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ประกาศคณะกรรมการกากับการสอบและประเมิน
ความรู้ความสามารถผู้ทาการในเรือ
ที่ ๑/๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบและประเมินความรูค้ วามสามารถผู้ทาการในเรือ
เพื่อปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งมาติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานของรัฐให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น กรมเจ้าท่าจึงจัดการสอบประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้ทาการในเรือ ทั้งฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ โดยการนาระบบการจัดสอบ
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มาใช้สาหรับการสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้
ความสามารถของผู้ทาการในเรือ สาหรับการขอรับประกาศนียบัตรของผู้ทาการในเรือตามข้อบังคับ
กรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทาการในเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะทาให้การจัดสอบประเมินฯ
ท าได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ลดระยะเวลาในการรอผลสอบของประชาชนผู้ ม าเข้ า สอบ และมี ม าตรฐาน
ในการประเมินผลการสอบได้อย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะรองรับกับข้อกาหนด
ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายาม
สาหรับคนประจาเรือ ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทาการในเรือ
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการกากับการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทาการในเรือจึงกาหนด
นโยบายการสอบความรู้ โดยออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์ในการสอบและประเมินความรู้ความสามารถ
ผู้ทาการในเรือ ดังนี้
๑. หลักสูตร และชั้นประกาศนียบัตรของฝ่ายเดินเรือที่จะทาการจัดสอบด้วยวิธอี ิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ หลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่า
๑.๑.๑ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นนายเรือของเรือกลเดินทะเล
ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่า
๑.๑.๒ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นนายเรือของเรือกลเดินทะเล
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส
๑.๑.๓ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นต้นเรือของเรือกลเดินทะเล
ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่า
๑.๑.๔ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นต้นเรือของเรือกลเดินทะเล
ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส
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๑.๒ หลักสูตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอส หรือ
มากกว่า คือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นนายประจาเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด
๕๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่า
๑.๓ หลักสูตรลูกเรือชานาญงานฝ่ายเดินเรือ คือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ลูกเรือชานาญงานฝ่ายเดินเรือ
๑.๔ หลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ คือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ชั้นลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ
๒. หลักสูตร และชั้นประกาศนียบัตรของฝ่ายช่างกลเรือที่จะทาการจัดสอบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
๒.๑ หลักสูตรต้นกลและรองต้นกลของเรือเดินทะเลขนาดกาลังขับเคลื่อนขนาด ๗๕๐ กิโลวัตต์
หรือมากกว่า
๒.๑.๑ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นต้นกลของเรือกลเดินทะเล
กาลังขับเคลื่อนขนาด ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
๒.๑.๒ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นต้นกลของเรือกลเดินทะเล
กาลังขับเคลื่อนขนาด ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์
๒.๑.๓ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล
กาลังขับเคลื่อนขนาด ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
๒.๑.๔ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล
กาลังขับเคลื่อนขนาด ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์
๒.๒ หลักสูตรนายประจาเรือฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเลขนาดกาลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตต์
หรือมากกว่า คือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นนายประจาเรือฝ่ายช่างกลของเรือกล
เดินทะเลขนาดกาลังขับเคลื่อน ๗๕๐ กิโลวัตตต์ หรือมากกว่า
๒.๓ หลักสูตรลูกเรือชานาญงานฝ่ายช่างกล คือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ลูกเรือชานาญงานฝ่ายช่างกล
๒.๔ หลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล คือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ชั้นลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล
๒.๕ หลักสูตรนายช่างอิเล็กทรอเทคนิคอล คือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
ชั้นนายช่างอิเล็กทรอเทคนิคอล
๒.๖ หลักสูตรลูกเรืออิเล็กทรอเทคนิคอล คือประกาศนีย บัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ชั้นลูกเรืออิเล็กทรอเทคนิคอล
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๓. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบ และประเมินความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชานาญของผู้ทาการในเรือในชั้นใด ๆ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กาหนดในข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทาการในเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. วิธีการสอบ และประเมินความรู้
การสอบ และประเมินความรู้สาหรับประกาศนียบัตรทุกชั้นตามที่กาหนดในข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ แบ่งการสอบเป็นสองส่วนคือ
๔.๑ การสอบประเมินความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และ
๔.๒ การสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม เพื่อความ
เหมาะสม คณะกรรมการสอบ และประเมินความรู้ฯ อาจกาหนดวิธีการสอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม
เพื่อเป็นคะแนนการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้
๔.๒.๑ ในกรณี ผู้ ถื อ ประกาศนี ย บั ต รในข้ อ ๑.๑ ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ รั บ
ประกาศนี ย บั ต รนั้ น จากการสอบและประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ
ด้ ว ยวิ ธี อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ และประสงค์ ที่ จ ะสมัค รสอบเลื่ อ นชั้ น เพื่ อ ถื อ
ประกาศนียบัตรในชั้นอื่นตามข้อ ๑.๑ ให้ได้รับยกเว้นการสอบประเมิน
ภาคทฤษฎีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔.๑
๔.๒.๒ ในกรณี ผู้ ถื อ ประกาศนี ย บั ต รในข้ อ ๒.๑ ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ รั บ
ประกาศนี ย บั ต รนั้ น จากการสอบและประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ
ด้ ว ยวิ ธี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และประสงค์ ที่ จ ะสมั ค รสอบเลื่ อ นชั้ น เพื่ อ ถื อ
ประกาศนียบัตรในชั้นอื่นตามข้อ ๒.๑ ให้ได้รับยกเว้นการสอบประเมิน
ภาคทฤษฎีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔.๑
๔.๒.๓ ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รสอบที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งสอบประเมิ น ภาคทฤษฎี
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔.๒.๑ หรือ ๔.๒.๒ ให้นาคะแนนที่ผนู้ นั้
สอบผ่านการประเมินภาคทฤษฎีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มารวมเป็นคะแนน
เพื่อพิจารณาตามเกณฑ์การสอบผ่านในกรณีนี้ด้วย
๕. จ านวนวิ ชา และรายละเอี ย ดของหั วข้อ วิช าการสอบ และประเมิน ความรู้แต่ละชั้น
ประกาศนียบัตร
จานวนวิชา และรายละเอียดของหัวข้อวิชาการสอบ และประเมินความรู้แต่ละหลักสูตร
ของฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกล เป็นไปตามภาคผนวก ก. และภาค ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
๖. กาหนดการจัดสอบ และประเมินความรู้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
การสอบประเมิ น ภาคทฤษฎี ด้ ว ยวิ ธี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการสอบประเมิ น ความรู้
ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ ให้จัดการสอบในวันทาการราชการ ตามตารางการสอบความรู้ผู้ทาการ
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ในเรือประจาปี หากมีกรณีจาเป็นเร่งด่วนสามารถให้จัดการสอบประเมินภาคทฤษฎีด้วยวิธอี ิเล็กทรอนิกส์
นอกเวลาราชการได้ โดยต้องได้รับอนุมัติในการจัดสอบจากประธานคณะกรรมการกากับการสอบ
และประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทาการในเรือ
๗. การสมัครสอบ และรอบการสอบ
๗.๑ ในการสมัครสอบครั้งแรก ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนสอบครบทุกวิชาที่กาหนด
ในแต่ละหลักสูตรของประกาศนียบัตรที่ตนจะขอรับ ทั้งนี้ รอบการสอบจะเริม่ ขึ้นเมื่อพ้นวันสอบวิชาแรก
ที่ได้สมัครสอบ และเมื่อพ้นวันสอบวิชาสุดท้ายแล้วจึงถือว่าสิ้นรอบการสอบครั้งนี้
๗.๒ ในการสมั ครสอบแก้ตัวแต่ละครั้ง ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนสอบแก้ตัวทุกวิชา
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การผ่านในรอบการสอบครั้งก่อนหน้า ทั้งนี้ รอบการสอบจะเริ่มขึ้นเมื่อพ้นวันสอบแก้ตัว
วิชาแรกที่ได้สมัครสอบ และเมื่อพ้นวันสอบแก้ตัววิชาสุดท้ายแล้วจึงถือว่าสิ้นรอบการสอบครั้งนี้
๘. สมุดบันทึกการฝึก (Training record book) และสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน (In-service
record book)
๘.๑ สมุดบันทึกการฝึก หมายถึง เอกสารแสดงการฝึกปฏิบัติงานในเรือที่ใช้เป็นหลักฐาน
สาคัญซึ่งผู้สมัครสอบได้ทาขึ้นตามการฝึกปฏิบัติงานจริงภายในระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือตามที่
กาหนดสาหรับประกาศนียบัตรระดับสนับสนุน (Operational Level) หรือปฏิบัติการ (Support Level)
ของฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกล เพื่อแสดงถึงการฝึกปฏิบัติ ประสบการณ์ และการเรียนรู้สาหรับ
การฝึกปฏิบัติงานนั้น รวบรวมมาประมวลกับความรู้ทางทฤษฎีเขียนบรรยายอธิบายถึงวิธีการฝึกปฏิบัติ
พร้อมเหตุผล ประกอบกับประสบการณ์และความคิดเห็น ให้อ่านง่ายและเป็นที่เข้าใจ
๘.๒ สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารแสดงการปฏิบัติงานในเรื อที่ใช้เป็น
หลักฐานสาคัญซึ่งผู้สมัครสอบได้ทาขึ้นตามการปฏิบัติงานจริงภายในระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือ
ตามที่กาหนดสาหรับประกาศนียบัตรระดับบริหาร (Management Level) ของฝ่ายเดินเรือ หรือ
ฝ่ายช่างกล เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติ ประสบการณ์ และการเรียนรู้สาหรับการปฏิบัติงานนั้น รวบรวม
มาประมวลกั บ ความรู้ท างทฤษฎี เ ขี ย นบรรยายอธิ บ ายถึ ง วิ ธีก ารปฏิ บั ติ พ ร้ อ มเหตุผ ล ประกอบกับ
ประสบการณ์และความคิดเห็น ให้อ่านง่ายและเป็นที่เข้าใจ
๘.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีความเข้าใจในข้อมูลที่บันทึกในสมุดบันทึกการฝึก หรือสมุดบันทึก
การปฏิ บั ติ ง านของตนทั้ ง หมดได้ เป็ น อย่ า งดี ตลอดจนเตรี ย มการส าหรั บการสอบประเมิน ความรู้
ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ พร้อมจะอธิบายและตอบคาถามแก่กรรมการสอบและประเมินความรู้
ความสามารถของผู้ทาการในเรือฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกล
๘.๔ สมุดบันทึกการฝึก หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานนี้ถือเป็นเอกสารสาคัญที่ผู้สมัครสอบ
จะต้องจัดทาให้ครบถ้วนเรียบร้อยเพื่อนาไปใช้ประกอบการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธี
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่พบสมุดบันทึกการฝึก หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีความไม่สมบูรณ์
หรือไม่ครบถ้วน กรมเจ้าท่ าสามารถส่งคืนผู้สมัครสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยได้ตลอดเวลา
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และหากผู้สมัครสอบไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสมุดบันทึกการฝึก หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของตน
ให้มีความสมบูรณ์ หรือครบถ้วน จะไม่สามารถเข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ได้
๙. การสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น
๙.๑ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น กรรมการสอบ
และประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทาการในเรือฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกล อาจดาเนินการสอบ
โดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
๙.๒ ให้ เ ริ่ ม ต้ น การสอบประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถด้ ว ยวิ ธี สั ม ภาษณ์ หรื อ วิ ธี อื่ น
โดยให้ผู้เข้าสอบอธิบายการฝึกปฏิบัติ หรือการปฏิบัติงานในเรือ ตลอดจนการจัดทาสมุดบันทึกการฝึก
หรื อ สมุ ด บั น ทึ ก การปฏิ บั ติง าน แล้ ว แต่ ก รณี พอสั ง เขป โดยใช้ เ วลาไม่ เ กิ น ๓๐ นาที จากนั้ น
กรรมการสอบและประเมิน ความรู้ ความสามารถของผู้ ท าการในเรื อ ฝ่ า ยเดิน เรื อ หรื อ ฝ่ า ยช่ า งกล
จะถามคาถามครอบคลุมในทุกรายวิชาที่กาหนด และอ้างอิงกับสมุดบันทึกการฝึก หรือสมุดบันทึก
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ เ ข้ า สอบ โดยเฉพาะข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในสมุ ด บั น ทึ ก การฝึ ก หรื อ สมุ ด บั น ทึ ก
การปฏิบัติงานที่ยื่นประกอบการสมัครสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบตอบ อธิบาย หรือเขียนรูปประกอบการประเมิน
ได้ตามสมควร
๙.๓ การสอบสั ม ภาษณ์ ป ระเมิ น ในระดั บ ความรู้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสมส าหรั บ
ประกาศนียบัตรต้นเรือ หรือประกาศนียบัตรรองต้นกล กรรมการสอบและประเมินความรูค้ วามสามารถ
ของผู้ทาการในเรือฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกล อาจปรับลดเนื้อหาของหลักสูตรตามความเหมาะสม
ในรายวิ ช าที่ ก าหนด โดยพิ จ ารณาถึ ง ต าแหน่ ง ขนาดและประเภทของเรื อ ที่ ก าหนดส าหรั บ
ชั้นประกาศนียบัตรนั้น
๑๐. คะแนน
๑๐.๑ การสอบประเมินความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
รายวิชาของแต่ละหลักสูตร มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑๐.๒ การสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น มีคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑๐.๒.๑ ความสมบู ร ณ์ และความครบถ้ ว นของสมุ ด บั น ทึ ก การฝึ ก หรื อ
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานคิดเป็น ๓๐ คะแนน
๑๐.๒.๒ การตอบคาถามในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับรายวิชาต่าง ๆ ของการสอบประเมิน
ภาคทฤษฎีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง การอธิบายข้อมูล และ
ตอบคาถามเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานในเรือตามสมุดบันทึกการฝึก
หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของตน คิดเป็น ๗๐ คะแนน
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๑๑. เกณฑ์การสอบผ่าน
เกณฑ์ ก ารสอบผ่ า นส าหรั บ การสอบและประเมิ นความรู้ เ พื่ อ ขอรั บ ประกาศนีย บัต ร
ของผู้ทาการในเรือฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกล เป็นดังนี้
๑๑.๑ เกณฑ์ ก ารสอบผ่ า นของการสอบประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถภาคทฤษฎี
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๐.๑ คือผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนจากการสอบแต่ละวิชาในหลักสูตร
ที่ประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑.๒ เกณฑ์การสอบผ่านของการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้ วยวิธีสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นตามข้อ ๑๐.๒ คือผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนจากการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑.๓ เกณฑ์ ก ารสอบผ่ า นรวม คื อ ผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ก ารสอบผ่ า นของ
การสอบประเมินความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑๐.๑ และการสอบ
ประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น ตามข้อ ๑๐.๒ และผู้เข้าสอบต้องได้คะแนน
เฉลี่ยรวมจากการสอบทั้งสองส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๒. การสอบแก้ตัว
๑๒.๑ สาหรับผู้เข้าสอบที่สอบไม่ผ่านในวิชาใดสาหรับการสอบประเมิน ภาคทฤษฎี
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนสอบแก้ตัวได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันสมัครสอบครั้งแรก
แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้เข้าสอบแก้ตัวภายในกาหนด ดังนี้
๑๒.๑.๑ ส าหรั บ การสอบแก้ ตั ว ครั้ ง แรกและครั้ ง ที่ ส อง ห้ า มมิ ใ ห้ เ ข้ า สอบ
ในวิชานั้นภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันสุดท้ายของรอบการสอบ
ครั้งก่อนหน้านี้
๑๒.๑.๒ สาหรับการสอบแก้ตัวครั้งที่สามเป็นต้นไป ห้ามมิให้เข้าสอบในวิชานัน้
ภายในระยะเวลา ๓๐ วั น นั บ จากวั นสุ ด ท้ ายของรอบการสอบ
ครั้งก่อนหน้านี้
๑๒.๒ ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า สอบที่ ส อบไม่ ผ่ า นการสอบประเมิ น ความรู้ ความสามารถ
ด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น สามารถลงทะเบียนสอบแก้ตัวได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันสมัคร
สอบครั้งแรก แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้เข้าสอบแก้ตัวภายในกาหนดดังนี้
๑๒.๒.๑ สาหรับการสอบแก้ตัวครั้งแรกและครั้งที่สอง ห้ามมิให้เข้าสอบแก้ตัว
ภายในระยะเวลา ๑๕ วั น นั บ จากวั น ที่ ส อบสั ม ภาษณ์ ป ระเมิน
ครั้งก่อนหน้านี้
๑๒.๒.๒ สาหรับการสอบแก้ตัวครั้งที่สามเป็นต้นไป ห้ามมิให้เข้าสอบในวิชานัน้
ภายในระยะเวลา ๓๐ วั น นั บ จากวั นที่ สอบสั ม ภาษณ์ ประเมิน
ครั้งก่อนหน้านี้
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๑๒.๓ ผู้ เ ข้ า สอบที่ ส อบประเมิ นความรู้ ความสามารถด้ วยวิ ธีสั ม ภาษณ์ หรื อ วิธีอื่น
รวมถึงสอบแก้ตัวของการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น หากได้คะแนน
จากการสอบครั้งนั้น ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ กรรมการสอบและประเมินความรู้
ความสามารถของผู้ทาการในเรือฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกลซึ่งเป็นผู้ประเมิน อาจมอบหมายให้ผู้เข้า
สอบจัดทารายงานในหัวข้อต่าง ๆ จัดส่งให้กรรมการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทาการ
ในเรื อ ฝ่ า ยเดิ น เรื อ หรื อ ฝ่ า ยช่ า งกลผู้ นั้ น พิ จ ารณา ซึ่ ง เมื่ อ ผ่ า นการพิ จ ารณาของกรรม การสอบ
และประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทาการในเรือฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกลซึ่งเป็นผู้ประเมินแล้ว
ผู้เข้าสอบนั้นจึงมีสิทธิสมัครสอบแก้ตัวได้
๑๒.๔ ผู้ เ ข้ า สอบที่ ส อบประเมิ นความรู้ ความสามารถด้ วยวิ ธีสั ม ภาษณ์ หรื อ วิธีอื่น
รวมถึงสอบแก้ตัวของการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น หากได้คะแนน
การสอบครั้งนั้ น ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ กรรมการสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ทาการ
ในเรือฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกลซึ่งเป็นผู้ประเมินจะมีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้เข้าสอบลงเรือ
เพื่อฝึกปฏิ บัติงาน หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมมีระยะเวลาตามสมควร แต่ไม่เกิน ๖ เดือน และเมื่อ
ผู้เข้าสอบเสร็จสิ้นฝึกปฏิบัติงานในเรือ หรือปฏิบัติงานในเรือเพิ่มเติมตามคาสั่งข้างต้นแล้วจึงมีสิทธิ
สมัครสอบแก้ตัวได้
๑๓. บทเฉพาะกาล
๑๓.๑ การสอบประเมิน ความรู้ความสามารถด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่น ในส่วน
คะแนนของสมุดบันทึกการฝึก หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน จะใช้บังคับกับผู้ที่ลงฝึกปฏิบัติในเรือกล
เดินทะเลระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โดยให้พิจารณาวันลงฝึกปฏิบัติจากวันที่ปรากฏในหนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book) ของผู้สมัครสอบ
๑๓.๒ เกณฑ์การผ่าน และการสอบแก้ตัวสาหรับหลักสูตร และชั้นประกาศนียบัตร
ของฝ่ายช่างกลเรือที่จะทาการจัดสอบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้ จะใช้บังคับกับผู้ที่สมัครสอบ
ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
สมชาย สุมนัสขจรกุล
ประธานคณะกรรมการกากับการสอบ และประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้ทาการในเรือ

ภาคผนวก ก.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
1. หลักสูตร นายเรือและตนเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกวา

หลักสูตร นายเรือและตนเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกวา
การสอบและประเมินความรูความสามารถสําหรับ
ประกาศนียบัตรนายเรือและตนเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกวา
รายวิชา
วิชาที่ 1*

วิชาที่ 2*

ชื่อวิชา
เดินเรือ 1

หัวขอความรูความสามารถ
การวางแผนและปฏิบัติการเดินเรือ (Plan and Conduct of Navigation)
การวางแผนและปฏิบัติการเดินเรือในสภาพแวดลอมตาง ๆ ดวยวิธีการขีดเข็มกําหนดเสนทางเดินเรือ
อยางถูกตอง โดยพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศทองถิ่น และขอมูลขาวอากาศที่ไดรับ
ความรูเรื่องลักษณะอากาศ ระบบลมและมวลอากาศแบบตาง ๆ รวมถึง พายุหมุนและการหลบหลีก
ศูนยกลางพายุและซีกพื้นที่อันตราย
ความรูเรื่องระบบกระแสน้าํ มหาสมุทร การคํานวณกระแสน้ําจากการขึ้น-ลงของระดับน้ํา

การทํานายสภาพอากาศ คลื่นในทะเลและกระแสน้ํามหาสมุทร (Meteorology and Oceanography)
ความเขาใจและความหมายแผนที่อากาศและสามารถนํามาใชพยากรณสภาพอากาศของบริเวณพื้นที่
ตางๆ โดยพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศทองถิ่น และขอมูลขาวอากาศที่ไดรับ
ความรูเรื่องลักษณะอากาศ ระบบลมและมวลอากาศแบบตางๆ รวมถึง พายุหมุน และการหลบหลีก
ศูนยกลางพายุและซีกพื้นที่อันตราย
ความรูเรื่องระบบกระแสน้ํามหาสมุทร การคํานวณกระแสน้ําจากการขึ้น-ลงของระดับน้ํา
เดินเรือ 2 การหาตําบลที่เรือและเข็มทิศ (Position–fixing and Compasses)
การหาตําบลที่เรือและอัตราผิด (Position fixing, errors and accuracy)
การวัดมุมวัตถุทองฟาและหาตําบลที่เรือ การหาตําบลที่เรือดวยที่หมายชายฝง (วงแอทซิมัธ เครื่องวัด
มุมสูง เครื่องวัดความเร็วเรือ เครื่องหยั่งน้ํา เข็มทิศ พรอมทั้งคูมือ) อยางถูกตองแมนยําตามมาตรฐานทั่วไป
สําหรับการเดินเรืออยางปลอดภัย และใชแผนที่และบรรณสารการเดินเรือเพื่อประเมินความถูกตองของ
ตําบลที่เรือ และการใชเครื่องชวยการเดินเรืออิเลคทรอนิคส (เรดาร เดคกา ลอแรน ดาวเทียม รวมทั้งแผน
ที่และบรรณสาร) ดวยความเขาใจในหลักการ ขอจํากัด สาเหตุความผิดพลาด การหาอัตราผิดและการแก
อัตราผิด
เข็มทิศและอัตราผิด (Compasses and errors)
ความรูเรื่องหลักการทํางานของเข็มทิศไยโรและเข็มทิศแมเหล็ก ระบบควบคุมของเข็มทิศไยโรตัวหลัก
การใชงานและบํารุงรักษาเข็มทิศไยโรและเข็มทิศแมเหล็ก การหาอัตราผิดและแกอัตราผิดเข็มทิศไยโรและ
เข็มทิศแมเหล็ก
การบังคับเรือใหญ (Ship Maneuvering)
ประเภทและขนาดของเรือกับคุณลักษณะอาการของการบังคับเรือใหญในการเลี้ยว การหยุดและ
อาการตอบสนองต อหางเสือ สภาพแวดลอมที่ มี ผลตอ การบั งคั บ เรือ ใหญ รวมถึ งการบั งคั บเรือ ใหญ ใน
สภาพแวดลอมตางๆ ดังนี้
1.การนําเรือเขารับ-สงนํารองโดยพิจารณาสภาพอากาศ กระแสน้ํา ความยาวเรือและระยะหยุดของเรือ
2.การนําเรือในแมน้ํา ปากแมน้ํา และบริเวณอันจํากัดในการนําเรือ โดยพิจารณาถึงกระแสน้ํากระแสลม
และบริเวณอันจํากัดในการนําเรือ

ภาคผนวก ก.
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วิชาที่ 3*

3.การใชเทคนิคของคาคงที่ของการหันหัวเรือ (constant rate of turn)
4.การนําเรือในบริเวณน้ําตื้น และผลจากการเกิด squat และ rolling & pitching
5.อาการตอบสนองเมื่อเรือสองลําแลนผานกันระยะใกลหรือเรือแลนใกลขอบรองน้ํา
6.การนําเรือเขาเทียบและออกจากเทียบทาโดยพิจารณากระแสน้ํากระแสลม ทั้งกรณีใชและไมใชเรือ
ลากจูง
7.อาการตอบสนองระหวางเรือกับเรือลากจูง
8.การใชระบบขับเคลื่อนเรือและระบบการบังคับเรือ
9.การนําเรือทิ้งสมอแบบตัวเดียวหรือสองตัว รวมทั้งเขตจํากัดของพื้นที่ทิ้งสมอและความยาวของโซสมอ
10.การเกาสมอและแกสมอพันกัน
11.การนําเรือเขาอูในสภาพปกติและสภาพเรือเสียหาย
12.การจัดการและนําเรือในสภาพอากาศไมดี การาชวยเหลือเรือหรืออากาศยานที่กําลังอับปางการลากจูง
เรือที่บังคับไมไดไมใหตกทองคลื่น ลดอัตราการลอยตามน้ําของเรือ (drift)
13.ขอระวังในการนําเรือเพื่อปลอยเรือชวยชีวิตตาง ๆ ลงน้ําในสภาพอากาศไมดี
14.วิธีการชวยเหลือคนจากเรือชวยชีวิตขึ้นเรือใหญ
15.การหาขอมูลลักษณะเกี่ยวกับการบังคับเรือและการใชกําลังขับเคลื่อนของเรือของเรือทั่วไปโดยเฉพาะ
ระยะหยุดและวงหันของเรือในสภาพอัตรากินน้ําลึกและความเร็วตาง ๆ
16.ขอควรระวังในการนําเรือ ใหใชความเร็วต่ําเพื่อลดอันตรายจากคลื่นของเรือ
17.ขอควรระวังในการเดินเรือใกลหรือในเขตทะเลที่มีน้ําแข็งหรือมีน้ําแข็งสะสมบนดาดฟาเรือ
18.การใชและการนําเรือใกลหรือในแผนแบงแนวจราจรและระบบควบคุมการจราจร (VTS)
การเดินเรือดวยเรดารและเครื่องชวยการเดินเรือ (Radar Navigation and Navigational Aids)
การใชเรดาร เครื่องคํานวณเปาและเครื่องชวยการเดินเรืออื่น ๆ สําหรับการเดินเรือ (Use of radar and
ARPA and modem navigation system for safe navigation)
เขาใจระบบการทํางานของเครื่องชวยการเดิน เรือที่ ทัน สมัย รวมทั้งเรดารและเครื่องคํานวณเป า
(APRA) สาเหตุความผิดพลาดตางๆ ของเรดารและเครื่องชวยการเดินเรือและการแกไข
การใช blind pilotage techniques ของเรดารในการเดินเรือ
การประมวลผลขอมูลและประเมิน ผลขอมู ลเพื่อการตัดสิน ใจหลบหลี กเรือและการเดินเรืออยาง
ถูกตองและปลอดภัยตามกฎการเดินเรือ
การใชขอมูลการเดินเรือจากแหลงขอมูลตางๆสําหรับการเดินเรือโดยพิ จารณาความสัมพันธและ
ประสิทธิผลสูงสุด
การจัดยาม การเขายามในเรือ (Watchkeeping)
ในเรือ
การปฏิบัติหนาที่นายยามเรือเดิน การจัดยามเรือเดินและการรักษาการปฏิบัติใหเปนกฎการเดินเรือ
และหลักการเขายามเรือเดินเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ การปองกันมลพิษ ความปลอดภัยของเรือ
และคนประจําเรือ
ความรู ค วามเข า ใจใน พ.ร.บ.ป อ งกั น เรื อ โดนกั น พ.ศ.2522 และอนุ สั ญ ญาฯ COLREG 1972
การปฏิบัติการหลบหลีกเรืออยางถูกตองปลอดภัยตามกฎการเดินเรือการจัดทีมเดินเรือบนสะพานเดินเรือ
ปฏิบัติงานเปนขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ
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วิชาที่ 4

ชื่อวิชา

ปฏิบัติการ
สินคา

หัวขอความรูความสามารถ
ปฏิบัติการเดินเรือในภาวะฉุกเฉิน (Navigational Emergencies)
ความรูเรื่องปฏิบัติการรวมคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลและความสามารถในการปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนระบุใน Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR)
ขอ ควรระวั งในการนํ าเรือเกยหาด ขอ ปฏิ บั ติ สํ าหรับ เรือ เมื่อ จํ าเป น ต องนํ าเรือ เกยตื้ น หรือ หลั ง
เรือเกยตื้น การนําเรือเกยตื้นใหลอยพนที่ตื้นโดยไมตองขอความชวยเหลือ ขอปฏิบัติสําหรับเมื่อเรือชนกัน
หรือเกิดเหตุน้ํารั่วเขาเรือ การประเมินและควบคุมความเสียหาย การถือทายดวยเครื่องถือทายฉุกเฉิน
การเตรียมการและการจูงเรือในกรณีฉุกเฉิน
การสื่อสารในเรือ (Marine Communications)
การใช ภ าษาอั ง กฤษ ,ศั พ ท แ ละวลี ท างเรื อ (Use of English language and Standard Marine
Navigation Vocabulary)
การอานขอมูลแผนที่และบรรณสารการเดินเรือและขาวสารขอมูลเรือและความปลอดภัยของเรือ
การเขียนเนื้อเรื่องขอความภาษาอังกฤษ การสื่อสารพูดและฟงภาษาอังกฤษ
เครื่องจักรกลภายในเรือ (Marine Engineering)
หลักการทํางานของระบบเครื่องใหญ ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา
รูจัก เครื่องจักรกลต าง ๆ ในห องเครื่อง เครื่องมือกลบนดาดฟ า ระบบท อทางตางๆ ภายในเรือ
ศัพทเทคนิคชางกลเรือ
รูจักการใช remote control ควบคุมเครื่องจักรใหญ เครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องจักร เครื่องมือ
กลตางๆ ใหเปนไปตามขอปฏิบัติทางเทคนิคและไมปฏิบัติงานเกินกําลังขีดจํากัดหรือขอจํากัด
การปฏิบัติงานสินคา Cargo operations)
การจั ด ระวาง การบรรทุ ก และขนถ า ยสิ น ค า และการดู แ ลสิ น ค า ระหว า งเดิ น ทาง (Stowage and
securing, loading and unloading and care during voyage )
ความรูในเรื่องกฎระเบียบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการขนถาย การจัดระวางการผูก–ยึดและการดูแล
รักษาสินคา
ความรูเกี่ยวกับทริมและการทรงตัวของเรือเกิดจากการบรรทุกสินคาและการปฏิบัติงานสินคา
การใช stability and trim diagrams, stress-calculating equipment รวม ทั้ ง automatic
data-based equipment และการบรรทุกสินคาและน้ําอับเฉาอยางถูกวิธีอยูในจุดที่ปลอดภัยแกตัวเรือ
ความรูเรื่องการจัดระวางและการผูก-ยึดสินคาในเรือ รวมทั้งเครื่องมือขนถายสินคา เครื่องมือผูกยึดสินคา
ปฏิ บั ติ ก ารบรรทุ ก และขนถ ายสิ น ค าโดยคํ า นึ งถึ งวิ ธี ก ารขนส งสิ น ค าในหนั งสื อ Code of Safe
Practice for Cargo Stowage and Securing
ความรูทั่ วไปเกี่ยวกั บ เรือ บรรทุ กสิ น คาเหลวและการปฏิบั ติ งานบรรทุ กขนถ ายดูแ ลสิ นค าเหลว
การบรรทุกสินคาอันตราย (handling of dangerous goods)
ความรูในกฎระเบียบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบรรทุกสินคาอันตราย รวมถึง International
Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) และ Code of Safe Practice for Solid Bulk
Cargoes (BC Code)
การบรรทุ ก สิ น ค า อั น ตราย (dangerous, hazardous and harmful cargoes) ข อ ควรระวั ง
ระหวางการบรรทุกขนถายและระหวางเรือเดินทาง
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ชื่อวิชา
หัวขอความรูความสามารถ
การตอเรือ ตอเรือและการทรงตัวของเรือ (Ship Construction and Stability)
และการทรง
ความเขาใจหลัก พื้ นฐานโครงสรางของเรือ ความแข็งแรงของเรือและคลื่น ในทะเล ทฤษฎี และ
ตัวของเรือ องคประกอบที่เกี่ยวของกับทริมและการทรงตัวของเรือ มาตรการที่จําเปนในการรักษาทริมและการทรงตัว
ของเรือ
ความรูในผลกระทบเกิดขึ้นกับความเข็งแรง ทริมและการทรงตัวของเรือเมื่อเกิดเหตุเรือรั่วน้ําเขา
หองหรือระวาง และมาตรการปองกันแกไขที่ตองทําเมื่อเกิดเหตุ
ความรูเกี่ยวกับ IMO recommendations concerning ship stability
กฎหมาย กฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบและอนุสัญญาทางทะเลระหวางประเทศเกี่ยวกับเรือและคนประจําเรือ
และการ (Maritime Legislation)
บริหารงาน
ความรูเกี่ย วกั บ กฎหมายทางทะเลซึ่ งได แก อนุ สัญ ญาทางทะเลระหวางประเทศ และขอตกลง
เรือ
ระหวางประเทศตาง ๆ กฎหมายขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของประเทศไทยเกี่ยวกับเรือ ผูโดยสารคน
ประจําเรือและสินคา เพื่อรักษาความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเลและการปองกันและรักษาสภาพแวดลอม
อันประกอบดวย
1. ประกาศนียบัตรและใบสําคัญรับรองตางๆของเรือที่จะตองมีไวบนเรือ การปฏิบัติเพื่อการออก
ประกาศนียบัตรหรือใบสําคัญรับรองตลอดจนอายุ
2. ทําหนาที่รับผิดชอบตาม the International Convention on Load Lines
3. ทําหนาที่รับผิดชอบตาม the International Convention for the Safety of Life at Sea
4. ทําหนาที่รับผิดชอบตาม the International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships
5. ขอตกลงเกี่ยวกับสุขภาพของคนประจําเรือและกฎขอบังคับสากลเกี่ยวกับสุขภาพ
6. หนาที่ความรับผิดชอบตามกฎขอบังคับสากลที่เกี่ยวกับความปลอดภั ยของเรือ ผูโดยสารคน
ประจําเรือและสินคา
7. วิธีการและเครื่องมือสําหรับการปองกันมลพิษจากเรือ
8. กฎหมายขอบังคับและระเบียบตางๆของประเทศไทยเกี่ยวกับเรือ ผูโดยสาร คนประจําเรือและ
สินคา
การบริหารงานในเรือ (Shipboard Management)
ความรูเกี่ยวกับการบริหารและจัดการงานบุคคลและการฝกอบรมในเรือ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎของบังคับ ระเบียบ ตลอดจนอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
คนประจําเรือ
ความรูความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานในเรือใหเปนไปตามกฎหมาย กฎขอบังคับ
และระเบี ย บของประเทศไทยและของเมือ งท าต างประเทศ อนุ สั ญ ญาระหวางประเทศและข อตกลง
ระหวางประเทศ ในเรื่องตางๆ ดังกลาวขางตน
ความรูพื้นฐานในงานเอกสารตามกฎหมายเกี่ยวกับเรือ คนประจําเรือและการคาทางเรือ
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หัวขอความรูความสามารถ
ระบบความ การรักษาระบบความปลอดภัยและการฝกซอมในเรือ (Safety System and Drills)
ปลอดภัยใน
ความรูเกี่ย วกั บกฎขอ บังคับ สําหรับอุ ปกรณ ชวยชีวิต (life–saving appliances) ตามอนุสั ญ ญา
เรือ
SOLAS
การจัดการฝกซอมการดับไฟและสละเรือใหญ
การบํารุงรักษาอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณดับไฟและระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่น ๆ
ขอปฏิบัติสําหรับการปองกันและการรักษาความปลอดภัยคนประจําเรือในเหตุฉุกเฉิน
ขอปฏิบัติสําหรับการปองกันควบคุมความเสียหายและขอความชวยเหลือจากเรืออื่นเมื่อเกิดเหตุ
ไฟไหม ระเบิด เรือชนกันและเรือเกยตื้น
แผนฉุกเฉินและการใชอุปกรณความปลอดภัย (Contingency Plans and Safety Equipment)
การเตรียมแผนฉุกเฉินสําหรับปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ ในเรือ
โครงสรางตัวเรือและการความคุมความเสียหาย
วิธีการและเครื่องมือสําหรับปองกันไฟ ตรวจสอบไฟไหมและการดับไฟ
ประโยชนและการใชอุปกรณชวยชีวิต
การรักษาพยาบาลในเรือ (Medical Care on Board)
ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการใชคูมือดังนี้
1. International Medical Guide for Ships
2. Medical Section of the International Code of Signals
3. Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods
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หัวขอความรูความสามารถ
เดินเรือพื้นโลก (Terrestrial Navigation)
ขอมูลจากแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ (Navigational charts and publications)
หลักการพื้นฐาน ความเปนมา วิธีใช ความจํา เขาใจความหมาย การแกไขเพิ่มเติม แผนที่เดินเรือ
และบรรณสารการเดินเรือและการหาขอมูลจากแหลงอื่น
วางแผนและขีดเข็มเดินเรือและเตรียมการเดินเรือ วางแผนเตรียมการรวมทั้งอุปกรณ เครื่องมือ
การขีดเข็ม การวัดและคํานวณเข็ม ระยะทางเวลา การปฏิบัติการเดินเรือและการตรวจสอบเดินเรือชายฝง
(coastal navigation)
การแบริ่งและการวัดมุมแนวนอนมุมสูง การแกอัตราผิดเข็มทิ ศ การหาตําบลที่เรือจากที่ หมาย
ชายฝงดวยวิธีการตาง ๆ ทุนเครื่องหมายการเดินเรือ การเดินเรือบริเวณชายฝงและทาเรือ การเดินเรือ
และกระแสน้ํา

วิชาที่ 2

เดินเรือ 2

เดินเรือดาราศาสตร (Celestial Navigation)
ความรูพื้นฐานทางเดินเรือดาราศาสตร การใชและปรับแตงเครื่องวัดมุมสูงและหาอัตราผิดการวัด
วัตถุทองฟาและหาตําบลที่เรือ
เข็มทิศและเครื่องชวยการเดินเรือ (Compasses and Navigation Equipment)
เข็มทิศไยโรและแมเหล็ก (Compasses – gyro and magnetic)
หลักการทํางานของเข็มทิศไยโรและเข็มทิศแมเหล็ก การใชงานและปรับแตงเข็มทิศไยโรและเข็มทิศ
แมเหล็ ก การหาอัต ราผิด เข็ มทิ ศ ดวยวิธีแบริ่งที่ห มายชายฝงและวิธีดาราศาสตรแ ละการแกอั ตราผิ ด
การบํารุงรักษาเข็มทิศไยโรและเข็มทิศแมเหล็ก
เครื่องมือเดินเรืออิเลคโทรนิคส (Electronic systems of position fixing and navigation)
ความรูพื้นฐานการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ ระบบการทํางานและการทดสอบสภาพเครื่องตามคูมือ
ประจําเครื่อง การใชสําหรับการหาตําบลที่เรือและแกอัตราผิด
เครื่องวัดความลึกของน้ํา (Echo sounders)
ระบบการวัดความลึ กของน้ํ า การใช งานและการปรับ แต งเครื่องวัดความลึ กของน้ํา การหาค า
ความลึกน้ํา การบํารุงรักษาเครื่อง
ระบบเครื่องถือทาย (Steering control system)
หลักการทํางานระบบเครื่องถือทาย ขั้นตอนการใชเครื่อง การเปลี่ยนวิธีบังคับควบคุมดวยมือและ
อัตโนมัติ การปรับแตงการตอบสนองอาการ และการเลือกใชวิธีที่เหมาะสม

ภาคผนวก ก.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

วิชาที่ 3

วิชาที่ 4

ชื่อวิชา

หัวขอความรูความสามารถ
การใชเรดารและเครื่องคํานวณเปาสําหรับการเดินเรือ (Use of radar and ARPA for navigation)
ความรู พื้ น ฐานและหลั ก การทํ างานของเรดารแ ละเครื่ อ งคํ า นวณเป า (ARPA) การใช งานและ
การปรับแตงปุมตาง ๆ อยางถูกตอง การใชเรดารในการหาตําบลที่เรือ การพลอตเปาบนจอเรดารและ
หาข อ มู ล เรื อ เป า สํ า หรั บ การหลบหลี ก เรื อ ตรวจหาเรื อ เป า ที่ มี ค วามเสี่ ย งภั ย ต อ การโดนกั น และ
ความเปลี่ ย นแปลงในเข็ ม และความเร็ ว ของเรื อ การใช Parallel index ในการเดิ น เรื อ การแปล
ความหมายขอมูล การใชขอมูล ขีดความสามารถ ความถูกตองแมนยํา ขอจํากัดและความผิดพลาดของ
เรดารและเครื่องคํานวณเปา เรดารและการนําเรือหลบหลีกเรืออยางปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ปองกันเรือ
โดนกันฯ มีการควบคุมสั่งการหลบหลีกเรือและการสื่อสารที่ชัดเจนถูกตองเขาใจตรงกัน
การเขายาม การเขายามในเรือ (Watchkeeping)
ในเรือ
การปฏิบัติหนาที่นายยามเดินเรือ การรับยามและสงมอบหนาที่ตามวิธีการและขั้นตอน
การปฏิบัติการหลบหลีกเรืออยางถูกตองปลอดภั ย การใชโคมไฟสัญ ญาณ ทุนเครื่องหมายและ
สัญญาณเสียง ตาม พ.ร.บ.ปองกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และอนุสัญญาฯCOLREG 1972
การตรวจสอบสภาพการจราจรและสภาพแวดลอม การจดบันทึกการสั่งการและการกระทําการ
ควบคุมการเดินเรือ การกําหนดผูรับผิดชอบในการเดินเรือใหแนนอนชัดเจนตลอดเวลา
อุตุนิยมวิทยา (Meteorology)
ความรู พื้ น ฐานของบรรยากาศ ระบบลมและมวลอากาศ ความกดอากาศ แนวปะทะอากาศ
และพายุ การตรวจสภาพอากาศและวัดดวยเครื่องมือตรวจอากาศตางๆ ขั้นตอนการรายงานสภาพอากาศ
และการจดบันทึกขอมูล การแปลความหมายขอมูลสภาพอากาศ การพยากรณและขาวอากาศ
การบังคับเรือใหญ (Ship Maneuvering)
การควบคุมเรือดวยเครื่องจักร หางเสือและระบบขับเคลื่อนอื่น ลักษณะของเรือและการบังคับวงหัน
และระยะหยุดเรือในสภาพเรือตาง ๆ ผลกระทบจากกระแสน้ํา กระแสลม บริเวณที่ตื้น การจอดเรือ
เทียบทา ผูกทุนและทิ้งสมอ การปรับเปลี่ยนเข็มและความเร็วเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ การนําเรือ
ชวยคนตกน้ํา
การสื่อสารในเรือ (Marine Communications)
การใช ภ าษาอั ง กฤษ , ศั พ ท แ ละวลี ท างเรื อ (Use of English language and Standard Marine
Navigation Vocabulary)
การอานขอมูลแผนที่และบรรณสารการเดินเรือและขอมูลขาวสารขอมูลเรือและความปลอดภัย
ของเรือ การเขียนเนื้อเรื่องขอความภาษาอังกฤษ การสื่อสารพูดและฟงภาษาอังกฤษ
การรับ-สงสัญญาณมอรส (Transmit and receive information by visual signaling)
การรั บ และส ง สั ญ ญาณรหั ส มอรส ด ว ยโคมไฟ 6 ต อ นาที การใช the International Code of
Signals
การ
การปฏิบัติงานสินคา (Cargo Operations)
ปฏิบัติการ
ประเภทของสิ นค าและการบรรทุ กขนถายสิน คา การดูแลการบรรทุก สิน คาให เป น ไปตามแผน
สินคา
การจัดระวางสินค าและกฎระเบี ยบเกี่ย วกับ ความปลอดภั ย วิธีการใชอุ ปกรณ เครื่องมือและข อจํากั ด
ในการจัดวางสินคา การผูก-ยึดสินคา ผลของการบรรทุกขนถายสินคากับความปลอดภัยและการทรงตัว
ของเรื อ การขนถ า ยสิ น ค า อั น ตราย-กฎระเบี ย บวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ แ ละมาตรการความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

ภาคผนวก ก.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา
วิชาที่ 5

ชื่อวิชา
ตอเรือและ
การทรงตัว
ของเรือ

วิชาที่ 6

กฎหมาย กฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบและอนุสัญญาทางทะเลระหวางประเทศเกี่ยวกับเรือและคนประจําเรือ
เกี่ยวกับเรือ (Maritime Legislation)
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของกรมเจาทา เกี่ยวกับเรือและคนประจําเรือ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรือและคนประจําเรือและการปองกันและรักษาสภาพแวดลอม
ความรูพื้นฐานในอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับคนประจําเรือ ความปลอดภัย แหง
ชีวิตในทะเลและการปองกันและรักษาสภาพแวดลอมเชน SOLAS, MARPOL, STCW, ILO, Port State
Control เปนตน ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานฝายเดินเรือและพนักงานวิทยุ
ความ
ความปลอดภัยในเรือ (Safety on Board and Safety of Life at Sea)
ปลอดภัยใน การปองกันและการดับไฟ (Fire prevention and fire - fighting)
เรือ
การจําแนกประเภทของไฟและการปองกันเพลิงไหม การดับไฟเบื้องตนตามขั้นตอนโดยทันทีและ
แผนการจั ด การสถานการณ ฉุ ก เฉิ น การอพยพคน การใช emergency shutdown และการจํ า กั ด
การลุ ก ลามของไฟอย า งเหมาะสมและรวดเร็ ว ขั้ น ตอนของการรายงานเหตุ ไ ฟไหม การจั ด ลํ า ดั บ
ความสํ า คั ญ ตามความร า ยแรงของเหตุ ก ารณ ขนาดระดั บ และระยะเวลา ความคุ น เคยกั บ ระบบ
การดับเพลิงในเรือและการฝกซอม
เรือชวยชีวิตและการดํารงชีพในทะเล (Life-saving)
การประจํ า สถานี ส ละเรื อ ใหญ แ ละการฝ ก ซ อ มการยกหย อ นเรื อ ช ว ยชี วิ ต และเรื อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยอยางปลอดภัยและรวดเร็ว การใชอุปกรณเครื่องมือประจําเรือชวยชีวิต อุปกรณ และวิทยุ
สื่อสาร การสงสัญญาณขอความชวยเหลือและการดํารงชีพในทะเลอยางถูกตอง
การปฐมพยาบาลในเรือ (Medical aid)
การทํ า การรัก ษาพยาบาลผู ป ว ยหรือ ผู บ าดเจ็ บ ในเรื อ โดยใช คู มื อ การปฐมพยาบาลในเรื อ และ
การใหคําแนะนําของแพทยทางวิทยุ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวยกอนสงไปรับการรักษาโดยแพทย
การปองกันมลพิษในเรือและเหตุฉุกเฉินทางทะเล (Prevention of Pollution and Emergencies)
การปองกันมลพิษทางเรือ (Prevention of pollution)
ปฏิบัติการตามวิธีการและขั้นตอนการปองกันการเกิดมลพิษทางทะเลตามอนุสัญญาฯ MARPOL
การขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากเรือและการใชเครื่องมือการขจัดมลพิษตาง ๆ ในเรือการจัดการในเหตุฉุกเฉิน
(respond to emergencies)
ลัก ษณะตาง ๆ ของสถานการณ ฉุ ก เฉิน และการป อ งกั น และรักษาความปลอดภั ยแก ผูโดยสาร
การดําเนินการเบื้องตนเมื่อเกิดเหตุเรือชนกันหรือเกยตื้น รวมทั้งการประเมินความเสียหายและควบคุม
ความเสียหายตามแผนฉุกเฉิน การจัดการในสถานการณฉุกเฉินอยางเหมาะสมตามลําดับความจําเปน
การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล การจัดการเมื่อรับสัญญาณอับจนในทะเล (respond to distress
signal at sea)

วิชาที่ 7

หัวขอความรูความสามารถ
ตอเรือและการทรงตัวของเรือ (Ship Construction and Stability)
ความคุนเคยกับชื่อเรียกสวนตาง ๆ ในเรือ แบบแปลนเรือและลักษณะโครงสรางหลักของเรือ การใช
ขอมู ลเรือและการคํ านวณเกี่ยวกั บการทรงตั ว ทริมเรือและความแข็งแรงและความทนทะเลของเรือ
การผนึกน้ําของสวนตาง ๆ ในเรือ และการรักษากําลังลอยของเรือเมื่อเกิดน้ํารั่วเขาในเรือ

ภาคผนวก ก.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา

หัวขอความรูความสามารถ
สัญญาณอับจนและสัญญาณฉุกเฉินอับจนในทะเล (Respond to distress signal at sea)
สัญญาณอับจนและสัญญาณฉุกเฉินตาง ๆ การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ขอปฏิบัติและคําสั่งความรู
ในเรื่อง IMO Merchant ship Search and Rescue Manual (MERSAR)

3.หลักสูตรลูกเรือชํานาญงานฝายเดินเรือ

รายวิชา
วิชาที่ 1

ชื่อวิชา
การเขายาม
เรือเดิน

หัวขอความรูความสามารถ
1. มีความสามารถในการเขาใจคําสั่ง และสื่อสารกับนายยามเกี่ยวกับหนาที่การเขายามที่สอดคลองกัน
2. วิธีการเปลีย่ นยามและการสงมอบยาม
3. ขอมูลที่จําเปนเพื่อความปลอดภัยในการเขายาม

การเทียบทา 1. ความรูเกี่ยวกับการประจําสถานีเขา และออกจากเทียบเรือ และขั้นตอนที่เกี่ยวของ
การทิ้งสมอ 2. ความรูวิธีการและคําสั่งในการเทียบเรือกับทุน
และการผูกทุน
การจัด และ 1. ความรูของวิธีการใชเครื่องมือสินคาอยางปลอดภัย การเก็บรักษาและการรักษาความปลอดภัย
การจัดเก็บ
ของสินคา และการจัดเก็บ อันตรายของวัตถุอันตราย และของเหลวอันตราย
สินคาในเรือ 2. ความรูเ บื้องตนของขอควรระวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดชนิดของสินคา และการจําแนก
ตาม IMDG
การปฏิบัติการ
ใชเครื่องมือ
และอุปกรณ
การขนถาย
สินคา
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

1. ความรูเกี่ยวกับอุปกรณบนดาดฟา
2. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการหยอน และเก็บกระดานชุลี การหยอน และเก็บบันไดนํารอง รอก
อุปกรณปองกันหนู และบันได ทักษะการแทงเชือก รวมทั้งการผูกเงือ่ นตางๆ
3. การใชเครื่องมือบนดาดฟา และเครื่องมือสินคา และอุปกรณ
4. การชักธงครึ่งเสาและเต็มเสา และความหมายของธง หมูประมวลตัวเดียว (เอ,บี, เอช, โอ, พี, คิว)
1. ความรูของการปฏิบตั ิงานดวยความปลอดภัย และอุปกรณ ปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล

ภาคผนวก ก.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา
ขอควรระวัง
และการ
นําไปสูการ
ปองกัน
มลภาวะของ
สิ่งแวดลอม
ทางทะเล
ปฏิบัติการเรือ
ชวยชีวิตและ
เรือกูภัย

หัวขอความรูความสามารถ
1. ความรูเกี่ยวกับขอควรระวัง การดําเนินการเพื่อปองกัน มลภาวะและสิ่งแวดลอมทางทะเล
2. ความรูเกี่ยวกับการใช และการปฏิบัติการอุปกรณปองกัน มลภาวะ
3. ความรูเกี่ยวกับการไดรับอนุญาต วิธีการกําจัดสารมลพิษทางทะเล

1. ความรู เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก ารเรื อ ช ว ยชี วิ ต และเรื อ กู ภั ย อุ ป กรณ ป ล อ ยเรื อ การดํ า เนิ น การ
รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ
2. ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการดํารงชีพในทะเล

การดูแลรักษา 1. การใชสี การหลอลื่น การทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ
ซอมบํารุงเรือ 2. ความเขาใจ การดําเนินการซอมบํารุงประจําวัน และขั้นตอนการซอมบํารุง
3. ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมพื้นที่ผิว
4. ความเขาใจแนวทางดานความปลอดภัยและคําแนะนําตาง ๆ
5. ความรูเกี่ยวกับการกําจัดความปลอดภัยของวัสดุเหลือใช
6. ความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชเครื่องมือ และการบํารุงรักษา

4.หลักสูตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

4. หลักสูตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล
รายวิชา
วิชาที่ 1

ชื่อวิชา
การเขายาม
สะพาน
เดินเรือ

หัวขอความรูความสามารถ

1. การถือทาย
2. การเขายามสะพานเดินเรือ
3. ความรูเกี่ยวกับเรือและความปลอดภัย

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒

1.หลักสูตรตนกลและรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต หรือมากกวา
หลักสูตรตนกลและรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต หรือมากกวา
การสอบและประเมินความรูความสามารถสําหรับ
ประกาศนียบัตรตนกลและรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต หรือมากกวา
รายวิชา
วิชาที่ 1

วิชาที่ 2

ชื่อวิชา

Thermodynamic &
Heat Transmission

Mechanic &
Hydromechanics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หัวขอความรูความสามารถ
Steady–Flow Energy Equation
First and second Law of Thermodynamic
Vapours
Behavior of Gas’s
Thermal Efficiency
Steam Plant
Nozzles
Engine Trial Data
Refrigeration
Heat Transfer
Air Compressors
Friction
Inertia
Circular Motion
Periodic Motion

• Dynamics of Rotation

วิชาที่ 3

Operating Principle
of Ship Power

วิชาที่ 4

Properties of Fuels
and Lubricants &
Technology

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Work and Energy
Impulse and Momentum
Hydrostatics
Operating Principles of Ship Power
Diesel Engine Performance
Refrigeration and Air Conditioning
Carriage of Refrigerated Cargo
Air Conditioning and Ventilation
Production of Oils from Crude Oils
Physical and Chemical Properties of Oils
Combustion
Combustion Equipment
Oil Purification

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา

วิชาที่ 5

Naval Architecture
and Ship
Construction

วิชาที่ 6

Maintenance and
Repair

วิชาที่ 7

Marine Electro
Technology

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หัวขอความรูความสามารถ
Lubricating Oils
Lubrication
Lubrication Problems and Testing
Greases
Movement of the Centre of Gravity
Flotation
Transverse Statical Stability
Effect of Liquid on Stability
Correcting an Angle of Loll
TPC and Displacement Curves
Form Coefficients
Area and Volumes of Ship Shapes
KB, BM and Metacentric Diagrams
Moments of Statical Stability
Trim
Dry–Docking and Grounding
Damage Control
Ship Motion
Vibrations on Ships
Rudders
Resistance, Powering and Fuel Consumption
Propulsion and Propellers
Ship Structures
Engine Components
Engine Lubrications
Fuel Injection
Scavenging and Supercharging
Starting and Reversing
Cooling System
Diesel Engine Control
Compressed Air
Multi–Engine Propulsion Arrangements
Application of Ohm’s and Kirchhoff’s laws
Electromagnetism
Control Theory

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา

วิชาที่ 8

Controlling the
Operations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หัวขอความรูความสามารถ
Power–Factor Improvement
A.C. Generators
A.C. Switchgear
Generator Protection
Single and Parallel Operation of Generator
Transformers
Distribution
Circuit Protection
D.C, and A.C. Motors
Motor Control and Protection
Cell and Batteries
Monitor and control compliance with legislative requirements and
measures to ensure safety of Life at Sea and the protection of the
marine environment
Maintain safety and security of the ship’s crew and passengers and the
operational condition of life- saving and other safety systems
Organize and manage the crew
Organize and manage the provisions of medical care on board

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒

2.หลักสูตรนายประจําเรือฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต หรือ
หลักสูตรนายประจําเรือฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต หรือมากกวา
การสอบและประเมินความรูความสามารถสําหรับ
ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต หรือมากกวา
รายวิชา
วิชาที่ 1

ชื่อวิชา
Use Appropriate
Tools for Fabrication
and Repair on Ships

วิชาที่ 2

Use All Hand Tools
and Measuring
Equipment on Ships
Maintain a Safe
Engineering Watch
and Use of English
Operate Main and
Auxiliary and
Pumping Systems

วิชาที่ 3
วิชาที่ 4

วิชาที่ 5
วิชาที่ 6

วิชาที่ 7

Maintenance of
Marine System
Repair of Marine
Systems

Marine Electro
Technology,
Electronics and
Electrical Equipment

•
•
•
•
•
•

หัวขอความรูความสามารถ
Materials for Construction and Repair
Processes for Fabrication
Fabrication and Repair
Safe Working Practices
Use Hand and Power Tools
Marine Engineering Drawing and Design

• Principles to Be Observed in Keeping and Engineering Watch
• Safety and Emergency Procedures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marine Plant Operation
Marine Refrigeration
Air Compressors
Steering Gear Principles
Hydraulic Power–operated Rudder System
Preparation for Work on Machinery
General Maintenance Procedure
Examination for Wear and Deterioration
Lubrication System
Condition of Bearing
General Measurement of Processes
Cables
Alternating Current
Alternators
D.C. Generators
Maintenance of Generators and Circuit Breakers
A.C. Motors
D.C. Motors
Maintenance of Motors and Starters

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา

วิชาที่ 8

Controlling the
Operation of Ship
and Care for the
Persons on Board

•
•
•
•
•
•
•
•

หัวขอความรูความสามารถ
Impedance and Inductance
Lighting Fault Protection
Ensure Compliance with Pollution Prevention Requirement
Maintain the Seaworthiness of the Ship
Prevent, Control and Fight Tire on Board
Operate Life–saving Appliances
Apply Medical First Aid on Board Ship
Monitor Compliance with Legislative Requirements

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒

3.หลักสูตรลูกเรือชํานาญงานฝายชางกล
หลักสูตรลูกเรือชํานาญงานฝายชางกล
รายวิชา
วิชาที่ 1

ชื่อวิชา
การเขายามฝายชางกล
(Contribute to a safe
engineering Watch)

1.
2.
3.

หัวขอความรูความสามารถ
มีความสามารถในการเขาใจคําสั่ง และสื่อสารกับนายยามเกี่ยวกับหนาที่การเขายาม
ที่ ส อดคล อ งกั น (Ability to understand orders and to communicate with the
officer of the watch on matters relevant to watchkeeping duties)
วิธีการเปลี่ยนยาม และการสงมอบยาม (Procedures for the relief, maintenance
and handover of a watch)
ขอมูลที่จําเปนเพื่อความปลอดภัยในการเขายาม (Information required to maintain
a safe watch)
การทํางานของเครื่องจักรใหญ และเครื่องจักรชวย (Basic knowledge of the function
and operation of main propulsion and auxiliary machinery)
การควบคุมแรงดัน อุณหภูมิ และระดับของเครื่องจักรใหญและเครื่องจักรชวย (Basic
understanding of main propulsion and auxiliary machinery control pressures,
temperatures and levels)

การตรวจสอบและ
1.
ควบคุมการเขายามใน
หองเครื่อง
2.
(Contribute to the
monitoring and
controlling of an
engine-room watch)
น้ํามันเชื้อเพลิง และการ 1. น้ํามันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติการสูบยายน้ํามัน (Knowledge of the function and
operation of fuel system and oil transfer operations, including)
สูบน้ํามัน
1.1. การเตรียมการรับน้ํามัน และการสูบยายน้ํามัน (Preparations for fueling and
(Contribute to fueling
transfer operations)
and oil transfer
1.2. ขั้ น ตอนการต อ และถอดท อ รั บ น้ํ า มั น และท อ สู บ ย า ยน้ํ า มั น (Procedures for
operations)
connecting and disconnecting fueling and transfer hoses)
1.3. วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหวางการรับน้ํามัน หรือสูบยายน้ํามัน
( Procedures relating to incidents that may arise during fueling or
transferring operation)
1.4. การรักษาความปลอดภัยจากการรับน้ํามัน และสูบยายน้ํามัน (Securing from
fueling and transfer operations)
1.5. การวั ด ที่ ถู ก ต อ ง และการรายงานระดั บของน้ํ า มั น ในถั ง (Ability to correctly
measure and report tank levels)
ปฏิบัติการน้ําทองเรือ
1. การดู แ ลและปฏิ บั ติ ก ารระบบน้ํ า ท อ งเรื อ และน้ํ า อั บ เฉา (Knowledge of the safe
และน้ําอับเฉา
function, operation and maintenance of the bilge and ballast systems,
(Contribute to bilge
including)
and ballast
1.1. การรายงานเหตุการณที่เกี่ยวของกับการสูบยายน้ํามัน (Reporting incidents
operations)
associated with transfer operations)
1.2. การวั ด ที่ ถู ก ต อ ง และการรายงานระดั บ ของน้ํ า ในถั ง (Ability to correctly
measure and report tank levels)

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการ
เครื่องจักรและอุปกรณ
(Contribute to the
Operation of
Equipment and
Machinery)

หัวขอความรูความสามารถ
1. การปฏิบัติอุปกรณที่ปลอดภัย (Safe Operation of Equipment)
1.1.1. วาลวและปม (Valves and Pumps)
1.1.2. รอก และอุปกรณการยก (Chain Blocks and Crane)
1.1.3. ประตูผนึกน้ํา และอุปกรณที่เกี่ยวของ (Hatches, Watertight Doors Ports
and Related Equipment)
2. การใชและเขาใจพื้นฐานของเครน กวาน รอก และการใหสัญญาณ (Ability to Use and
Understand Basic Crane, Winch and Hoist Signals)
การใชอุปกรณไฟฟา
1. การใช แ ละปฏิ บั ติ ก ารอุ ป กรณ ไ ฟฟ า อย า งปลอดภั ย (Safe Use and Operation of
อยางปลอดภัย
Electrical Equipment)
(Safe Use of
1.1. การปองกันความปลอดภัยกอนเริมทํางาน หรือซอมบํารุง (Safety Precautions
Electrical Equipment)
Before Commencing Work or Repair)
1.2. วิธีการแยก (Isolation Procedures)
1.3. ขั้นตอนปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Procedures)
1.4. แรงดันไฟฟาที่แตกตางกันบนเรือ (Different Voltages on Board)
2. การถูกไฟฟาดูด และขอระวังปองกันที่จะสังเกตุการถูกไฟฟาดูด (Knowledge of the
Causes of Electric Shock and Precautions to Be Observed to Prevent Shock)
การดูแลรักษา และซอม 1. การใชสี การหลอลื่น การทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ (Ability to Use Painting,
บํารุง
Lubrication and Cleaning Materials and Equipment)
(Contribute to
2. ความเขาใจ และการดําเนินการซอมบํารุงประจําวัน และขั้นตอนการซอมบํารุง (Ability
Shipboard
to Understand and Execute Routine Maintenance and Repair Procedures)
Maintenance and
3. ความรู เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค การเตรี ย มพื้ น ที่ ผิ ว (Knowledge of Surface Preparation
Repair)
Techniques)
4. ความรู เ กี่ ย วกั บ การกํ า จั ด ความปลอดภั ย ของวั ส ดุ เ หลื อ ใช (Knowledge of Safe
Disposal of Waste Materials)
5. ความเข า ใจแนวทางด า นความปลอดภั ย และคํ า แนะนํ า ต า ง ๆ (Understanding
Manufacturer’s Safety Guidelines and Shipboard Instructions)
6. ความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชเครื่องมือ และการบํารุงรักษา และเครื่องมือวัด
( Knowledge of the Application, Maintenance and Use of Hand and Power
Tools Measuring Instruments and Machine Tools)
7. ความรูเกี่ยวกับโลหะ (Knowledge of Metalwork)
การจัดการในสโตร
วิ ธี ก ารจั ด การ การเก็ บ รั ก ษา และการรั ก ษาความปลอดภั ย ของสโตร (Knowledge of
(Contribute to the
Procedures for Safe Handling, Stowage and Securing of Stores)
Handling of Stores)
ขอควรระวังและการ
1. ความรูเกี่ยวกับขอควรระวัง การดําเนินการเพื่อปองกันมลภาวะและสิ่งแวดลอมทางทะเล
นําไปสูการปองกัน
( Knowledge of the Precautions to Be Taken to Prevent Pollution of the
มลภาวะของ
Marine Environment)
สิ่งงแวดลอมทางทะเล 2. ความรูเกี่ยวกับการใช และการปฏิบัติการอุปกรณปองกันมลภาวะ (Knowledge of the
(Apply Precautions
Use and Operation of Anti-pollution Equipment)
and Contribute to

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา
หัวขอความรูความสามารถ
the Prevention of
3. ความรูเกี่ยวกับการไดรับอนุญาต วิธีการกําจัดสารมลพิษทางทะเล (Knowledge of the
Pollution of the
Approved Methods for Disposal of Marine Pollutants)
Marine Environment)
อาชีวอนามัยและความ 1. ความรูของการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย และอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวน
ปลอดภัย
บุคคล (Working Knowledge of Safe Working Practices and Personal Shipboard
(Apply Occupational
Safety) ประกอบดวย
1.1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับกระแสไฟฟา (Electrical Safety)
Health and Safety
1.2. การล็อกของประตู (Lockout/ Tag-out)
Procedures)
1.3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร (Mechanical Safety)
1.4. ระบบการอนุญาตใหทํางาน (Permit to Work Systems)
1.5. การทํางานบนที่สูง (Working Aloft)
1.6. การทํางานในที่อับอากาศ (Working in Enclosed Spaces)
1.7. เทคนิ ค การยก และวิ ธี ป อ งกั น การได รั บ บาดเจ็ บ (Lifting Techniques and
Methods of Preventing Back Injury)
1.8. ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สารเคมี และอั น ตรายทางชี ว วิ ท ยา (Chemical and
Biohazard Safety)
1.9. อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Safety Equipment)

4.หลักสูตรลูกเรือเขายามฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตตหรือมากกวา
หลักสูตรลูกเรือเขายามฝายชางกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตตหรือมากกวา
รายวิชา
วิชาที่ 1

ชื่อวิชา
การจักรกลเรือ
(Marine Engineering)

•
•
•
•

หัวขอความรูความสามารถ
ศัพททางชาง
การเขายามหองเครื่อง
หมอน้ําชวย
การปฏิบัตเิ มื่อมีเหตุฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒

5. หลักสูตรนายชางอิเลคทรอเทคนิคอล
หลักสูตรนายชางอิเลคทรอเทคนิคอล
รายวิชา
วิชาที่ 1

ชื่อวิชา
Electrical,
electronic and
control engineering

หัวขอความรูความสามารถ
1. การตรวจสอบการทํ า งานของระบบไฟฟ า อิ เ ลคทรอนิ ก ส และระบบการควบคุ ม
(Monitor the operation of electrical, electronic and control systems)
1.1. เขาใจพื้นฐานของการปฏิบัติการระบบเครื่องจักรกล (Basic understanding of
the operation of mechanical engineering systems, including)
1.1.1. กระบวนการการขับเคลื่อนของเครื่องจักรใหญ (Prime movers, including
main propulsion plant)
1.1.2. เครื่องจักรชวยในหองเครื่อง (Engine room auxiliary machineries)
1.1.3. ระบบเครื่องหางเสือ (Steering systems)
1.1.4. ระบบการจัดการสินคา (Cargo-handling systems)
1.1.5. เครื่องจักรบนดาดฟา (Deck machineries)
1.1.6. ระบบโรงแรม (Hotel systems)
1.2. ความรู พื้ น ฐานของระบบส ง ถ า ยความรอ น กลศาสตร และกลศาสตรข องไหล
( Basic knowledge of heat transmission, mechanics and
hydromechanics)
1.3. อิ เ ลคทรอเทคโนโลยี และทฤษฎี ข องเครื่ อ งไฟฟ า (Electro-technology and
electrical machines theory)
1.4. ความรูพื้นฐานของอิเลคทรอนิกส และอิเลคทรอนิกสไฟฟา (Fundamentals of
electronics and power electronics)
1.5. ตูจายพลังงานไฟฟา และอุปกรณไฟฟา (Electrical power distribution boards
and electrical equipment)
1.6. พื้ น ฐานของระบบการควบคุ ม อั ต โนมั ติ และเทคโนโลยี (Fundamentals of
automation, automatic control systems and technology)
1.7. เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตือ น และระบบการตรวจสอบ (Instrumentation, alarm
and monitoring systems)
1.8. แรงขับกระแสไฟฟา (Electrical drives)
1.9. เทคโนโลยีของวัสดุไฟฟา (Technology of electrical materials)
1.10. ระบบการควบคุ ม อิ เ ลคทรอไฮดรอลิ ก ส และอิ เ ลคทรอนิ ว แมติ ก ส (Electrohydraulic and electro-pneumatic control systems)
1.11. อันตรายและขอควรระวังในการปฏิบัติการของระบบไฟฟาสูงเกิน 1,000 โวลท
( Appreciation of the hazards and precautions required for the
operation of power systems above 1,000 volts)

ภาคผนวก ข.
ทายประกาศคณะกรรมการกํากับการสอบฯ ที่ ๑ /๒๕๖๒
รายวิชา

ชื่อวิชา

2.

3.

4.

5.

6.
7.
Maintenance and
repair

1.

หัวขอความรูความสามารถ
การตรวจสอบระบบการควบคุ ม อั ต โนมั ติ ข องการขั บ เคลื่ อ น และเครื่ อ งจั ก รช ว ย
( Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and
auxiliary machinery)
2.1. การเตรียมการของระบบควบคุมของการปฏิบัติการขับเคลื่อน และเครื่องจักรชวย
( Preparation of control systems of propulsion and auxiliary machinery
for operation)
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า และระบบการจ า ยไฟ (Operate generators and distribution
systems)
3.1. การตอ การแชรและการเปลี่ยนการจายพลังงานไฟฟา (Coupling, load sharing
and changing over generators)
3.2. ข อ ต อ ระหว า งสวิ ต ท บ อร ด และแผงจ า ยไฟฟ า (Coupling and breaking
connection between switchboards and distribution panels)
การดู แ ลรัก ษาระบบไฟฟ าส วนที่ เกิ น 1,000 โวลท (Operate and maintain power
systems in excess of 1,000 volts)
4.1. เทคโนโลยีไฟฟาแรงดันสูง (High-voltage technology)
4.2. ขั้นตอนและขอควรระวังความปลอดภัย (Safety precautions and procedures)
4.3. การขั บ เคลื่ อ นไฟฟ า ของเรื อ มอเตอร ไ ฟฟ า และระบบควบคุ ม (Electrical
propulsion of the ships, electrical motors and control systems)
4.4. การปฏิบัติการที่ปลอดภัย และการบํารุงรักษาระบบไฟฟาแรงดันสูงเทคนิคพิเศษ
ของระบบไฟฟาแรงดันสูง และอันตรายจากการปฏิบัติแรงดันไฟฟาเกิน 1,000
โ ว ล ท ( Safe operation and maintenance of high-voltage systems,
including knowledge of the special technical type of high voltage
systems and the danger resulting from operational voltage of more
than 1,000 volts)
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร และเครือขายบนเรือ (Operate computers and computer
networks on ships)
5.1. คุณสมบัติการประมวลผลขอมูล (Main features of data processing)
5.2. การติดตั้งและการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรบนเรือ (Construction and use
of computer networks on ships)
5.3. ฐานข อ มู ล สะพานเดิ น เรื อ ห อ งเครื่ อ ง และการใช ค อมพิ ว เตอร ใ นเชิ ง พาณิ ช ย
(Bridge-based, engine-room-based and commercial computer use)
ภาษาอังกฤษทางเรือ (USE ENGLISH IN WRITTEN AND ORAL FORM)
ระบบการติดตอสื่อสารภายใน (Use internal communication system)
7.1. การดําเนินการระบบการติดตอสื่อสารภายในทั้งหมดบนเรือ (Operation of all
internal communication systems on board)
การดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา และอิเลคทรอนิกส (Maintenance and
repair of electrical and electronic equipment)
1.1. ความปลอดภัยตามขอกําหนดการทํา งานเกี่ยวกับระบบไฟฟา บนเรื อ การแยก
อุ ป กรณ ต ามข อ กํ า หนด ก อ นอนุ ญ าตให ทํ า งาน (Safety requirements for
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หัวขอความรูความสามารถ
working on shipboard electrical systems, Including the safe isolation of
electrical equipment required before personnel are permitted to work
on such equipment)
1.2. การดู แ ลรั ก ษาและซ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ ร ะบบไฟฟ า สวิ ต ช บ อร ด มอเตอร ไ ฟฟ า
เครื่องกําเนิดไฟฟา และระบบไฟฟากระแสตรง และ อุปกรณ (Maintenance and
repair of electrical system equipment, switchboards, electric motors,
generators and DC electrical systems and equipment)
1.3. การตรวจจับความผิดปกติของไฟฟ า ตําแหนงความผิดปกติ และแกไขปองกั น
ความเสี ย หาย (Detection of electric malfunction, location of faults and
measures to prevent damage)
1.4. ปฏิบัติการทดสอบไฟฟา และอุปกรณตรวจวัด (Construction and operation of
electrical testing and measuring equipment)
1.5. การทดสอบฟงกชันและประสิทธิภาพของอุปกรณตามคุณสมบัติ (Function and
performance tests of the following equipment and their configuration)
1.5.1.ระบบตรวจสอบ (Monitoring systems)
1.5.2.อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ (Automatic control devices)
1.6. การแปลความหมายตามไดอะแกรมของไฟฟ า และอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส (The
interpretation of electrical and simple electronic diagrams)
2. การดู แ ลรั ก ษาและซ อ มบํ า รุ ง ระบบอั ต โนมั ติ แ ละระบบควบคุ ม ของการขั บ เคลื่ อ น
เครื่องจักรใหญ และเครื่องจักรชวย (Maintenance and repair of automation and
control systems of main propulsion and auxiliary machinery)
2.1. การดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมของการขับเคลื่อน
เครื่องจักรใหญ และเครื่องจักรชวย (Maintenance and repair of automation
and control systems of main propulsion and auxiliary machinery)
3. การดู แ ลรั ก ษาและซ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ ส ะพานเดิ น เรื อ และระบบการสื่ อ สาร
( Maintenance and repair of bridge navigation equipment and ship
communication systems)
3.1. การดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณสะพานเดินเรือ (Maintenance and repair
bridge navigation equipment)
3.2. การดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบสื่อสารของเรือ (Maintenance and repair of
ship communication systems)
4. การดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบไฟฟา อิเลคทรอนิกส และระบบควบคุมของเครื่องจักร
บนดาดฟ า และอุ ป กรณ จั ด การสิ น ค า (Maintenance and repair of electrical,
electronic and control systems of deck machinery and cargo-handling
equipment)
4.1. การดู แ ลรั ก ษาและซ อ มบํ า รุ ง ระบบไฟฟ า อิ เ ลคทรอนิ ก ส และระบบควบคุ ม
ของเครื่องจักรบนดาดฟา (Maintenance and repair of electrical, electronic
and control systems of deck machinery)
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5.

Controlling the
operation of the
ship and care for
persons on board

1.

2.
3.
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4.2. การดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบไฟฟา อิเลคทรอนิกส และระบบควบคุมของ
อุ ป กรณ จั ด การสิ น ค า (Maintenance and repair of electrical, electronic
and control systems of cargo-handling equipment)
4.3. ระบบไฟฟ า และอิ เ ลคทรอนิ ก ส ปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ไ วไฟ (Electrical and
electronic systems operating in flammable areas)
4.4. ขั้ น ตอนความปลอดภั ย และระเบี ย บปฏิ บั ติ ฉุ ก เฉิ น (Safety and emergency
procedures)
การดูแลรักษาและซอมบํารุงของการควบคุม และระบบความปลอดภัยของอุป กรณ
โ ร ง แ ร ม ( Maintenance and repair of control and safety systems of hotel
equipment)
5.1. การดูแลรักษาและซอมบํารุงของการควบคุม และระบบความปลอดภัยของอุปกรณ
โรงแรม (Maintenance and repair of control and safety systems of hotel
equipment)
การปฏิบัติตามขอกําหนดของปองกันสิ่งแวดลอมทางทะเล (Ensure compliance with
pollution prevention requirements)
1.1. ข อ ควรระวั ง ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ป อ งกั น มลพิ ษ จากสิ่ ง แวดล อ มทางทะเล
(Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the
marine environment)
1.1.1. MARPOL 73/78
1.1.2. Conventions and legislations adopted by various countries
1.2. ขั้ น ตอนการป อ งกั น มลพิ ษ และอุ ป กรณ ท้ั ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ ง (Anti-pollution
procedures and all associated equipment)
1.2.1. Control of discharge of oil
1.2.2. Oil Record Book (Part I-Machinery Space Operations) and Part IICargo/Ballast Operations)
1.2.3. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) including
Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP) for Oil
and/or Noxious Liquid Substances and Vessel Response Plan (VRP)
1.2.4. Operating Procedures of anti-pollution equipment, sewage plant,
incinerator, Comminutor, ballast water treatment plant
1.2.5. Violating Organic Compound (VOC) Management Plan, Garbage
Management System, Anti-Fouling system, Ballast Water
Management and their discharge criteria
1.3. ความสําคัญของมาตรการเชิงรุกในการปองกันสิ่งแวดลอมทางทะเล (Importance
of proactive measures to protect the marine environment)
1.3.1. Proactive measures to protect the marine environment
Prevent, Control and Fight Fires Onboard
Operate Life-Saving Appliances
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4.
5.
6.
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Apply Medical First Aid Onboard Ship
Application of leadership and teamwork skills
หลั ก สู ต รพื้ น ฐานความปลอดภั ย (CONTRIBUTE TO THE SAFETY OF PERSONNEL
AND SHIP)
6.1. การดํารงชีพในทะเล (KNOWLEDGE OF PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES)
6.2. การปองกันและการดับไฟ (KNOWLEDGE OF FIRE PREVENTION AND ABILITY
TO FIGHT AND EXTINGUISH FIRES)
6.3. การปฐมพยาบาลเบื้องตน (KNOWLEDGE OF ELEMENTARY FIRST AID)
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบตอสังคม (KNOWLEDGE OF PERSONAL SAFETY
AND SOCIAL RESPONSIBILITIES)
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6. หลักสูตรลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล
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วิชาที่ 1

ชื่อวิชา
การใชอุปกรณไฟฟา
อยางปลอดภัย
(Safe use of
electrical equipment)

การตรวจสอบการ
ปฏิบัติการของระบบ
ไฟฟา และเครื่องจักร
(Contribute to
monitoring the
operation of
electrical systems
and machinery)

หัวขอความรูความสามารถ
1.1. การใชและปฏิบัติการอุปกรณไฟฟาอยางปลอดภัย (Safe use and operation of
electrical equipment, including)
1.1.1. การป อ งกั น ความปลอดภั ย ก อ นเริ ม ทํ า งาน หรื อ ซ อ มบํ า รุ ง (Safety
precautions before commencing work or repair)
1.1.2. วิธีการแยก (Isolation procedures)
1.1.3. ขั้นตอนปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency procedures)
1.1.4. แรงดันไฟฟาที่แตกตางกันบนเรือ (Different voltages on board)
1.2. การถูกไฟฟาดูด และขอระวังปองกันที่จะสังเกตุการถูกไฟฟาดูด (Knowledge of
the causes of electric shock and precautions to be observed to prevent
shock)
1. ปฏิ บั ติ ก ารระบบเครื่ อ งจั ก รกลพื้ น ฐาน (Basic knowledge of the operation of
mechanical engineering systems, including)
1.1. กระบวนการการขับเคลื่อนของเครื่องจักรใหญ (Prime movers, including main
propulsion plant)
1.2. เครื่องจักรชวยในหองเครื่อง (Engine room auxiliary machineries)
1.3. ระบบเครื่องหางเสือ (Steering systems)
1.4. ระบบการจัดการสินคา (Cargo-handling systems)
1.5. เครื่องจักรบนดาดฟา (Deck machineries)
1.6. ระบบโรงแรม (Hotel systems)
2. ความรูพื้นฐาน (Basic knowledge of)
2.1. อิ เ ลคทรอเทคโนโลยี และทฤษฎี ข องเครื่ อ งไฟฟ า (Electro-technology and
electrical machines theory)
2.2. ตูจายพลังงานไฟฟา และอุปกรณไฟฟา (Electrical power distribution boards
and electrical equipment)
2.3. พื้ น ฐานของระบบการควบคุ ม อั ต โนมั ติ และเทคโนโลยี (Fundamentals of
automation, automatic control systems and technology)
2.4. เครื่ อ งมื อ สั ญ ญาณเตือ น และระบบการตรวจสอบ (Instrumentation, alarm
and monitoring systems)
2.5. แรงขับกระแสไฟฟา (electrical drives)
2.6. ระบบการควบคุ ม อิ เ ลคทรอไฮดรอลิ ก ส และอิ เ ลคทรอนิ ว แมติ ก ส (Electrohydraulic and electro-pneumatic control systems)
2.7. การตอ การแชรและการเปลี่ยนการจายพลังงานไฟฟา (Coupling, load sharing
and changes in electrical configuration)
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ชื่อวิชา
การใชเครื่องมือ
อุปกรณตรวจวัดของ
ระบบไฟฟา
อิเลคทรอนิกส
(Use hand tools,
electrical and
electronic
measurement
equipment for fault
finding, maintenance
and repair
operations)
การดูแลรักษา และซอม
บํารุง (Contribute to
shipboard
maintenance and
repair)

หัวขอความรูความสามารถ
1. ขอกําหนดในการทํางานที่เกี่ยวกับไฟฟาบนเรือ (Safety requirements for working
on shipboard electrical systems)
2. การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (Application of safe working practices)
3. ความรูพื้นฐาน (Basic knowledge of)
3.1. ลักษณะของอุปกรณ และระบบกระแสไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับบนเรือ
( Construction and operational characteristics of shipboard AC and DC
systems and equipment)
3.2. การใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งมื อ ไฟฟ า (Use of measuring
instruments, machine tools, and hand and power tools)

1. การใช การหลอลื่น การทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ (Ability to use lubrication
and cleaning materials and equipment)
2. ความรู เ กี่ ย วกั บ การกํ า จั ด ความปลอดภั ย ของวั ส ดุ เ หลื อ ใช (Knowledge of safe
disposal of waste materials)
3. ความเขาใจ และการดําเนินการซอมบํารุงประจําวัน และขั้นตอนการซอมบํารุง (Ability
to understand and execute routine maintenance and repair procedures)
4. ความเข า ใจแนวทางด า นความปลอดภั ย และคํ า แนะนํ า ต า ง ๆ (Understanding
manufacturer’s safety guidelines and shipboard instructions)
การดูแลรักษา และซอม 1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบบอิเลคทรอเทคนิคอล การแยกอุปกรณและระบบที่เกี่ยวของ
กอนอนุญาตใหทํางาน (Basic knowledge of electro-technical drawings and safe
บํารุงระบบไฟฟาและ
isolation of equipment and associated systems required before personnel
เครื่องจักรบนเรือ
are permitted to work on such plant or equipment)
(Contribute to the
2. ทดสอบตรวจหาขอบกพรอง และการบํารุงรักษา และการควบคุม การนํากลับมาใชของ
maintenance and
อุ ป กรณ ไ ฟฟ า และเครื่ อ งจั ก ร (Test, detect faults and maintain and restore
repair of electrical
electrical control equipment and machinery to operating condition)
systems and
machinery on board) 3. การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ไ ฟฟ า และอิ เ ลคทรอนิ ก ส ใ นพื้ น ที่ ไ วไฟ (Electrical and
electronic equipment operating in flammable areas)
4. พื้นฐานของระบบการตรวจจับการเกิดไฟไหมบนเรือ (Basics of ship’s fire-detection
system)
5. ขั้นตอนการบํารุงรักษาและซอมบํารุง (Carrying out safe maintenance and repair
procedures)
6. การตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักร ตําแหนงความผิดปกติ และแกไขปองกันความ
เสี ย หาย (Detection of machinery malfunction, location of faults and action
to prevent damage)
7. การบํารุงรักษาและซอมบํารุงแสงสวาง และระบบตาง ๆ (Maintenance and repair of
lighting fixtures and supply systems)
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ชื่อวิชา
การจัดการในสโตร
(Contribute to the
handling of stores)
ขอควรระวังและการ
นําไปสูการปองกัน
มลภาวะของ
สิ่งแวดลอมทางทะเล
(Apply precautions
and contribute to
the prevention of
pollution of the
marine environment)
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
(Apply occupational
health and safety
procedures)

หัวขอความรูความสามารถ
วิ ธี ก ารจั ด การ การเก็ บ รั ก ษา และการรั ก ษาความปลอดภั ย ของสโตร (Knowledge of
procedures for safe handling, stowage and securing of stores)
1. ความรูเกี่ยวกับขอควรระวัง การดําเนินการเพื่อปองกันมลภาวะและสิ่งแวดลอมทางทะเล
( Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the
marine environment)
2. ความรูเกี่ยวกับการใช และการปฏิบัติการอุปกรณปองกันมลภาวะ (Knowledge of the
use and operation of anti-pollution equipment)
3. ความรูเกี่ยวกับการไดรับอนุญาต วิธีการกําจัดสารมลพิษทางทะเล (Knowledge of the
approved methods for disposal of marine pollutants)
1. ความรูของการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย และอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวน
บุ ค ค ล ป ร ะ ก อ บ ด ว ย (Working knowledge of safe working practices and
personal shipboard safety including)
1.1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับกระแสไฟฟา (Electrical safety)
1.2. การลอกของประตู (lockout/tag-out)
1.3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร (Mechanical safety)
1.4. ระบบการอนุญาตใหทํางาน (Permit to work systems)
1.5. การทํางานบนที่สูง (Working aloft)
1.6. การทํางานในที่อับอากาศ (Working in enclosed spaces)
1.7. เทคนิ ค การยก และวิ ธี ป อ งกั น การได รั บ บาดเจ็ บ (Lifting techniques and
methods of preventing back injury)
1.8. ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สารเคมี และอั น ตรายทางชี ว วิ ท ยา (Chemical and
biohazard safety)
1.9. อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal safety equipment)

