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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาพาณชิยนาว ี
สาขาวชิาการเดนิเรือ 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจดัการวิชาชีพ  การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการเดินเรือ ให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการเดินเรือ 
4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นการเดินเรือ ในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรคแ์ละน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันางานการ

เดินเรือ ในระดบัเทคนิค ปฏิบติังานเชิงธุรกิจ วางแผน และจดัระบบบริหารจดัการให้เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการเดินเรือ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้ ง 
การใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั เป็นผูมี้ความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
พาณิชยนาว ีสาขาวชิาการเดินเรือ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  
2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 
3.1.2 หลกัการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  
3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ  
3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 
3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  
3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจดัการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
3.2.5 ทกัษะด้านสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกนัในการ

ปฏิบติังาน 
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพนักเดินเรือ ตามหลกัการและแบบแผนท่ีก าหนด โดยใช้/เลือกใช้/
ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก  ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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สาขางานการเดินเรือ 
3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซ้อนและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพนกัเดินเรือ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานการเดินเรือ 
3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพนกัเดินเรือดว้ยตนเอง 
3.3.8 เดินเรือชายฝ่ังตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงกฎหมายและมาตรฐานท่ีก าหนด 
3.3.9 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีก าหนด 
3.3.10 เดินเรือดาราศาสตร์ ตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีก าหนด 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิา พาณชิยนาวี 
สาขาวชิาการเดนิเรือ 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา 
พาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  87  หน่วยกิต 
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (16  หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21  หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกติ 
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ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ
เทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวชิาชีพ จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
31101-0001  การป้องกนัและการดบัไฟในเรือ    1-2-2 
31101-0002  การด ารงชีพในทะเล      1-2-2 
31101-0003 การปฐมพยาบาลในเรือ 1-2-2 
31101-0004  ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม 2-0-2 
31101-0005  การรักษาความปลอดภยัส าหรับคนประจ าเรือ 2-0-2 
31101-0006 ทกัษะพื้นฐานชาวเรือ 1-3-2 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 24   หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจ านวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชาก าหนด  รวม    
ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต    

 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
 

 ให้เรียนรายวิชา 30000-1201 และ 30000-1217 จ านวน 6 หน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนรายวิชา
อ่ืนได ้

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1217 ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานเรือ 2-2-3 

 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1313 และ 30000-1314 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององคก์รทางทะเล
ระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization) และสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนได ้

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1313 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 1 2-2-3 
30000-1314 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 2 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 ให้เรียนรายวิชา 30000-1410 จ านวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององคก์รทางทะเล
ระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization) และสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนได ้

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
30000-1410 คณิตศาสตร์เพื่อการเดินเรือ 3-0-3 
30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 
           หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   57  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 16 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ  
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 
30001-1058 กฎหมายพาณิชยนาว ี 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

31100-1001 โครงสร้างเรือ 2-2-3 
31101-1001 การทรงตวัของเรือ 3-0-3 
31101-1002 สันฐานของโลกและแผนท่ีเดินเรือ 1-2-2 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
31101-2001 อุตุนิยมวทิยาและสมุทรศาสตร์     2-3-3 
31101-2002 กฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ 1     3-0-3  
31101-2003 กฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ 2     3-0-3 
31101-2004 การเดินเรือชายฝ่ัง 1 2-3-3 
31101-2005 การเดินเรือชายฝ่ัง 2 2-3-3 
31101-2006 การน าเรือ 1 2-2-3 
31101-2007 การน าเรือ 2 2-2-3 

 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

 

2.3.1  สาขางานการเดินเรือ  
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

31101-2101 การบริหารจดัการสินคา้ทางเรือ     2-3-3 
31101-2102 การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 2-2-3 
31101-2103 การเดินเรือดาราศาสตร์ 2-2-3 
31101-2104 ธุรกิจพาณิชยนาวแีละโลจิสติกส์ 2-2-3 
31101-2105 เคร่ืองจกัรกลเรือ 2-2-3 
31101-2106 พื้นฐานเรือบรรทุกสินคา้เหลวในระวาง 2-3-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
31101-2107 การเดินเรือดว้ยเรดาร์ อาปา 2-2-3 
31101*2101 ถึง 31101 *2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

31101-5101 งานเดินเรือ 1 *-*-* 
31101-5102 งานเดินเรือ 2 *-*-* 
31101-5103 งานเดินเรือ 3 *-*-* 
31101-5104 งานเดินเรือ 4 *-*-* 
31101-51xx งานเดินเรือ... *-*-* 

ส าหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   
ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจ านวนหน่วยกิต
เพื่อน าไปจดัท าแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-
ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 31101-8001 จ านวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 31101-8002 และ 31101-8003 
รวม 4 หน่วยกิต 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
31101-8001 ฝึกงาน *-*-4 
31101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
31101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 31101-8501 จ านวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 31101-8502 และ 31101-8503 
รวม 4 หน่วยกิต 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
31101-8501 โครงงาน *-*-4 
31101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
31101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
30000*2001 ถึง 30000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 

    หมายเหตุ    1.ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทกัษะพื้นฐานคนประจ าเรือ  
ตามมาตรฐานสากล   

ให้ผูเ้รียนเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่อไปน้ี  กบัศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี หรือสถานศึกษา
ฝึกอบรมท่ีกรมเจา้ท่ารับรอง    
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2. ส าหรับผูป้ระสงค์จะสอบประกาศนียบตัรแสดงความรู้ความสามารถนายประจ าเรือฝ่าย
เดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตนักรอสหรือมากกว่า  จะต้องมีการปฏิบัติงานในทะเลในเรือ      
ขนาด 500 ตนักรอส  หรือมากกวา่ อยา่งนอ้ย 12 เดือน (Onboard Training) และไดบ้นัทึกการฝึกปฏิบติังาน
ลงในสมุดบนัทึกการฝึกท่ีกรมเจา้ท่าก าหนด (Training Record Book)  และให้ผูเ้รียนเขา้รับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมในหลกัสูตรต่อไปน้ี  กบัศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีหรือสถานศึกษาฝึกอบรมท่ีกรมเจา้ท่ารับรอง   
 

  

ช่ือหลกัสูตร หมายเหตุ 
1. หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
2. หลกัสูตรการด ารงชีพในทะเล 
3. หลกัสูตรการป้องกนัและการดบัไฟ 
4. หลกัสูตรความปลอดภยัของบุคคลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
5. หลกัสูตรพื้นฐานความปลอดภยัในเรือ 

- (IMO  Model Course No.1.13) 
- (IMO  Model Course No.1.19) 
- (IMO  Model Course No.1.20) 
- (IMO  Model Course No.1.21) 
- (IMO  Model Course No.3.27) 

ช่ือหลกัสูตร หมายเหตุ 
1. หลกัสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ  
2. หลกัสูตรการดบัไฟชั้นสูง 
3. หลกัสูตรการเดินเรือดว้ยเรดาร์ ARPAระดบัปฏิบติัการ 
4. หลกัสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวติท่ีไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวติ 
5. หลกัสูตรการใชแ้ผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์และระบบขอ้มูล (ECDIS)  
6. หลกัสูตรส าแดงขอ้มูลเรืออตัโนมติั (AIS) 
7. หลกัสูตรการใชเ้คร่ืองมือฝึกจ าลองและการบริหารจดัการ 

ในสะพานเดินเรือ 
8. หลกัสูตรความเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม 
9. หลกัสูตรนายงานรักษาความปลอดภยัประจ าเรือ 
10. หลกัสูตรพนกังานวทิย ุGMDSS (GOC) 

(IMO  Model Course No.1.14) 
(IMO  Model Course No.2.03) 
(IMO  Model Course No.1.07) 
(IMO  Model Course No.1.23) 
 (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) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาชีพปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

สาขาวชิาการเดนิเรือ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
 

31101-0001 การป้องกนัและการดบัไฟ 1-2-2 
31101-0002 การด ารงชีพในทะเล 1-2-2  
31101-0003 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 1-2-2 
31101-0004 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสงัคม 2-0-2 
31101-0005 การรักษาความปลอดภยัส าหรับคนประจ าเรือ 2-0-2 
31101-0006 ทกัษะพ้ืนฐานทางเรือ 1-3-2 
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ค าอธิบายรายวชิา 

รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

31101-0001 การป้องกนัและการดับไฟในเรือ  1-2-2 
 (Fire Prevention and Fire Fighting on Board Ship)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการการเกิดไฟ หลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการป้องกนั และดบัไฟบนเรือ
เพื่อปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถปฏิบติังานป้องกนัไฟและดบัไฟบนเรือ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานด้านป้องกันไฟ และดับไฟด้วยความปลอดภยั  

การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน 
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเกิดไฟ การป้องกนัไฟ และดบัไฟบนเรือ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ในการป้องกนัและดบัไฟบนเรือ ดว้ยตนเองตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ในการป้องกนัและดบัไฟบนเรือ เป็นทีมตามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ทฤษฎีของไฟ เช้ือเพลิงและการดบัไฟดว้ยวิธีการต่าง ๆ วธีิการช่วยชีวิต
ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ผจญเพลิง และผลกระทบของการช่วยเหลือ 
ในห้องอบัอากาศท่ีมีควนัหนาแน่น การควบคุมการปฏิบติัการดบัไฟบนเรือ การจดัระเบียบการฝึกดบัไฟ 
ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ตรวจจบัการเกิดไฟ และอุปกรณ์การดบัไฟ ตรวจสอบและจดัท ารายงาน 
ท่ีเก่ียวกบัเหตุเพลิงไหม ้
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31101-0002 การด ารงชีพในทะเล  1-2-2 
 (Personal Survival Techniques) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้  
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการด ารงชีพในทะเล 
2. สามารถด ารงชีพในทะเลได ้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการด ารงชีพในทะเล ดว้ยความปลอดภยั ด้วยความรับผิดชอบ       

มีวนิยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีพในทะเลดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการด ารงชีพดว้ยอุปกรณ์ช่วยชีวติ ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการด ารงชีพในทะเล กรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักความปลอดภยัและการด ารงชีพในทะเล สถานการณ์ฉุกเฉิน 
สัญญาณเตือนภัยและการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ด ารงชีพในทะเล  การสละเรือใหญ่ 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ลอยตวัในการด ารงชีพในทะเล และการด ารงชีพในสภาวะอนัตราย หลกัการปล่อย
เรือชูชีพ และเรือช่วยชีวิต การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ เรือชูชีพ การด ารงชีพหลงัจากสละเรือใหญ่ใชอุ้ปกรณ์ 
การส่ือสารและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล หา้มเลือด และการผายปอด 
 

31101-0003 การปฐมพยาบาลในเรือ  1-2-2 
 (Medical First Aid) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลในเรือ  
2. สามารถปฐมพยาบาลในเรือได ้ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฐมพยาบาลผูป่้วยดว้ยความปลอดภยั ความรับผดิชอบ มีวนิยั    

ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะรายวชิา  

   1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัไฟและดบัไฟดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
   2.   ประยุกต์ใช้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั การปฐมพยาบาล เพื่อการปฏิบติังานด้วยความ
รับผดิชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ โครงสร้างและการท างานของอวยัวะ 
ในร่างกาย อวยัวะส าคญัของร่างกาย การไดรั้บบาดเจ็บจนถึงขั้นหมดสติ การกูชี้พ การเสียเลือด สภาพวะ
ช็อก การแผลจากความร้อนและไฟฟ้าช็อต การช่วยชีวติและการน าผูป่้วยส่งสถานพยาบาล การปฐมพยาบาล
เฉียบพลนั ใชอุ้ปกรณ์ปฐมพยาบาล โครงสร้างร่างกายมนุษย ์และหนา้ท่ี อนัตรายจากสารพิษท่ีเกิดข้ึนบนเรือ 
การตรวจสอบคนไข ้การไดรั้บบาดเจบ็ บาดแผลท่ีเกิดไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก ผลกระทบจากสรรพคุณยาต่าง ๆ 
การป้องกนัไม่ใหเ้กิดเช้ือโรค รวมถึงการช่วยผูอ่ื้นท่ีจมน ้า หรือหมดสติ 
 

31101-0004 ภาวะผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม    2-0-2 

 (Leadership and Social Responsibilities) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

     1.   เขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อปฏิบติังาน 
     2.   สามารถแสดงความเป็นผูน้ า และความรับผดิชอบต่อสังคมได ้

      3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบต่อสังคม มีวินยั ละเอียดรอบคอบ  
          อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา  

   1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัความเป็นผูน้ า และความรับผดิชอบต่อสังคมไดต้ามหลกัการ 
   2.   ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัความเป็นผูน้ า และความรับผดิชอบต่อสังคม  
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการท างานด้วยความปลอดภัย หลักการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกับผู ้อ่ืนในเรือ 
หลกัการบงัคบับญัชา การปฏิบติัตามขั้นตอนปฏิบติักรณีฉุกเฉิน หลกัการปฏิบติังานโดยค านึงการป้องกนั
มลภาวะส่ิงแวดล้อมทางทะเล การบริหารงานบุคลากร ปฏิบติังานด้วยความปลอดภยั การติดต่อส่ือสาร 
บนเรือ สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์บนเรือ การปฏิบติัการควบคุม ความเม่ือยลา้จากการปฏิบติังาน และทรัพยากรอ่ืน 
ๆ ในเรือ การวิเคราะห์ทรัพยากร เวลา และสถานการณ์  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การเรียงล าดับ



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ความส าคัญของงาน  การตัดสินใจโดยมีพื้นฐานจากประสบการณ์ของทีมงาน  ภาวะความเป็นผู ้น า   
การตระหนกัถึงสถานการณ์รอบตวั การประเมินความเส่ียง  การพิจารณาทางเลือก  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 

31101-0005 การรักษาความปลอดภัยส าหรับคนประจ าเรือ   2-0-2 
 (Security for All Seafarers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

     1.  เขา้ใจหลกัการและกระบวนการรักษาความปลอดภยัส าหรับคนประจ าเรือเพื่อปฏิบติังาน           
     2.  สามารถรักษาความปลอดภยัส าหรับคนประจ าเรือได ้

      3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการรักษาความปลอดภยัส าหรับคนประจ าเรือ ความรับผิดชอบ           
           มีวนิยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

สมรรถนะรายวชิา  

   1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการรักษาความปลอดภยัส าหรับคนประจ าเรือ 
   2.   ประยุกตใ์ชค้วามรู้การรักษาความปลอดภยัส าหรับคนประจ าเรือ เพื่อการปฏิบติังานดว้ยความ
รับผดิชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบันโยบายการรักษาความปลอดภยัทางทะเล ความรับผดิชอบในการรักษา
ความปลอดภยั การตรวจสอบตวับุคคล การรักษาความปลอดภยับนเรือ และปฏิบติัการฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุ
โจรสลดั  
 

31101-0006 ทกัษะพืน้ฐานชาวเรือ  1-3-2 
 (Basic Skill For Seaman) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

     1.   เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัพื้นฐานชาวเรือ 
     2.   สามารถวางแผน เตรียมการ และปฏิบติังานพื้นฐานชาวเรือตามหลกัการและกระบวนการ 

      3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อหลกัความปลอดภยัส่วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม         
           มีวนิยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา  

   1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานพื้นฐานชาวเรือ 
   2.   เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือเพื่อปฏิบติังานพื้นฐานชาวเรือหลกัการและกระบวนการ 

   3.   ก าจดัวสัดุเหลือใชจ้ากการปฏิบติังานตามหลกัการและกระบวนการ 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เชือกเทียบเรือ การใช้เชือกเล็ก การใช้ลวด การผูกเง่ือน การต่อ
เชือก การแทงเชือกและลวดเป็นห่วง การเก็บ การบ ารุงรักษาเชือกและลวด การใช้สี  การหล่อล่ืน  การท า                   
ความสะอาดวสัดุอุปกรณ์ การซ่อมบ ารุงประจ าวนั  ขั้นตอนการซ่อมบ ารุง เทคนิคการเตรียมพื้นท่ีผิว ความ
ปลอดภยัของการก าจดัวสัดุเหลือใช ้ และค าแนะน าต่างๆ เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ  
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

1. กลุ่มภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1217 ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานเรือ 3-0-3 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

2. กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1313 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 1 2-2-3 
30000-1314 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 2 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
30000-1410 คณิตศาสตร์เพื่อการเดินเรือ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

30000-1101  ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ     3-0-3 
   (Occupational Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา  
เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บนัทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้
ภาษาไทย 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิด

วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสาร
ในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบนัทึกขอ้มูลและเขียนรายงานการปฏิบติังาน
เชิงวชิาชีพ และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1102  การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ     3-0-3 
   (Occupational Writing and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด                   

เชิงวิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ             
การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1103  การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ    3-0-3 
   (Listening and Speaking for Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความส าคญัจากการฟัง 
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 
4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอยา่งลึกซ้ึง            

และสรุปใจความส าคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง              
และการพูด การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1104  ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์     3-0-3 
   (Creative Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 
2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 
3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 
4. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย 

การฟัง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลง
พื้นบ้าน การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การน าความรู้                        
ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มภาษาองักฤษ  

30000-1201  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร     2-2-3 
   (English for Communication) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความส าคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนั การสอบถามและให้ขอ้มูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท์ 
การอ่านขอ้มูล จากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคม
ออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1202  ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงาน    1-2-2 
   (English -on-the-Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 
4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. น าเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้

ข้อมูลหรือค าแนะน า เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่ มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ การน าเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1203  การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ   1-2-2 
   (English Conversation in the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานท่ี 

ต าแหน่ง หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินคา้และบริการ การรายงานขอ้มูล การอธิบายขั้นตอน     
การปฏิบติังาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
 
 
 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน      0-2-1 
   (English Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการท าโครงงาน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัท าโครงงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. น าเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน การเลือกหวัขอ้

การศึกษา สืบคน้ และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัท าโครงงาน         
การรายงานผล การจดัท าส่ือประกอบการน าเสนอ การน าเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1205  การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั    0-2-1 
   (English Learning through Digital Media) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย                         

การเรียนจากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์                   
ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1217  ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบัติงานเรือ    3-0-3 
   (Maritime English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังานเรือ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัการปฏิบติังานเรือ 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานเรือ 

4. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานเรือตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ติดต่อส่ือสารตามมาตรฐานขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเรือ  

ค าศัพท์เทคนิค ประเภทและส่วนประกอบของเรือ การอ่านแผนท่ี บรรณสารการเดินเรือ ข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล  ความปลอดภัย  ป้าย เ ตือน สัญลักษณ์  เอกสารและข่าวสารท่ี เ ก่ียวข้อง 
กับการปฏิบัติงานเรือ การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ 
การปฏิบติังานเรือ การติดต่อส่ือสารกบัเรืออ่ืน  สถานีฝ่ัง และศูนยค์วบคุมการจราจรทางน ้ าตามมาตรฐาน
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
ในการปฏิบติังานเรือ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
30000-1218  ภาษาและวฒันธรรมจีน      2-0-2 
   (Chinese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน          
และการเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาจีน 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1219  การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Chinese Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 
2. สามารถน าภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง และ

ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาจีน เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1220  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น     2-0-2 
   (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น ระบบเสียงและ

ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาญ่ีปุ่น 
การอ่าน และเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่น 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1221  การสนทนาภาษาญีปุ่่นเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Japanese Conversation for Work)     
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและ

ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่น เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1222  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี     2-0-2 
   (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และ

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาเกาหลี 
การอ่าน และเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาเกาหลี 

 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1223  การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Korean Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและ

ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
เกาหลี เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1224  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม     2-0-2 
   (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ระบบเสียง                  

และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค           
ภาษาเวียดนาม การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1225  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Vietnamese Conversation for Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1226  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย     2-0-2 
   (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย  ระบบเสียง                          

และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค                     
ภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษา
อินโดนีเซีย 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1227  การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการท างาน   2-0-2 
   (Indonesian Conversation for Work)     
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง           

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1228  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย     2-0-2 
   (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย  ระบบเสียง                   

และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค              
ภาษามาเลเซีย การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1229  การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Malaysian Conversation for Work)     
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและ

ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
มาเลเซีย เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1230  ภาษาและวฒันธรรมพม่า      2-0-2 
   (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและ

ไวยากรณ์ภาษาพม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาพม่า การ
อ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาพม่า 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1231  การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Burmese Conversation for Work )     
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
พม่า เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1232  ภาษาและวฒันธรรมเขมร     2-0-2 
   (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและ

ไวยากรณ์ภาษาเขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาเขมร การ
อ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาเขมร 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1233  การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Khmer Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
เขมร เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1234  ภาษาและวฒันธรรมลาว      2-0-2 
   (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและ
เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1235  การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Laotian Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
ลาว เพื่อการท างาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1236  ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์     2-0-2 
   (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง                     

และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค              
ภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1237  การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Filipino Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและ

ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา 
ฟิลิปิโน เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1238  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย     2-0-2 
   (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียง                        

และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษา
รัสเซีย การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1239  การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (Russian Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและ

ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และ
บริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา
รัสเซีย เพื่อการท างาน 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1240  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน     2-0-2 
   (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน ระบบเสียง                       

และไวยากรณ์ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเยอรมนั การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1241  การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (German Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง               

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ                
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1242  ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส     2-0-2 
   (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส ระบบเสียง                         

และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค                  
ภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1243  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท างาน    2-0-2 
   (French Conversation for Work)      
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ข้อมูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ            
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม  2-2-3 
   (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียม           

และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน            
การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชา ติ  พลังงานและ ส่ิ งแวดล้อม  เ ก่ี ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีใน
อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1302  การวจัิยเบ้ืองต้น       2-2-3 
   (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนด าเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 
3. วางแผนการด าเนินการวจิยั 
4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
5. สรุปผลการวจิยั 
6. เขียนรายงานการวจิยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัความหมายและความส าคญั              

ของการวิจัย  ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย  
การก าหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1313  ฟิสิกส์การเดินเรือ 1      2-2-3 
   (Physics for Navigation 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการของฟิสิกส์การเดินเรือเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชนและการดล แรง งาน 

ก าลงั พลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล ความร้อน คล่ืน เสียง และ
แสง 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ในงานการเดินเรือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อฟิสิกส์การเดินเรือ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชนและการดล แรงและสมดุล  

ของแรง งาน ก าลงั และพลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล ความร้อน            
และการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง 

2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชนและการดล แรง  
และสมดุลของแรง งาน ก าลงั และพลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เก่ียวกับปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชน                
และการดล แรงและสมดุลของแรง งาน ก าลงั และพลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง ตามกระบวนการ                      
ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัฟิสิกส์การเดินเรือเก่ียวกบัแรงและสมดุลของแรง ปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ี          

ของวตัถุ การชนและการดล งาน ก าลงั และพลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล ความ
ร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1314  ฟิสิกส์การเดินเรือ 2      2-2-3 
   (Physics for Navigation 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการของฟิสิกส์การเดินเรือเก่ียวกบัสนามแม่เหล็ก ความปลอดภยั กระแสและวงจรไฟฟ้า 

มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า อุปกรณ์ส่งจ่ายและป้องกันระบบไฟฟ้า แหล่งจ่าย
พลังงาน เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ สารก่ึงตวัน า วงจรดิจิตอล คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟ และ
คล่ืนวทิย ุ

2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ในงานการเดินเรือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อฟิสิกส์การเดินเรือและกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ความปลอดภยั เก่ียวกบังานไฟฟ้า หลกัการไฟฟ้า

เบ้ืองตน้ กระแสและวงจรไฟฟ้า มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดนั และกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ง
จ่ายและป้องกนัระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ไฟฟ้า สารก่ึงตวัน า วงจรไฟฟ้ารวม วงจรดิจิตอล คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟและคล่ืนวทิย ุ

2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับสนามแม่เหล็ก แม่ เหล็กไฟฟ้า กระแสและวงจรไฟฟ้า มอเตอร์                         
และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดนัและกระแสไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน เคร่ืองมือวดั วงจรไฟฟ้า
รวม วงจรดิจิตอล เสียง คล่ืนไมโครเวฟ ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เก่ียวกับสนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า กระแส และวงจรไฟฟ้า 
มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดนัและกระแสไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน เคร่ืองมือวดัวงจรไฟฟ้า
รวมวงจรดิจิตอล คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟ และคล่ืนวทิยตุามกระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัฟิสิกส์การเดินเรือ เก่ียวกบัหลกัการไฟฟ้าเบ้ืองตน้ แรงดนัและกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 

อุปกรณ์สั่งจ่ายและป้องกนัระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน สนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า สารก่ึงตวัน า คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟและ
คล่ืนวทิย ุและการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
30000-1401  คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ    3-0-3 
   (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 
3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการ           

เชิงเส้น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1402  คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด    3-0-3 
   (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 
4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับ ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะ                   

การให้เหตุผล ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          
ทางคณิตศาสตร์ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1403  สถิติและการวางแผนการทดลอง     3-0-3 
   (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ ความแปรปรวน การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์                          
ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง           
ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ใชค้่ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3. ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 
4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 
5. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีก าหนด 
6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน          
การทดลอง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1404  แคลคูลสั 1       3-0-3 
   (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของ

ฟังก์ชันอนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัล
ฟังกช์นัพีชคณิตอินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจ ากดัเขต 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน
อนุพนัธ์ของฟังกช์นัอินทิกรัลของฟังกช์นัและอินทิกรัลจ ากดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต และฟังกช์นัอดิศยั 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
6. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจ ากดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิต       

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์ ฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์ของอนุพนัธ์
อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยัอินทิกรัลจ ากดัเขตและการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงาน
อาชีพ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1405  แคลคูลสั 2       3-0-3 
   (Calculus 2) 
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์                

ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร การหา
อนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อย                     
และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

เลขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร        
การหาอนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 
 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1406  แคลคูลสั 3       3-0-3 
   (Calculus 3) 
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัล าดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการ           

เชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 
2. สามารถน าความรู้เร่ืองล าดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิง

เส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัล าดบั 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 
5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัล าดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิง

เส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 
 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1410  คณติศาสตร์เพ่ือการเดินเรือ     3-0-3 
   (Mathematics for Navigation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข า้ใจความคิดรวบยอดเกี ่ยวกบัทรงกลม รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม ทรงกลมโลก                         

กฎของเนเปียร์ รูปสามเหล่ียมฟ้า การแกปั้ญหารูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ตรีโกณมิติทรงกลม 
2. สามารถน าความรู้เก่ียวกับ ทรงกลม รูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปียร์                         

รูปสามเหล่ียมฟ้า การแกปั้ญหารูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ตรีโกณมิติทรงกลมไปประยุกต์ใช้            
ในการเดินเรือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แก้ปัญหาทรงกลม รูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปียร์ รูปสามเหล่ียมฟ้า                  

จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. แกปั้ญหาตรีโกณมิติทรงกลม จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ประยกุตส์ามเหล่ียมบนทรงกลมในการเดินเรือ 
4. ประยกุตต์รีโกณมิติทรงกลมในการเดินเรือ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทรงกลม รูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปียร์                    

รูปสามเหลี่ยมฟ้า การแกปั้ญหารูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม ตรีโกณมิติทรงกลม และการประยุกต์ใช้                 
ในการเดินเรือ 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
30000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย      3-0-3 
   (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม                     

ในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาการทุจริต และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  
3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การด าเนินชีวิต                
ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย            

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี             
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต ความร่วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 
และสังคมโลก 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1502  ศาสตร์พระราชา      3-0-3 
   (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 
2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์               

ศาสตร์พระราชาในการด าเนินชีวิต  หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               
ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-1503  การเมืองการปกครองของไทย     3-0-3 
   (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต            

แนวทางการแก้ไข และการพฒันาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประ ชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการ
เมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย                         
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหา              

การทุจริต แนวทางการแกไ้ข และการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการ
พฒันาประเทศตามสิทธิ บทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคต์ามแบบอยา่งของพลเมืองท่ีดี ตามหลกั
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์             
ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์                 

ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง          
พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การ
ทุจริต  
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
30000-1601  การพฒันาสุขภาพ      2-0-2 

  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพฒันาสุขภาพ ส่ิงคุกคามสุขอนามัยในการด ารงชีวิต                 

และการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD 
ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพ
ผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็น
ระบบ 
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30000-1602  การคิดอย่างเป็นระบบ      2-0-2 
   (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดล าดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเ ก่ียวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและ

วตัถุประสงค์ของค าถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมิน
สถานการณ์ การวิเคราะห์การตดัสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้งค  าถาม 
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30000–1603  สุขภาวะกายและจิต      2-0-2 
   (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและ

จิต 
2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม                  

พฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพื่อนและสังคม 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ กระบวนการเรียนรู้เ ร่ืองเพศ สารเสพติด อุบัติภัย โภชนาการ                               
กบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจดักิจกรรม          
เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604  คุณภาพชีวติเพ่ือการท างาน     2-0-2 
   (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตสอดคล้องตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ 
3. มีทกัษะการเป็นผูน้ า  
4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. วางแผนด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

แรงจูงใจ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ความ
รับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้ า การจดัการกบัปัญหา/ขอ้
ขดัแยง้ โดยสันติวิธี การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรง
และส่ิงเสพติด 
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30000–1605  มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน     2-0-2 
   (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์
2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 
3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 
4. น ากระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพื่อความกา้วหนา้              
ในชีวติและการท างาน การน าหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
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30000-1606  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์     2-0-2 
   (Human Factors) 
 

Course Objectives 
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the 
performance  of their role-playing duties and responsibility. 

 

Course Competencies 
1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors 

interactions and the “Dirty Dozen”. 
3. Perform communication skills. 
4. Perform team work skills. 

 

Course Description 
 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: 
  - Human Factors and Maintenance Resource Management, 
  - Human Factors: Awareness Phase, 
  - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 
  - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 
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30000–1607  จิตวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร     2-0-2 
   (Social Phychology of Disability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 
2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้  าปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            
ในคนพิการ การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบญัญัติท่ีเก่ียวข้อง เทคนิคการให้ค  าปรึกษา                 
การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 
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30000–1608  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ     0-2-1 
   (Exercises for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทาง

กาย 
2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
3. จดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 
4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              

การจดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ การวางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กายของตนเองและผูอ่ื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษย
สัมพนัธ์ ภาวะผูน้ า และการมีน ้าใจนกักีฬา 
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30000-1609  ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ    0-2-1 
   (Social Dance for Health and Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 
4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพื่อเข้าสังคม                 

การลีลาศเพื่อนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000–1610  นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ    0-2-1 
   (Recreation for Life Quality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการน ากิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 
2.  ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 
3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
4. มีทกัษะในการส่ือสาร 
5. วางแผนด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความส าคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรม

นนัทนาการ หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจ าวนัให้สอดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั                            
เหมาะสมกบัตนและสังคม ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร การวางแผนด าเนินชีวิต                                   
ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 
สาขาวชิาการเดนิเรือ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  (วชิาเรียนร่วมหลกัสูตร) 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร                  1-2-2 
30001-1058 กฎหมายพาณิชยนาวี                   3-0-3 

 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
30001-2001   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ                              2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
31100-1001 โครงสร้างเรือ                    2-2-3 
31101-1001 การทรงตวัของเรือ                    3-0-3 
31101-1002 สันฐานของโลกและแผนท่ีเดินเรือ                 1-2-2 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  

 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เข้าใจหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต และหลักการเพ่ิม 

                   ประสิทธิภาพการท างาน  
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ และการเพ่ิม 

                    ประสิทธิภาพการท างานในการจดัการงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั 

                   อดทนและสามารถท างานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต และหลกัการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 
3. ก าหนดแนวทางจดัการความเส่ียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 
4. เลือกกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม

ผลผลิต  การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  การน า
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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30001-1058 กฎหมายพาณชิยนาว ี 3-0-3 
(Maritime Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายพาณิชยน์าวี 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายพาณิชยน์าวีในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ โดยค านึงถึงกฎหมายทางทะเล ความปลอดภยั การ

อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายพาณิชยน์าวี 

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายพาณิชยน์าวีเพ่ือการปฏิบติังานดว้ยความ
รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรับผิดชอบตามกฎหมายพาณิชย์นาวี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ
ปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) สมาคมจดัชั้นเรือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลภาวะจาก
เรือ (MARPOL) และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  2-2-3 
(Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การ

สืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  น าเสนอและส่ือสารขอ้มูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและส่ือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   
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3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. น าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 
31100-1001 โครงสร้างเรือ 2-2-3 
 (Ship Construction) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัโครงสร้างเรือ 
2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัโครงสร้างเรือเพ่ือการ
ปฏิบติังานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงสร้างเรือ ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียด 
รอบคอม ปลอดภยั ขยนัและอดทน 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างเรือไดต้ามหลกัองคป์ระกอบของเรือ 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัโครงสร้างเรือ ในการปฏิบติังานอาชีพเรือ  
3. บ ารุงรักษาส่วนประกอบต่างๆของเรือ ดว้ยความรับผิดชอบ โดยค านึงความปลอดภยั และการอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั โครงสร้างและส่วนประกอบของเรือ การเรียกช่ือส่วนต่างๆ ของเรือ
ส่วนประกอบของหางเรือและใบจกัรเรือ รูปแบบของเรือประเภทต่างๆ รูปทรงและมิติของเรือ แรงเครียด
ของเรือ ความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากอุปกรณ์ต่างๆในเรือ ส่วนหัวเรือและทา้ยเรือ เส้นบอกระดบับรรทุกและ
ความลึก การสึกกร่อนและการป้องกนั การตรวจเรือและการข้ึนอู่แหง้ การบ ารุงรักษาตวัเรือและอุปกรณ์ต่างๆ  
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31101-1001 การทรงตัวของเรือ 3-0-3 

 (Ship Stability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการทรงตวัของเรือ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการทรงตวัของเรือ  

เพ่ือการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการทรงตวัของเรือ ดว้ยความรับผิดชอบละเอียด

รอบคอบ ปลอดภยั ขยนัและอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทรงตวัของเรือ 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการทรงตวัของเรือ ในการปฏิบติังานอาชีพเรือ ดว้ยความ

รับผิดชอบ โดยค านึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการทรงตวัเบ้ืองตน้ ระวางขบัน ้ า แรงลอยตวั การลอยตวัในน ้าจืด การทรงตวัของเรือเชิง
พลศาสตร์ องศาในการโคลงของเรือ เส้นโคง้การทรงตวัสถิตของเรือ การเปล่ียนต าแหน่งของจุดศูนยถ่์วงเรือ  
การเอียงของเรือและการแกไ้ข ผลกระทบจากผิวน ้ าในถงั ระดบัการกินน ้ าลึกท่ีต่างกนัของหัวเรือและทา้ยเรือ 
ลกัษณะเรือท่ีสูญเสียการทรงตวั และการปรับแกก้ารเสียการทรงตวัของเรือ 
 

31101-1002 สัณฐานของโลกและแผนทีเ่ดินเรือ 1-2-2 

 (Configuration Earth and Chart) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัสณัฐานของโลกและแผนท่ีเดินเรือ 
2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสณัฐานของโลกและแผนท่ีเดินเรือในการปฏิบติัเรือ

งานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานอาชีพด้ายความรับผิดชอบ มีวินัย ละเอียดรอบคอบ 

ปลอดภยั ขยนั อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสณัฐานของโลกและแผนท่ีเดินเรือ 
2. ประยุกต์ใชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสัณฐานของโลกและแผนท่ีเดินเรือ ในการปฏิบติังาน

อาชีพเดินเรือ โดยค านึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
3. สามารถหาต าบลท่ีเรือจากขอ้มูลอา้งอิงไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสัณฐานของโลกและนิยามศพัท์เฉพาะท่ีเก่ียวกบัขอ้ง แผนท่ีเดินเรือ แผนท่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ ขอ้มูลท่ีปรากฏบนแผนท่ีเดินเรือ ระยะทาง ทิศทางในการเดินเรือ การหาเส้นต าบลท่ีและต าบลท่ีเรือ 
น ้าข้ึนน ้าลง สนามแม่เหลก็โลก การแกอ้ตัราผิดของเขม็ทิศแม่เหลก็และเขม็ทิศไยโร 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 
สาขาวชิาการเดนิเรือ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 
 

31101-2001 อุตุนิยมวทิยาและสมุทรศาสตร์      2-3-3 
31101-2002 กฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ 1     3-0-3  
31101-2003 กฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ 2     3-0-3 
31101-2004 การเดินเรือชายฝ่ัง 1 2-3-3 
31101-2005 การเดินเรือชายฝ่ัง 2 2-3-3 
31101-2006 การน าเรือ 1 2-2-3 
31101-2007 การน าเรือ 2 2-2-3 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

31101-2001 อตุุนิยมวทิยาและสมุทรศาสตร์     2-3-3 
(Meteorology and Oceanographic) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการทางดา้นอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาตร์ 
2. สามารถอ่าน รายงานขอ้มูลและใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ดา้นอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานดา้นอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ ดว้ยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ขยนั และอดทน 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานและกระบวนการดา้นอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ 
2. ประยุกต์ใชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั อุตุนิยมและสมุทรศาสตร์ เพ่ือการปฏิบติังานดว้ยความ
รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ตรวจวดัและรายงานสภาพอากาศไดต้ามมาตรฐาน WMO 
4. ใชง้านและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบอากาศไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับบรรยากาศ ความกดอากาศ ลม ทัศนวิสัย เมฆ ฝน ปรากฏการณ์ และ
กระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศ ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบอากาศ การตรวจวดัและรายงานสภาพอากาศตามมาตรฐาน WMO การสืบค้นและการใช้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาส าหรับการเดินเรือและการพยากรณ์อากาศ ความรู้พ้ืนฐานทางสมุทรศาสตร์ มวลน ้า บรรณสารน ้าและ
กระแสน ้าและมาตรน ้าท่ีเหมาะสมใชใ้นการเดินเรือ มหาสมุทรกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ กระแสน ้า ระดบัน ้า
และคล่ืน สมุทนศาสตร์ชายฝ่ัง ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรและมลพิษทางสมุทรศาสตร์ 
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31101-2002 กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 1     3-0-3 
(Navigation Laws 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียนขอ้บงัคบัการเดินเรือ และอนุสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัการเดินเรือ และอนุสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ โดยค านึงถึงกฎหมายว่าดว้ยการเดินเรือ ความ

ปลอดภยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน 
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

4.  

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัการเดินเรือ และอนุสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั กฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ เพ่ือการปฏิบติังานดว้ยความ
รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบักฎสากลในการป้องกนัเรือโดนกนัในทะเล ค.ศ.1972 ขอ้ก าหนด การใชป้ระโยชน์และ
เจตนา ค าแนะน าเก่ียวกบักบักฎการหลบหลีกเรือโดนกนั การปฏิบติัหนา้ท่ียามเรือเดิน การปฏิบติัหนา้ท่ียามเรือจอด 
การวางแผนเสน้ทางเดินเรือโดยใชข้อ้มูลสภาพภูมิอากาศ การใชเ้สน้ทางตามขอ้ก าหนดบนเวน้ทางเดินเรือ 
 

31101-2003 กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 2     3-0-3 
(Navigation Laws 2) 
วชิาบงัคบัก่อน : 31101-2002  กฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ 1     

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัการเดินเรือและอนุสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัการเดินเรือ และอนุสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ โดยค านึงถึงกฎหมายว่าดว้ยการเดินเรือ ความ

ปลอดภยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน 
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัการเดินเรือ และอนุสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั กฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือ เพ่ือการปฎิบติังานดว้ยความ

รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัการบริหารยามบนสะพานเดินเรือ แนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัของยามบนสะพาน
เดินเรือ ขอ้แกไ้ข ขอ้ยกเวน้ และภาคผนวกของกฎสากลในการป้องกนัเรือโดนกนัในทะเล ค.ศ. 1972,    ISM code,  
ISPS code,  STCW 1978  amendment 2010, Code of safe working practices for merchant seamen  และกฎหมาย
แรงงานทางทะเล (MLC 2006)    
 

31101-2004 การเดินเรือชายฝ่ัง 1 2-3-3 
 (Coastal Navigation 1 ) 
วชิาบงัคบัก่อน :  31101-1001 สัณฐานของโลกและแผนท่ีเดินเรือ 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการเดินเรือชายฝ่ัง 
2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือชายฝ่ัง  

ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเดินเรือชายฝ่ัง ดว้ยความรับผิดชอบ มี วินยั 

ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย ค านึงถึง
ความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือชายฝ่ัง 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือชายฝ่ัง เพ่ือ  

การปฏิบติังานอาชีพ ดว้ยความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษ ์พลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม  

3. วางแผนการเดินเรือ ขีดเขม็ และเดินเรือตามแผนท่ีวางไวไ้ดต้ามหลกัการและกระบวนการ 
4. บนัทึกและเกบ็รักษาสมดุปูมเรือไดถู้กตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับรรณสารการเดินเรือ ท าเนียบไฟ ขอ้ควรปฏิบติัในการเดินเรือ ระบบทุ่น ท่ีใช้
ในการเดินเรือ ช่องการเดินเรือ และแผนแบ่งแนวจราจร การวางแผนการเดินเรือ การขีดเข็ม การเดินเรือ ตามแผนท่ี
วางไว ้การแกไ้ขความคลาดเคล่ือนของต าบลท่ีเรือ การบนัทึกและเกบ็รักษาสมดุปูมเรือ 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

 31101-2005 การเดินเรือชายฝ่ัง 2     2-3-3 
(Coastal  Navigation 2 ) 

วชิาบงัคบัก่อน :  31101-2005 การเดินเรือชายฝ่ัง 2 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนและการใชแ้ผนท่ีในการเดินเรือชายฝ่ัง 
2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนและการใชแ้ผนท่ีในการเดินเรือ

ชายฝ่ัง ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการวางแผนและการใช้แผนท่ีในการเดินเรือ

ชายฝ่ัง ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนและการใชแ้ผนท่ีในการเดินเรือชายฝ่ัง 
2. ประยุกตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนและการใชแ้ผนท่ีในการเดินเรือชายฝ่ัง เพ่ือ

การปฏิบติังานอาชีพ ดว้ยความรับผิดชอบ โดยค านึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถเดินเรือตรง เดินเรือขนาน เดินเรือลดเล้ียว เดินเรือละติจูดกลาง เดินเรือวงใหญ่ และ 
เดินเรือผสมไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระแสน ้า การวางแผน การเตรียมแผนท่ี การแกแ้ผนท่ี การขีดเข็ม การค านวณ
ระยะทางการเดินเรือ การใชแ้ผนท่ีเพ่ือการเดินเรือบนเส้นเกลียว การเดินเรือตรง การเดินเรือขนาน การเดินเรือลด
เล้ียว การเดินเรือละติจูดกลาง การเดินเรือวงใหญ่ และการเดินเรือผสม    
 

31101-2006 การน าเรือ 1 2-2-3 
 (Ship Handling 1) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการน าเรือในส่วนของ การเขา้ยาม เขม็ทิศเดินเรือ ระบบถือ

ทา้ยอตัโนมติั และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ 
2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัในส่วนของ การเขา้ยาม เข็มทิศเดินเรือ ระบบถือทา้ย อตัโนมติั 

และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการน าเรือ ดว้ยความรับผิดชอบ มี วินยั ละเอียด

รอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย ค านึงถึงความ
ปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการน าเรือในส่วนของ การเขา้ยาม เขม็ทิศเดินเรือ ระบบถือทา้ยอตัโนมติั และ

อุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ 
2. ประยุกตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเรือในส่วนของ การเขา้ยามเข็มทิศเดินเรือ ระบบ

ถือท้ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือ ในการปฏิบัติงานอาชะเดินเรือ ด้วยความ
รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ใชง้าน ตรวจสอบ แกอ้ตัราผิด และดูแลรักษาเข็มทิศแม่เหลก็และเข็มทิศไยโรไดต้ามหลกัการและ
กระบวนการ 

4. ใชง้าน และดูแลรักษาระบบถือทา้ยอตัโนมติั เคร่ืองหยัง่น ้ า เคร่ืองวดัความเร็วเรือ และเคร่ืองแสดง
มุมหางเสือไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การเขา้ยาม เข็มทิศแม่เหล็กและเข็มทิศไยไร หลกัการ ส่วนประกอบ หนา้ท่ี 
อตัราผิด การแกอ้ตัราผิด การตรวจสอบและการดูแลรักษาเข็มทิศแม่เหลก็และเขม็ทิศไยโร ระบบถือทา้ยอตัโนมติั 
เคร่ืองหยัง่น ้า เคร่ืองวดัความเร็วเรือ และเคร่ืองแสดงมุมหางเสือ 

 
31101-2007 การน าเรือ 2 2-2-3 

(Ship Handling 2) 
วชิาบงัคบัก่อน : 31101-2006  การน าเรือ 1 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการน าเรือในส่วนของการเดินเรือตามแผนท่ีวางไว ้การ

วางแผนป้องกนัและแกไ้ขกรณีฉุกเฉิน การปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรือโดนกนัและเรืออบัปาง การ
ส่ือสารทางเรือ การน าเรือในร่องน ้า และการจดัการทรัพยากรบนสะพานเดินเรือ 

2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการน าเรือในส่วน การเดินเรือ ตามแผนท่ีวางไว ้การวางแผน
ป้องกนัและแกไ้ขกรณีฉุกเฉิน การปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรือโดนกนัและเรืออบัปาง การส่ือสาร
ทางเรือ การน าเรือในร่องน ้า และการจดัการทรัพยากรบนสะพานเดินเรือ ในการปฏิบติังานอาชีพ 

3. มีเจคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัการน าเรือดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย ละเอียด
รอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง ความ
ปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการน าเรือในส่วนของการเดินเรือตามแผนท่ีวางไว ้การวางแผนป้องกนั และ

แกไ้ขกรณีฉุกเฉิน การปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรือโดนกนัและเรืออบัปาง การส่ือสารทางเรือ การน า
เรือในร่องน ้า และการจดัการทรัพยากรบนสะพานเดินเรือ 

2. ปฏิบติัการน าเรือในส่วนของการเดินเรือตามแผนท่ีวางไว ้การวางแผนป้องกนัและแก้ไขกรณี
ฉุกเฉิน การปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรือโดนกนั และเรืออบัปาง โดยค านึงถึงความปลอดภยัและการ
อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถติดต่อส่ือสารทางเรือ การน าเรือในร่องน ้า และการจดัการทรัพยากรบนสะพานเดินเรือ ได้
ตามหลกัการและกระบวนการ  

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การน าเรือ การเดินเรือตามแผนท่ีวางไว ้การคน้หาและช่วยชีวิตในทะเล  
การวางแผนป้องกนักรณีฉุกเฉิน การปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรือโดนกนัและเรืออบัปาง การส่ือสารทางเรือ การรับ-
ส่งรหัสมอส การใช้สัญญาณสากล การน าเรือในช่องแผนแบ่งแนวเขตจราจรและบริเวณควบคุมด้วย VTS  
และจดัการทรัพยากรบนสะพานเดินเรือ 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

 
สาขาวชิาการเดนิเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

 
 

สาขางานการเดินเรือ 
31101-2101 การบริหารจดัการสินคา้ทางเรือ     2-3-3 
31101-2102 การเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ 2-2-3 
31101-2103 การเดินเรือดาราศาสตร์ 2-2-3 
31101-2104 ธุรกิจพาณิชยน์าวีและโลจิสติกส์ 2-2-3 
31101-2105 เคร่ืองจกัรกลเรือ 2-2-3 

31101-2106 พ้ืนฐานเรือบรรทุกสินคา้เหลวในระวาง 2-3-3 
31101-2107 การเดินเรือดว้ยเรดาร์ อาปา 2-2-3 

รายวชิาทวภิาคี 
31101-5101 งานเดินเรือ 1 *-*-* 
31101-5102 งานเดินเรือ 2 *-*-* 
31101-5103 งานเดินเรือ 3 *-*-* 
31101-5104 งานเดินเรือ 4 *-*-* 
31101-51xx งานเดินเรือ... *-*-* 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก สาขางานการเดนิเรือ 

 

31101-2101 การบริหารจัดการสินค้าทางเรือ     2-3-3 
 (Cargo Handling Management )  

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัการบริหารจดัการสินคา้ทางเรือ 
2. สามารถปฏิบติังานการบริหารจดัการสินคา้ทางเรือตามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบัติงานการบริหารจัดการสินคา้ทางเรือ ดว้ยความรอบคอบ 

ปลอดภยั และมีความรับผิดชอบ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการสินคา้บนเรือให้สัมพนัธ์กบัการทรงตวัของเรือ ความสามารถใน

การรับน ้าหนกั และการจดัเกบ็สินคา้ทางเรือ ตามหลกัการและกระบวนการ 
2. ประยุกต์ใชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั การจดัการสินคา้บนเรือให้สัมพนัธ์กบัการทรงตวัของ

เรือ ความสามารถในการรับน ้ าหนกั และการจดัเก็บสินคา้ทางเรือ เพ่ือการปฏิบติังานดว้ยความ
รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถจดัเกบ็สินคา้บรรทุกบนเรือไดต้ามหลกัการความปลอดภยัในการจดัเก็บสินคา้ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การทรงตวัของเรือและความสามารถในการรับน ้าหนกั อตัรากินน ้าลึก ผลต่าง
อตัรากินน ้าลึกหวัและทา้ยของเรือ ประเภทของสินคา้คอนเทนเนอร์ สินคา้เทกอง สินคา้อนัตราย สินคา้เหลว น ้ามนั 
เคมี และแก๊ส อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ การเตรียมเรือก่อนรับสินคา้ การจดัเก็บสินคา้บรรทุกบนเรือ หลกัการความ
ปลอดภยัในการจัดเก็บสินค้า เคร่ืองหมายความปลอดภยั การวางแผนและการค านวณสินคา้ การผูกรัดสินค้า 
ผลกระทบของการบรรทุกสินคา้บนดาดฟ้า การตรวจสอบความเสียหายและการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

31101-2102 การเดินเรืออเิลก็ทรอนิกส์ 2-2-3 
(Electronic Navigation) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการการเดินเรือ

อิเลก็ทรอนิกส์ ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ 
2. ปฏิบติังานเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยความรับผิดชอบ โดยค านึงความปลอดภยั และการอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
3. ใชง้าน และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีช่วยในการเดินเรือไดต้ามหลกัการและ

กระบวนการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของระบบการเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ ระบบลอแรน-ซี ระบบ
การเดินเรือโดยใชด้าวเทียม GPS, DGPS,  GLONASS  และ GNSS เคร่ืองมือเรดาร์และอาร์ปา แผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์
และการควบคุมท่ีเดินเรืออิเลก็ทรอนิกส์ ความถูกตอ้ง ความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองมือ การเดินเรือ และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

31101-2103 การเดินเรือดาราศาสตร์ 2-2-3 
(Celestial Navigation) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเดินเรือดาราศาสตร์ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการการเดินเรือดารา

ศาสตร์ ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเดินเรือดาราศาตร์ ดว้ย

ความรับผิดชอบ มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเดินเรือดาราศาสตร์ 
2. ปฏิบติังานเดินเรือดาราศาสตร์ ดว้ยความรับผิดชอบ โดยค านึงความปลอดภยั และการอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
3. หาต าบลท่ีเรือ และวางแผนการเดินเรือจากเคร่ืองมือทางดาราศาสตร์ไดต้ามหลกัการและ

กระบวนการ 
4. ใชง้านและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเดินเรือทางดาราศาสตร์ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ระบบสุริยะจกัรวาล ทรงกลมทอ้งฟ้าและโคออร์ดิเนต ระบบอิเควเตอร์ ทอ้งฟ้า 
มุมเวลา การโคจรประจ าวนัและโคออร์ดิเนต ระบบขอบฟ้า การใชเ้คร่ืองมือวดัมุมสูงทอ้งฟ้า และการแกค่้าวดัสูง 
แอมปลิจูด เวลาและเศษเวลา ปฏิทินเดินเรือ การหาช่ือวตัถุทอ้งฟ้า วิธีการตรวจหาแลตติจูดโดยสูงบนเมอร์ริเดียน 
และแลตติจูดโดยสูงใกลเ้มอร์ริเดียน การตรวจดาวเหนือ การหาต าบลท่ีเรือและความแม่นย  าของท่ีเรือโดยวิธีทาง
ดาราศาสตร์ 

 
31101-2104 ธุรกจิพาณิชย์นาวแีละโลจิสติกส์ 2-2-3 

    (Ships Business and Logistics)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบ หลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจพาณิชยน์าวี และโลจิสติกส์ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการและกระบวนการจดัธุรกิจพาณิชยน์าวี

และโลจิสติกส์ ในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการด าเนินธุรกิจพาณิชยน์าวีและโลจิสติกส์ ดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั และอดทน 
 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจพาณิชยน์าวีและโลจิสติกส์ 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั หลกัการและกระบวนการการจดัธุรกิจพาณิชยน์าวี

และโลจิสติกส์ เพ่ือการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือ ดว้ยความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงความปลอดภยั 
และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ทางเรือไดถู้กตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 
 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ดา้นธุรกิจพาณิชยน์าวี ความหมาย ขอบเขต และบทบาทของ
ธุรกิจพาณิชยน์าวี การขนส่ง และการขนส่งหมวดต่างๆ ความสมัพนัธ์ของธุรกิจพาณิชยน์าวีต่อการขนส่งทั้งระบบ 
สินคา้เทกองและสินคา้ทัว่ไป การด าเนินงานธุรกิจเรือประจ าเส้นทาง ธุรกิจเช่าเหมาล า และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง การคา้
ระวา่งประเทศ การช าระเงินและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง อุปสงค ์อุปทาน ค่าระวาง วงจรตลาดธุรกิจพาณิชยน์าวี พ้ืนฐาน
ตน้ทุน รายไดแ้ละการเงินของธุรกิจพาณิชยน์าวี การบริหารท่าเรือและวดัประสิทธิภาพท่าเรือ และการจดัการ
ดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 

31101-2105 เคร่ืองจักรกลเรือ 2-2-3 
   (Marine  Machinery)  

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการท างานและกระบวนการใชง้าน บ ารุงรักษาและแกไ้ขเคร่ืองจกัรกลเรือ 
2. สามารถใชง้าน บ ารุงรักษาและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกลเรือตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกลเรือ ดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั 

ขยนัอดทนและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างาน ใชง้าน บ ารุงรักษาและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองจกัรกลเรือ 

2. ใชง้านเคร่ืองจกัรกลเรือตามหลกัการและกระบวนการ 

3. บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลเรือตามหลกัการและกระบวนการ 

  
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ระบบและหลกัการท างานของเคร่ืองจกัรกลเรือ ระบบส่งก าลงั ระบบการ
ขบัเคล่ือน ระบบบงัคบัเล้ียว ป๊ัมและระบบป๊ัม เคร่ืองกวา้นและเคร่ืองกลดาดฟ้า เคร่ืองจกัรช่วยช้ินส่วนต่าง ๆ  
การบ ารุงรักษา การวินิจฉยัขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเบ้ืองตน้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

31101-2106 พืน้ฐานเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง 2-2-3 
     (Basic  Tanker  Familiarization) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเรือบรรทุกน ้ามนั สารเคมี และก๊าซเหลวเพ่ือปฏิบติังานอาชีพ 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ความเขา้ใจเรือบรรทุกน ้ามนั สารเคมี และก๊าซเหลวไดต้าม        

หลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานเรือบรรทุกน ้ามนั สารเคมี และก๊าซเหลวดว้ยความ

รับผิดชอบ  มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเรือบรรทุกน ้ามนั สารเคมี และก๊าซเหลว 
2. ปฏิบติังานเรือบรรทุกน ้ามนั สารเคมี และก๊าซเหลว ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั  โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยั และมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี ของน ้ ามัน สารเคมี และก๊าซเหลว       
 การบริหารความปลอดภยัเรือบรรทุกน ้ ามนั สารเคมี และก๊าซเหลว ความปลอดภยัเก่ียวกับไฟและการดบัไฟ   
การปฏิบติังานสินคา้  การปฏิบติัหนา้ท่ีสถานการณ์ฉุกเฉิน การป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายจากการท างาน  
การปฏิบติัระวงัป้องกนัมลภาวะส่ิงแวดลอ้มจากน ้ ามนั สารเคมี และก๊าซเหลว กรณีศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์
ฉุกเฉินเรือน ้ามนั สารเคมี และก๊าซเหลว 
 

31101-2107 การเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา 2-2-3 
     (ARPA – RADAR NAVIGATION) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท างาน  ส่วนประกอบ  และคุณลกัษณะของเคร่ืองเรดาร์และ ARPA  การใช้   
การเดินเคร่ือง  การติดตั้งเรดาร์  และ ARPA    

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการใชเ้รดาร์และ ARPA เพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชเ้รดาร์และ ARPA เพ่ือ
การเดินเรือ ดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย ละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างาน  ส่วนประกอบ  และคุณลกัษณะของเคร่ืองเรดาร์และ ARPA   
 การใช ้ การเดินเคร่ือง  การติดตั้งเรดาร์  และ ARPA 

2. ปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชเ้รดาร์และ ARPA เพ่ือการเดินเรือโดยค านึงถึงความ      
 ปลอดภยั และกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการหลกัการท างาน  การตั้งค่า การใชง้านเบ้ืองตน้ การดูแลรักษาระบบเรดาร์
ตามคู่มือการใช ้ การก าหนดพิกดับนเรดาร์  การใชเ้รดาร์และโปรแกรม COLREGS เพ่ือการหลบหลีกเรือ   หลกัการ
ท างานและการใชง้านระบบ ARPA   
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาทวภิาค ี สาขางานการเดนิเรือ 

 

31101-510x งานเดินเรือ ...........        * - * - * 
 (.Navigation Work …) 
 (ตอ้งเรียนรายวิชา งานเดินเรือ ...........…… ก่อน) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการเดินเรือ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นการเดินเรือ ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการเดินเรือ 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นการเดินเรือ ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นการเดินเรือ ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นการเดินเรือ ในสถานประกอบการ การเตรียม

ความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการ
ด าเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก 
เพ่ือจดัท ารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล 
ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน) 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

 
 
 

 
 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

 

31101-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
31101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
31101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

 
31101-8001 ฝึกงาน * - * - 4 
 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงาน
ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

31101-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชัว่โมง ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงาน
ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

31101-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 
 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงาน
ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3xxxx-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

31101-8501 โครงงาน *-*-4 
31101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
31101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 
 
 
 
 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
31101-8501 โครงงาน * - * - 4 
 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วิเคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ี

ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  
การเลือกหัวขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การด าเนินงานโครงงาน  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงงาน โดยด าเนินการ
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

31101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 
 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วิเคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ี

ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  
การเลือกหัวขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การด าเนินงานโครงงาน  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงงาน โดยด าเนินการ
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

31101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 
 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วิเคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ี

ศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  
การเลือกหัวขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การด าเนินงานโครงงาน  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงงาน โดยด าเนินการ
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 (ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3xxxx-8502  หรือเป็น
โครงงานใหม่) 
 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลือกเสรี 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 
หมวดวชิาเลือกเสรี 

 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           
สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            
สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 1-2-2 
(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  
3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  
5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการสมัครงาน             
และการปฏิบัติงานอาชีพ  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวติัย่อ           
การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน ค าศพัท์ ส านวนประโยค            
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
 



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ 1-2-2 
 (English for Presentation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีน าเสนอ 
3. ผลิตส่ือเพื่อใชป้ระกอบการน าเสนอ 
4. พูดน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 
5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีน าเสนอ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใช้ภาษาองักฤษในการน าเสนอ ค าศพัท์ ส านวนท่ีใช้ การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เร่ืองท่ีน าเสนอ การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการน าเสนอ การพูดน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัหน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชส่ื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีน าเสนอ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-9203  การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ     1-2-2 
   (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเด็นส าคญั 
3.  เดาความหมายของค าหรือขอ้ความจากบริบทท่ีก าหนด 
4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขั้นตอน         

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การใชก้ลยุทธ์
การอ่านอย่างเร็วเพื่อหาข้อมูลเฉพาะท่ีต้องการ (Scanning)  การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญ 
(Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 
(Main Idea) การสรุปใจความส าคญัของเร่ืองเก่ียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-9204  การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ    1-2-2 
   (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 
3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีก าหนด 
4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั 

บนัทึกขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม 
(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซ้ือ (Order Letter) ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอก
ขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ
ในงานอาชีพ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ      1-2-2 
 (English for Service Sectors) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
3.  ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2.  ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  
3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  
4.  อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 
5.  เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 
6.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานบริการ การสนทนาในสถานการณ์การต้อนรับ การให้ขอ้มูลเก่ียวกับหน่วยงาน สินค้าหรือบริการ      
การให้ความช่วยเหลือ การให้ค  าแนะน า การประชาสัมพนัธ์ การตอบค าถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ การอ่าน
ขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใช้ในงานบริการ การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
 

 
  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

30000-20.. กจิกรรมองค์การวิชาชีพ …           0 - 2 - 0 
 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน  องคก์ร 

ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสงัคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรม
องค์การวิชาชีพ  การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและร่วม
กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาพาณิชยนาว ี สาขาวชิาการเดินเรือ 

30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           0 - 2 - 0 
 (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลตาม

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม  อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อตนเอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม   
3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน
และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
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