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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือ

และโลจิสติกส์ทางทะเล 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร    25490021103549  
  ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ  
   ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Nautical Science 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
   ชื่อเต็ม      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)  
   ชื่อย่อ      วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)  
   ชื่อเต็ม        Bachelor of Science (Nautical Science)  
   ชื่อย่อ       B.S. (Nautical Science) 
3. วิชาเอก 
   ไม่มี 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
   ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบและประเภทหลักสูตร    
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทางวิชาการ) 
5.2 ภาษาที่ใช้    
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา   
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 

- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 

- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2560  
  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที ่         เมื่อวันที่       เดือน                 พ.ศ.            .     

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั ้งที่             
.            เมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ.            .     
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

1) นายประจำเรือ ฝ่ายเดินเรือ 
2) นายท่า งานด้านการจัดการท่าเรือ 
3) ผู้ตรวจเรือ ผู้ตรวจชั้นเรือ 
4) พนักงานระบบความปลอดภัยทางเรือและท่าเรือ 
5) เจ้าพนักงานวิทยุ ประจำสถานีสื่อสาร VTS, VTIS  
6) พนักงานกรมเจ้าท่า 
7) เจ้าพนักงานนำร่อง 
8) ทีป่รึกษาด้านการพาณิชยนาวี 
9) ธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือ 
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9.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  9.1  หลักสูตร  

9.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   149 หน่วยกิต 
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ     113 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (4) หมวดวิชาฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 67 วัน 

9.1.3 รายวิชา    
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ   
(Swimming for Health) 

1(0-2-1) 

 และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
-  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป       
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
(Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 9( - - ) 
  (English)  
  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1( - - ) 

- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน   2(2-0-4) 
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(Knowledge of the Land) 
 และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป      
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ          107 หน่วยกิต 

 01417111 แคลคูลัส I 
(Calculus I) 

3(3-0-6) 

 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I   
(General Physics I) 

3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I   
(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

 03521113** การเดินเรือเบื้องต้น   
(Introduction to Navigation) 

3(3-0-6) 

 03521141** อุตุนิยมวิทยาทางทะเล I  
(Maritime Meteorology I) 

3(3-0-6) 

 03521151** การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนพ้ืนโลก    
(Terrestrial Navigation) 

3(3-0-6) 

 03521152* งานแผนที่  3(2-3-6) 
  (Chartwork)  
 03521153* แผนที่และบรรณาสารการเดินเรือ 3(2-3-6) 
  (Charts and Publications for Navigation)  
 03521221** โครงสร้างหลักของเรือ I 

(Principal Structural Member of a Ship I) 
2(2-0-4) 

 03521222* โครงสร้างหลักของเรือ II 
(Principal Structural Member of a Ship II) 

2(2-0-4) 

 03521232** ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์การเดินเรือ 3(3-0-6) 
  (Shipbourne Electrical and Navigation System)  
 03521233** ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์การเดินเรือ 1(0-3-2) 
  (Shipbourne Electrical and Navigation System  

 

* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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Laboratory) 
 03521243* อุตุนิยมวิทยาทางทะเล II   

(Maritime Meteorology II) 
2(2-0-4) 

 03521252 การเดินโดยใช้ที่หมายบนท้องฟ้า I   
(Celestial Navigation I) 

3(3-0-6) 

 03521253** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I   
(Maintaining a Safe Navigation Watch I) 

3(2-3-6) 

 03521254** การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนท้องฟ้า II   
(Celestial Navigation II) 

2(2-0-4) 

 03521255** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ II   
(Maintaining a Safe Navigational Watch II) 

3(2-3-6) 

 03521256** การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์   
(Electronic Navigation) 

2(2-0-4) 

 03521272 กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการเดินเรือ   
(Maritime Law for Navigation) 

2(2-0-4) 

 03521273 กฏหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดล้อม I 2(2-0-4) 
  (Maritime Law for Environment I)  
 03521274** การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับ

ปฏิบัติการ I 
(Cargo Handling and Stowage at the Operational 
Level I) 

2(2-0-4) 

 03521275* การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับ
ปฏิบัติการ II 
(Cargo Handling and Stowage at the Operational 
Level II) 

3(3-0-6) 

 03521321** ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม I   
(General Knowledge of Engineering Systems I) 

2(2-0-4) 

 03521322 การดำรงความพร้อมของเรือก่อนออกทะเล  
(Maintaining Sea Worthiness of Ship)   

3(3-0-6) 

 03521323** การทรงตัวของเรือ    
(Ship Stability) 

3(3-0-6) 
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 03521342* การพยากรณ์อากาศและสมุทรศาสตร์   
(Weather Forecast and Ocenography) 

3(3-0-6) 

 03521351 การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
(Response to Emergencies) 

3(3-0-6) 

 03521353 การนำเรือ I  
(Ship Manoeuvring I)   

3(3-0-6) 

 03521374 กฏหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดล้อม II 3(3-0-6) 
  (Maritime Law for Environment II)  
 03521375** การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร I  

(Cargo Handling and Stowage at the 
Management Level I) 

3(3-0-6) 

 03521376** การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร II  
(Cargo Handling and Stowage at the 
Management Level II) 

3(3-0-6) 

 03521421** การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย  
(Stability and Damage Control)   

3(3-0-6) 

 03521422*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม II 2(2-0-4) 
  (General Knowledge of Engineering Systems II)  
 03521423* การทรงตัวและการโคลงของเรือ 

(Stability and Rolling of Ships) 
2(2-0-4) 

 03521451 การนำเรือ II   
(Ship Manoeuvring II)   

3(3-0-6) 

 03521452** การวางแผนการเดินทาง 
(Voyage Planning) 

3(2-3-6) 

 03521453 หลักการและการกำหนดตำแหน่งยามเรือเดิน   
(Watchkeeping Arrangements and Procedures) 

3(3-0-6) 

 03521454** ความถูกต้องของตำบลที่เรือ 
(Accuracy of Resultant Position) 

3(3-0-6) 

 03521474 ความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลบนเรือ   
(Safety and Medical Care Onboard) 

2(2-0-4) 

 03521477 อัตราผิดเข็มทิศ   
(Compass Errors) 

3(3-0-6) 

 

* รายวิชาเปิดใหม ่
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 03521478* การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร III  
(Cargo Handling and Stowage at the 
Management Level III) 

3(3-0-6) 

 2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า                                      6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้  
 03521443** อุตุนิยมวิทยาโซนร้อน 

(Tropical Meteorology) 
3(3-0-6) 

 03521444 วิศวกรรมชายฝั่ง 
(Coastal Engineering) 

3(3-0-6) 

 03521471  เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี 3(3-0-6) 
  (Maritime Economics)  
 03521472 การบริหารท่าเรือ 

(Port Management) 
3(3-0-6) 

 03521473 การประกันภัยทางทะเล  
(Marine Insurance) 

3(3-0-6) 

 03521475 ภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารจัดการ 
(Leaderships and Managerial Skills) 

3(3-0-6) 

 03521476 การป้องกันมลพิษจากการขนส่งทางทะเล 
(Pollution Prevention from Maritime Transportation) 

3(3-0-6) 

 03521496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
(Selected topics in Nautical Science)  

3(3-0-6) 

 03521497 สัมมนา 
(Seminar) 

1 

 03521498 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

1-3 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า                                      6 หน่วยกิต 
4) หมวดการฝึกอบรม                                                              ไม่น้อยกว่า     67 วัน 
 นิสิตต้องผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านต่างๆ ครบทุกด้าน ดังนี้  
 1) การเรือเบื้องต้น   ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯกำหนด 
 2) หลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือขั้นพ้ืนฐาน    
 ❖ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 2 วัน 
 ❖ หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล ไม่น้อยกว่า 2 วัน 
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 ❖ หลักสูตรการป้องกันและการดับไฟ ไม่น้อยกว่า 2 วัน 
 ❖ หลักสูตรพื้นฐานมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในเรือ 
ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

 ❖ หลักสูตรความปลอดภัยและความรับผิดชอบ
บนเรือ 

ไม่น้อยกว่า 2 วัน 

 3) หลักสูตรความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม  ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 4) หลักสูตรการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล 

(ECDIS) 
ไม่น้อยกว่า 5 วัน 

 5) หลักสูตรปฐมพยาบาลในเรือ ไม่น้อยกว่า 4 วัน 
 6) หลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็ว

ช่วยชีวิต 
ไม่น้อยกว่า 4 วัน 

 7) หลักสูตรการดับไฟขั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 วัน 
 8) ฝึกภาคปฏิบัติหรือฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล     ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯกำหนด 
  9) หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS (GOC) ไม่น้อยกว่า 17 วัน 
 10) หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ ARPA ไม่น้อยกว่า 9 วัน 
 11) หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ ARPA ระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 วัน 
 12) หลักสูตรการใช้เครื่องมือฝึกจำลองและการบริหาร

จัดการในสะพานเดินเรือ 
ไม่น้อยกว่า 5 วัน 

 13) หลักสูตรระบบรายงานตนอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 2 วัน 
 14) หลักสูตร Maritime English ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 
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ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
ประกอบด้วยด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขลำดับที่  1-2  (03)  หมายถึง  วิทยาเขตศรีราชา 
 เลขลำดับที่  3-5  (521)  หมายถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
 เลขลำดับที่  6      หมายถึง  ระดับชั้นปี  
 เลขลำดับที่  7      มีความหมายดังต่อไปนี้ 
      1    หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
      2    หมายถึง  กลุ่มวิชาตัวเรือ เครื่องจักรกล กำลังและพลังขับเคลื่อน 
      3    หมายถึง  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การเดินเรือ คอมพิวเตอร์และการออกแบบ 
      4    หมายถึง  กลุ่มวิชาพลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา 
      5    หมายถึง  กลุ่มวิชาการเดินเรือและการควบคุม 
      6    หมายถึง  กลุ่มวิชาการสื่อสารทางเรือ 
      7    หมายถึง  กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชยนาวีและการจัดการ 
      8    หมายถึง  กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
      9    หมายถึง  กลุ่มวิชาสัมมนา เรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ 
 เลขลำดับที่   8       หมายถึง   ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม  
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  แสดงแผนการศึกษา  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 3(3-0-6) 
 01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-3-2) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 03521113 การเดินเรือเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - ) 
  รวม 20( - - ) 

  
ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 

 -   หลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันพ้ืนฐาน                                                            ไม่น้อยกว่า     9 วัน 
     

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03521141 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล I  3(3-0-6) 
 03521151 การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนพื้นโลก  3(3-0-6) 
 03521152 งานแผนที่  3(2-3-6) 
 03521153 แผนที่และบรรณาสารการเดินเรือ 3(2-3-6) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3( - - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - ) 
  รวม 21( - - )   
  อบรมหลักสูตร Maritime English    ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 

     
ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 

 - หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ ARPA ระดับ
ปฏิบัติการ 

ไม่น้อยกว่า  9 วัน 

 -   หลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ                                                            ไม่น้อยกว่า     4 วัน 
 -    หลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือ

เร็วช่วยชวีิต 
ไม่น้อยกว่า     4 วัน 

 -   หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง                                                            ไม่น้อยกว่า     4 วัน 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03521221 โครงสร้างหลักของเรือ I 2(2-0-4) 
 03521232 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์การเดินเรือ 3(3-0-6) 
 03521233 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์การเดินเรือ 1(0-3-2) 
 03521252 การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนท้องฟ้า I 3(3-0-6) 
 03521253 การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I 3(2-3-6) 
 03521272 กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการเดินเรือ   2(2-0-4) 
 03521274 การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับปฏิบัติการ I 2(2-0-4) 
 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
  รวม 19( - - )     
  อบรมหลักสูตร Maritime English    ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 

 
ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 

 -   หลักสูตรความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม                                                            ไม่น้อยกว่า     3 วัน 
 -    หลักสูตรการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ

ข้อมูล (ECDIS) 
-    หลักสูตรระบบรายงานตนอัตโนมัติ 

ไม่น้อยกว่า 
 

ไม่น้อยกว่า     

5 
 

2 

วัน 
 

วัน 
 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03521222 โครงสร้างหลักของเรือ II 2(2-0-4) 
 03521243 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล II   2(2-0-4) 
 03521254 การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนท้องฟ้า II  2(2-0-4) 
 03521255 การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ II 3(2-3-6) 
 03521256 การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4) 
 03521273 กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดล้อม I   2(2-0-4) 
 03521275 การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับปฏิบัติการ II 3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
  รวม 19( - - )   
  อบรมหลักสูตร Maritime English    ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 

 
ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 

 - หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS (GOC) ไม่น้อยกว่า 17 วัน 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03521322 การดำรงความพร้อมของเรือก่อนออกทะเล 3(3-0-6) 
 03521342 การพยากรณ์อากาศและสมุทรศาสตร์ 3(3-0-6) 
 03521353 การนำเรือ I   3(3-0-6) 
 03521374 กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดล้อม II   3(3-0-6) 
 03521375 การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร I 3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มอยู่ดีมีสุข 2( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 
  รวม 20(-  -) 
  อบรมหลักสูตร Maritime English    ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 

 
ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 

 -    หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ ARPA 
ระดับบริหาร                                                            

ไม่น้อยกว่า     5 วัน 

 -    หลักสูตรการใช้เครื่องมือฝึกจำลองและ
การบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ 

ไม่น้อยกว่า     5 วัน 

 
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 03521321 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม I 2(2-0-4) 
 03521323 การทรงตัวของเรือ 3(3-0-6) 
 03521351 การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
 03521376 การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร II 3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มพลเมืองไทยพลเมืองโลก 3( - - ) 
  วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 
  รวม 20( - - )   
  อบรมหลักสูตร Maritime English    ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 
    

ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 
 - ฝึกภาคปฏิบัติหรือฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 
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 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03521422 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม II  2(2-0-4) 
 03521423 การทรงตัวและการโคลงของเรือ 2(2-0-4) 
 03521451 การนำเรือ II 3(3-0-6) 
 03521452 การวางแผนการเดินทาง 3(2-3-6) 
 03521454 ความถูกต้องของตำบลที่เรือ 3(3-0-6) 
 03521474 ความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลบนเรือ 2(2-0-4) 
 03521478 การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร III 3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
  รวม 21( - - ) 
  อบรมหลักสูตร Maritime English    ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 

 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 03521421 การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย  3(3-0-6) 
 03521453 หลักการและการกำหนดตำแหน่งยามเรือเดิน  3(3-0-6) 
 03521477 อัตราผิดเข็มทิศ 3(3-0-6) 
  รวม 9(9-0-18)   
  อบรมหลักสูตร Maritime English    ตามท่ีคณะพาณิชยนาวีฯ กำหนด 
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คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร 

03521111  การคำนวณพ้ืนฐานสำหรับนักเดินเรือ  3(3-0-6) 
 (Basic Calculation for Navigator) 
  ตรีโกณมิติในระนาบ เรขาคณิตในระนาบ ตรีโกณมิติทรงกลมพื้นฐาน ทรงกลมโลก พิกัด

ทางภูมิศาสตร์สำหรับการเดินเรือ ปริภูมิเวกเตอร์ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ อนุกรมเทย์
เลอร์ อนุพันธ์ย่อยสำหรับการเดินเรือ 

  Plane trigonometry. Solid geometry. Fundamental spherical trigonometry. 
Terrestrial sphere. Geographic Coordinates for navigation. Vector space. System of 
linear equations and matrices. Taylor series. Partial derivatives for navigation. 
 

03521113** การเดินเรือเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Navigation)    
 แผนที่ แผนที่การเดินเรือ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่นตามข้อบังคับการเดินเรือของ
สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (ไอเอแอลเอ)  การลงบันทึกในสมุดบันทึกการเดินเรือ
 Charts. Navigation chart. Electronic chart. International Association of 
Lighthouse Authorities Buoyage systems (IALA). Keeping a log. 
 

03521114 คณิตศาสตร์สำหรับนักเดินเรือ 3(3-0-6) 
 (Mathematics for Navigator) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521111 
   นิยาม สมบัติของทรงกลม รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปียร์ 

การแก้ปัญหารูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม การประยุกต์ตรีโกณมิติทรงกลมทางการเดินเรือ 
   Definition. Spherical property. Spherical triangle. Terrestrial sphere. 
Napier’s rule. Problem solving in spherical triangle. Application of spherical 
trigonometry in navigation. 
 

03521141** อุตุนิยมวิทยาทางทะเล I 3(3-0-6) 
 (Maritime Meteorology I) 

บรรยากาศ เครื่องมือตรวจอากาศในเรือ ความกดอากาศ ลม เมฆและฝน ทัศนวิสัย ลม
และความกดอากาศเหนือมหาสมุทร 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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Atmosphere. Shipborne meteorological instruments. Atmospheric pressure. 
Wind. Cloud and precipitation. Visibility. Wind and pressure system over the ocean. 

 
03521151** การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนพ้ืนโลก  3(3-0-6) 
 (Terrestrial Navigation) 
   เส้นตำบลที่และตำบลที่ การพล็อตตำบลที่บนแผนที่ ตำบลที่เพื่อรายงาน (ดีอาร์)  

ตำบลที่ประมาณ (อีพี) และตำบลที่เรือที่แน่นอน   การพล็อตเส้นตำบลที่แบบเส้นตรง วงกลม 
และไฮเปอร์โบลา การเดินเรือบนพ้ืนราบ การแก้ปัญหาโจทย์การเดินเรือบนพ้ืนราบ 

   Position lines and positions. Plots the position on the chart. Dead 
reckoning position (DR), estimated position (EP) and fixed position. Plots position 
line straight line, circle, and hyperbola. Sailing. Solves problems of plane sailing. 

 
03521152* งานแผนที่                       3(2-3-6) 

 (Chartwork)    
   นิยามของการเบี่ยงของเส้นทางเรือเดินที่เกิดจากกระแสน้ำและลม การหาเข็มทิศ
ระหว่างสองตำบลที่ การหาระยะทางระหว่างสองตำบลที่ อัตราเร็วของเรือและอัตราเร็ว
ประสิทธิผล ที่เรือแล่นตรวจ 

   Definitions of set, rate, drift and leeway due to current and wind. Lays off 
true course between two positions. Finds the distance between two positions. 
Ship’s speed and Effective speed. Running fix. 

 
03521153* แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ                       3(2-3-6) 

 (Charts and Publications for Navigation)    
   ข้อมูลจากแผนที่ รายการไฟและบรรณสารการเดินเรือ  น้ำขึ้นน้ำลงและกระแสน้ำ 
   Information from charts. Lists of lights and publications for navigation. Tide 
and current. 

 
03521221** โครงสร้างหลักของเรือ I                       2(2-0-4) 

 (Principal Structural Member of a Ship I)    
   มิติ ขนาด และรูปทรงของเรือ ความเครียดของเรือ โครงสร้างท้องเรือ 

Ship dimensions and form. Ship stresses. Hull structure. 
 

* รายวิชาเปิดใหม ่
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03521222** โครงสร้างหลักของเรือ II                      2(2-0-4) 
 (Principal Structural Member of a Ship II)    
   หัวเรือและท้ายเรือ ฟิตติ้ง หางเสือและใบจักร เส้นแนวน้ำบรรทุกและเครื่องหมายแนว
น้ำบรรทุก 

   Bow and stern regions. Fittings. Rudders and propellers. Load lines and 
draught marks. 

 
03521232** ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์การเดินเรือ  3(3-0-6) 
 (Shipbourne Electrical and Navigation System) 
  ระบบไฟฟ้าของสะพานเดินเรือ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่อยู่ในเครื่องมือสำหรับการเดินเรือประกอบด้วย เครื่องสะท้อน
เสียง เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไจโร ความเป็นแม่เหล็กโลกและการเบี่ยงเบนของเรือ การปรับ
เข็มทิศให้ถูกต้อง ข้อผิดพลาดของเข็มทิศและตำแหน่ง เข็มทิศแบบ ฟลักซ์เกตและระบบ
บังคับเลี้ยวของเรือ 

  Basic electrical system on bridge. Direct current. Alternate current. 
Electromagnetic wave and electronics using in onboard navigation system consists 
of: echo-sounders, magnetic compass and Gyro compass. Magnetism of the earth 
and ship deviation. Compass correction. Errors of compass and azimuth. Fluxgate 
compass, and steering system. 

 
03521233** ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์การเดินเรือ  1(0-3-2) 
 (Shipbourne Electrical and Navigation System Laboratory) 
  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน : 03521232 
  การวัดและตรวจสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ การต่อวงจรคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสะท้อนเสียง การทำงานของเข็มทิศแม่เหล็กและเข็ม
ทิศไจโร การวัดสนามแม่เหล็กโลกและการเบี่ยงเบนของเรือ ข้อผิดพลาดของเข็มทิศและ
ตำแหน่ง การใช้เข็มทิศแบบ ฟลักซ์เกตและระบบบังคับเลี้ยวของเรือ 

  Circuit and measurement of direct current. Alternate current. 
Electromagnetic wave, and electronics circuits. Echo-sounders. Magnetic 
compass and Gyro compass operation. Magnetism of the earth and ship 
deviation measurement. Compass correction. Errors of compass and azimuth. 
Fluxgate compass and steering system familiarization. 
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03521242  การพยากรณ์อากาศ       2(2-0-4) 
 (Weather Forecast) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521241 
  แผนที่อากาศและการคาดการณ์ การพยากรณ์อากาศ พายุหมุนเขตร้อน 

 Synoptic and prognostic charts. Weather forecasting. Tropical revolving 
storms. 

 
03521243* อุตุนิยมวิทยาทางทะเล II 3(3-0-6) 
 (Maritime Meteorology II) 

โครงสร้างของดีเพรสชัน แอนตี้ไซโคลนและระบบความกดอากาศในแบบต่างๆ การ
บริการข่าวอากาศสำหรับการเดินเรือ การบันทึกและรายงานการตรวจอากาศ แผนที่อากาศ 

 Structure of depressions. Anticyclones and other pressure systems. 
Weather services for shipping. Recording and reporting weather observations. 
Weather charts. 

 
03521251 การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนพ้ืนโลก II 3(3-0-6) 
 (Terrestrial Navigation II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521151 

คำจำกัดความของ departure เข็มจริง การเบี่ยงของเส้นทางเรือเดินที่เกิดจากกระแสน้ำ
และลม เส้นเกลียว การคำนวณค่าผลต่างของลองติจูดการใช้สูตร plane sailing การใช้ 
transverse table การแก้ปัญหาโจทย์ plane sailing การแก้ปัญหาโจทย์ plane sailing 
การแก้ปัญหาโจทย์ที่เรือ DR และท่ีเรือ FIX 

 Definitions of departure, true course, set, rate, drift and leeway due to 
wind and rhumb line. Calculation of the difference of longitude. Use of the 
plane sailing formulae. Layout of transverse table. Problems of plane sailings. 
Problems of DR and fixed positions. 

 
03521252 การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนท้องฟ้า I           3(3-0-6) 
 (Celestial Navigation I) 
   ระบบสุริยจักร ทรงกลมท้องฟ้าและโคออดิเนตระบบอิเควเตอร์ท้องฟ้า มุมเวลา 

สามเหลี่ยมดาราศาสตร์บนทรงกลมท้องฟ้า การโคจรประจำวัน และโคออดิเนตระบบขอบฟ้า 
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เครื่องวัดมุม และการแก้สูงวัดให้เป็นสูงจริง แอมปลิจูด เวลาและเศษเวลา การใช้ปฏิทินเดินเรือ 
การหาชื่อวัตถุท้องฟ้า 

 Solar system. Celestial sphere and equinoctial system of Co-Ordinates. Hour 
angle. The astronomical triangle on the celestial sphere. Daily motion and 
horizontal system of co-ordinates. Sextant and altitude corrections. Amplitude. 
Time and equation of time. Nautical Almanac. Identification of celestial bodies. 

 
03521253** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I 3(2-3-6) 
 (Maintaining a Safe Navigational Watch I) 

เนื้อหา การนำไปใช้และเจตนารมณ์ของข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยเรื ่องการ
ป้องกันเรือโดนกันในทะเลปี 1972, และส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม  

Content, application and intent of International regulations for preventing 
collisions at sea 1972, as amended. 

 
03521254** การเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนท้องฟ้า II           2(2-0-4) 
 (Celestial Navigation II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521252 
   วิธีการตรวจหาละติจูดโดยสูงเมอริดียน การตรวจดาวเหนือ การหาตำบลที่เรือที่

แน่นอน 
   Latitude by meridian altitude. Pole star observations. Position fixing. 
 
03521255** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ II 3(2-3-6) 
 (Maintaining a Safe Navigational Watch II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521253 

 ทบทวนเนื้อหา การนำไปใช้และเจตนารมณ์ของข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง
การป้องกันเรือโดนกันในทะเลปี 1972, แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติในการเฝ้า
ระวังรักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินเรือ การรักษาความปลอดภัยขณะเรือจอดในท่าเรือ 
การจัดการทรัพยากรบนสะพานเดินเรือเส้นทางสภาพอากาศ การใช้เส้นทางตามข้อมูล
เส้นทางการเดินเรือที่ได้รับ การวัดความเร็วการใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเดินเรือเพ่ือ
ความปลอดภัยสำหรับการเดินเรือในทัศนาวิสัยจำกัดการใช้การรายงานตามหลักการเบื้องต้น
โดยทั่วไปสำหรับระบบการรายงานตำบลที่เรือกับระเบียบปฏิบัติของการควบคุมระบบจราจร
ทางน้ำและขั้นตอน VTS 
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Review content, application and intent of International regulations for 
preventing collisions at sea, 1972 , as amended. Principles to be observed in 
keeping a navigational watch. Keeping a watch in port. Bridge resource 
management. Weather routing. Use of routing in accordance with general 
provisions on shiprouting. Speed measurement. Knowledge of navigational 
techniques used for safe navigation in restricted visibility. Use of reporting in 
accordance with the general principles for ship reporting systems and with VTS 
procedures 

 
03521256** การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4) 
 (Electronic Navigation) 

 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเดินเรือโดยใช้ที่หมายบนพื้นโลก ระบบโลแลน-ซี ระบบอี-โล
แลน ระบบดาวเทียมเพ่ือใช้ในการเดินเรือ ระบบจีพีเอส ระบบดาวเทียมที่เพ่ิม ระบบโกลนาส 
ระบบกาลิเลโอ 
 Basic principles of terrestrial navigation systems. Loran-C system. eLoran. 
Global navigation satellite systems. GPS. Augmented satellite systems. GLONASS. 
GALILEO. 
 

03521272 กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการเดินเรือ 2(2-0-4) 
 (Maritime Law for Navigation) 

บทนำเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นาวี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ำบรรทุก 
1966, SOLAS - 1974 แก้ไขเพิ่มเติม SOLAS - การแบ่งพื้นที่บนเรือ การทรงตัวของเรือ 
SOLAS - การป้องกันอัคคีภัย ระบบเตือนภัยและการดับเพลิง. SOLAS - LSA และวิธีการ
จัดการ SOLAS – การสื่อสารทางวิทยุ SOLAS – การขนส่งสินค้าที่เป็นเมล็ด SOLAS – การ
ขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย ISM Code STCW Convention, 1978 แก้ไขเพิ่มเติม STP 
Ships Agreement 1971 SPACE STP 1973 PAL 1974 Tonnage 1969 BWM 2004 AFS 
Convention, 2001 คำแนะนำเพื่อเสริมการตรวจสอบเรือบรรทุกสินค้าที่บรรทุกสินค้าเท
กอง และเรือบรรทุกน้ำมัน กฎว่าด้วยขั้นตอนการทำงานให้เกิดความปลอดภัย สำหรับผู้
ทำงานในเรือสินค้า ISPS code 

 Introduction to maritime law. Law of the sea. International convention on 
load lines, 1966. SOLAS-1974 as amended. SOLAS - subdivision and stability. 
SOLAS - fire protection, detection and extinction. SOLAS - LSA and arrangements 
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(LSA code). SOLAS - radio communications. SOLAS - carriage of grain. SOLAS - 
carriage of dangerous goods. ISM code. STCW convention, 1978, as amended. 
STP ships agreement, 1971. SPACE STP 1973. PAL 1974. Tonnage 1969. BWM 
2004. AFS convention, 2001. Guidelines on the enhanced program of 
inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers. Code of safe working 
practices for merchant seamen. ISPS code. 

 
03521273 กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดล้อม I 2(2-0-4) 
 (Maritime Law for Environment I) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521272 

อนุสัญญา MARPOL 73/78 และบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศ การควบคุมการ
ปล่อยน้ำมัน สมุดบันทึกน้ำมัน (ส่วนที่ 1 – เครื่องจักร และการใช้งาน และส่วนที่ 2 – สินค้า 
และการใช้น้ำถ่วงเรือ) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อน้ำมันหกล้น แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับ
มลภาวะทางทะเล สำหรับน้ำมัน หรือสารเหลวมีพิษ และแผนปฏิบัติการของเรือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและอุปกรณ์ สำหรับกำจัดสิ่งปฏิกูล ระบบกำจัดของเสียบนเรือ เตาเผาขยะ เครื่องบด 
ระบบบำบัดน้ำถ่วงเรือ ระบบจัดการขยะ ระบบการป้องกันคราบปฏิกูล การวัดค่าน้ำถ่วงเรือ 
เพ่ือปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล 
 MARPOL 73/78. Convention and legislations adopted by various countries. 
Control of discharge of oil. Oil record book (part I - machinery space operations) 
and part II - cargo/ballast operations). Shipboard oil pollution emergency plan 
(SOPEP) including. Shipboard marine pollution emergency plans (SMPEP) for oil 
and/or noxious liquid substances and vessel response plan (VRP). Operating 
procedures of anti-pollution equipment, sewage plant, incinerator, comminutor, 
ballast water treatment plant. Volatile organic compound (VOC) management 
plan, garbage management system, anti-fouling systems, ballast proactive 
measures to protect the marine environment. 
 

03521274** การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับปฏิบัติการ I 2(2-0-4) 
 (Cargo Handling and Stowage at the Operational Level I) 

ศักยภาพในการออกทะเลและการทรงตัวของเรือ การจัดเก็บสินค้า สินค้าบนดาดฟ้า
เรือ สินค้าท่ีบรรทุกในตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกองและสินค้าเทกองชนิดเมล็ด  
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Sea worthiness and stability of the ship. Securing cargoes. Deck cargo. 
Container cargo. Bulk cargo and Bulk grain cargo. 

 
03521275* การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับปฏิบัติการ II 3(3-0-6) 
 (Cargo Handling and Stowage at the Operational Level II) 

การบรรทุก การจัดวางและดูแลสินค้าให้มีความปลอดภัย  การตรวจสอบและรายงาน
ความบกพร่องและความเสียหายของพ้ืนที่สินค้า ฝาระวาง และถังอับเฉา 

Safe handling, stowage and securing of cargoes. Inspect and report defects 
and damage to cargoes spaces, hatch covers and ballast tanks. 

 
03521321** ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม I 2(2-0-4) 
 (General Knowledge of Engineering Systems I) 

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ในเรือ แบบเครื่องยนต์ดีเซล กลจักรไอน้ำ ระบบการ
ทำงานของใบจักรและเพลา ระบบการควบคุมเครื่องยนต์โดยสะพานเรือ คำศัพท์เฉพาะทาง
เครื่องยนต์เรือ การรายงานสถานการณ์ห้องเครื่องยนต์ การคำนวณการใช้พลังงานต่อวัน ต่อ
เที่ยว การคำนวณการสำรองน้ำมัน และการคำนวณประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 

Principle of marine diesel, steam and gas turbine engine operation. 
Describe the arrangement and operation of propeller shaft and propeller. 
Describe bridge control operation for engines, propeller, steam boiler, 
maintenance and safety. Using correct engineering terms when explaining the 
operation of the machinery and relating equipment. Calculating the fuel 
consumption for a voyage and defining the Admiralty coefficient and fuel 
coefficient. 

 
03521322 การดำรงความพร้อมของเรือก่อนออกทะเล 3(3-0-6) 
 (Maintaining Sea Worthiness of Ship) 

ระวางขับน้ำ แรงลอยตัว การทนต่อแรงดันน้ำจืด เสถียรภาพเชิงสถิตยศาสตร์ การทรง
ตัวเบื้องต้น องศาในการโคลงของเรือ เส้นโค้งของเสถียรภาพเชิงสถิตยศาสตร์ การคำนวณหา
จุดศูนย์ถ่วง การแบ่งประเภทของการสึกกร่อน ผลกระทบของการคลายตัวของถัง ความ
แตกต่างของอัตรากินน้ำลึกทางหัวเรือและท้ายเรือและการคำนวณโดยใช้ตารางค่าทริม  ข้อ
ปฏิบัติเมื่อเรือสูญเสียแรงลอยตัวไปบางส่วน  ตารางการคำนวณค่าความเครียดของเรือโดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดน้ำหนักเรือ 
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Displacement. Buoyancy. Fresh water allowance. Static stability. Initial 
stability. Angle of loll. Curves of static stability. Movement of center of gravity. 
List and its correction. Effect of slack tanks. Trim and draught calculations using 
trim tables. Actions to be taken in the event of partial loss of intact buoyancy. 
Stress tables and stress calculating equipment (loadicator). 

 
03521323** การทรงตัวของเรือ     3(3-0-6)  
 (Ship Stability) 

วัสดุที่ใช้ในการต่อเรือ การเชื่อมโลหะ ส่วนที่กั้นห้องต่างๆ ในเรือ ประตูกันน้ำเข้าและ
ประตูผลักอากาศ การกัดกร่อนและวิธีป้องกัน การตรวจเรือและอู่แห้ง การคำนวณพื้นที่และ
ปริมาตร ผลกระทบของความหนาแน่น การทรงตัวของเรือขณะเรือเอียงเป็นมุมปกติและเป็น
มุมใหญ่  

Shipbuilding materials, welding, bulkheads, watertight and weathertight 
doors, corrosion and its prevention, surveys and dry-docking, Calculation of 
areas and volumes. Effects of density. Stability at moderate and large angles of 
heel. 

 
03521341  สมุทรศาสตร์         2(2-0-4) 
 (Oceanography) 

  มหาสมุทร คุณสมบัติของสมุทรศาตร์เชิงกายภาพและเคมี การหมุนเวียนและการ
แยกชั้นน้ำในมหาสมุทร การเกิดลมและคลื่นในมหาสมุทร ประเภทหลักๆ ของน้ำแข็งลอยน้ำ 
ต้นกำเนิดและการเคลื่อนตัวของน้ำแข็งลอยน้ำ  คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของการ
เดินเรือ หากมีน้ำแข็งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เงื่อนไขที่จะนำไปสู่การทับถมของน้ำแข็งตาม
โครงสร้างส่วนบนของเรือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นและวิธีแก้ไขที่จะนำมาใช้ได้ ความสามารถใน
การประเมินสภาวะกระแสน้ำขึ้นน้ำลง บรรณสารเกี่ยวกับเรื่องน้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำ 
รวมทั้งข้อมูลที่สืบค้นได้ทางอินเตอร์เนท และอีเมล 

   Ocean. Physicochemical properties of ocean. Global ocean circulation 
and stratification. Wind and wave generation in the ocean. Main types of floating 
ice, their origins and movements. Guiding principles relating to the safety of 
navigation in the vicinity of ice. Conditions leading to ice accretion on ship's 
superstructures, dangers and remedies available. Surface water circulation of 
the ocean and principal adjoining seas. Principle of voyage planning with respect 
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to weather conditions and wave height. Formation of sea waves and swell 
waves. Ability to calculate tidal conditions. Nautical publications on tides and 
currents and information which can be obtained via internet and email. 

03521342* การพยากรณ์อากาศ และสมุทรศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Weather Forecast and Oceanography) 
   แผนที่อากาศและการคาดการณ์ การพยากรณ์อากาศ พายุหมุนเขตร้อน น้ำแข็งลอยน้ำ 

ระบบกระแสน้ำมหาสมุทร ความสูงคลื่นซิกนิฟิแคนท์ การพยากรณ์คลื่น คลื่นซี คลื่นสเวล การ
คำนวณน้ำขึ้นลง บรรณสารเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงและกระแสน้ำ 

  Synoptic and prognostic charts. Weather forecasting. Tropical revolving 
storms. Floating ice. Ocean current system. Significant wave height. Wave 
forecasting. Formation of sea waves and swell waves. Calculation of tidal 
conditions. Nautical publications on tides and currents. 

 
03521351 การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน   3(3-0-6) 
 (Response to Emergencies) 

การวางแผนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อพึงระวังเพื่อการ
ป้องกันและเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อพึงระวังเวลานำเรือเข้า
ฝั่ง ข้อปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุเรือเกยตื้นหรือเรือจม ข้อปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุเรือชนกัน การ
ประเมินภาวะความเสียหายเบื้องต้น และการควบคุมความเสียหายไม่ให้เพิ่มขึ้น วิธีจำกัด
ขอบเขตความเสียหาย การซ่อมแซมเรือภายหลังการเกิดเหตุอัคคีภัย หรือมีการระเบิดเกิดขึ้น 
ขั้นตอนในการสละเรือ การใช้หางเสืออะไหล่ วิธีจัดการเกี่ยวกับการลากจูงเรือ และขั้นตอน
การลากจูง การช่วยชีวิตคนจากเรือที ่เผชิญภาวะฉุกเฉิน คู ่มือของแอมซาร์ การส่งรหัส
สัญญาณมอร์ส การส่งรหัสสัญญาณสากล ข้อพึงระวังนำเรือเข้าเกยตื้น วิธีการที่ต้องปฏิบัติ
ขณะที่เรือกำลังจะติดตื้นและหลังจากติดตื้น การนำเรือออกจากที่ติดตื้นโดยมีหรือไม่มีความ
ช่วยเหลือจากภายนอก ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเรือกำลังจะโดนกัน และภายหลังเมื่อเรือโดนกัน หรือ
เมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อันเกิดจากน้ำเข้าเรือ ซึ่งเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง การประเมิน
ความเสียหาย การบังคับเรือในภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการลากจูง และ
ขั้นตอนการลากจูง 

Contingency plans for response to emergencies. Precautions for 
protection and safety of passengers in emergency situations. Precautions when 
beaching a vessel. Actions following stranding/grounding. Actions following a 
collision. Initial damage assessment and control. Means of limiting damage and 
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salving ship following fire or explosion. Procedures for abandoning ship. Use of 
auxiliary steering gear and rigging jury steering arrangements. Arrangements for 
towing and being towed. Rescue of persons from a vessel in distress. Actions 
for emergencies in port. Measures for assisting a vessel in distress. IAMSAR 
Manual. Signaling by Morse code. International Code of Signals. Precautions 
when beaching a ship. Action to be taken if grounding is imminent and after 
grounding. Refloating a grounded ship with and without assistance. Action to be 
taken if collision is imminent and following a collision or impairment of the 
watertight integrity of the hull by any cause. Assessment of damage control. 
Emergency steering. Emergency towing arrangements and towing procedure. 

 
03521353 การนำเรือ I     3(3-0-6)  
 (Ship Maneuvering I) 

วงหันและระยะหยุด ผลกระทบจากลมและกระแสน้ำ ในการควบคุมเรือ การช่วยคน
ตกน้ำ ผลกระทบจากน้ำตื้น ร่องน้ำแคบและผลกระทบอื่นๆ ที่คล้ายกัน วิธีการทอดสมอที่
เหมาะสม การผูกยึดเรือ การเข้า – ออก จากสถานีนำร่องและการรับ – ส่ง นำร่องตามสภาพ
อากาศ กระแสน้ำ ระยะทางหน้า ระยะหยุด การบังคับเรือในแม่น้ำ เทคนิคการหันเรือ การ
ควบคุมเรือในร่องน้ำ การเทียบและการออกจากเทียบภายใต้สถานการณ์ต่างๆ  

 Turning circles and stopping distances. Effect of wind and current on ship 
handling. Manoeuvring for rescue of person overboard. Squat, shallow water 
and similar effects. Proper procedures for anchoring and mooring. Approaching 
pilot stations and embarking or disembarking pilots, with due regard to weather, 
tide, head reach and stopping distances. Handling ship in rivers, estuaries and 
restricted waters, having regard to the effects of current, wind and restricted 
water on helm response. Application of constant rate of turn techniques. 
Manoeuvring in shallow water including the reduction in under-keel clearance 
caused by squat, rolling and pitching. Interaction between passing ships and 
between own ship and nearby banks (canal effect). Berthing and unberthing 
under various conditions of wind, tide and current with and without tugs. 
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03521374 กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดล้อม  II 3(3-0-6) 
 (Maritime Law for Environment II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521273 

 ประกาศนียบัตรและเอกสารที่กำหนดให้เรือต้องนำไปด้วยตลอดเวลาตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยเรื ่องแนวน้ำบรรทุก ความรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่เกี ่ยวข้องของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเพื ่อความปลอดภัยของการดำรงชีวิตในทะเล ความรับผิดชอบภายใต้
ข้อบังคับตามข้อตกลงในที่ประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษที่เกิดจากเรือ การ
ประกาศพาณิชย์นาวีว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความต้องการของกฏอนามัยระหว่างประเทศ 
ความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายการเดินเรือระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในข้อตกลงและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารระดับสูง   
ความรับผิดชอบภายใต้ตราสารระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ 
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนความปลอดภัยของสินค้า วิธีการและความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกัน
มลพิษจากเรือที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล กฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการ
ดำเนินการตามข้อตกลงและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

Certificates and other documents required to be carried on board ships 
by international conventions. Responsibilities under the relevant requirements 
of the international convention on load lines. Responsibilities under the 
relevant requirements of the international convention for the safety of life at 
sea. Responsibilities under the international convention for the prevention of 
pollution from ships. Maritime declarations of health and the requirements of 
the international health regulations. Responsibilities under other international 
maritime law embodied in international agreements and conventions that 
impact on the role of management level deck officers. Responsibilities under 
international instruments affecting the safety of the ship, passengers, crew and 
cargo. Methods and aids to prevent pollution of the marine environment by 
ships. National legislation for implementing international agreements and 
conventions. 
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03521375** การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร I 3(3-0-6) 
 (Cargo Handling and Stowage at the Management Level I) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521275 

 การบรรทุก การจัดวาง การดูแลและการขนส่งสินค้าภายใต้กฎข้อบังคับมาตรฐาน
อนุสัญญาสากล ผลกระทบอัตราการกินน้ำลึก ทริม และการทรงตัวของเรือของสินค้าและการ
ขนส่งสินค้า แผนภาพการทรงตัวและทริม และอุปกรณ์คำนวณความเค้น 
 Application of international regulations, code and standards concerning 
the safe handling, stowage, securing and transport of cargoes. Effect on trim and 
stability of cargoes and cargo operations. Stability and trim diagrams and stress-
calculating equipment. 

 
03521376** การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร II 3(3-0-6) 
 (Cargo Handling and Stowage at the Management Level II) 

 การจัดวางและดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง ขั้นตอนการรับและส่งมอบสินค้า อุปกรณ์ขน
ถ่ายและลำเลียงสินค้า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือน้ำมันและการปฏิบัติบนเรือน้ำมัน ความรู้
เกี่ยวกับการดำเนินการและการออกแบบ ข้อจำกัดเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้าเทกอง การดูแล
การขนถ่ายและลำเลียงสินค้าเทกอง 
 Stowage and securing of cargoes on-board ship. Procedures for receiving 
and delivering cargo. Cargo handling gear and lashing equipment. General 
knowledge of tankers and tanker operation. Knowledge of the operational and 
design. Limitations of bulk carriers. Loading, care and unloading of bulk cargoes. 

 

03521377 การประเมินความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 (Maritime Meteorology II) 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานการณ์และการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาแนวทางตาม
หลักการในการประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงโดยทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารอาจต้อง
ทำการประเมิน อธิบายให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผนการและการประเมินความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพในการจำลองสถานการณ์หรือสถานการณ์จริง 
 Theories of situation and risk assessment. Discusses formal approaches to 
risk assessment. Identifies typical risks that management level officers may have 
to assess. Demonstrates the ability to effectively assess risk in the planning and 
conduct of simulated or real shipboard activities. 
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03521421** การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย 3(3-0-6) 
 (Stability and Damage Control) 

 อู่แห้งและการจมเรือ แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และแรงบิด ผลกระทบของน้ำท่วมต่อการ
ทรงตัวทางแนวขวางของเรือและทริม การคำนวณสภาพเรือหลังน้ำท่วม ผลกระทบของน้ำ
ท่วมต่อทริม ทฤษฎีที่กระทบต่อการทำงานของทริมและการทรงตัวของเรือ ความรับผิดชอบ
ภายใต้ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
 Dry-docking and grounding. Shear force, bending moments and torsional 
stress. Effect of flooding on transverse stability and trim. Calculation of vessel 
condition after flooding. Effect of flooding on trim. Theories affecting trim and 
stability. Responsibilities under the relevant requirements of the international 
conventions and codes. 
 

03521422* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบวิศวกรรม II     2(2-0-4) 
 General knowledge of engineering systems II 

 เครื่องจักรช่วยในเรือ ระบบทำน้ำจืดในเรือ ระบบปั๊ม ระบบถือท้ายหางเสือ หลักการ
ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเรือ ระบบ
ทำความเย็น ปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบบังคับการทรงตัวในเรือ ระบบบำบัดน้ำ
อับเฉาในเรือ ระบบกรองน้ำมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบการเผาปฏิกูลในเรือ เครื่องจักร
ดาดฟ้า  ระบบไฮดรอลิก การจัดยามดูแลเครื่องกลเรือ 
 Ships’ auxiliary machinery. Distillation and fresh-water systems. Pump 
system. Steering gear system. Principle of DC, AC generator and electric 
distribution system. Refrigeration, air-conditioning and ventilation system. Ships’ 
stabilizers. Sewage treatment plants. Oil filter and separators. Waste 
incinerators. Deck machinery. Hydraulic system. Marine engineering watch 
arrangements. 
 

03521423* การทรงตัวและการโคลงของเรือ 2(2-0-4) 
 Stability and Rolling of Ships 

 การประยุกต์ข้อมูลการทรงตัวของเรือ การเอียงในทางยาวของเรือและการเอียงในทาง
ขวางของเรือ เสถียรภาพพลวัต การประมาณค่า GM ด้วยค่าเฉลี่ยของการทดสอบช่วงการ
โคลงของเรือ กฏของการทรงตัวในสภาวะปกติ ข้อกำหนดของการทรงตัวในสภาวะปกติ
สำหรับการขนส่งสินค้าที่เป็นเมล็ด การโคลงของเรือ 
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 Simplified stability data. Trim and list. Dynamical stability. Approximate 
GM by means of rolling period tests. Intact stability code. Intact stability 
requirements for the carriage of grain. Rolling of ships. 
 

03521443** อุตุนิยมวิทยาโซนร้อน 3(3-0-6) 
 (Tropical  Meteorology) 

 ลมเขตโซนร้อน ปัจจัยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ การกระจายตัวของความชื้น
และปริมาณน้ำฝน การส่งผ่านพลังงานในแนวดิ่ง พายุโซนร้อน การสำรวจ การวิเคราะห์ และ 
การพยากรณ์อากาศในเขตร้อน การแปลผลข้อมูลจากดาวเทียมและเรดาห์ สภาพภูมิอากาศ
และความผันแปรในเขตร้อน 
 Wind, controlling factor weather change, distribution of moisture and 
precipitation, tropical transport, tropical waves, tropical cyclone, observations 
analysis and prediction of tropical weather, satellite and radar information 
interpretation, tropical climate and variability. 
 

03521444 วิศวกรรมชายฝั่ง 3(3-0-6) 
 (Coastal Engineering) 

 ปรากฏการณ์ชายฝั่ง ทฤษฎีของคลื่น คลื่นในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของคลื่นเมื่อ
เข้าสู่ที่ตื้น การกัดเซาะชายฝั่งและการงอกของขอบฝั่ง การเกิดสันทรายนอกฝั่ง อันตรกิริยา
ของคลื่นต่อสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง การออกแบบสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง 
 Coastal phenomena. Wave theory. Wave in the ocean. Wave change when 
approaching shallow water. Destruction and formation of coastal area. Offshore 
sand dune formation. Wave interaction with coastal structure. Design of coastal 
structure. 
 

03521451 การนำเรือ II     3(3-0-6)  
 (Ship Maneuvering II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03521353 

การประสานงานระหว่างเรือและเรือลากจูง การใช้งานระบบขับเคลื่อน และควบคุม
เรือ รวมทั้งหางเสือ ประเภทต่างๆ ชนิดของสมอเรือ การเลือกพื้นที่ทิ้งสมอ การใช้สมอหนึ่ง
หรือสองตัว ในพื้นที่จำกัด และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณความยาวโซ่สมอ ขั้นตอนการทิ้ง
สมอในบริเวณน้ำลึกและน้ำตื้น สมอเกา การเข้าอู่แห้ง การจัดการและการนำเรือในสภาพ

 

** รายวิชาปรับปรุง 



 

29 
 

อากาศเลวร้าย รวมถึงความช่วยเหลือเรือ และอากาศยานในสถานการณ์วิกฤต ขั้นตอนการ
ลากจูง ข้อพึงระวังในการนำเรือเพื่อปล่อยเรือช่วยชีวิตและเรือเรือบด ขณะสภาพอากาศไม่
ปกติ ความสามารถในการประเมินคุณลักษณะในเรือทั่วไป คุณสมบัติอื่นๆ ในการหยุดเรือ 
และวงหันในขณะที่เรือมีอัตรากินน้ำลึก และความเร็วที่แตกต่างกัน ความสำคัญในการลด
ความเร็วเรือเพื่อลดความเสียหายจากคลื่นหัวเรือ – ท้ายเรือ ข้อปฏิบัติเมื่อเดินเรือในสภาวะ
น้ำแข็งหรือมีน้ำแข็งบนเรือ การนำเรือในสภาพจราจรหนาแน่น และบริเวณเส้นแบ่งแนว
เดินเรือ และเดินเรือโดย สถานีบริการการจราจรทางน้ำ  

Ship and tug interaction. Use of propulsion and manoeuvring systems 
including different types of rudder. Types of anchor; choice of anchorage; 
anchoring with one or two anchors in limited anchorages and factors involved 
in determining the length of anchor cable to be used. Procedures for anchoring 
in deep water and in shallow water. Dragging anchor; clearing fouled anchors. 
Dry-docking, both with and without damage. Management and handling ships in 
heavy weather including assisting a ship or aircraft in distress; towing operations; 
means of keeping an unmanageable ship out of a sea trough, lessening lee drift 
and use of oil. Precautions in manoeuvring to launch rescue boats and survival 
craft in bad weather. Methods of taking on board survivors from rescue boats 
and survival craft. Ability to determine the manoeuvring and propulsion 
characteristics of common types of ships, with special reference to stopping 
distances and turning circles at various draughts and speeds. Importance of 
navigating at reduced speed to avoid damage caused due to own ship's bow 
and stern waves. Practical measures to be taken when navigating in or near ice 
or in conditions of ice accumulation on board. Use of and manoeuvring in and 
near traffic separation schemes and in vessel traffic service (VTS) areas. 

 
03521452** การวางแผนการเดินทาง 3(2-3-6) 
 (Voyage Planning) 

 การวางแผนการเดินทางสำหรับทุกสภาวะโดยใช้วิธีการพล็อตเส้นทางการเดินทางใน
มหาสมุทร การนำเรือและการเฝ้าสังเกตการเดินทาง การบันทึกปูมเรือ และการบันทึกการ
เดินทาง เส้นทางการเดินเรือ ระบบรายงานตำบลที่เรือ 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 Voyage planning for all conditions by acceptable methods of plotting 
ocean tracks. Navigation and monitoring of the voyage. Logbooks and voyage 
records. Routing. Ship reporting systems. 
 

03521453 หลักการและการกำหนดตำแหน่งยามเรือเดิน 3(3-0-6) 
 (Watchkeeping Arrangements and Procedures) 

 ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือโดนกันในทะเลปี 1972 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม การประยุกต์ใช้ ตลอดจนเจตนารมณ์ของระเบียบ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
การนำระเบียบมาใช้ รวมถึงเจตนารมณ์ของหลักการที่ต้องปฏิบัติตามเก่ียวกับการเฝ้าระวังภัย
เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลในระดับบริหาร บันทึกสถิติการเดินทางทางทะเล และการเชื่อมต่อ
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางทะเล 
 Knowledge of content, application and intent of the international 
regulations for preventing collisions at sea, 1972 , as amended. Knowledge of 
the content, application and intent of the principles to be observed in keeping 
a navigational watch at a management level. Voyage data recorders (VDR) and 
bridge navigational watchkeeping alarm systems (BNWAS). 
 

03521454** ความถูกต้องของตำบลที่เรือ 3(3-0-6) 
 (Accuracy of Resultant Position) 

 การหาตำบลที่เรือและวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง การเดินเรือโดยใช้ดาราศาสตร์ 
การสังเกตการณ์จากฝั่ง รวมถึงความสามารถในการใช้แผนที่ ประกาศชาวเรือและบรรณสาร
การเดินเรือ อย่างเหมาะสมเพื่อประเมินความถูกต้องของตำบลที่เรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัยสำหรับการเดินเรือกับความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการ ข้อจำกัด สาเหตุของ
ข้อผิดพลาด การตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาด และวิธีแก้ไขเพ่ือให้ได้ตำบลที่เรืออย่างแม่นยำ 
 Determine position and the accuracy of resultant position. Celestial 
navigation. Terrestrial observations, including the ability to use appropriate 
charts, notices to mariners and other publications to assess the accuracy of the 
resulting fix. Modern electronic navigational aids with specific knowledge of their 
operating principles, limitations, sources of error, detection of misrepresentation 
of information and methods of correction to obtain accurate position fixing. 
 
 

 

** รายวิชาปรับปรุง 
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03521471 เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี 3(3-0-6) 
 (Maritime Economics) 

หลักมูลทางเศรษฐศาสตร์ ความเกี่ยวพันระหว่างอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีกับเศรษฐกิจ 
การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทาน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีในการขนส่งทางทะเล 

Fundamental of economic. Relationship between maritime industry and 
economic. Demand and supply forecasting. Shipping fee, cost and tax. 

 
03521472 การบริหารท่าเรือ 3(3-0-6) 
 (Port Management) 

 การจัดการธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมท่าเรือ การดำเนินการพาณิชยนาวีใน
ท่าเรือโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยท่าเรือ
และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 Business management and marketing in port industry. Maritime operation in 
port with environment, health and safety consideration. Port security and 
emergency management. 
 

03521473 การประกันภัยทางทะเล  3(3-0-6) 
 (Marine Insurance) 

 ประวัติและการพัฒนาของการประกันภัยทางทะเล การแบ่งรับความเสี่ยง เงื่อนไข และ
เอกสารเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล 
 History and development of marine insurance, general average, terms and 
conditions. 
 

03521474 ความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลบนเรือ 2(2-0-4) 
 (Safety and Medical Care Onboard) 

 ระเบียบว่าด้วยการช่วยชีวิต ระเบียบข้อบังคับของอุปกรณ์ความปลอดภัย การปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและช่วยชีวิตทุกคนที่อยู่บนเรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติเพื่อควบคุม
ความเสียหาย และการกู้เรือภายหลังการเกิดอัคคีภัย ระเบิด เรือโดนกันหรือติดตื้น การ
เตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน โครงสร้างเรือรวมถึงการควบคุมความเสียหาย 
การจัดตั้งหน่วยงานและวางระเบียบการรักษาพยาบาลบนเรือ บรรณสารการรักษาพยาบาล 
 Life-saving appliance regulations. Medical Care regulation. Actions to be 
taken to protect and safeguard all persons on board in emergencies. Actions to 
limit damage and salve the ship following a fire, explosion, collision or 
grounding. Preparation of contingency plans for response to emergencies. Ship 
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construction including damage control. Organization and management of the 
provision of medical care on board. Medical publications. 
 

03521475 ภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 
 (Leaderships and Managerial Skills) 

 การบริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานบนเรือ การฝึกปฏิบัติทางทะเล อนุสัญญาสากลทาง
ทะเลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อแนะนำ และกฎหมายแห่งชาติ ภาระงานและการบริหารชั่วโมง
การทำงาน การใช้วิธีบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพระดับผู้บริหาร สถานการณ์และ
การประเมินความเสี่ยง การระบุและการกำหนดทางเลือกสำหรับการตัดสินใจ การเลือก
แนวทางปฏิบัติ การประเมินประสิทธิผล 
 Shipboard personnel management. Training onboard ships. Related 
international maritime conventions, recommendations and national legislation. 
Task and workload management. Application of effective resource management 
at a management level. Situation and risk assessment. Identify and generate 
options. Selecting course of action. Evaluation of outcome effectiveness. 
 

03521476 การป้องกันมลพิษจากการขนส่งทางทะเล 3(3-0-6) 
 (Pollution Prevention from Maritime Transportation) 

ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล คุณภาพน้ำทะเล มลพิษทางทะเล ผลกระทบจากการ
ระบายน้ำใต้ท้องเรือและน้ำถ่วงเรือที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและคุณภาพน้ำทะเล 
มลพิษทางทะเลจากการของเสียในปฏิบัติตามปกติตามอนุสัญญา MARPOL 73/78 การ
ป้องกันมลพิษทางทะเลและการจัดการมลพิษทางเทคโนโลยีจากเรือขนส่งสินค้าทางทะเล 
กรณีศึกษาการป้องกันมลพิษจากการขนส่งทางทะเล 

 Marine ecosystem. Marine water quality. Marine pollution. Effect of bilge 
water and ballast water on marine ecosystem and marine water quality. Marine 
pollution from ship-generated waste according to MARPOL 73/78 ; Marine 
pollution prevention and technologies from maritime transport. Case study of 
pollution prevention from maritime transportation. 

 
03521477 อัตราผิดเข็มทิศ 3(3-0-6) 
 (Compass Errors) 

 ส่วนประกอบของเข็มทิศแม่เหล็กและการทำงานของแต่ละส่วนประกอบ อัตราผิดของ
เข็มทิศแม่เหล็กและวิธีแก้ไข หลักการของเข็มทิศแบบไจโร อัตราผิดของเข็มทิศแบบไจโรและ
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วิธีแก้ไข ระบบงานภายใต้การควบคุมของไจโรมาสเตอร์ การใช้งานและการดูแลรักษาเข็มทิศ
ไจโรพื้นฐาน 
 Parts of the magnetic compass and their function. Errors of the magnetic 
compass and their correction. Principles of gyrocompasses. Gyrocompass errors 
and corrections. Systems under the control of the master gyro. Operation and 
care of the main types of gyrocompass. 
 

03521478* การบรรทุกและการจัดวางสินค้าบนเรือในระดับบริหาร III 3(3-0-6) 
 (Cargo Handling and Stowage at the Management Level III) 

 การขนถ่ายสินค้า  การบรรทุกสินค้าอย่างปลอดภัย  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
การปรับปรุงสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน  ข้อจำกัดด้านความแข็งแรงของชิ ้นส่วน
โครงสร้างของเรือบรรทุกสินค้าเทกองตามมาตรฐาน การแปลค่าโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน วิธี
หลีกเลี่ยงความเสียหายจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเรือบรรทุกสินค้าเทกองอันเนื่องมาจาก
การกัดกร่อน ความล้าของเรือ และการจัดวางสินค้าที่ไม่เหมาะสมการขนส่งสินค้าอันตราย 
 Loading and unloading. Safe cargo handling. Effective communications and 
improving working relationships. Limitations on strength of the vital 
constructional parts of a standard bulk carrier. Interpretation of bending 
moments and shear forces. Methods to avoid the detrimental effects on bulk 
carriers of corrosion, fatigue and inadequate cargo handling. Carriage of 
dangerous goods. 
 

03521496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 3(3-0-6) 
 (Selected topics in Nautical Science) 

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา 

Selected topics in navigation at the bachelor’s level, topics are subject to 
change each semester. 

 
03521497 สัมมนา 1 
   (Seminar) 

 การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที ่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ในระดับ
ปริญญาตรี 

 

* รายวิชาเปิดใหม ่
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 Presentation and discussion of interesting topic in nautical science at the 
bachelor’s degree level. 

 
03521498  ปัญหาพิเศษ 1-3 
   (Special Problems) 

  การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน 
 Study and research in nautical science at the bachelor’s degree level and 
compile into a report. 
 

รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
01417111 แคลคูลัส I  3(3-0-6) 
 (Calculus I) 

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 

Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and 
applications, integration and applications. 

 
01420111  ฟิสิกส์ทั่วไป I  3(3-0-6)   
 (General Physics I)  

กลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์  
Mechanics. Harmonic motion. Waves. Fluid mechanics. Thermodynamics.  
  

01420113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ I  1(0-3-2)  
 (Laboratory in Physics I)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01420111 หรือพร้อมกัน  
 ปฏิบัติการสำหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป I หรือฟิสิกส์พื้นฐาน I  
 Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.  
 


