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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือ

และโลจิสติกสทางทะเล 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

  รหัสหลักสูตร    25490021103549  

  ช่ือหลักสูตร 

   ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  

   ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Nautical Science 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

   ชื่อเต็ม      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเดินเรือ)  

   ชื่อยอ      วท.บ. (วิทยาศาสตรการเดินเรือ)  

   ชื่อเต็ม        Bachelor of Science (Nautical Science)  

   ชื่อยอ       B.S. (Nautical Science) 

3. วิชาเอก 

   ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

   ไมนอยกวา 153 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

  5.1 รูปแบบและประเภทหลักสูตร  

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ) 

 5.2 ภาษาท่ีใช  

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา  

    รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ  

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยไดรับความรวมมือสนันสนุนจากกองทัพเรือ 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

   สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2549 

- ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2555  

  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม

ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560     

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 

6/2560 เม่ือวันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  ป พ.ศ. 2562  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1) นายประจําเรือ ฝายเดินเรือ 

2) นายทา งานดานการจัดการทาเรือ 

3) ผูตรวจเรือ ผูตรวจชั้นเรือ 

4) พนักงานระบบความปลอดภัยทางเรือและทาเรือ 

5) เจาพนักงานวิทยุ ประจําสถานีสื่อสาร VTS, VTIS  

6) พนักงานกรมเจาทา 

7) เจาพนักงานนํารอง 

8) อาจารย  

9) ท่ีปรึกษาดานการพาณิชยนาวี 

10) ธุรกิจการนําเขาและสงออกสินคาทางเรือ 

6.  หลักสูตร 

  6.1  หลักสูตร  

6.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   153 หนวยกิต 

6.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 

 - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ     117 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา 114 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 (4) หมวดวิชาฝกอบรม ไมนอยกวา 139 วัน 

6.1.3 รายวิชา    

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 01175131 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ   

(Swimming for Health) 

1(0-2-1) 

 และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

-  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

- กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  13 หนวยกิต 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   

(Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ 9( - - ) 

 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา 

(Information Resources for Research) 

1(1-0-2) 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 

(Knowledge of the Land) 

  2(2-0-4) 

 และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระสุนทรียศาสตร 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 117 หนวยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ          114 หนวยกิต 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป         

(Laboratory in Fundamental of General Chemistry) 

1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป   

(Fundamental of General  Chemistry) 

3(3-0-6) 
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 01417111 แคลคูลัส I 

(Calculus I) 

3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I   

(General Physics I) 

3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II  

(General Physics II) 

3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I   

(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II   

(Laboratory in Physics II) 

1(0-3-2) 

 03521111* การคํานวณพ้ืนฐานสําหรับนักเดินเรือ 

(Basic Calculation for Navigator) 

3(3-0-6) 

 03521113** การเดินเรือเบื้องตน   

(Introduction to Navigation) 

3(3-0-6) 

 03521114** คณิตศาสตรสําหรับนักเดินเรือ   

(Mathematics for Navigator) 

3(3-0-6) 

 03521151** การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก I   

(Terrestrial Navigation I) 

3(3-0-6) 

 03521221** โครงสรางหลักของเรือ 

(Principal Structural Member of a Ship) 

3(3-0-6) 

 03521232* ระบบไฟฟาและอุปกรณการเดินเรือ 3(3-0-6) 

  (Shipbourne Electrical and Navigation System)  

 03521233* ปฏิบัติการระบบไฟฟาและอุปกรณการเดินเรือ 1(0-3-2) 

  (Shipbourne Electrical and Navigation System 

Laboratory) 

 

 03521241** อุตุนิยมวิทยาทางทะเล   

(Maritime Meteorology) 

3(3-0-6) 

 03521242* การพยากรณอากาศ   

(Weather Forecast) 

2(2-0-4) 

 035212510** การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก II   

(Terrestrial Navigation II) 

3(3-0-6) 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 03521252** การเดินโดยใชท่ีหมายบนทองฟา I   

(Celestial Navigation I) 

3(3-0-6) 

 03521253** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I   

(Maintaining a Safe Navigation Watch I) 

3(3-0-6) 

 03521254** การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนทองฟา II   

(Celestial Navigation II) 

3(3-0-6) 

 03521255** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ II   

(Maintaining a Safe Navigational Watch II)  

3(3-0-6) 

 03521256** การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส   

(Electronic Navigation) 

2(2-0-4) 

 03521272** กฎหมายพาณิชยนาวีวาดวยการเดินเรือ   

(Maritime Law for Navigation) 

2(2-0-4) 

 03521273** กฏหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดลอม I 2(2-0-4) 

  (Maritime Law for Environment I)  

 03521274** การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับ

ปฏิบัติการ 

(Cargo Handling and Stowage at the 

Operational Level) 

3(3-0-6) 

 03521321** ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบวิศวกรรม   

(General Knowledge of Engineering Systems) 

3(3-0-6) 

 03521322** การดํารงความพรอมของเรือกอนออกทะเล  

(Maintaining Sea Worthiness of Ship)   

3(3-0-6) 

 03521323** การทรงตัวของเรือ    

(Ship Stability) 

3(3-0-6) 

 

 

03521341** สมุทรศาสตร  

(Oceanography) 

2(2-0-4) 

 

 03521351* การปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉิน  

(Response to Emergencies) 

3(3-0-6) 

 03521353** การนําเรือ I  

(Ship Manoeuvring I)   

3(3-0-6) 

 03521374* กฏหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดลอม II 3(3-0-6) 

  (Maritime Law for Environment II)  

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 03521375* การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับบริหาร I  

(Cargo Handling and Stowage at the 

Management Level I) 

3(3-0-6) 

 03521376* การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับบริหาร II  

(Cargo Handling and Stowage at the 

Management Level II) 

3(3-0-6) 

 03521377* การประเมินความเสี่ยง 

(Risk Assessment) 

3(3-0-6) 

 03521421* การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย    

(Stability and Damage Control)   

3(3-0-6) 

 03521451** การนําเรือ II   

(Ship Manoeuvring II)   

3(3-0-6) 

 03521452* การวางแผนการเดินทาง 

(Voyage Planning) 

2(2-0-4) 

 03521453* หลักการและการกําหนดตําแหนงยามเรือเดิน   

(Watchkeeping Arrangements and Procedures) 

3(3-0-6) 

 03521454* ความถูกตองของตําบลท่ีเรือ 

(Accuracy of Resultant Position) 

3(3-0-6) 

 03521474* ความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลบนเรือ   

(Safety and Medical Care Onboard) 

2(2-0-4) 

 03521475* ภาวะผูนําและทักษะในการบริหารจัดการ 

(Leaderships and Managerial Skills)  

3(3-0-6) 

 03521477* อัตราผิดเข็มทิศ   

(Compass Errors) 

3(3-0-6) 

 2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา                                      3 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้  

 03521443 อุตุนิยมวิทยาโซนรอน  

(Tropical Meteorology) 

3(3-0-6) 

 03521444 วิศวกรรมชายฝง   

(Coastal Engineering) 

3(3-0-6) 

 03521472 การบริหารทาเรือ   

(Port Management) 

3(3-0-6) 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 03521473 การประกันภัยทางทะเล    

(Marine Insurance) 

3(3-0-6) 

 035214763* การปองกันมลพิษจากการขนสงทางทะเล 

(Pollution Prevention from Maritime 

Transportation) 

3(3-0-6) 

 03521481 การตรวจเรือและการจัดชั้นเรือ  

(Ship Survey and Ship Classification)  

3(3-0-6) 

 03521496* เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

(Selected topics in Nautical Science)                 

3(3-0-6) 

 03521497 สัมมนา   

(Seminar)  

1 

 03521498 ปญหาพิเศษ   

(Special Problems) 

1-3 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา                                      6 หนวยกิต 

4) หมวดการฝกอบรม                                                              ไมนอยกวา     139 วัน 

 นิสิตตองผานการฝกประสบการณดานตางๆ ครบทุกดาน ดังนี้  

 1) การเรือเบื้องตน   ไมนอยกวา 7 วัน 

 2) หลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันพ้ืนฐาน 

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 หลักสูตรการดํารงชีพในทะเล 

 หลักสูตรการปองกันและการดับไฟ 

ไมนอยกวา 9 วัน 
 

  หลักสูตรพ้ืนฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรือ 

 หลักสูตรความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ 

 

 3) หลักสูตรความเปนผูนําและการทํางาน 

เปนทีม  

ไมนอยกวา 3 วัน 

 4) หลักสูตรการใชแผนท่ีอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบขอมูล (ECDIS) 

ไมนอยกวา 5 วัน 

 5) หลักสูตรปฐมพยาบาลในเรือ ไมนอยกวา 4 วัน 

 6) หลักสูตรเรือชูชีพและเรือชวยชีวิตท่ีไมใช

เรือเร็วชวยชีวิต 

ไมนอยกวา 4 วัน 

 7) หลักสูตรการดับไฟข้ันสูง ไมนอยกวา 4 วัน 

 8) ฝกภาคปฏิบัตทิางทะเล  ไมนอยกวา 15 วัน 

  9) หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS (GOC) ไมนอยกวา 17 วัน 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 
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 10) หลักสูตรการเดินเรือดวยเรดาร ARPA ไมนอยกวา 9 วัน 

 11) หลักสูตรการเดินเรือดวยเรดาร ARPA 

ระดับบริหาร 

ไมนอยกวา 5 วัน 

 12) หลักสูตรการใชเครื่องมือฝกจําลองและ

การบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ 

ไมนอยกวา 5 วัน 

 13) หลักสูตรระบบรายงานตนอัตโนมัติ ไมนอยกวา 2 วัน 

 14) หลักสูตร Maritime English ไมนอยกวา 50 วัน 

  

 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

    ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

เดินเรือ ประกอบดวยดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

   เลขลําดับท่ี  1-2  (03)  หมายถึง  วิทยาเขตศรีราชา 

   เลขลําดับท่ี  3-5  (521)  หมายถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ 

   เลขลําดับท่ี  6      หมายถึง  ระดับชั้นป  

   เลขลําดับท่ี  7      มีความหมายดังตอไปนี้ 

      1      หมายถึง  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

      2      หมายถึง  กลุมวิชาตัวเรือ เครื่องจักรกล กําลังและพลังขับเคลื่อน 

      3      หมายถึง  กลุมวิชาอุปกรณการเดินเรือ คอมพิวเตอรและการออกแบบ 

      4      หมายถึง  กลุมวิชาพลศาสตร สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา 

      5      หมายถึง  กลุมวิชาการเดินเรือและการควบคุม 

      6      หมายถึง  กลุมวิชาการสื่อสารทางเรือ 

      7      หมายถึง  กลุมวิชาการจัดการพาณิชยนาวีและการจัดการ 

      8      หมายถึง  กลุมวิชาปฏิบัติการ 

      9      หมายถึง  กลุมวิชาสัมมนา เรื่องเฉพาะทาง และปญหาพิเศษ 

   เลขลําดับท่ี  8         หมายถึง   ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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 6.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 03521111 การคํานวณพ้ืนฐานสําหรับนักเดินเรือ 3(3-0-6) 

 03521113 การเดินเรือเบื้องตน        3(3-0-6) 

 03521151 การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก I  3(3-0-6) 

 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา 1(1-0-2) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  รวม 22( - - ) 

  

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

 -   หลักสูตรพ้ืนฐานของคนประจําเรือ                                                            ไมนอยกวา     10 วัน 

 - หลักสูตร Maritime English ไมนอยกวา 5 วัน 

     

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01175131 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมี 1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 03521114 คณิตศาสตรสําหรับนักเดินเรือ 3(3-0-6) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

  รวม 21( - - )   

     

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

 -  หลักสูตรการเดินเรือดวยเรดาร ARPA 

ระดับปฏิบัติการ 

ไมนอยกวา 9 วัน 

 - การฝกการเรือเบื้องตน ไมนอยกวา 7 วัน 

 -  หลักสูตร Maritime English ไมนอยกวา 10 วัน 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521232 ระบบไฟฟาและอุปกรณการเดินเรือ 3(3-0-6) 

 03521233 ปฏิบัติการระบบไฟฟาและอุปกรณการเดินเรือ                             1(0-2-1) 

 03521241 อุตุนิยมวิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 

 03521251 การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก II 3(3-0-6) 

 03521252 การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนทองฟา I 3(3-0-6) 

 03521253 การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I 3(3-0-6) 

 03521272 กฎหมายพาณิชยนาวีวาดวยการเดินเรือ   2(2-0-4) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  รวม 21( - - )     

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

 -   หลักสูตรความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม                                                            ไมนอยกวา     3 วัน 

 -    หลักสูตรการใชแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส และระบบ

ขอมูล (ECDIS) 

ไมนอยกวา     5 วัน 

 - หลักสูตร Maritime English ไมนอยกวา 5 วัน 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521221 โครงสรางหลักของเรือ 3(3-0-6) 

 03521242 การพยากรณอากาศ 2(2-0-4) 

 03521254 การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนทองฟา II  3(3-0-6) 

 03521255 การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ II 3(3-0-6) 

 03521256 การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4) 

 03521273 กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดลอม I   2(2-0-4) 

 03521274 การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับ

ปฏิบัติการ 

3(3-0-6) 

  รวม 18(18-0-36)   

     

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

 -   หลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ                                                            ไมนอยกวา     4 วัน 

 -    หลักสูตรเรือชูชีพและเรือชวยชีวิตท่ีไมใชเรือ

เร็วชวยชวีิต 

ไมนอยกวา     4 วัน 

 -   หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง                                                            ไมนอยกวา     4 วัน 

 - ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล ไมนอยกวา 15 วัน 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521322 การดํารงความพรอมของเรือกอนออกทะเล 3(3-0-6) 

 03521351 การปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉิน  3(3-0-6) 

 03521374 กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดลอม II   3(3-0-6) 

 03521375 การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับบริหาร I  3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

  วิชาเลือกเสรี  3( - - )     

  รวม 18( - - ) 

  

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

 - หลักสูตร Maritime English ไมนอยกวา 10 วัน 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521321 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 03521323 การทรงตัวของเรือ 3(3-0-6) 

 03521341 สมุทรศาสตร 2(2-0-4)  

 03521353 การนําเรือ I   3(3-0-6) 

 03521376 การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับบริหาร II  3(3-0-6) 

 03521377 การประเมินความเสี่ยง  3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - ) 

  รวม 19 ( - - )   

     

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

 - หลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS (GOC) ไมนอยกวา 17 วัน 

 - หลักสูตร Maritime English  ไมนอยกวา 10 วัน 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521421 การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย  3(3-0-6) 

 03521451 การนําเรือ II 3(3-0-6) 

 03521452 การวางแผนการเดินทาง 2(2-0-4) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  - ) 

  วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 

  รวม 17( - - ) 

  

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

 -    หลักสูตรการเดินเรือดวยเรดาร ARPA 

ระดับบริหาร                                                            

ไมนอยกวา     5 วัน 

 -    หลักสูตรการใชเครื่องมือฝกจําลองและ

การบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ 

ไมนอยกวา     5 วัน 

 -    หลักสูตรระบบรายงานตนอัตโนมัติ                                                            ไมนอยกวา     2 วัน 

 - หลักสูตร Maritime English ไมนอยกวา 5 วัน 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521453 หลักการและการกําหนดตําแหนงยามเรือเดิน  3(3-0-6) 

 03521454 ความถูกตองของตําบลท่ีเรือ 3(3-0-6) 

 03521474 ความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลบนเรือ 2(2-0-4) 

 03521475 ภาวะผูนําและทักษะในการบริหารจัดการ    3(3-0-6) 

 03521477 อัตราผิดเข็มทิศ 3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 

  รวม 17( - - )   

     

ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

 - หลักสูตร Maritime English ไมนอยกวา 5  วัน 
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 6.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

6.1.5.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

03521111* การคํานวณพ้ืนฐานสําหรับนักเดินเรือ  3(3-0-6) 

 (Basic Calculation for Navigator) 

  ตรีโกณมิติในระนาบ เรขาคณิตในระนาบ ตรีโกณมิติทรงกลมพ้ืนฐาน ทรงกลมโลก พิกัด

ทางภูมิศาสตรสําหรับการเดินเรือ ปริภูมิเวกเตอร ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ อนุกรมเทย

เลอร อนุพันธยอยสําหรับการเดินเรือ 

  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** การเดินเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Navigation)    

 ขอมูลจากแผนท่ี รายการไฟและสิ่งตีพิมพอ่ืนๆ บรรณสารการเดินเรือ แผนท่ีอีเลคทรอ

นิกส ระบบทุนตามขอบังคับของ การเดินเรือตามขอบังคับของ สมาคมประภาคารระหวาง

ประเทศ (IALA) น้ําข้ึนน้ําลงและกระแสน้ํา การลงบันทึกในสมุดบันทึกการเดินเรือ และการ

ขีดแผนท่ี 

Information from charts. Lists of lights and other publications. Navigation 

chart. Electronic chart. IALA (International Association of Lighthouse 

Authorities) Buoyage systems. Tide and current. Keeping a log and chartwork 

exercise. 

 

03521114** คณิตศาสตรสําหรับนักเดินเรือ 3(3-0-6) 

 (Mathematics for Navigator) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521111 

   นิยาม สมบัติของทรงกลม รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปยร 

การแกปญหารูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม การประยุกตตรีโกณมิติทรงกลมทางการเดินเรือ 

   Definition. Spherical property. Spherical triangle. Terrestrial sphere. Napier’s 

rule. Problem solving in spherical triangle. Application of spherical trigonometry in 

navigation. 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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03521151** การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก I 3(3-0-6) 

 (Terrestrial Navigation I) 

   การกําหนดตําบลท่ี พล็อตตําบลท่ีบนแผนท่ี ท้ัง ER, DR และตําบลท่ีแนนอน การ

พล็อตเสนตําบลท่ี เสนตรง วงกลม และเสนไฮเปอรโบลา การหาเสนตําบลท่ี การหาระยะทาง

เรือเดิน การสรางเสนตําบลท่ีเพ่ือหลีกเลี่ยงจุดอันตราย พล็อตตําบลท่ีเพ่ือรายงาน หาเข็มเรือ

และระยะทาง หาเข็มทิศระหวาง 2 ตําบลท่ี หาระยะทางระหวาง 2 ตําบลท่ี คํานวณ

ความเร็วระหวา 2 ตําบลท่ี 

   Defines a position. Plots the position on the chart. Define ER, DR and 

fixed position. Plots position line straight line, circle, and hyperbola. Finds a 

position line. Finds the distance that the ship will pass off. Constructs a 

position line to clear a navigational danger. Plots a dead reckoning. Defines 

course and distance. Lays off true course between two positions. Finds the 

distance between two positions. Calculate the speed between two positions. 

 

03521221** โครงสรางหลักของเรือ                       3(3-0-6) 

 (Principal Structural Member of a Ship I)    

   มิติ ขนาด และรูปทรงของเรือ ความเครียดของเรือ โครงสรางทองเรือ หัวเรือ และทาย

เรือ ฟตติ้ง หางเสือ และใบจักร เสนแนวน้ําบรรทุกและเครื่องหมายแนวน้ําบรรทุก 

Ship dimensions and form. Ship stresses. Hull structure. Bow and stern 

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

 

035212327* ระบบไฟฟาและอุปกรณการเดินเรือ  3(3-0-6) 

 (Shipbourne Electrical and Navigation System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420112 

  ระบบไฟฟาของสะพานเดินเรือ ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนท่ีอยูในเครื่องมือสําหรับการเดินเรือประกอบดวย เครื่องสะทอน

เสียง เข็มทิศแมเหล็ก เข็มทิศไจโร ความเปนแมเหล็กโลกและการเบี่ยงเบนของเรือ การปรับ

เข็มทิศใหถูกตอง ขอผิดพลาดของเข็มทิศและตําแหนง เข็มทิศแบบ ฟลักซเกตและระบบ

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 
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the earth and ship deviation. Compass correction. Errors of compass and azimuth. 

Fluxgate compass, and steering system. 

 

035212338* ปฏบิัติการระบบไฟฟาและอุปกรณการเดินเรือ  1(0-3-2) 

 (Shipbourne Electrical and Navigation System Laboratory) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420112 

  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : 03521232 

  การวัดและตรวจสอบวงจรไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ การตอวงจรคลื่น

แมเหล็กไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เครื่องสะทอนเสียง การทํางานของเข็มทิศแมเหล็กและเข็ม

ทิศไจโร การวัดสนามแมเหล็กโลกและการเบี่ยงเบนของเรือ ขอผิดพลาดของเข็มทิศและ

ตําแหนง การใชเข็มทิศแบบ ฟลักซเกตและระบบบังคับเลี้ยวของเรือ 

  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. 

 

035212419** อุตุนิยมวิทยาทางทะเล 3(3-0-6) 

 (Maritime Meteorology) 

 บรรยากาศ เครื่องมือตรวจอากาศในเรือ ความกดอากาศ การเกิดลม เมฆและฝน ทัศน

วิสัย ลมและความกดอากาศเหนือมหาสมุทร โครงสรางของดีเพรสชัน แอนตี้ไซโคลนและระบบ

ความกดอากาศในแบบตางๆ การบริการขาวอากาศสําหรับการเดินเรือ การบันทึกและรายงาน

การตรวจอากาศ การประยุกตขาวสารขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการคาดการณอากาศ 

 Atmosphere. Shipborne meteorological instruments. Atmospheric pressure. 

Wind. Cloud and precipitation. Visibility. Wind and pressure system over the ocean. 

Structure of depressions. Anticyclones and other pressure systems. Weather 

services for shipping. Recording and reporting weather observations. Application of 

meteorological information. 
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0352124210* การพยากรณอากาศ       2(2-0-4) 

 (Weather Forecast) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521241 

  แผนท่ีอากาศและการคาดการณ การพยากรณอากาศ พายุหมุนเขตรอน 

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

 

03521251** การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก II 3(3-0-6) 

 (Terrestrial Navigation II) 

  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521151 

คําจํากัดความของ departure เข็มจริง การเบี่ยงของเสนทางเรือเดินท่ีเกิดจากกระแสน้ํา

และลม เสนเกลียว การคํานวณคาผลตางของลองติจูดการใชสูตร plane sailing การใช 

transverse table การแกปญหาโจทย plane sailing การแกปญหาโจทย plane sailing 

การแกปญหาโจทยท่ีเรือ 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** การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนทองฟา I           3(3-0-6) 

 (Celestial Navigation I) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521114 

   ระบบสุริยจักร ทรงกลมทองฟาและโคออดิเนตระบบอิเควเตอรทองฟา มุมเวลา 

สามเหลี่ยมดาราศาสตรบนทรงกลมทองฟา การโคจรประจําวัน และโคออดิเนตระบบขอบฟา 

เครื่องวัดมุม และการแกสูงวัดใหเปนสูงจริง แอมปลิจูด เวลาและเศษเวลา การใชปฏิทินเดินเรือ 

การหาชื่อวัตถุทองฟา 

 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. 
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03521253** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I 3(3-0-6) 

 (Maintaining a Safe Navigational Watch I) 

เนื้อหา การนําไปใช และเจตนารมณของขอบังคับระหวางประเทศวาดวยเรื่องการ

ปองกันเรือโดนกันในทะเลมี 1972, แกไขเพ่ิมเติม  

Content, application and intent of international regulations for preventing 

collisions at sea, 1972, as amended. 

 

03521254** การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนทองฟา II           3(3-0-6) 

 (Celestial Navigation II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521252 

   วิธีการตรวจหาละติจูดโดยสูงเมอริดียน การตรวจดาวเหนือ การหาเสนตําบลท่ีโดยวิธิ

อินเตอรเซ็พท การหาเสนตําบลท่ีโดยวัตถุทองฟา การหาตําบลท่ีเรือท่ีแนนอน 

 Latitude by meridian altitude. Pole star observations. Line of position by 

intercept method. Celestial lines of position. Position fixing. 

 

03521255** การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ II 3(3-0-6) 

 (Maintaining a Safe Navigational Watch II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521253 

 ทบทวนเนื้อหา การนําไปใช และเจตนารมณของขอบังคับระหวางประเทศวาดวยเรื่อง

การปองกันเรือโดนกันในทะเลมี 1972, แกไขเพ่ิมเติม หลักเกณฑท่ีตองถือปฏิบัติในการเฝา

ระวังรักษาความปลอดภัยระหวางการเดินเรือ การรักษาความปลอดภัยขณะเรือจอดในทาเรือ 

การจัดการทรัพยากรบนสะพานเดินเรือ เสนทางสภาพอากาศ การใชเสนทางตามขอมูล

เสนทางการเดินเรือท่ีไดรับ การวัดความเร็ว การใชความรูเก่ียวกับเทคนิคการเดินเรือเพ่ือ

ความปลอดภัยสําหรับการเดินเรือในทัศนาวิสัยจํากัด การใชการรายงานตามหลักการเบื้องตน

โดยท่ัวไปสําหรับระบบการรายงานตําบลท่ีเรือกับระเบียบปฏิบัติของการควบคุมระบจราจร

ทางน้ําและข้ันตอน VTS 

 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 ships' routing. Speed measurement. Knowledge of navigational 

techniques used for safe navigation in restricted visibility. Use of reporting in 
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accordance with the general principles for ship reporting systems and with 

VTS procedures. 

 

03521256** การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4) 

 (Electronic Navigation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521251 

 หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก ระบบ Loran-C, Loran, 

ระบบดาวเทียมเพ่ือใชในการเดินเรือระบบ GPS ระบบดาวเทียมท่ีเพ่ิม ระบบ GLONASS 

ระบบ GALlLEO 

 Basic principles of terrestrial navigation systems. Loran-C system. Loran. 

Global navigation satellite systems. GPS. Augmented satellite systems. GLONASS. 

GALlLEO. 

 

0352127213** กฎหมายพาณิชยนาวีวาดวยการเดินเรือ 2(2-0-4) 

 (Maritime Law for Navigation) 

บทนําเก่ียวกับกฎหมายพาณิชยนาวี อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยแนวน้ําบรรทุก 

1966, SOLAS - 1974 แกไขเพ่ิมเติม SOLAS - การแบงพ้ืนท่ีบนเรือ การทรงตัวของเรือ 

SOLAS - การปองกันอัคคีภัย ระบบเตือนภัยและการดับเพลิง. SOLAS - LSA และวิธีการ

จัดการ SOLAS – การสื่อสารทางวิทยุ SOLAS – การขนสงสินคาท่ีเปนเมล็ด SOLAS – การ

ขนสงสินคาท่ีเปนวัตถุอันตราย ISM Code STCW Convention, 1978 แกไขเพ่ิมเติม STP 

Ships Agreement 1971 SPACE STP 1973 PAL 1974 Tonnage 1969 BWM 2004 

AFS Convention, 2001 คําแนะนําเพ่ือเสริมการตรวจสอบเรือบรรทุกสินคาท่ีบรรทุกสินคา

เทกอง และเรือบรรทุกน้ํามัน กฎวาดวยข้ันตอนการทํางานใหเกิดความปลอดภัย สําหรับผู

ทํางานในเรือสินคา 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 (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. 
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0352127314** กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดลอม I 2(2-0-4) 

 (Maritime Law for Environment I) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521272 

อนุสัญญา MARPOL 73/78 และบังคับใชกฎหมายในแตละประเทศ การควบคุมการ

ปลอยน้ํามัน สมุดบันทึกน้ํามัน (สวนท่ี 1 – เครื่องจักร และการใชงาน และสวนท่ี 2 – สินคา 

และการใชน้ําถวงเรือ) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเม่ือน้ํามันหกลน แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับ

มลภาวะทางทะเล สําหรับน้ํามัน หรือสารเหลวมีพิษ และแผนปฏิบัติการของเรือ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติและอุปกรณ สําหรับกําจัดสิ่งปฏิกูล ระบบกําจัดของเสียบนเรือ เตาเผาขยะ เครื่องบด 

ระบบบําบัดน้ําถวงเรือ ระบบจัดการขยะ ระบบการปองกันคราบปฏิกูล การวัดคาน้ําถวงเรือ 

เพ่ือปกปองสภาพแวดลอมทางทะเล 

 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** การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

 (Cargo Handling and Stowage at the Operational Level) 

ศักยภาพในการออกทะเล และการทรงตัวของเรือ การจัดเก็บสินคา สินคาบนดาดฟา

เรือ สินคาท่ีบรรทุกในตูคอนเทนเนอร สินคาเทกอง สินคาเทกองชนิดเมล็ด การดูแลสินคา 

สินคาอันตราย สินคาเสี่ยงภัย สินคาพิษ อุปกรณสําหรับชวยในการจัดวางสินคาและใหมี

ความปลอดภัย การจัดเตรียมทอและปมสําหรับเรือน้ํามัน ขอพึงระวังกอนเขาไปในท่ีปด หรือ

บริเวณท่ีปนเปอน วิธีคํานวณและการวางแผนเก่ียวกับสินคา การตรวจสอบพ้ืนท่ีสินคา การ

ตรวจสอบฝาระวาง การตรวจสอบถังอับเฉา การรายงานความเสียหาย 

Sea worthiness and stability of the ship. Securing cargoes. Deck cargo. 

Container cargo. Bulk cargo and Bulk grain cargo. Cargo care. Dangerous, 

hazardous and harmful cargoes. Cargo handling equipment and safety. Oil 

tanker piping and pumping arrangements. Precautions before entering 
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enclosed or contaminated spaces. Cargo calculations and cargo plans. Cargo 

space inspection. Hatch covers inspection. Ballast tanks inspection. Damage 

report. Enhanced survey program. 

 

0352132115** ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (General Knowledge of Engineering Systems) 

หลักการทํางานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟาในเรือ เครื่องจักรชวย ศัพทเฉพาะทาง

วิศวกรรมทางทะเล การใชเชื้อเพลิง การบริหารจัดการท่ีจําเปนและเหมาะสม และการเขา

ยามหองเครื่องอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในสภาวะปกติและวิธีปฏิบัติการ

ตามแบบ UMS การบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการรักษาความปลอดภัยในเขา

ยามหองเครื่องขณะขนสงสินคาอันตราย 

Operating principles of marine power plants. Ship’s auxiliary machinery. 

Marine engineering terms and fuel consumption. Arrangements necessary for 

appropriate and effective engineering watches to be maintained for the 

purpose of safety under normal circumstances and UMS operations. 

Arrangements necessary to ensure a safe engineering watch is maintained 

when carrying dangerous cargo 

 

03521322** การดํารงความพรอมของเรือกอนออกทะเล 3(3-0-6) 

 (Maintaining Sea Worthiness of Ship) 

ระวางขับน้ํา แรงลอยตัว การทนตอแรงดันน้ําจืด เสถียรภาพเชิงสถิตยศาสตร การทรง

ตัวเบื้องตน องศาในการโคลงของเรือ เสนโคงของเสถียรภาพเชิงสถิตยศาสตร การคํานวณหา

จุดศูนยถวง การแบงประเภทของการสึกกรอน ผลกระทบของการคลายตัวของถัง ความ

แตกตางของอัตรากินน้ําลึกทางหัวเรือและทายเรือและการคํานวณโดยใชตารางคาทริม  ขอ

ปฏิบัติเม่ือเรือสูญเสียแรงลอยตัวไปบางสวน  ตารางการคํานวณคาความเครียดของเรือโดยใช

เครื่องมือตรวจวัดน้ําหนักเรือ 

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). 
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03521323** การทรงตัวของเรือ     3(3-0-6)  

 (Ship Stability) 

วัสดุท่ีใชในการตอเรือ การเชื่อมโลหะ สวนท่ีก้ันหองตางๆ ในเรือ ประตูกันน้ําเขาและ

ประตูผลักอากาศ การกัดกรอนและวิธีปองกัน การตรวจเรือและอูแหง การทรงตัวของเรือ  

 Shipbuilding materials. Welding. Bulkheads. Watertight and weathertight 

doors. Corrosion and its prevention. Surveys and dry-docking. Stability. 

    

03521341** สมุทรศาสตร 2(2-0-4) 

 (Oceanography) 

มหาสมุทร คุณสมบัติของสมุทรศาตรเชิงกายภาพและเคมี การหมุนเวียนและการแยก

ชั้นน้ําในมหาสมุทร การเกิดลมและคลื่นในมหาสมุทร ประเภทหลักๆ ของน้ําแข็งลอยน้ํา ตน

กําเนิดและการเคลื่อนตัวของน้ําแข็งลอยน้ํา  คําแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยของการ

เดินเรือ หากมีน้ําแข็งอยูในบริเวณใกลเคียง เง่ือนไขท่ีจะนําไปสูการทับถมของน้ําแข็งตาม

โครงสรางสวนบนของเรือ อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนและวิธีแกไขท่ีจะนํามาใชได ความสามารถใน

การประเมินสภาวะกระแสน้ําข้ึนน้ําลง บรรณสารเก่ียวกับเรื่องน้ําข้ึนน้ําลง และกระแสน้ํา 

รวมท้ังขอมูลท่ีสืบคนไดทางอินเตอรเนท 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 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.                                                    

 

0352135117* การปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉิน   3(3-0-6) 

 (Response to Emergencies) 

การวางแผนในรูปแบบตางๆ เพ่ือรับมือกับสถานการณฉุกเฉิน ขอพึงระวังเพ่ือการ

ปองกันและเพ่ือความปลอดภัยของผูโดยสารในสถานการณฉุกเฉิน ขอพึงระวังเวลานําเรือเขา

ฝง ขอปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุเรือเกยตื้นหรือเรือจม ขอปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุเรือชนกัน การ
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ประเมินภาวะความเสียหายเบื้องตน และการควบคุมความเสียหายไมใหเพ่ิมข้ึน วิธีจํากัด

ขอบเขตความเสียหาย การซอมแซมเรือภายหลังการเกิดเหตุอัคคีภัย หรือมีการระเบิดเกิดข้ึน 

ข้ันตอนในการสละเรือ การใชหางเสืออะไหล วิธีจัดการเก่ียวกับการลากจูงเรือ และข้ันตอน

การลากจูง การชวยชีวิตคนจากเรือท่ีเผชิญภาวะฉุกเฉิน คูมือของแอมซาร การสงรหัส

สัญญาณมอรส การสงรหัสสัญญาณสากล ขอพึงระวังนําเรือเขาเกยตื้น วิธีการท่ีตองปฏิบัติ

ขณะท่ีเรือกําลังจะติดตื้นและหลังจากติดตื้น การนําเรือออกจากท่ีติดตื้นโดยมีหรือไมมีความ

ชวยเหลือจากภายนอก ขอพึงปฏิบัติเม่ือเรือกําลังจะโดนกัน และภายหลังเม่ือเรือโดนกัน หรือ

เม่ือสถานการณไมดีข้ึน อันเกิดจากน้ําเขาเรือ ซ่ึงเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง การประเมิน

ความเสียหาย การบังคับเรือในภาวะฉุกเฉิน การบริหารจัดการเก่ียวกับการลากจูง และ

ข้ันตอนการลากจูง 

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 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 การชวยคน

ตกน้ํา ผลกระทบจากน้ําตื้น รองน้ําแคบและผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีคลายกัน วิธีการทอดสมอท่ี

เหมาะสม การผูกยึดเรือ การเขา – ออก จากสถานีนํารองและการรับ – สง นํารองตามสภาพ

อากาศ กระแสน้ํา ระยะทางหนา ระยะหยุด การบังคับเรือในแมน้ํา เทคนิคการหันเรือ การ

ควบคุมเรือในรองน้ํา การเทียบและการออกจากเทียบภายใตสถานการณตางๆ  
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 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. 

 

0352137419* กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดลอม  II 3(3-0-6) 

 (Maritime Law for Environment II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521273 

 ประกาศนียบัตรและเอกสารท่ีกําหนดใหเรือตองนําไปดวยตลอดเวลาตามอนุสัญญา

ระหวางประเทศ ความรับผิดชอบภายใตขอกําหนดท่ีเก่ียวของของอนุสัญญาระหวางประเทศ

วาดวยเรื่องแนวน้ําบรรทุก ความรับผิดชอบภายใตขอกําหนดท่ีเก่ียวของของอนุสัญญา

ระหวางประเทศเพ่ือความปลอดภัยของการดํารงชีวิตในทะเล ความรับผิดชอบภายใต

ขอบังคับตามขอตกลงในท่ีประชุมนานาชาติเก่ียวกับการปองกันมลพิษท่ีเกิดจากเรือ การ

ประกาศพาณิชยนาวีวาดวยเรื่องสุขภาพและความตองการของกฏอนามัยระหวางประเทศ 

ความรับผิดชอบภายใตกฎหมายการเดินเรือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีรวมอยูในขอตกลงและ

อนุสัญญาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอบทบาทของเจาหนาท่ีระดับผูบริหารระดับสูง   

ความรับผิดชอบภายใตตราสารระหวางประเทศท่ีมีผลตอความปลอดภัยของผูโดยสาร ลูกเรือ 

เจาหนาท่ี  ตลอดจนความปลอดภัยของสินคา วิธีการและความรวมมือเก่ียวกับการปองกัน

มลพิษจากเรือท่ีกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเล กฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติในการ

ดําเนินการตามขอตกลงและอนุสัญญาระหวางประเทศ 

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 
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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. 

 

0352137520* การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับบริหาร I 3(3-0-6) 

 (Cargo Handling and Stowage at the Management Level I) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521274 

 แผนงานและวิธีปฏิบัติท่ีตองถูกตองตามขอบังคับสากล อัตราการกินน้ําลึก ทริม และ

การทรงตัวของเรือ การดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับแรงน้ําหนักบรรทุกข้ันต่ํา

ของเรือ การใชอุปกรณอัตโนมัติในการจัดวางสินคา ใหมีความรูเก่ียวกับการบรรทุกสินคาและ

การถวงน้ําหนักเพ่ือใหเรือสามารถบรรทุกน้ําหนักไดตามขีดจํากัดท่ียอมรับได การบรรทุกไม

ซุงบนดาดฟาเรือ ข้ันตอนการรับและสงมอบสินคา การดูแลสินคาระหวางขนสง ขอกําหนด

เก่ียวกับการนําอุปกรณจัดวางสินคามาใช การบํารุงรักษาอุปกรณ การบํารุงรักษาฝาระวาง 

 Plans and actions conform with international regulations. Draft, trim and 

stability. Shear forces, bending moments and torsional moments. Compliance 

with minimum freeboard requirements of the load line regulations. Use of 

automatic data-based (ADB) equipment. Loading cargoes and ballasting in 

order to keep hull stress within acceptable limits. Timber deck cargoes. 

Procedures for receiving and delivering cargo. Care of cargo during carriage. 

Requirements applicable to cargo handling gear. Maintenance of cargo gear. 

Maintenance of hatch covers. 

 

03521376* การบรรทุกและการจัดวางสินคาบนเรือในระดับบริหาร II 3(3-0-6) 

 (Cargo Handling and Stowage at the Management Level II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521375 

 การขนถายสินคาโดยคํานึงถึงการขนสงสินคาท่ีระบุไวในหลักปฏิบัติท่ีปลอดภัยสําหรับ

การจัดวางสินคาและการจัดเก็บสินคา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเรือน้ํามันและการปฏิบัติบนเรือ

น้ํามัน ความรูเก่ียวกับการดําเนินการและการออกแบบ ขอจํากัดเก่ียวกับเรือบรรทุกสินคาเท
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กอง การดูแลการขนถายและลําเลียงสินคาเทกอง การบรรทุกสินคาอยางปลอดภัยโดยการใช

อุปกรณท่ีเหมาะสมชวยในการเคลื่อนยายสินคา การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการปรับปรุง

สัมพันธภาพในการทํางานรวมกัน ขอจํากัดดานความแข็งแรงของชิ้นสวนโครงสรางของเรือ

บรรทุกสินคาเทกองตามมาตรฐานและการแปลคาโมเมนตดัดและแรงเฉือน วิธีหลีกเลี่ยง

ความเสียหายจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับเรือบรรทุกสินคาเทกองอันเนื่องมาจากการกัด

กรอน ความลาของเรือ และการจัดวางสินคาท่ีไมเหมาะสม การขนสงสินคาอันตราย กฎ

ขอบังคับมาตรฐานอนุสัญญาและขอเสนอแนะนําสากลในการขนสงสินคาอันตราย การขนสง

สินคาอันตราย สินคาเสี่ยงภัย และสินคามีพิษ ขอพึงระวังระหวางการบรรทุกสินคาลงเรือและ

การขนถายสินคาข้ึนจากเรือ และการดูแลสินคาอันตราย สินคาเสี่ยงภัย และสินคามีพิษ

ระหวางการเดินทาง 

 Loading and unloading operations, with special regard to the transport of 

cargoes identified in the code of safe practice for cargo stowage and securing. 

General knowledge of tankers and tanker operation. Knowledge of the 

operational and design. Limitations of bulk carriers. Loading, care and 

unloading of bulk cargoes. Safe cargo handling in accordance with the 

provisions of the relevant instruments. Effective communications and 

improving working relationships. Limitations on strength of the vital 

constructional parts of a standard bulk carrier and interpret given figures for 

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. International regulations, standards, codes and 

recommendations on carriage of dangerous cargoes. Carriage of dangerous, 

hazardous and harmful cargoes; precautions during loading and unloading and 

care during the voyage of dangerous, hazardous and harmful cargoes. 

  

03521377* การประเมินความเสี่ยง 3(3-0-6) 

 (Risk Assessment) 

 ทฤษฎีเก่ียวกับสถานการณและการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาแนวทางตาม

หลักการในการประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงโดยท่ัวไปท่ีเจาหนาท่ีระดับบริหารอาจตอง

ทําการประเมิน อธิบายใหเห็นถึงความสามารถในการวางแผนการและการประเมินความเสี่ยง

อยางมีประสิทธิภาพในการจําลองสถานการณหรือสถานการณจริง 

 Theories of situation and risk assessment. Discusses formal approaches 

to risk assessment. Identifies typical risks that management level officers may 
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have to assess. Demonstrates the ability to effectively assess risk in the 

planning and conduct of simulated or real shipboard activities. 

 

03521421* การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย 3(3-0-6) 

 (Stability and Damage Control) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521323 

 วัสดุท่ีใชในการตอเรือ การเชื่อมโลหะ สวนท่ีก้ันหองตางๆ ในเรือ ผนึกกันน้ําและประตู

กันน้ํา การกัดกรอนและวิธีปองกัน การตรวจเรือและการข้ึนอูแหง ผลกระทบของการทรงตัว

ของเรือตอทริม การทรงตัวของเรือในกรณีท่ีเกิดความเสียหายจากน้ําทวมภายในเรือและการ

ใชมาตรการในการแกไข ทฤษฎีท่ีกระทบตอการทํางานของทริมและการทรงตัวของเรือภายใต

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับขอบังคับระหวางประเทศและอนุสัญญาระหวางประเทศ ผลกระทบ

ตอทริมและการทรงตัวของเรือเม่ือเกิดการเสียการทรงตัว 

 Shipbuilding materials. Welding. Bulkheads. Watertight and weathertight 

doors. Corrosion and its prevention. Surveys and dry-docking. Stability effect 

on trim. Stability of a ship in the event of damage to and consequent flooding 

of a compartment and countermeasures to be taken. Theories affecting trim 

and stability responsibilities under the relevant requirements of the 

international conventions and codes. Effect on trim and stability in the event 

of damage stability. 

 

03521443 อุตุนิยมวิทยาโซนรอน 3(3-0-6) 

 (Tropical  Meteorology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521242 

 ลมเขตโซนรอน ปจจัยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ การกระจายตัวของความชื้น

และปริมาณน้ําฝน การสงผานพลังงานในแนวดิ่ง พายุโซนรอน การสํารวจ การวิเคราะห และ 

การพยากรณอากาศในเขตรอน การแปลผลขอมูลจากดาวเทียมและเรดาห สภาพภูมิอากาศ

และความผันแปรในเขตรอน 

 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. 
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03521444 วิศวกรรมชายฝง 3(3-0-6) 

 (Coastal Engineering) 

 ปรากฏการณชายฝง ทฤษฎีของคลื่น คลื่นในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของคลื่นเม่ือ

เขาสูท่ีตื้น การกัดเซาะชายฝงและการงอกของขอบฝง การเกิดสันทรายนอกฝง อันตรกิริยา

ของคลื่นตอสิ่งกอสรางชายฝง การออกแบบสิ่งกอสรางชายฝง 

 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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521353 

การประสานงานระหวางเรือและเรือลากจูง การใชงานระบบขับเคลื่อน และควบคุม

เรือ รวมท้ังหางเสือ ประเภทตางๆ ชนิดของสมอเรือ การเลือกพ้ืนท่ีท้ิงสมอ การใชสมอหนึ่ง

หรือสองตัว ในพ้ืนท่ีจํากัด และปจจัยท่ีสงผลตอการคํานวณความยาวโซสมอ ข้ันตอนการท้ิง

สมอในบริเวณน้ําลึกและน้ําตื้น สมอเกา การเขาอูแหง การจัดการและการนําเรือในสภาพ

อากาศเลวราย รวมถึงความชวยเหลือเรือ และอากาศยานในสถานการณวิกฤต ข้ันตอนการ

ลากจูง ขอพึงระวังในการนําเรือเพ่ือปลอยเรือชวยชีวิตและเรือเรือบด ขณะสภาพอากาศไม

ปกติ ความสามารถในการประเมินคุณลักษณะในเรือท่ัวไป คุณสมบัติอ่ืนๆ ในการหยุดเรือ 

และวงหันในขณะท่ีเรือมีอัตรากินน้ําลึก และความเร็วท่ีแตกตางกัน ความสําคัญในการลด

ความเร็วเรือเพ่ือลดความเสียหายจากคลื่นหัวเรือ – ทายเรือ ขอปฏิบัติเม่ือเดินเรือในสภาวะ

น้ําแข็งหรือมีน้ําแข็งบนเรือ การนําเรือในสภาพจราจรหนาแนน และบริเวณเสนแบงแนว

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 
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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. 

 

0352145224* การวางแผนการเดินทาง 2(2-0-4) 

 (Voyage Planning) 

 การวางแผนการเดินทางสําหรับทุกสภาวะโดยใชวิธีการพล็อตเสนทางการเดินทางใน

มหาสมุทร การนําเรือและการเฝาสังเกตการเดินทาง การบันทึกปูมเรือ และการบันทึกการ

เดินทาง เสนทางการเดินเรือ ระบบรายงานตําบลท่ีเรือ 

 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* หลักการและการกําหนดตําแหนงยามเรือเดิน 3(3-0-6) 

 (Watchkeeping Arrangements and Procedures) 

 ความรูเก่ียวกับกฎขอบังคับระหวางประเทศเพ่ือปองกันเรือโดนกันในทะเลป 1972 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม การประยุกตใช ตลอดจนเจตนารมณของระเบียบ ความรูเก่ียวกับเนื้อหา

การนําระเบียบมาใช รวมถึงเจตนารมณของหลักการท่ีตองปฏิบัติตามเก่ียวกับการเฝาระวังภัย

เก่ียวกับการเดินเรือทะเลในระดับบริหาร บันทึกสถิติการเดินทางทางทะเล และการเชื่อมตอ

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).   

 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 



 29 

0352145425* ความถูกตองของตําบลท่ีเรือ 3(3-0-6) 

 (Accuracy of Resultant Position) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521251 03521254 03521256 

 การหาตําบลท่ีเรือและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง การเดินเรือโดยใชดาราศาสตร 

การสังเกตการณจากฝง รวมถึงความสามารถในการใชแผนท่ี ประกาศชาวเรือและบรรณสาร

การเดินเรือ อยางเหมาะสมเพ่ือประเมินความถูกตองของตําบลท่ีเรือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี

ทันสมัยสําหรับการเดินเรือกับความรูเฉพาะทางเก่ียวกับหลักปฏิบัติการ ขอจํากัด สาเหตุของ

ขอผิดพลาด การตรวจสอบขอมูลท่ีผิดพลาด และวิธีแกไขเพ่ือใหไดตําบลท่ีเรืออยางแมนยํา 

 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. 

 

03521472 การบริหารทาเรือ 3(3-0-6) 

 (Port Management) 

 การจัดการธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมทาเรือ การดําเนินการพาณิชยนาวีใน

ทาเรือโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยทาเรือ

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 การแบงรับความเสี่ยง เง่ือนไข 

และเอกสารเก่ียวกับการประกันภัยทางทะเล 

 History and development of marine insurance, general average, terms 

and conditions. 
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0352147426* ความปลอดภัยและการรักษาพยาบาลบนเรือ 2(2-0-4) 

 (Safety and Medical Care Onboard) 

 ระเบียบวาดวยการชวยชีวิต ระเบียบขอบังคับของอุปกรณความปลอดภัย การปฏิบัติ

เพ่ือปองกันและชวยชีวิตทุกคนท่ีอยูบนเรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติเพ่ือควบคุม

ความเสียหาย และการกูเรือภายหลังการเกิดอัคคีภัย ระเบิด เรือโดนกันหรือติดตื้น การ

เตรียมแผนฉุกเฉินสําหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน โครงสรางเรือรวมถึงการควบคุมความเสียหาย 

การจัดตั้งหนวยงานและวางระเบียบการรักษาพยาบาลบนเรือ 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 

construction including damage control. Organization and management of the 

provision of medical care on board. Medical publications. 

  

03521475* ภาวะผูนําและทักษะในการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 

 (Leaderships and Managerial Skills) 

 การบริหารบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบนเรือ การฝกปฏิบัติทางทะเล อนุสัญญาสากลทาง

ทะเลท่ีเก่ียวของ รวมท้ังขอแนะนํา และกฎหมายแหงชาติ ภาระงานและการบริหารชั่วโมง

การทํางาน การใชวิธีบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพระดับผูบริหาร สถานการณและ

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* การปองกันมลพิษจากการขนสงทางทะเล 3(3-0-6) 

 (Pollution Prevention from Maritime Transportation) 

ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล คุณภาพน้ําทะเล มลพิษทางทะเล ผลกระทบจากการ

ระบายน้ําใตทองเรือและน้ําถวงเรือท่ีมีตอระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและคุณภาพน้ําทะเล 

มลพิษทางทะเลจากการของเสียในปฏิบัติตามปกติตามอนุสัญญา MARPOL 73/78 การ
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ปองกันมลพิษทางทะเลและการจัดการมลพิษทางเทคโนโลยีจากเรือขนสงสินคาทางทะเล 

กรณีศึกษาการปองกันมลพิษจากการขนสงทางทะเล 

 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. 

 
0352147727* อัตราผิดเข็มทิศ 3(3-0-6) 

 (Compass Errors) 

 สวนประกอบของเข็มทิศแมเหล็กและการทํางานของแตละสวนประกอบ อัตราผิดของ

เข็มทิศแมเหล็กและวิธีแกไข หลักการของเข็มทิศแบบไจโร อัตราผิดของเข็มทิศแบบไจโรและ

วิธีแกไข ระบบงานภายใตการควบคุมของไจโรมาสเตอร การใชงานและการดูแลรักษาเข็มทิศ

ไจโรพ้ืนฐาน 

 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. 

 
03521481 การตรวจเรือและการจัดชั้นเรือ 3(3-0-6) 

 (Ship Survey and Ship Classification ) 

 บทบาทและหนาท่ีของสมาคมจัดชั้นเรือระดับสากลและระดับภูมิภาค อนุสัญญาและ

บทบาทขององคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการตรวจเรือและจัดชั้นเรือ กฎขอบังคับ

ของการตรวจเรือในการตอเรือเหล็ก การตรวจอุปกรณตางๆท่ีติดตั้งในเรือ การจดทะเบียน

เรือของสมาคมจัดชั้นเรือ การตรวจและรับรองวัสดุและอุปกรณตางๆสําหรับเรือเดินทะเล 

การตรวจเรือระหวางการตอเรือ การตรวจเรือหลังการตอเรือ การตรวจเรือและการออก

หนังสือรับรองเรือโดยไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาล จริยธรรม จรรยาบรรณและทัศนคติของ

ผูตรวจเรือ หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจเรือ ประเภทของผูตรวจเรือ หัวขอท่ีทําการ

ตรวจเรือ ประเภทของการตรวจเรือ การปฏิบัติในการตรวจเรือ การตรวจเรือท่ีเก่ียวของกับ

ขอตกลงของสมาคมจัดชั้นเรืออ่ืนๆ การตรวจเรือตามคํารองขอจากเจาของเรือ การปองกัน

อันตรายระหวางการตรวจเรือ ระบบบริหารงานคุณภาพการตรวจเรือและการรับรองผลการ

ตรวจเรือตามมาตราฐานสากล 
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 Roles and function of international and domestic ship classification 

societies. Outline of international conventions. Roles and activities of 

international maritime organization  and internation asociated classification 

societies. Outline of “Rules for the survey and construction of steel, outline of 

“Rules for the installation of ship’s equipment”, detail of “Regulation for the 

classification and registry of ships”, outline of approval and type approval of 

materials and equipments for marine Use. classification survey during 

construction. classification survey after construction. Statutory survey and 

issuance of certificate on behalf of government. Ethics and attitude of ship 

surveyor. Responsibility of ship surveyor. Type of marine surveyor. Subjects of 

survey. Types of survey. Implementation of proper and sufficient survey. 

Survey relating working agreement with other class society. Other survey. 

Prevention of accidents during survey, outline of QSCS (Quality System and 

Certification Scheme) and ISO (International Standard Organization). 

 

0352149628* เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรการเดินเรือ 3(3-0-6) 

 (Selected topics in Nautical Science) 

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรการเดินเรือในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in navigation at the bachelor’s level, topics are subject to 

change each semester. 

 

03521497 สัมมนา 1 

   (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรการเดินเรือ ในระดับ

ปริญญาตรี 

 Presentation and discussion of interesting topic in nautical science at the 

bachelor’s degree level. 

 

03521498  ปญหาพิเศษ 1-3 

   (Special Problems) 

  การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรการเดินเรือ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียน

เปนรายงาน 
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 Study and research in nautical science at the bachelor’s degree level 

and compile into a report. 

 

6.1.5.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01403114  ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป  1(0-3-2)  

 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403117  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักมูลเคมีท่ัวไป  

 Laboratory in Fundamentals of General Chemistry.  
 

 

01403117  หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6)   

 (Fundamentals of General Chemistry)  

  โครงสรางอะตอม ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี ปริมาณ

สัมพันธแกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคมีสมดุลเคมีกรดและ เบส 

สมดุลของไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะและก่ึงโลหะ โลหะแทรนซิชัน  

  Atomic structure. Periodic table and periodic properties. Chemical bonds. 

Stoichiometry. Gases. Liquids. Solids. Solutions. Chemical kinetics. Chemical 

equilibria. Acids and bases. Ionic equilibria. Representative elements. Metals. 

Nonmetals and metalloids. Transition metals. 
 

01417111 แคลคูลัส I  3(3-0-6) 

 (Calculus I) 

ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชั่นและการประยุกต คาเชิงอนุพันธและการ

ประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and 

applications, integration and applications. 
 

01420111  ฟสิกสท่ัวไป I  3(3-0-6)   

 (General Physics I)  

กลศาสตรการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร  

Mechanics. Harmonic motion. Waves. Fluid mechanics. Thermodynamics.  
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01420112  ฟสิกสท่ัวไป II  3(3-0-6)  

 (General Physics II )  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420111  

ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และนิวเคลียร

ฟสิกส  

Electromagnetism. Electromagnetic waves. Optics. Introduction to modern 

physics and nuclear physics.  

 

01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2)  

 (Laboratory in Physics I)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420111 หรือพรอมกัน  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสท่ัวไป I หรือฟสิกสพ้ืนฐาน I  

 Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.  

 

01420114  ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2)  

 (Laboratory in Physics II)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสท่ัวไป II หรือฟสิกสพ้ืนฐาน II  

 Laboratory for General Physics II or Basic Physics II. 
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