่า และสถิติ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
• กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชี พ
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3-0-3
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

• กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาการเดินเรือ
3603-1001
โครงสร้างเรื อ
3603-1002
การทรงตัวของเรื อ
3603-1003
สัณฐานของโลกและแผนที่เดินเรื อ

2-2-3

2-2-3
3-0-3
3-0-3
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐานประเภทวิชาประมง

• กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชี พ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการองค์กร หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิ ต หลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุก ต์ใ ช้หลัก การจัด การองค์ก าร การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ต การ
จัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานาอาชีพ
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• กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชี พ
(Information Technology for Work)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสาร
ข้อมูล สารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรม
สําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มี คุณธรรม จริ ยธรรมและความรั บผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการสื บ ค้น จัดดํา เนิ น การและสื่ อ สารข้อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูล สารสนเทศผ่า น
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐานประเภทวิชาประมง

• สาขาวิชาการเดินเรือ
3603-1001
โครงสร้ างเรือ
(Ship Construction)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับโครงสร้างเรื อ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักการและกระบวนการเกี่ ยวกับโครงสร้ างเรื อ
เพื่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับโครงสร้างเรื อ ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างเรื อ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเรื อ ในการปฏิบตั ิงานอาชี พเดินเรื อ ด้วย
ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ โครงสร้ างและส่ วนประกอบของเรื อ การเรี ยกชื่ อส่ วนต่ างๆของเรื อ
ส่ วนประกอบของหางเสื อและใบจักรเรื อ รู ปแบบของเรื อประเภทต่างๆ รู ปทรงและมิติของเรื อ แรงเครี ยดของเรื อ
ความเครี ยดที่เกิ ดขึ้นจากอุปกรณ์ ต่างๆในเรื อ ส่ วนหัวเรื อและท้ายเรื อ เส้นบอกระดับบรรทุกและความลึ ก
การสึ กกร่ อนและการป้ องกัน การตรวจเรื อและการขึ้นอู่แห้ง การบํารุ งรักษาตัวเรื อและอุปกรณ์ต่างๆ
3603-1002

การทรงตัวของเรือ
(Ship Stability)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการทรงตัวของเรื อ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการทรงตัวของเรื อ
เพื่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิง านเกี่ ย วกับการทรงตัว ของเรื อ ด้วยความรั บผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการทรงตัวของเรื อ

37
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทรงตัวของเรื อ ในการปฏิบตั ิงานอาชี พเดินเรื อ
ด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการทรงตัวเบื้องต้น ระวางขับนํ้า แรงลอยตัว การลอยตัวในนํ้าจืด การทรงตัวของ
เรื อเชิ งพลศาสตร์ องศาในการโคลงของเรื อ เส้ นโค้งการทรงตัวสถิ ตของเรื อ การเปลี่ ยนตําแหน่ งของ
จุดศูนย์ถ่วงเรื อ การเอียงของเรื อและการแก้ไข ผลกระทบจากผิวนํ้าในถัง ระดับการกินนํ้าลึกที่ต่างกันของ
หัวเรื อและท้ายเรื อ ลักษณะเรื อที่สูญเสี ยการทรงตัว และการปรับแก้การเสี ยการทรงตัวของเรื อ
3603-1003

สั ณฐานของโลกและแผนทีเ่ ดินเรือ
(Configuration Earth and Chart)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสัณฐานของโลกและแผนที่เดินเรื อ
2. สามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ สั ณฐานของโลกและแผนที่ เดิ นเรื อในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัณฐานของโลกและแผนที่เดินเรื อ
2. ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ สั ณ ฐานของโลกและแผนที่ เดิ นเรื อ ในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สั ณ ฐานของโลกและนิ ย ามศัพ ท์ เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แผนที่ เ ดิ น เรื อ แผนที่
อิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่เดินเรื อ ระยะทาง ทิศทางในการเดินเรื อ การหาเส้นตําบลที่และ
ตําบลที่เรื อ นํ้าขึ้นนํ้าลง สนามแม่เหล็กโลก การแก้อตั ราผิดของเข็มทิศแม่เหล็กและเข็มทิศไยโร
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการเดินเรือ
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3603-2001
3603-2002
3603-2003
3603-2004
3603-2005
3603-2006
3603-2007

อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ 1
กฎหมายทางทะเล
การบริ หารจัดการสิ นค้าทางเรื อ
การเดินเรื อชายฝั่ง 1
การนําเรื อ 1
การนําเรื อ 2

3-3-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-2-3
2-2-3

39

3603-2001

คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการเดินเรือ
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์

2-3-3

(Meteorology and Oceanographic)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางด้านอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์
2. สามารถอ่ า น รายงานข้อมู ล และใช้เครื่ องมื ออุ ป กรณ์ ด้า นอุ ตุนิย มวิท ยาและสมุ ท รศาสตร์
ตามหลักการและกระบวนการ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีต่อ การปฏิ บ ัติง านด้า นอุ ตุนิย มวิท ยาและสมุ ท รศาสตร์ ด้วยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและกระบวนการด้านอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ เพื่อการปฏิบตั ิงาน
ด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับบรรยากาศ ความกดอากาศ ลม ทัศนวิสัย เมฆ ฝน ปรากฏการณ์และ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทร เครื่ องมือที่ใช้ใน
การตรวจอากาศ การตรวจวัดและรายงานสภาพอากาศตามมาตรฐาน WMO การสื บค้นและการใช้ขอ้ มูล
อุตุนิยมวิทยาสําหรับการเดินเรื อและการพยากรณ์อากาศ ความรู ้พ้ืนฐานทางสมุทรศาสตร์ มวลนํ้า บรรณสาร
นํ้าและกระแสนํ้า และมาตรนํ้าที่ เหมาะสมใช้ในการเดิ นเรื อ มหาสมุ ทรกับการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ
กระแสนํ้า ระดับนํ้าและคลื่น สมุทรศาสตร์ ชายฝั่ง สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรและมลพิษทางสมุทรศาสตร์
3603-2002

กฎหมายว่ าด้ วยการเดินเรือ 1
(Navigation Laws 1)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรื อ และอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรื อ และอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
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3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชี พ โดยคํานึ งถึงกฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ ความ
ปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรื อ และอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ เพื่อการปฏิบตั ิงานด้วย
ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎสากลในการป้ องกันเรื อโดนกันในทะเล ค.ศ.1972 ข้อกําหนด การใช้ประโยชน์
และเจตนา คําแนะนําเกี่ยวกับกฎการหลบหลีกเรื อโดนกัน การปฏิบตั ิหน้าที่ยามเรื อเดิน การปฏิบตั ิหน้าที่
ยามเรื อจอด การวางแผนเส้นทางเดิ นเรื อโดยใช้ขอ้ มูลสภาพภูมิอากาศ การใช้เส้นทางตามข้อกําหนดบน
เส้นทางเดินเรื อ
3000-2003

กฎหมายทางทะเล
(Maritime Laws)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชี พ โดยคํานึ งถึงกฎหมายทางทะเล ความปลอดภัย
การอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายทางทะเล เพื่อการปฏิ บตั ิ งานด้วยความ
รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบตามกฎหมายพาณิ ชย์นาวี กฎหมายทะเล อนุ สัญญาว่าด้วยความ
ปลอดภัย แก่ ชี วิ ต ในทะเล อนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยเส้ น แนวนํ้า ของเรื อ อนุ สั ญญาว่า ด้ว ยเส้ น แนวนํ้า บรรทุ ก
อนุสัญญาว่าด้วยตันเนจของเรื อ ระเบียบโทรคมนาคมสากลว่าด้วยวิทยุ ข้อตกลงและกฎสําหรับเรื อบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร ข้อกําหนดสาธารณสุ ขสากล อนุ สัญญาว่าด้วยการเสี ยหายและสู ญหาย อนุ สัญญาว่าด้วยการชดเชย
ทางพาณิ ชย์นาวี สมาคมจัดชั้นเรื อ อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการมลภาวะจากเรื อ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3603-2004

การบริหารจัดการสิ นค้ าทางเรือ
(Cargo Handling Management )

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ นค้าทางเรื อ
2. สามารถปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการสิ นค้าทางเรื อตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิ บตั ิงานการบริ หารจัดการสิ นค้าทางเรื อ ด้วยความรอบคอบ
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการสิ นค้าบนเรื อให้สัมพันธ์กบั การทรงตัวของเรื อ ความสามารถ
ในการรับนํ้าหนัก และการจัดเก็บสิ นค้าทางเรื อ ตามหลักการและกระบวนการ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการสิ นค้าบนเรื อให้สัมพันธ์กบั การทรงตัว
ของเรื อ ความสามารถในการรับนํ้าหนัก และการจัดเก็บสิ นค้าทางเรื อ เพื่อการปฏิบตั ิงาน
ด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การทรงตัวของเรื อและความสามารถในการรับนํ้าหนัก อัตรากิ น
นํ้าลึ ก ผลต่างอัตรากิ นนํ้าลึ กหัวและท้ายของเรื อ ประเภทของสิ นค้าคอนเทนเนอร์ สิ นค้าเทกอง สิ นค้า
อันตราย สิ นค้าเหลว นํ้ามัน เคมี และแก๊ส อุปกรณ์ขนถ่ายสิ นค้า การเตรี ยมเรื อก่อนรับสิ นค้า การจัดเก็บ
สิ นค้าบรรทุกบนเรื อ หลักการความปลอดภัยในการจัดเก็บสิ นค้า เครื่ องหมายความปลอดภัย การวางแผน
และการคํานวณสิ นค้า การผูกรัดสิ นค้า ผลกระทบของการบรรทุกสิ นค้าบนดาดฟ้ า การตรวจสอบความ
เสี ยหายและการรายงานผล
3603-2005

การเดินเรือชายฝั่ง 1
(Coastal .Navigation I )

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเดินเรื อชายฝั่ง
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่เกี่ ยวกับการเดิ นเรื อชายฝั่ง
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเดิ นเรื อชายฝั่ง ด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเดินเรื อชายฝั่ง
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเดิ นเรื อชายฝั่ ง เพื่อ
การปฏิ บ ัติง านอาชี พ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และการอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับบรรณสารการเดินเรื อ ทําเนียบไฟ ข้อควรปฏิบตั ิในการเดินเรื อ ระบบทุ่น
ที่ใช้ในการเดินเรื อ ช่องการเดินเรื อ และแผนแบ่งแนวจราจร การวางแผนการเดินเรื อ การขีดเข็ม การเดินเรื อ
ตามแผนที่วางไว้ การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของตําบลที่เรื อ การบันทึกและเก็บรักษาสมุดปูมเรื อ
3603-2006

การนําเรือ 1
(Ship Handling 1)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ ยวกับการนําเรื อในส่ วนของ การเข้ายาม เข็ม
ทิศเดินเรื อ ระบบถือท้ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรื อ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ เกี่ ยวกับในส่ วนของ การเข้ายาม เข็มทิ ศเดิ นเรื อ ระบบถื อท้าย
อัตโนมัติ และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรื อ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดีใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ย วกับ การนํา เรื อด้ว ยความรั บ ผิดชอบ มี วินัย
ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึ งถึง
ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ การนํา เรื อในส่ วนของ การเข้า ยาม เข็ม ทิ ศ เดิ นเรื อ ระบบถื อท้า ย
อัตโนมัติ และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรื อ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนําเรื อในส่ วนของ การเข้ายาม เข็มทิศเดินเรื อ
ระบบถื อท้ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์ ช่วยในการเดิ นเรื อ ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พเดิ นเรื อ ด้วย
ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ การเข้ายาม เข็มทิศแม่เหล็กและเข็มทิศไยโร หลักการ ส่ วนประกอบ
หน้า ที่ อัต ราผิ ด การแก้อ ัต ราผิ ด การตรวจสอบและการดู แ ลรั ก ษาเข็ ม ทิ ศ แม่ เ หล็ ก และเข็ม ทิ ศ ไยโร
ระบบถือท้ายอัตโนมัติ เครื่ องหยัง่ นํ้า เครื่ องวัดความเร็ วเรื อ และเครื่ องแสดงมุมหางเสื อ
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3603-2007

การนําเรือ 2
(Ship Handling 2)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการนําเรื อในส่ วนของการเดิ นเรื อตาม
แผนที่วางไว้ การวางแผนป้ องกันและแก้ไขกรณี ฉุกเฉิ น การปฏิบตั ิเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื อโดน
กันและเรื ออับปาง การสื่ อสารทางเรื อ การนําเรื อในร่ องนํ้า และการจัดการทรัพยากรบน
สะพานเดินเรื อ
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การนํ า เรื อในส่ ว น การเดิ น เรื อตามแผนที่ ว างไว้
การวางแผนป้ องกัน และแก้ไ ขกรณี ฉุ ก เฉิ น การปฏิ บ ัติ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ เรื อ โดนกัน และ
เรื ออับปาง การสื่ อสารทางเรื อ การนําเรื อในร่ องนํ้า และการจัดการทรัพยากรบนสะพาน
เดินเรื อ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จ นิ สั ย ที่ ดีใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ย วกับ การนํา เรื อด้ว ยความรั บ ผิดชอบ มี วินัย
ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึ งถึง
ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการนําเรื อในส่ วนของการเดินเรื อตามแผนที่วางไว้ การวางแผนป้ องกัน
และแก้ไขกรณี ฉุกเฉิ น การปฏิบตั ิเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื อโดนกันและเรื ออับปาง การสื่ อสารทาง
เรื อ การนําเรื อในร่ องนํ้า และการจัดการทรัพยากรบนสะพานเดินเรื อ
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนําเรื อในส่ วนของการเดินเรื อตามแผนที่วางไว้
การวางแผนป้ องกัน และแก้ไ ขกรณี ฉุ ก เฉิ น การปฏิ บ ัติ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ เรื อ โดนกัน และ
เรื ออับปาง การสื่ อสารทางเรื อ การนําเรื อในร่ องนํ้า และการจัดการทรัพยากรบนสะพาน
เดินเรื อ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ ด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การนําเรื อ การเดินเรื อตามแผนที่วางไว้ การค้นหาและช่วยชีวิตในทะเล
การวางแผนป้ องกันกรณี ฉุกเฉิ น การปฏิบตั ิเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื อโดนกันและเรื ออับปาง การสื่ อสารทางเรื อ
การรับ-ส่ งรหัสมอส การใช้สัญญาณสากล การนําเรื อในช่องแผนแบ่งแนวเขตจราจรและบริ เวณควบคุ ม
ด้วย VTS และการจัดการทรัพยากรบนสะพานเดินเรื อ
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการเดินเรือ
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3603-2101
3603-2102
3603-2103
3603-2104
3603-2105
3603-2106

กฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ 2
การเดินเรื อชายฝั่ง 2
การเดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
การเดินเรื อดาราศาสตร์
ธุ รกิจพาณิ ชย์นาวีและโลจิสติกส์
เครื่ องจักรกลเรื อ

3-0-3
2-3-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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คําอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเดินเรือ สาขางานการเดินเรือ
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3603-2101

กฎหมายว่ าด้ วยการเดินเรือ 2
(Navigation Laws 2)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรื อ และอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรื อ และอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชี พ โดยคํานึ งถึงกฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ ความ
ปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรื อ และอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อ เพื่อการปฏิบตั ิงานด้วย
ความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารยามบนสะพานเดินเรื อ แนวทางการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของยามบนสะพาน
เดิ นเรื อ ข้อแก้ไข ข้อยกเว้น และภาคผนวกของกฎสากลในการป้ องกันเรื อโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972,
ISM code, ISPS code, STCW 1978 amendment 2010, Code of safe working practices for merchant
seamen และกฎหมายแรงงานทางทะเล (MLC 2006)
3603-2102

การเดินเรือชายฝั่ง 2
(Coastal Navigation II )

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการใช้แผนที่ในการเดินเรื อชายฝั่ง
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการใช้แผนที่ในการเดิ นเรื อ
ชายฝั่ง ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
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3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวางแผนและการใช้แผนที่ในการเดินเรื อ
ชายฝั่ง ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานและ
สิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการใช้แผนที่ในการเดินเรื อชายฝั่ง
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการใช้แผนที่ในการเดินเรื อชายฝั่ง
เพื่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับกระแสนํ้า การวางแผน การเตรี ยมแผนที่ การแก้แผนที่ การขี ดเข็ม
การคํานวณระยะทางการเดิ นเรื อ การใช้แผนที่เพื่อการเดินเรื อบนเส้นเกลี ยว การเดิ นเรื อตรง การเดินเรื อ
ขนาน การเดินเรื อลดเลี้ยว การเดินเรื อละติจูดกลาง การเดินเรื อวงใหญ่ และการเดินเรื อผสม
3603-2103

การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Navigation)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถประยุ กต์ ใช้ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลัก การและกระบวนการการเดิ น เรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการการเดิ น เรื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และการอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
2. ปฏิ บตั ิงานเดิ นเรื ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยความรั บผิดชอบ โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัย และการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบการเดิ นเรื ออิเล็กทรอนิ กส์ ระบบลอแรน-ซี
ระบบการเดินเรื อโดยใช้ดาวเทียม GPS, DGPS, GLONASS และ GNSS เครื่ องมือเรดาร์ และอาร์ ปา แผนที่
อิเล็กทรอนิ กส์ และการควบคุมแผนที่เดินเรื ออิเล็กทรอนิ กส์ ความถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนของเครื่ องมือ
การเดินเรื อ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
3603-2104

การเดินเรือดาราศาสตร์
(Celestial Navigation)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเดินเรื อดาราศาสตร์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการการเดิ นเรื อดารา
ศาสตร์ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการเดิ นเรื อดารา
ศาสตร์ ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานและ
สิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเดินเรื อดาราศาสตร์
2. ปฏิ บตั ิ ง านเดิ นเรื อดาราศาสตร์ ด้วยความรับ ผิดชอบ โดยคํานึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ระบบสุ ริยะจักรวาล ทรงกลมท้องฟ้ าและโคออร์ ดิเนต ระบบอิเควเตอร์
ท้องฟ้ า มุมเวลา การโคจรประจําวันและโคออร์ ดิเนต ระบบขอบฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดมุมสู งบนท้องฟ้ า
และการแก้ค่าวัดสู ง แอมปลิจูด เวลาและเศษเวลา ปฏิทินเดินเรื อ การหาชื่ อวัตถุทอ้ งฟ้ า วิธีการตรวจหาแลตติจูด
โดยสู งบนเมอร์ ริเดียนและแลตติจูดโดยสู งใกล้เมอร์ ริเดียน การตรวจดาวเหนื อ การหาตําบลที่เรื อและความ
แม่นยําของที่เรื อโดยวิธีทางดาราศาสตร์
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3603-2105

ธุรกิจพาณิชย์ นาวีและโลจิสติกส์
2-2-3
(Ships Business and Logistics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักการและกระบวนการจัดการธุ รกิ จพาณิ ชย์นาวี
และโลจิสติกส์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและกระบวนการจัดการธุ รกิจพาณิ ชย์
นาวีและโลจิสติกส์ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการดําเนิ นธุ รกิจพาณิ ชย์นาวีและโลจิสติกส์ ด้วยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการจัดการธุ รกิจพาณิ ชย์นาวีและโลจิ
สติกส์
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและกระบวนการการจัดการธุ รกิจพาณิ ชย์
นาวีและโลจิสติกส์ เพื่อการปฏิบตั ิงานอาชีพเดินเรื อ ด้วยความรับผิดชอบ โดยคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู้ เบื้องต้นด้านธุ รกิจพาณิ ชย์นาวี ความหมาย ขอบเขต และ
บทบาทของธุ รกิจพาณิ ชย์นาวี การขนส่ ง และการขนส่ งหมวดต่างๆ ความสัมพันธ์ของธุ รกิจพาณิ ชย์นาวี
ต่อการขนส่ งทั้งระบบ สิ นค้าเทกองและสิ นค้าทัว่ ไป การดําเนินงานของธุ รกิจเรื อประจําเส้นทาง ธุ รกิจเช่า
เหมาลํา และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง การค้า ระหว่า งประเทศ การชํา ระเงิ นและเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง อุ ป สงค์
อุปทาน ค่าระวาง วงจรตลาดธุ รกิจพาณิ ชย์นาวี พื้นฐานต้นทุน รายได้และการเงินของธุ รกิ จพาณิ ชย์นาวี
การบริ หารท่าเรื อและวัดประสิ ทธิ ภาพท่าเรื อ และการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3603-2106

เครื่องจักรกลเรือ
2-2-3
(Marine Machinery)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. หลักการทํางานและกระบวนการใช้งาน บํารุ งรักษาและแก้ไขเครื่ องจักรกลเรื อ
2. สามารถใช้ง าน บํา รุ ง รั ก ษาและแก้ไ ขข้อขัด ข้องเบื้ องต้นของเครื่ อ งจัก รกลเรื อตาม
หลักการและกระบวนการ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง านเครื่ อ งจัก รกลเรื อ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยันอดทนและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การทํา งาน ใช้ง าน บํา รุ ง รั ก ษาและแก้ไ ขข้อ ขัด ข้อ งของ
เครื่ องจักรกลเรื อ
2. ใช้งานเครื่ องจักรกลเรื อตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเรื อตามมาตรฐาน
4. แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องจักรกลเรื อตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ระบบและหลักการทํางานของเครื่ องจักรกลเรื อ ระบบส่ งกําลัง
ระบบการขับเคลื่ อน ระบบบังคับเลี้ ยว ปั๊ มและระบบปั๊ ม เครื่ องกว้านและเครื่ องกลดาดฟ้ า เครื่ องจักรช่วย
ชิ้นส่ วนต่าง การบํารุ งรักษา การวินิจฉัยข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น

