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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการขนสงทางทะเล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือ

และโลจิสติกสทางทะเล 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

  รหัสหลักสูตร    25560021101703   

  ช่ือหลักสูตร 

   ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสงทางทะเล  

   ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Maritime Transportation 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

   ชื่อเต็ม      วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนสงทางทะเล)  

   ชื่อยอ      วท.บ. (การขนสงทางทะเล)  

   ชื่อเต็ม        Bachelor of Science (Maritime Transportation)  

   ชื่อยอ       B.Sc. (Maritime Transportation) 

3. วิชาเอก 

   ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

   ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

  5.1 รูปแบบและประเภทหลักสูตร  

    - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ) 

 - ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส 

 5.2 ภาษาท่ีใช  

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา  

    รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ  

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

   ไมมี 
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

   สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสงทางทะเล 

- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2556 

  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม

ครั้งท่ี              เม่ือวันท่ี       เดือน                  พ.ศ.       

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี  

     เม่ือวันท่ี   เดือน    พ.ศ.   

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  ป พ.ศ. 2563 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1) บุคลากร/ตัวแทนนําเขาและสงออกสินคา 

2) บุคลากร/ตัวแทนของสายการเดินเรือ 

3) เจาหนาท่ีการทาเรือแหงประเทศไทย/บริษัทผูประกอบการทาเรือเอกชน/กรมเจาทา/กรม

ศุลกากร 

4) บุคลากร/เจาหนาท่ีดานการขนสงสินคา 

5) บุคลากรดานโลจิสติกส 

6) นักวิจัย/นักวางระบบ/ท่ีปรึกษา/อาจารยธุรกิจการขนสงทางทะเล 

7) ผูประกอบกิจการผูประกอบการ/ ผูบริหารการขนสงทางทะเล 

8) ผูประกอบการ/ผูบริหารธุรกิจตอเนื่องการขนสงทางทะเล 

9) บุคลากรดานธุรกิจประกันภัยทางทะเล 

10) เจาหนาท่ีขนสงสินคาทางทะเล 

11)  เจาหนาท่ีตรวจสอบสินคา 

12)  บุคลากรและตัวแทนการขนสงประเภทอ่ืน 

6.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  6.1  หลักสูตร  

6.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   140 หนวยกิต 

6.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 



 

3 

 - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 
 - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ     104 หนวยกิต 
 - วิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 
 - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 (4) หมวดวิชาฝกงาน                      ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง หรือ 30 วันทําการ 

     (ยกเวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา)     
6.1.3 รายวิชา    

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1) 
 และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระอยูดีมีสุข 
-  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระศาสตรแหงผูประกอบการ 
- กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  13 หนวยกิต 

01999021       ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

(Thai Language for Communication)   

03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา 

(Information Resources for Research)  

 1(1-0-2) 

03754xxx ภาษาอังกฤษ   9( - - ) 

(English)   

- 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 
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 

      (2.1) วิชาเฉพาะบังคับ  98 หนวยกิต 

 01403114   ปฏิบัติการหลักมูลเคมี 1(0-3-2) 

  (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)  

 01403117   หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

  (Fundamentals of General Chemistry)  

 01417111   แคลคูลัส I   3(3-0-6) 

  (Calculus I)  

 01417112      แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

  (Calculus II)  

 01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

  (Laboratory in Abridged Physics)  

 01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6) 

  (Abridged Physics)  

 01651352  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล   3(3-0-6) 

  (Coastal Ecology and Environment)  

 02739111   คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-6) 

  (Computer and Information System)  

 03521231   เทคโนโลยีสารสนเทศการเดินเรือและโลจิสติกสทางทะเล 3(3-0-6) 

  (Information Technology for Navigation and 

Maritime Logistics) 

 

 03521261   ศัพทเฉพาะสากลทางพาณิชยนาวี  2(2-0-4) 

  (International Maritime Terminology)  

 03521373 ธุรกิจพาณิชยนาวี   3(3-0-6) 

  (Maritime Business)  

 03521471 เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 

  (Maritime Economics)  

 03521472   การบริหารทาเรือ 3(3-0-6) 

  (Port Management)  

 03521473   การประกันภัยทางทะเล   3(3-0-6) 

  (Marine Insurance)  

 03521483 หลักการวางแผนการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส 3(3-0-6) 

  (Principles of Maritime Transport and Logitics Plannings)  

 03523212* สถิติวิเคราะหในธุรกิจพาณิชยนาวี  3(3-0-6) 

  (Statistical Analysis in Maritime Business)  
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 03523221* การคาทางทะเลระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

  (International Seaborne Trade)  

 03523222** เอกสารธุรกิจสําหรับการขนสงสินคาทางทะเล 3(3-0-6) 

  (Business Document for Maritime Transportation)  

 03523223** การขนสงสินคา 3(3-0-6) 

  (Cargo Transportation)  

 03523224 การจัดการสินคาบนเรือ                                         3(3-0-6) 

  (Cargo Management on Board)  

 03523321** การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  3(3-0-6) 

  (Multimodal Transportation)  

 03523322 การวางแผนเสนทางการขนสงทางทะเล 3(3-0-6) 

  (Shipping Route Strategy)  

                                                                                                                                          03523331* กฎหมายพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 

  Maritime Law  

 03523341** ความปลอดภัยในการขนสงทางทะเล  3(3-0-6) 

  (Maritime Transport Safety)  

 03523342* การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในสถาน

ประกอบการทางพาณิชยนาวี  

3(3-0-6) 

  (Maritime Workplace Risk Assessment and 

Management) 

 

 03523351 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา  3(3-0-6) 

  (Warehouse Design and Operations)  

 03523361** การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการการขนสง 3(3-0-6) 

  (Quantitative Analysis for Transport Management)  

 03523362** การเชาเรือและธุรกิจนายหนาจัดหาเรือ 3(3-0-6) 

  (Ship Chartering and Brokering Business)  

 03523421 การตลาดสําหรับการขนสงทางเรือและทาเรือ 3(3-0-6) 

  (Shipping and Port marketing)  

 03523451 การเพ่ิมประสิทธิภาพในโซอุปทานและโลจิสติกส 3(3-0-6) 

  (Increasing Efficiency in Supply Chain and 

Logistics) 

 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 03523461** ระบบบริหารคุณภาพธุรกิจพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 

  (Maritime Business Quality Systems)  

 03523462* การดําเนินงานและการขนถายสินคาในทาเรือ 3(3-0-6) 

  (Port Operations and Cargo Handling)  

 03523495* การเตรียมโครงงานการขนสงทางทะเล 1(0-3-2) 

  (Maritime Transport  Project Preparation)  

 03523497 สัมมนา  1 

  (Seminar)  

 03523499* โครงงานการขนสงทางทะเล 2(0-6-3) 

  (Maritime Transport Project)  

 03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 

  Financial Management I  

     

 (2.2) วิชาเฉพาะเลือก   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 03521476 การปองกันมลพิษจากการขนสงทางทะเล  3(3-0-6) 

  (Marine Pollution Prevention)  

 03523422 ท่ีตั้งและลักษณะทางกายภาพของทาเรือ 3(3-0-6) 

  (Port’s Location and Physical Characteristics)  

 03523423* การศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกิจพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 

  (Maritime Business Projects Feasibility Study) 

 

 

 03523441* ผลกระทบสิ่งแวดลอมในทาเทียบเรือ 3(3-0-6) 

  (Environmental Impacts in Ports)  

 03523452* นวัตกรรมโลจิสติกสทางทะเล 3(3-0-6) 

  (Maritime Logistics Innovation)  

 03523453 การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปรในธุรกิจพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 

  (Multivariate Analysis in Maritime Business)  

 03523463* การจําลองสถานการณทางโลจิสติกสเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

  (Logistics simulation for decision making)  

 03523464* การขนสงตูคอนเทนเนอร 3(3-0-6) 

  (Container Transportation) 

 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 
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 03523490 สหกิจศึกษา                                                       6 

  (Cooperative Education)  

 03523496 เรื่องเฉพาะทางการขนสงทางทะเล  3(3-0-6) 

  (Selected Topic in Maritime Transport)  

 03523498 ปญหาพิเศษ 3 

  (Special Problems)  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา                                      6 หนวยกิต 

4) หมวดการฝกงาน                              ไมนอยกวา  240 ช่ัวโมง หรือ 30 วันทําการ 

(ยกเวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา) 

 

 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสงทาง

ทะเล ประกอบดวยดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขลําดับท่ี   1-2  (03) หมายถึง วิทยาเขตศรีราชา 

 เลขลําดับท่ี   3-5  (523) หมายถึง สาขาวิชาการขนสงทางทะเล 

 เลขลําดับท่ี   6   หมายถึง ระดับชั้นป  

 เลขลําดับท่ี   7 มีความหมายดังตอไปนี้ 

  1  หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

  2  หมายถึง กลุมวิชาการจัดการการคา การขนสง และธุรกิจพาณิชยนาวี  

  3  หมายถึง กลุมวิชากฎหมายและอนุสัญญา 

  4  หมายถึง กลุมวิชาความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

  5  หมายถึง กลุมวิชาโลจิสติกสและโซอุปทาน 

  6  หมายถึง กลุมวิชาการดําเนินการและการควบคุมการขนสง 

  7  หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  8  หมายถึง กลุมวิชาคําศัพท ภาษาเพ่ือการสื่อสารทางพาณิชยนาวี 

  9  หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา สัมมนา เรื่องเฉพาะทางและปญหาพิเศษ 

 เลขลําดับท่ี   8    หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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6.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 

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

 01403114  ปฏิบัติการหลักมูลเคมี       1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป       3(3-0-6) 

 01417111 แคลคูลัส I         3(3-0-6) 

 01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป        3(3-0-6) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน      2(2-0-4) 

 03752111    ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา    1(1-0-2) 

      รวม        17(15-6-34) 

 

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

01417112 แคลคูลัส II          3(3-0-6) 

 02739111   คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ     3(2-2-6) 

 03759211  การจัดการทางการเงิน I      3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 

03754xxx ภาษาอังกฤษ       3( - - ) 

   กลุมสาระอยูดีมีสุข      2( - - ) 

   กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    3( - - ) 

      รวม      18( - - ) 
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 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

03521231 เทคโนโลยีสารสนเทศการเดินเรือและโลจิสติกสทางทะเล  3(3-0-6) 

03521373 ธุรกิจพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523212 สถิติวิเคราะหในธุรกิจพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523221 การคาทางทะเลระหวางประเทศ      3(3-0-6) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ       3( - - )  

   กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    3( - - )  

   กลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( - - ) 

      รวม       21( - - )     

             

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

 01651352 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล     3(3-0-6) 

 03521261   ศัพทเฉพาะสากลทางพาณิชยนาวี     2(2-0-4) 

03521471 เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523222 เอกสารธุรกิจสําหรับการขนสงสินคาทางทะเล   3(3-0-6) 

03523223 การขนสงสินคา       3(3-0-6) 

03523224 การจัดการสินคาบนเรือ                                          3(3-0-6) 

   กลุมสาระอยูดีมีสุข      3( - - ) 

      รวม      20( - - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

 03523321 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ      3(3-0-6) 

03523331 กฎหมายพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523341 ความปลอดภัยในการขนสงทางทะเล     3(3-0-6) 

03523351 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา     3(3-0-6) 

03754xxx ภาษาอังกฤษ       3( - - ) 

   วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 

      รวม       18( - - ) 

    

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

 03521472   การบริหารทาเรือ      3(3-0-6) 

03523322 การวางแผนเสนทางการขนสงทางทะเล    3(3-0-6) 

03523342 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ   3(3-0-6) 

ทางพาณิชยนาวี 

03523361 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการการขนสง   3(3-0-6) 

03523362 การเชาเรือและธุรกิจนายหนาจัดหาเรือ    3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 

      รวม         18( - - ) 

  

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2         ฝกงานไมนอยกวา  240 ชั่วโมง  หรือ  30 วันทําการ 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521473   การประกันภัยทางทะเล      3(3-0-6) 

03521483 หลักการวางแผนการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส   3(3-0-6) 

03523421 การตลาดสําหรับการขนสงทางเรือและทาเรือ   3(3-0-6) 

03523451 การเพ่ิมประสิทธิภาพในโซอุปทานและโลจิสติกส   3(3-0-6) 

03523461 ระบบบริหารคุณภาพธุรกิจพาณิชยนาวี    3(3-0-6) 

03523462 การดําเนินงานและการขนถายสินคาในทาเรือ   3(3-0-6) 

03523495 การเตรียมโครงงานการขนสงทางทะเล    1(0-3-2) 

       รวม     19(18-3-38) 

 

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

 03523497 สัมมนา        1 

 03523499 โครงงานการขนสงทางทะเล     2(0-6-3) 

   วิชาเฉพาะเลือก        6( - - ) 

       รวม     9( - - ) 
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แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 

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

 01403114  ปฏิบัติการหลักมูลเคมี       1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป       3(3-0-6) 

 01417111 แคลคูลัส I         3(3-0-6) 

 01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

01420119 ฟสกิสอยางสังเขป        3(3-0-6) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน      2(2-0-4) 

 03752111    ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา    1(1-0-2) 

      รวม        17(15-6-34) 

 

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

 01417112 แคลคูลัส II          3(3-0-6) 

 02739111   คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ     3(2-2-6) 

 03759211  การจัดการทางการเงิน I      3(3-0-6)  

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 

03754xxx ภาษาอังกฤษ       3( - - ) 

   กลุมสาระอยูดีมีสุข      2( - - ) 

   กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    3( - - ) 

      รวม      18( - - ) 
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 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

03521231 เทคโนโลยีสารสนเทศการเดินเรือและโลจิสติกสทางทะเล  3(3-0-6) 

03521373 ธุรกิจพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523212 สถิติวิเคราะหในธุรกิจพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523221 การคาทางทะเลระหวางประเทศ      3(3-0-6) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ       3( - - )  

   กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    3( - - )  

   กลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( - - ) 

      รวม       21( - - )     

             

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

 01651352 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล     3(3-0-6) 

 03521261   ศัพทเฉพาะสากลทางพาณิชยนาวี     2(2-0-4) 

03521471 เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523222 เอกสารธุรกิจสําหรับการขนสงสินคาทางทะเล   3(3-0-6) 

03523223 การขนสงสินคา       3(3-0-6) 

03523224 การจัดการสินคาบนเรือ                                          3(3-0-6) 

   กลุมสาระอยูดีมีสุข      3( - - ) 

      รวม      20( - - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

 03523321 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ      3(3-0-6) 

03523331 กฎหมายพาณิชยนาวี      3(3-0-6) 

03523341 ความปลอดภัยในการขนสงทางทะเล     3(3-0-6) 

03523351 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา     3(3-0-6) 

03754xxx ภาษาอังกฤษ       3( - - ) 

   วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 

      รวม       18( - - ) 

    

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

 03521472   การบริหารทาเรือ      3(3-0-6) 

03523322 การวางแผนเสนทางการขนสงทางทะเล    3(3-0-6) 

03523342 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ   3(3-0-6) 

ทางพาณิชยนาวี 

03523361 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการการขนสง   3(3-0-6) 

03523362 การเชาเรือและธุรกิจนายหนาจัดหาเรือ    3(3-0-6) 

03523495 การเตรียมโครงงานการขนสงทางทะเล    1(0-3-2) 

วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 

      รวม         19( - - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03521473   การประกันภัยทางทะเล      3(3-0-6) 

03521483 หลักการวางแผนการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส   3(3-0-6) 

03523421 การตลาดสําหรับการขนสงทางเรือและทาเรือ   3(3-0-6) 

03523451 การเพ่ิมประสิทธิภาพในโซอุปทานและโลจิสติกส   3(3-0-6) 

03523461 ระบบบริหารคุณภาพธุรกิจพาณิชยนาวี    3(3-0-6) 

03523462 การดําเนินงานและการขนถายสินคาในทาเรือ   3(3-0-6) 

03523497 สัมมนา        1 

 03523499 โครงงานการขนสงทางทะเล     2(0-6-3) 

       รวม     21(18-6-39) 

 

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

 03523490 สหกิจศึกษา        6 

       รวม     6 
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6.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

 6.1.5.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

03523212* สถิติวิเคราะหในธุรกิจพาณิชยนาวี       3(3-0-6) 

  (Statistical Analysis in Maritime Business)  

การรายงานและนําเสนอขอมูลสถิติในงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวิเคราะห

ขอมูลการขนสงทางทะเลในเชิงสถิติโดยใชความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความ

นาจะเปน การคาดคะเนทางคณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจในธุรกิจพาณิชยนาวี การแจกแจง

ของตัวสถิติท่ีใชในระบบโลจิสติกสและธุรกิจพาณิชยนาวี สถิติเชิงอนุมานเพ่ือใชในการทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนในธุรกิจขนสงทางทะเล ความสัมพันธเชิงเสนเดี่ยว

และสหสัมพันธ การประยุกตใชผลการวิเคราะห 

Statistical report and presentation in maritime industry. Analysis of 

maritime transport statistics using probability. Random variable and probability 

distribution. Mathematical expectations for decision making in maritime 

business. Distribution of statistics used in logistics and maritime business.  

Inferential statistics used for hypothesis testing. Analysis of variance in 

maritime transport business. Simple linear regression and correlation. 

Application of analytical result. 

 

03523221* การคาทางทะเลระหวางประเทศ       3(3-0-6) 

(International Seaborne Trade)  

การคาระหวางประเทศ การขนสงทางทะเลระหวางประเทศ การจดทะเบียนเรือและ

กองเรือโลก อัตราคาระวางและคาเชาเรือ การขนสงสินคาและทาเรือ การติดตอทางการคา

และการชําระราคาสินคา ผูขนสงสินคาทางทะเลและเง่ือนไขการคาระหวางประเทศ สัญญา

ขนสงสินคาทางทะเลและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เอกสารการคาและใบตราสงสําหรับการขนสง

ทางทะเล การประกันภัยสินคาทางทะเล การขนสงสินคาทางทะเลและโซอุปทาน  

International trade. Global sea transportation. Ship registration and world 

fleet. Freight and hire rates. Cargo transportation and port. Trading contact and 

cargo payment. Sea carrier and INCOTERMS. Sea contract and relevant laws. 

Documents and bill of lading for sea transportation. Marine cargo insurance. 

Sea transportation and supply chain. 

 

 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 



 

17 

03523222** เอกสารธุรกิจสําหรับการขนสงสินคาทางทะเล    3(3-0-6) 

(Business Document for Maritime Transportatio)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521373, 03523221 

ใบตราสง ตราสารเครดิต ใบแสดงรายละเอียดของเรือ ตั๋วแลกเงิน ใบอนุญาตสงออก 

ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา ใบรับรองมูลคาสินคา ใบรับรองน้ําหนักของสินคา ใบรับรองการ

ตรวจสอบ หนังสือรับรองอนามัย  ใบกํากับสินคา ใบกํากับสินคาของศุลกากร ใบกํากับสินคา

ของกงสุล ใบรับรองการประกันภัย ใบรายการบรรจุหีบหอ 

Bill of lading. Letter of credit. Ship particulars. Bill of exchange. Export 

license. Certificate of origin. Certificate of value. Certificate of weight. Certificate of 

inspection. Certificate of health. Commercial invoice. Customs invoice. Consular 

invoice. Insurance certificate. Packing list. 

 

03523223** การขนสงสินคา        3(3-0-6) 

  (Cargo Transportation)  

ธุรกิจการขนสงสินคา การขนสงทางทะเล การวิเคราะหระบบการขนสง พ้ืนฐานการ

วิเคราะหระบบจราจร การวิเคราะหความลาชาและแถวคอย อุปสงคและอุปทานการขนสง 

เทคนิคเบื้องตนในการพยากรณความตองการการขนสง การวางแผนการขนสง การเลือกทําเล

ท่ีตั้ง ปญหาการขนสง  

Cargo transportation business. Maritime transport. Transportation system 

analysis, Basic traffic analysis system. Delay and queuing analysis. Transport 

demand and supply. Fundamental techniques of transport demand 

forecasting. Transportation planning. Location selection. Transportation 

problem.   

 

03523224 การจัดการสินคาบนเรือ                        3(3-0-6) 

  (Cargo Management on Board) 

 ระวางเรือ การนําสินคาลงเรือ การนําสินคาข้ึนจากเรือ การคํานวณสินคาบนเรือ 

การทรงตัวของเรือ การจัดวางสินคา การดูแลสินคาบนเรือ เสนแนวบรรทุก การเคลื่อนยาย

สินคาบนเรือ 

 Hold. Cargo loading. Cargo discharging. Cargo calculations on board. Ship 

stability. Cargo arrangement. Cargo keeping on board. Load line. Movement of 

goods on board. 
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03523321** การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ      3(3-0-6) 

  (Multimodal Transportation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03523221 

ลักษณะท่ัวไปของการขนสงตอเนื่องตางรูปแบบและหลายรูปแบบ การขนสงทางน้ํา 

การขนสงทางบก การขนสงทางราง และการขนสงทางอากาศ วิเคราะหขอดี ขอเสียของการ

ขนสงในแตละรูปแบบ โครงขายการขนสง และการเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสง สวนประกอบท่ีชวยในการดําเนินการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของในการขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบและการรับขนของทางทะเล กรณีศึกษา 

Characteristics of general intermodal transportation and Multimodal 

transportation. Maritime transportation. Land transportation. Rail transportation 

and Air transportation. Analysis of advantage and disadvantage of 

transportations. Transportation networks. Connectivity of transportation. 

Factors affecting on selection mode of the transportation. Infrastructure 

increasing the efficiency of multimodal transportation. Law and regulation of 

multimodal transportation and carriage of goods by sea. Case study. 

 

03523322  การวางแผนเสนทางการขนสงทางทะเล     3(3-0-6)  

  (Shipping Route Strategy) 

เสนทางการเดินเรือสําหรับการขนสงสินคาทางทะเล การวางแผนและการเลือก

เสนทางการเดินเรือท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยกับการขนสงสินคา วิธีการคํานวณ

เสนทางและระยะเวลาในการเดินเรือขนสงสินคาทางทะเล กรณีศึกษา  

Maritime routes for shipping. Planning and selecting of suitable and 

safe maritime routes. Calculation of route and duration for transport of goods 

by sea. Case study. 

 

03523331* กฎหมายพาณิชยนาวี       3(3-0-6) 

Maritime Law  

กฎหมายทางทะเล องคกรระหวางประเทศทางทะเล พระราชบัญญัติการรับขนของ

ทางทะเล  พระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พระราชบัญญัติการจํานองเรือ

และบุริมสิทธิทางทะเล การกักเรือเดินทะเล พระราชบัญญัติความรับผิดทางเพงและ

คาเสียหายท่ีเกิดจากเรือโดนกัน  หนาท่ีและสิทธิของผูขนสงและผูสงของ ใบตราสง ความรับ
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ผิดและการจํา กัดความรับผิดของเจาของเรือ ประกันภัยทางทะเล กฎหมายและ

พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 

     Law of the sea, International Maritime Organization (IMO), The 

Carriage of Goods by Sea Act. The Multimodal transport Act.  Ship Mortgage 

and Marine Preferential Act. Arrest of sea going ships. Civil liability and 

damages arising from collision of vessels act. Rights and duties of the carrier 

and the shipper. Bill of lading. Liability and limitation of ship-owners. Maritime 

insurance. Related laws and acts. 

 

035233416** ความปลอดภัยในการขนสงทางทะเล      3(3-0-6) 

  (Maritime Transport Safety)  

สิ่งแวดลอมทางทะเล กฎหมายและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวของกับการขนสงสินคาอันตรายทางทะเล ชนิดของอุบัติภัยและสาเหตุของอุบัติภัยจาก

วัตถุอันตราย วิธีท่ีถูกตองในการจัดเก็บ การใชและการกําจัดสินคาอันตราย ความปลอดภัยใน

การขนยายและขนสง เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี วิธีปองกันอุบัติภัยจากสารเคมี

และลดผลกระทบจากการรับหรือสัมผัสสารอันตราย กรณีศึกษา  

Marine environment. Laws and regulations of safety and environment 

related to the transport of dangerous goods by sea. Types and causes of 

accidents from hazardous substances. Proper storage, Usage and disposal of 

hazardous materials. Safe handling and transportation of hazardous 

substances. Material safety data sheet. Settlement of preventive and 

corrective measures. Hazardous materials impact mitigation. Case study. 

 

03523342* การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการทางพาณิชยนาวี  3(3-0-6) 

(Maritime Workplace Risk Assessment and Management) 

หลักการของความปลอดภัยและการวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ อุบัติเหตุและ

อันตรายท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการ หลักและวิธีการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงของ

อุบัติภัยรายแรงในสถานประกอบการ โดยการประยุกตใชมาตรการปองกันและเทคนิคการ

ประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย กรณีศึกษา 

Principles of safety and quantified risk analysis. Accident and hazard 

occurred in workplace. Principles and methodologies for risk assessment of 
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severity accident in workplace. Application of safety and protective measure 

related with risk assessment compliance with law. Case study. 

 

03523351  การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา     3(3-0-6) 

  (Warehouse Design and Operations) 

การออกแบบคลังสินคา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินคา 

อุปกรณการจัดเก็บและการยกขนสินคา การออกแบบพ้ืนท่ีใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา 

การปฏิบัติการคลังสินคา การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการ

ไหลเวียนของสินคา การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา 

 Warehouse design. Use of information technology in warehouse 

management. Storage and transport equipment. Space design in warehouse. 

Warehouse operation. Resource allocation in warehouse. Analytical techniques 

of cargo flow. System design and selection of cargo handling equipment. 

 

035233617** การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการการขนสง    3(3-0-6) 

(Quantitative Analysis for Transport Management)  

ประเภทของการวิเคราะหเชิงปริมาณ กําหนดการเชิงเสน การแกปญหากําหนดการ

เชิงเสน ปญหาควบคูและการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง ปญหาการกําหนดงาน   

ตัวแบบพัสดุคงคลัง การวางแผนและควบคุมโครงการดวยเทคนิค PERT และ CPM ตัวแบบ

การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม ตัวแบบการจําลองสถานการณ 

Types of quantitative analysis, linear programming, linear programming 

problem solving, dual problem and sensitivity analysis, assignment problems, 

inventory models, project planning and control with PERT and CPM 

techniques, decision models, simulation model 

 

03523362** การเชาเรือและธุรกิจนายหนาจัดหาเรือ     3(3-0-6) 

(Ship Chartering and Brokering Business)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03521373, 03523221 

ธุรกิจเรือและเชาเรือ การจัดการเรือ ตนทุนในการจัดการเรือ การเชาเรือแบบราย

เท่ียว สัญญามาตรฐานการเชาเรือแบบรายเท่ียว การคํานวณ Laytime การเชาแบบ

ระยะเวลา สัญญามาตรฐานการการเชาแบบระยะเวลา การเชาเรือเปลา สัญญามาตรฐานการ

เชาเรือเปลา นายหนาเชาเรือและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การซ้ือและขายเรือ 
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Ship and chartering business.  Ship management. Costs in managing 

ship. Voyage charter. Standard form of voyage charter party. Laytime 

calculation. Time charter. Standard form of time charter party. Bareboat 

charter. Standard form of bareboat charter party. Shipbroker and vocational 

ethic. Ship sale and purchase. 

 

03523421 การตลาดสําหรับการขนสงทางเรือและทาเรือ           3(3-0-6) 

(Shipping and Port Marketing) 

หลักการทางการตลาดของธุรกิจขนสงทางเรือและทาเรือ สถานการณการแขงขัน 

การวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจและคูแขง การพยากรณตลาด การกําหนดกลยุทธของการ

ขนสงทางเรือและทาเรือ กรณีศึกษาจากธุรกิจสายการเดินเรือและทาเรือชั้นนําของโลก 

Principle in shipping and port marketing. Competition circumstances. 

Business's and competitors' potential analysis. Market forecast. Strategic setting 

of shipping and port. Case study of liner shipping business and leading port in 

the world. 

 

03523422 ท่ีตั้งและลักษณะทางกายภาพของทาเรือ     3(3-0-6) 

  (Port’s Location and Physical Characteristics) 

ความสําคัญของทาเรือ ปจจัยดานวิศวกรรม ปจจัยดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ปจจัยดานเศรฐศาสตร ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานกฎหมาย วิธีการ

คัดเลือกท่ีตั้งของทาเรือ ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากทาเรือ การจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการประเภททาเรือ การพัฒนาทาเรืออยางยั่งยืน ความสําคัญ

ของคลื่นภายในทาเรือ ทฤษฎีการเกิดคลื่นจากลม การเปลี่ยนแปลงของคลื่นเม่ือเขาสูฝง สถิติ

คลื่น ระดับน้ํา หนาท่ีของเข่ือนกันคลื่น กรณีศึกษา 

Importance of port. Engineering criteria. Infrastructure criteria. Economic 

criteria. Social criteria. Environmental criteria. Legal criteria. Methods of site 

selection. Environmental impact from ports. Environmental impact assessment 

for port projects. Sustainable port development. Importance of waves in the 

port, Wind wave theory. Nearshore wave transformation. Wave statistics. Water 

level. Roles of breakwater. Case studies. 
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035234238* การศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกิจพาณิชยนาวี   3(3-0-6) 

  (Maritime Business Projects Feasibility Study)  

ภาพรวมและลักษณะของธุรกิจพาณิชยนาวี การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ

ลงทุนโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการพาณิชยนาวีทางดานการตลาด 

เทคนิค โลจิสติกส บริหาร การเงิน และเศรษฐศาสตร กรณีศึกษา 

 Overview and characteristics of the maritime business. Analysis of 

factors affecting the project investment. The feasibility analysis of the maritime 

project in terms of marketing, techniques, logistics, management, finance and 

economic. Case study. 

 

03523441* ผลกระทบสิ่งแวดลอมในทาเทียบเรือ     3(3-0-6) 

  (Environmental Impacts in Ports)  

ผลกระทบสิ่งแวดลอมภายในทาเทียบเรือ ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการขนสงทาง

ทะเล องคประกอบของทาเทียบเรือและพ้ืนท่ีดานหลังท่ีเก่ียวของกับผลกระทบสิ่งแวดลอม 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผลกระทบสิ่งแวดลอมและทาเทียบเรือ การปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมภายในทาเทียบเรือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในทา

เทียบเรือ กรณีศึกษา  

Environmental impacts in ports. Environmental impacts in maritime 

transportation. Components of ports and wharf areas associated with 

environmental impacts. Laws related to environmental impacts and ports. 

Preventing and resolving environmental impacts in port. Environmental 

impacts monitoring in ports. Case study. 

 

03523451** การเพ่ิมประสิทธิภาพในโซอุปทานและโลจิสติกส    3(3-0-6)  

  (Increasing Efficiency in Supply Chain and Logistics) 

 การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส การรวบรวมขอมูลปญหาท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการโซอุปทานและโลจิสติกส การวิเคราะหการแกไขปญหา การเลือกแนวทางการแกไข

ปญหา การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การปองกันปญหาในการจัดการโซอุปทานและ     

โลจิสติกส  

 Supply chain and logistics management. Data collection issues related to 

supply chain and logistics management. Problem solving analysis. Resolution 
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selection. Systematic data collection. Problem prevention in supply chain and 

logistics management. 

 

03523452* นวัตกรรมโลจิสติกสทางทะเล    3(3-0-6) 

  (Maritime Logistics Innovation)  

การสืบคนขอมูลดานนวัตกรรมโลจิสติกสทางทะเล นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับทาเรือ 

นวัตกรรมเก่ียวกับเรือ การศึกษาระบบการทํางานในปจจุบัน การศึกษาทิศทางของระบบโลจิ

สติกสทางทะเล การออกแบบนวัตกรรมโลจิสติกสทางทะเล กรณีศึกษาการพัฒนา

นวัตกรรมโลจิสติกสทางทะเล การประยุกตใชนวัตกรรม การประเมินผลการใชงานนวัตกรรม   

Information retrieving for maritime logistics innovation. Port’s 

innovation. Ship innovation. A current situation study. Maritime logistics 

innovation trend. Maritime logistics innovation design. Case study of maritime 

logistics innovation development. Innovation applied. Innovation assessment. 

 

03523453* การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปรในธุรกิจพาณิชยนาวี    3(3-0-6) 

(Multivariate Analysis in Maritime Business)  

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพ่ือการพยากรณอุปสงคการใชทาเทียบเรือ การ

วิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือการประเมินผลการดําเนินดานการเงินระหวางสองบริษัทชั้นนํา 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบหลายตัวแปรเพ่ือเทียบวัดผลศักยภาพดานโลจิสติกสภายใน

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวิเคราะหองคประกอบเพ่ือพัฒนามาตรวัดผลการดําเนินงาน

ของทาเรือ การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกเพ่ือวัดความสัมพันธเชิงความรวมมือระหวาง

ธุรกิจขนสง การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกเชิงอันดับเพ่ือการใหสินเชื่อการขนสงสินคา การ

วิเคราะหอนุกรมเวลาเพ่ือการจัดการผลกระทบภายนอกเชิงลบทางทะเล 

Multiple regression for berthing demand estimation. Analysis of 

variance for evaluating 2-leading firms’ financial performance. Multivariate 

analysis of variance for benchmarking logistics performance in maritime 

industry. Factor analysis for developing measurement of port performance. 

Logistics regression for measuring shipping collaborative relationship. Ordinal 

logistics regression for shipping credit financing. Time series analysis for marine 

negative externality management. 
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0352346111** ระบบบริหารคุณภาพธุรกิจพาณิชยนาวี     3(3-0-6) 

  (Maritime Business Quality Systems)  

ความสําคัญของระบบคุณภาพตอธุรกิจพาณิชยนาวี  ระบบบริหารคุณภาพ การจัดตั้ง

ระบบคุณภาพ การจัดทําเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานสากล การนําระบบ

คุณภาพไปใชภายในองคกร การตรวจสอบและการรับรองระบบบริหารคุณภาพในองคกร

ธุรกิจพาณิชยนาวี 

Importance of quality system for maritime business. Quality 

management system. Establishment of quality systems. Documentation of 

quality management system. International standards. Application of quality 

systems to organization. Auditing and certification of quality management 

system in maritime business. 

 

03523462* การดําเนินงานและการขนถายสินคาในทาเรือ    3(3-0-6) 

  (Port Operations and Cargo Handling)  

ลักษณะเฉพาะของระบบทาเรือ การดําเนินการในทาเรือ การวางแผนการดําเนินงาน

ในทาเรือ ทาเทียบเรือและเทอรมินัล การจัดสรรทรัพยากรของทาเรือ สินคาและการขนถาย

สินคาในทาเรือ แรงงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลในทาเรือ ประสิทธิภาพของทาเรือ

และการเปรียบเทียบ โลจิสติกสทาเรือ 

Characterization of port system. Port operations. Operation planning in 

port. Berths and terminals. Port’s resource allocation. Cargo and cargo handling in 

port. Port labor and human resource management. Port performance and 

benchmarking. Port logistics. 

 

03523463* การจําลองสถานการณทางโลจิสติกสเพ่ือการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

  (Logistics Simulation for Decision Making)  

หลักการทางสถิติ พ้ืนฐานสําหรับการจําลองสถานการณ แนวคิดการพัฒนา

แบบจําลองสถานการณสําหรับปญหาดานโลจิสติกส การเก็บและวิเคราะหขอมูล การ

วิเคราะหผลท่ีไดจากแบบจําลองสถานการณ การสรางแบบจําลองสถานการณในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการบริหารจัดการดานโลจิสติกส   

Basic statistics for simulation. Conceptual of simulation development 

for logistics problem. Specific data collection and analysis. Analysis of 
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Simulation results. Simulation development of in decision making involving 

logistics management. 

 

03523464* การขนสงตูคอนเทนเนอร    3(3-0-6) 

 (Container Transportation) 

หลักการขนสงตูสินคา การขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอรทางเรือ ทางถนน และทาง

ราง เครือขายการขนสงตูคอนเทนเนอร การวิเคราะหและตัดสินใจในการบรรจุสินคาลงตูคอน

เทนเนอร การคํานวณคาระวางการจัดสงสินคาดวยคอนเทนเนอร การดําเนินการในทาเทียบ

เรือตูคอนเทนเนอร ระบบการขนถายตูคอนเทนเนอร การบริหารจัดการลานวางตูสินคา การ

เปลี่ยนตําแหนงของตูคอนเทนเนอรเปลา 

Principle of container transport. Container transportation by ship road 

and rail. Container networks. Decision analysis of container stuffing process. 

Calculation on container freight. Container terminal operation. Container 

handling system. Container yard management. Empty container reposition. 

 

03523490 สหกิจศึกษา 6 

  (Co-operative Education) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนกงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมายตลอดจน

การทํารายงานและการนําเสนอ  

 On the job training as a temporary employee according to the assigned 

project including report and presentation. 

 

03523495* การเตรียมโครงงานการขนสงทางทะเล     1(0-3-2) 

  (Maritime Transport  Project Preparation)  

การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา 

Preparation of project proposal. Literature review and progress report. 

 

03523496 เรื่องเฉพาะทางการขนสงทางทะเล      3(3-0-6) 

(Selected Topic in Maritime Transport) 

เรื่องเฉพาะทางการขนสงทางทะเลในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไป ในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in maritime transport at the bachelor’s degree level. 

Topics are subject to change each semester. 
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03523497 สัมมนา         1 

  (Seminar) 

   การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการขนสงทางทะเลในระดับปริญญาตรี 

     Presentation and discussion on interesting topics in maritime transportation 

at the bachelor’s degree level. 

 

03523498 ปญหาพิเศษ 3 

  (Special Problems) 

   การศึกษาคนควาทางการขนสงทางทะเล ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

   Study and research in maritime transportation at the bachelor’s degree 

level and compile into a written report. 

 

03523499* โครงงานการขนสงทางทะเล      2(0-6-3) 

  (Maritime Transport Project)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03523495 

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางดานการขนสงทางทะเล    

   Project of practical interest in various fields of maritime transport 

project. 

 

 6.1.5.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01403114  ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป       1(0-3-2)  

 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403117 หรือพรอมกัน 

   ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  

   Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry.  
 

01403117  หลักมูลเคมีท่ัวไป        3(3-0-6)  

 (Fundamentals of General Chemistry)  

  โครงสรางอะตอม ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี ปริมาณ

สัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส 

สมดุลของไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โลหะแทรนซิชัน  
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  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. 

 

01417112 แคลคูลัส II         3(3-0-6) 

 (Calculus II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417111 

 เรขาคณิตสามมิติ อนุพันธยอย ปริพันธ หลายชั้น สมการเชิงอนุพนธ มูลฐาน 

 Space geometry, partial derivatives, multiple integrals, elementary 

differential equations. 

 

01420115   ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2)  

(Laboratory in Abridged Physics)  

วิชาท่ีตองเรียนมากกอน : 01420119 หรือพรอมกัน  

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสอยางสังเขป  

 Laboratory for Abridged Physics. 

 

01420119  ฟสิกสอยางสังเขป        3(3-0-6) 

 (Abridged Physics) 

 กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส แมเหล็ก คลื่น 

แมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static electricity, current, 

magnetic, electromagnetic wave, light, introduction to modern physics. 
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01651352 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล      3(3-0-6) 

  (Coastal Ecology and Environment) 

 ปจจัยสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล สิ่งแวดลอมชายฝงทะเล นิเวศวิทยาชายฝงทะเล 

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝงทะเล ภัยคุกคามสิ่งแวดลอมชายฝง กรณีศึกษา และหัวขอ ท่ี

เปนประเด็นสําคัญ 

Coastal environment factors, coastal environment, coastal ecology, 

coastal organisms, threats to coastal ecology and environment, Case studies and 

important issues. 

 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ       3(2-2-6) 

(Computer and Information System) 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและ

การทํางานของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน ขอมูลและระบบสารสนเทศ หลักการประมวลผล

ขอมูล ภาษาคอมพิวเตอร หลัการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง

การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต สาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Evolution of computers, computer system, hardware, software, computer 

structure and operations, number systems, data and information systems, 

fundamentals of data processing, computer languages, principles of problem 

solving by computer, structure programming, data communication and Internet, 

pervasive themes information technology. 

 

03521231    เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเดินเรือและโลจิสติกสทางทะเล  3(3-0-6) 

(Information Technology for Navigation and Maritime Logistics) 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการการจราจรทางทะเล การแลกเปลี่ยน

ขอมูลการขนสงสินคาทางทะเล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบการตรวจสอบและติดตาม

สินคาทางทะเล ระบบบริหารจัดการโลจิสติกสทางทะเล  

   Information Technology. Vessel traffic management system. Electronic 

data interchange for Maritime transportation. Cargo tracking and monitoring 

system.  Maritime logistic management system. 

 

03521261 ศัพทเฉพาะสากลทางพาณิชยนาวี      2(2-0-4) 

  (International Maritime Terminology) 

   ศัพทและการสื่อสารมาตรฐานทางเรือตามขอกําหนดขององคการสากลทางทะเล 

ศัพททางเรือ การสื่อสารภายในเรือ ระหวางเรือกับเรือและระหวางเรือกับบก ขอความ
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มาตรฐานในการชวยเหลือและคนหาคนในสถานะการณฉุกเฉิน การสื่อสารคนหา และ

ชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล 

   Vocabulary and standard marine communication as required by 

International Marine Organization. Marine vocabulary. Onboard, ship-to-ship and 

ship-to-shore communication. Standard message for helping and finding people in 

emergency case. Search and Rescue communication. 

 

03521373 ธุรกิจพาณิชยนาวี       3(3-0-6) 

  (Maritime Business) 

 การจัดการเรือ การจัดการระหวางหนวยงานบนบกกับเรือ กลยุทธของบริษัททาง

พาณิชยนาวี การบัญชี การเงิน การงบประมาณและการวางแผนธุรกิจ กฎหมายการขนสง

และการประกันภัยทางทะเล การควบคุมทาเรือโดยรัฐ 

 Ship management. Interface management between ship and shore. 

Strategy of maritime company. Accounting. Budgeting. Financing and business 

planning. Shipping law and marine insurance. Post – state control. 

 

03521471 เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 

 (Maritime Economics) 

หลักมูลทางเศรษฐศาสตร ความเก่ียวพันระหวางอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีกับเศรษฐกิจ 

การพยากรณอุปสงคและอุปทาน คาธรรมเนียม คาใชจายและภาษีในการขนสงทางทะเล 

Fundamental of economic. Relationship between maritime industry 

and economic. Demand and supply forecasting. Shipping fee, cost and tax. 

 

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. 
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03521473 การประกันภัยทางทะเล        3(3-0-6) 

  (Marine Insurance) 

 ประวัติและการพัฒนาของการประกันภัยทางทะเล การแบงรับความเสี่ยง เง่ือนไข

และเอกสารเก่ียวกับการประกันภัยทางทะเล 

 History and development of marine insurance. General average. Terms 

and conditions. 

 

03521476 การปองกันมลพิษจากการขนสงทางทะเล     3(3-0-6) 

  (Marine Pollution Prevention)  

 ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล คุณภาพน้ําทะเล มลพิษทางทะเล ผลกระทบจากการ

ระบายน้ําใตทองเรือและน้ําถวงเรือท่ีมีตอระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและคุณภาพน้ําทะเล 

มลพิษทางทะเลจากการของเสียในปฏิบัติตามปกติตามอนุสัญญา MARPOL 73/78 การปองกัน

มลพิษทางทะเลและการจัดการมลพิษทางเทคโนโลยีจากเรือขนสงสินคาทางทะเล กรณีศึกษา

การปองกันมลพิษจากการขนสงทางทะเล 

 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. 
 

03521483  หลักการวางแผนการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส      3(3-0-6) 

  (Principles of Maritime Transport and Logistics Plannings) 

 หลักการพัฒนาระบบการขนสงทางทะเลและระบบโลจิสติกส การวางแผนระบบ 

ขนสงทางทะเลโดยระบบภูมิสารสนเทศ การวางแผนเครือขายการขนสงทางเรือโดยแบบสราง

สถานการณจําลอง การบริหารระบบขนสงเพ่ือการรับ-สงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ  การ

วางแผนเพ่ือการจัดตารางการขนสงทางเรือ ทฤษฎีของเศรษฐศาสตรขนสงเพ่ือการวิเคราะห

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  

 Principles for the development of maritime transport and logistics 

system. Maritime transport system planning by a geographic information 

system analysis. Maritime transport network planning by simulation method, 

transportation system management for pick up and delivery systems. Maritime 

transport scheduling. Transport economic theory for multimodal transport 

analysis. 

 

 



 

31 

03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 

 (Financial Management I) 

 ขอบเขตและบทบาทของผูบริหารทางการเงิน วัตถุประสงคและความสําคัญของการ

จัดการทางการเงิน การจัดการแหลงเงินทุนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว การจัดการ

สินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวร และนโยบายอ่ืน ๆ ทางการเงิน 

Scopes and roles of financial executives. Objectives and significance of 

financial management. Principles of financial planning and control, capital 

structure, capital budgeting, rate of return and financial risk management. 

Management of short, medium, and long term sources of capital. Management 

of current and fixed assets. Other financial policies. 
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