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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

  รหัสหลักสูตร  25440021100416 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Naval Architecture and  

 Marine Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม  :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) 

  ชื่อยอ  :   วศ.บ. (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) 

   ชื่อเต็ม  :     Bachelor of Engineering (Naval Architecture and Marine Engineering) 

  ชื่อยอ  :  B.Eng. (Naval Architecture and Marine Engineering) 

3. วิชาเอก 

  ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 151 หนวยกิต         

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (ทางวิชาการ) 

- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

5.2 ภาษาท่ีใช 

     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 

    รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยไดรับความรวมมือสนันสนุนจากกองทัพเรือ 



   5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

  สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ 

- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2544 

- ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2555 

  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม    

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

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560                 

เม่ือวันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ปการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) วิศวกรตอเรือ  

2) วิศวกรนอกฝง  

3) วิศวกรเครื่องกล/เครื่องกลเรือ  

4) วิศวกรควบคุมระบบ 

5) ประกอบอาชีพอิสระดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

6) วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ 

7) นักวิจัย ในดานท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ และวิศวกรรมนอกฝง 

8) อาจารยในสถาบันการศึกษา 

6 หลักสูตร 

 6.1 หลักสูตร 

    6.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 151 หนวยกิต 

 6.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร     13 หนวยกิต 



1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 115 หนวยกิต 

   2.1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     30 หนวยกิต 

2.1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร    21 หนวยกิต 

2.1.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     9 หนวยกิต 

   2.2) วิชาเฉพาะดาน     85 หนวยกิต 

    2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม     79-85 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ     79 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ    85 หนวยกิต 

       2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม    

เฉพาะกลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ                   ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 4) หมวดการฝกงานและดูงาน   ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

5) หมวดการฝกอบรม  ไมนอยกวา 9 วัน 

 5.1) กลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ    9 วัน  

 5.2) กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ    88 วัน 

  6.1.3 รายวิชา  

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

         01175131 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

          (Swimming for Health) 

   และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

     1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

       ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

     1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร      13 หนวยกิต 

         01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

          (Thai Language for Communication) 

         03754xxx ภาษาอังกฤษ   9( - - ) 

         03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา                    1(1-0-2) 

     1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

         01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4) 



           (Knowledge of the Land) 

       และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา

ท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

     1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

      ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระสุนทรียศาสตร  

    2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 115    หนวยกิต 

     2.1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  30      หนวยกิต 

 2.1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21      หนวยกิต 

      01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป  1(0-3-2) 

(Laboratory in Fundamental of General Chemistry) 

      01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

(Fundamental of General Chemistry)  

      01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics I) 

      01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics II) 

      01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 3(3-0-6) 

          (Engineering Mathematics III) 

      01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

(General Physics I) 

      01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 3(3-0-6) 

          (General Physics II) 

      01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

(Laboratory in Physics I) 

      01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

(Laboratory in Physics II) 

         2.1.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   9      หนวยกิต 

      03600011 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-6) 

(Introduction to Computer Programming) 

      03604111 การเขียนแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

          (Engineering Drawing) 

      03604221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

(Engineering Mechanics I) 



     2.2) วิชาเฉพาะดาน  85 หนวยกิต 

       2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม  79-85 หนวยกิต   

         -  กลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ  79 หนวยกิต 

      03501212 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

          (Introduction to Naval Architecture and Marine  

          Engineering) 

      03501214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเรือ 1(0-3-2) 

(Marine Electrical Engineering Laboratory) 

      03501221 โครงสรางเรือ I 3(3-0-6) 

          (Ship Structures I) 

      03501241** กลศาสตรของไหลทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

          (Fluid Mechanics in Naval Architecture and Marine 

Engineering) 

      03501261** การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

(Computer-Aided Design and Drafting) 

      03501271 วิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

          (Introduction to Marine Electrical Engineering) 

      03501281 อุณหพลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

          (Applied Thermodynamics for Marine Engineers) 

      03501311** ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ I 1(0-3-2) 

(Marine Engineering Laboratory I) 

      03501312** ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ II 1(0-3-2) 

(Marine Engineering Laboratory II) 

      03501321 โครงสรางเรือ II 3(3-0-6) 

          (Ship Structures II) 

      03501322* วัสดุวิศวกรรมทางทะเล 3(3-0-6) 

(Marine Engineering Material) 

      03501332** การสั่นสะเทือนของเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Vibrations) 

      03501333 พลศาสตรของเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Dynamics) 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 



      03501334** ชลสถิตยศาสตรของเรือและการทรงตัว 3(3-0-6) 

          (Ship Hydrostatics and Stability) 

      03501341** ชลพลศาสตรของเรือ 3(3-0-6) 

          (Ship Hydrodynamics) 

      03501342** ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Resistance and Propulsion) 

      03501352 การผลิตเรือ  3(3-0-6) 

          (Ship Production) 

      03501361* ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับงานดานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

          ตอเรือและเครื่องกลเรือ 

          (Applied numerical method for Naval Architecture  

          and Marine Engineering) 

      035013622** การคํานวณทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(2-3-6) 

          (Computation in Naval Architecture and Marine  

          Engineering) 

      03501363 การออกแบบเครื่องจักรกลทางทะเล 3(3-0-6) 

          (Marine Mechanical Design) 

      03501446 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Marine Engineering) 

      03501461 การออกแบบเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Design) 

       03501472**  ระบบควบคุมเรือ 3(3-0-6)                      

          (Ship Control System) 

      03501481* การถายเทความรอนและระบบพลังงานอุณหภาพในเรือ 3(3-0-6) 

          (Heat Transfer and Marine Thermal Energy System) 

      03501482 เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในเรือ 3(3-0-6) 

          (Marine Refrigerator and Air Conditioner) 

      03501495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 1(0-3-2) 

(Naval Architecture and Marine Engineering Project 

Preparation) 

      03501499** โครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 2(0-6-3) 

(Naval Architecture and Marine Engineering Project) 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 



      03604222 กลศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

(Engineering Mechanics II) 

      03604241 อุณหพลศาสตร I 3(3-0-6) 

(Thermodynamics I) 

      03604281 การฝกงานโรงงาน 1(0-3-2) 

(Workshop Practice) 

          -  กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ               85   หนวยกิต 

      03501212 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

          (Introduction to Naval Architecture and Marine  

          Engineering) 

      03501214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเรือ 1(0-3-2) 

(Marine Electrical Engineering Laboratory) 

      03501221 โครงสรางเรือ I 3(3-0-6) 

          (Ship Structures I) 

      03501241** กลศาสตรของไหลทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

          (Fluid Mechanics in Naval Architecture and Marine 

Engineering) 

      03501261 การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

(Computer-Aided Design and Drafting) 

      03501271 วิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

          (Introduction to Marine Electrical Engineering) 

      03501281 อุณหพลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

          (Applied Thermodynamics for Marine Engineers) 

      03501311** ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ I 1(0-3-2) 

(Marine Engineering Laboratory I) 

      03501312** ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ II 1(0-3-2) 

(Marine Engineering Laboratory II) 

      03501321 โครงสรางเรือ II 3(3-0-6) 

          (Ship Structures II) 

      03501322** วัสดุวิศวกรรมทางทะเล 3(3-0-6) 

(Marine Engineering Material) 

      03501332** การสั่นสะเทือนของเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Vibrations) 

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



      03501333 พลศาสตรของเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Dynamics) 

      03501334** ชลสถิตยศาสตรของเรือและการทรงตัว 3(3-0-6) 

          (Ship Hydrostatics and Stability) 

      03501342** ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Resistance and Propulsion) 

      03501343 ระบบทอและปมในเรือ                             3(3-0-6) 

          (Marine Piping and Pump System) 

      03501351   กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญาสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

          เครื่องกลเรือ                                            

          (Maritime Law and Convention for Marine Engineering)  

      03501352 การผลิตเรือ  3(3-0-6) 

          (Ship Production) 

      03501353 การปฏิบัติการและการบํารุงรักษาเรือ            3(3-0-6) 

          (Ship Operations and Maintenance) 

      03501363** การออกแบบเครื่องจักรกลทางทะเล 3(3-0-6) 

          (Marine Mechanical Design) 

      03501372 เครื่องกลไฟฟาบนเรือ                              3(3-0-6) 

          (Shipboard Electrical Machines) 

       03501472**  ระบบควบคุมเรือ 3(3-0-6)                      

          (Ship Control System) 

      03501481* การถายเทความรอนและระบบพลังงานอุณหภาพในเรือ 3(3-0-6) 

          (Heat Transfer and Marine Thermal Energy System) 

      03501482 เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในเรือ 3(3-0-6) 

          (Marine Refrigerator and Air Conditioner) 

      03501483   เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับเครื่องยนตทางทะเล 3(3-0-6) 

          (Marine Internal Combustion Engine) 

      03501484   เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันกาซ                 3 (3-0-6) 

          (Boiler and Gas Turbine) 

      03501485   เครื่องยนตดีเซลในเรือ                        3(3-0-6) 

          (Marine Diesel Engine) 

 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 



      03501495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 1(0-3-2) 

(Naval Architecture and Marine Engineering Project 

Preparation) 

      03501499** โครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 2(0-6-3) 

(Naval Architecture and Marine Engineering Project) 

      03604222 กลศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

(Engineering Mechanics II) 

      03604241 อุณหพลศาสตร I 3(3-0-6) 

(Thermodynamics I) 

      03604281 การฝกงานโรงงาน 1(0-3-2) 

(Workshop Practice) 

 

      2.2.2)  กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

         เฉพาะกลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ          ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  

     ใหเลือกเรียนวิชาไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชา ดังตอไปนี้ 

      03501421 โครงสรางเรือ III 3(3-0-6) 

(Ship Structures III) 

      03501423* การกัดกรอนทางทะเล 3(3-0-6) 

          (Marine Corrosion) 

      03501445 วิศวกรรมชายฝงและการจัดการ 3(3-0-6) 

          (Coastal Engineering and Management) 

      03501452 วิศวกรรมนอกฝง 3(3-0-6) 

(Offshore Engineering) 

      03501459 การตอเรือกับการจัดการ 3(3-0-6) 

(Ship Construction and Management) 

      03501462 การออกแบบยานพาหนะในทะเลสมัยใหม 3(3-0-6) 

(Modern Marine Vehicles Design) 

      035014636* การใชคอมพิวเตอรชวยงานในดานวิศวกรรมตอเรือและ 3(3-0-6) 

          เครื่องกลเรือ 

(Computer-Aided Naval Architecture and Marine  

          Engineering) 

  

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 



      03501490   สหกิจศึกษา 6 

                (Cooperative Education) 

      03501496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Naval Architecture and Marine 

Engineering) 

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    4) หมวดการฝกงานและดูงาน   ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง  

            (ไมนับหนวยกิต) 

      นิสิตช้ันปท่ี 2 (ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2) 

- ฝกหรือดูงานในเรือ หรืออูเรือไมนอยกวา  7 วัน หรือไมนอยกวา  60  ชั่วโมง 

      นิสิตช้ันปท่ี 3 (ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2) 

- การฝกงาน  ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

   5) หมวดการฝกอบรม   

      5.1 กลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ 

           -  ฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันพ้ืนฐาน   9  วัน 

      5.2 กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

             5.2.1 นิสิตตองผานการฝกประสบการณดานตางๆ ครบทุกดาน ดังนี้ 

                    -  ฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันพ้ืนฐาน   9  วัน 

                      -  ฝกอบรมการเรือเบื้องตน (ไมนอยกวา 10 วัน) 

                     -  ฝกปฏิบัติงานในเรือข้ันสูง     12  วัน 

-  ฝกอบรมหลักสูตรการควบคุมเรือและระบบการหันเลี้ยว (ไมนอยกวา 7 วัน) 

-  ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน (ไมนอยกวา 50 วัน) 

              5.2.2 นิสิตกลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือตองผานการอบรม หลักสูตร Maritime 

English โดยใหสอดคลองกับองคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO model course) และไดรับใบ

ประกาศนียบัตร Maritime English 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล

เรือ ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมาย ดังตอไปนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2  (03)   หมายถึง วิทยาเขตศรีราชา 

เลขลําดับท่ี 3-5  (501)  หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 

เลขลําดับท่ี 6     หมายถึง ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี  7     มีความหมายดังตอไปนี้ 

   1       หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปและปฏิบัติการ 

   2       หมายถึง กลุมวิชาโครงสราง กลศาสตรและวัสดุ 

   3       หมายถึง กลุมวิชากลศาสตรและพลศาสตร 

   4       หมายถึง กลุมวิชาชลพลศาสตร 

   5       หมายถึง กลุมวิชาการจัดการ การดําเนินงาน อุตสาหกรรมตอเรือและนอกฝง 

   6       หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบ คํานวณและคอมพิวเตอร 

   7       หมายถึง กลุมวิชาไฟฟาระบบควบคุม 

   8       หมายถึง กลุมวิชาพลังงานและการถายเทความรอน  

  9       หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ

และโครงงาน 

เลขลําดับท่ี  8     หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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                6.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

      1) กลุมวิชาวิศวกรรมตอเรือ 

   1.1)  แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 

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

 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I  3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 03604111 การเขียนแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 01175131 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา 1(1-0-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - )  

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - )  

รวม 19( - - ) 

  

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

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II  3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

01403114   ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป   1(0-3-2) 

 03600011 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-6) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 003754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

รวม 20( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

ฝกหลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันพ้ืนฐาน  ไมนอยกวา 9 วัน 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III  3(3-0-6) 

 03501212 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

 03501261 การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 03604241 อุณหพลศาสตร I  3(3-0-6) 

 03604221 กลศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 03604281 การฝกงานโรงงาน  1(0-3-2) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

รวม 19( - - ) 

 

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

 03501214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเรือ 1(0-3-2) 

 03501221 โครงสรางเรือ I  3(3-0-6) 

 03501241 กลศาสตรของไหลทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03501271 วิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

 03501281 อุณหพลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03604222 กลศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

      รวม    19( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

ฝกหรือดูงานในเรือ หรืออูเรือ ไมนอยกวา 7 วัน หรือไมนอยกวา 60 ชั่วโมง 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03501311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ I 1(0-3-2) 

 03501321 โครงสรางเรือ II  3(3-0-6) 

 03501322 วัสดุวิศวกรรมทางทะเล  3(3-0-6) 

 03501334 ชลสถิตยศาสตรของเรือและการทรงตัว 3(3-0-6) 

 03501341 ชลพลศาสตรของเรือ  3(3-0-6) 

 03501361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับงานดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

รวม 19( - - ) 

 

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

 03501312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ II 1(0-3-2) 

 03501332 การสั่นสะเทือนของเรือ  3(3-0-6) 

 03501333 พลศาสตรของเรือ  3(3-0-6) 

 03501342 ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ 3(3-0-6) 

 03501352 การผลิตเรือ  3(3-0-6) 

 03501362 การคํานวณทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03501363 การออกแบบเครื่องจักรกลทางทะเล 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-38) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

ฝกงานไมนอยกวา 240  ชั่วโมง 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03501446 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  3(3-0-6) 

 03501472   ระบบควบคุมเรือ  3(3-0-6) 

 03501481 การถายเทความรอนและระบบพลังงานอุณหภาพในเรือ 3(3-0-6) 

 03501495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 1(0-3-2) 

 03501xxx กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

รวม    19( - - ) 

  

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

 03501461 การออกแบบเรือ  3(3-0-6) 

 03501482 เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในเรือ 3(3-0-6) 

 03501499 โครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 2(0-6-3) 

 03501xxx กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3( - - ) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

รวม 17( - - ) 

 

 

 

 

 

  



1.2)  แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 

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

 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I  3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 03604111 การเขียนแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 01175131 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา 1(1-0-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - )  

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - )  

รวม 19( - - ) 

  

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

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II  3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป   1(0-3-2) 

 03600011 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-6) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 003754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

รวม 20( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

ฝกหลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันพ้ืนฐาน  ไมนอยกวา 9 วัน 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III  3(3-0-6) 

 03501212 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

 03501261 การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 03604241 อุณหพลศาสตร I  3(3-0-6) 

 03604221 กลศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 03604281 การฝกงานโรงงาน  1(0-3-2) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

รวม 22( - - ) 

 

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

 03501214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเรือ 1(0-3-2) 

 03501221 โครงสรางเรือ I  3(3-0-6) 

 03501241 กลศาสตรของไหลทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03501271 วิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

 03501281 อุณหพลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03604222 กลศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

      รวม    22( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

ฝกหรือดูงานในเรือ หรืออูเรือ ไมนอยกวา 7 วัน หรือไมนอยกวา 60 ชั่วโมง 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03501311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ I 1(0-3-2) 

 03501321 โครงสรางเรือ II  3(3-0-6) 

 03501322 วัสดุวิศวกรรมทางทะเล  3(3-0-6) 

 03501334 ชลสถิตยศาสตรของเรือและการทรงตัว 3(3-0-6) 

 03501341 ชลพลศาสตรของเรือ  3(3-0-6) 

 03501361 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับงานดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

รวม 22( - - ) 

 

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

 03501312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ II 1(0-3-2) 

 03501332 การสั่นสะเทือนของเรือ  3(3-0-6) 

 03501333 พลศาสตรของเรือ  3(3-0-6) 

 03501342 ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ 3(3-0-6) 

 03501352 การผลิตเรือ  3(3-0-6) 

 03501362 การคํานวณทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03501363 การออกแบบเครื่องจักรกลทางทะเล 3(3-0-6) 

 03501495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 1(0-3-2) 

รวม 20(18-6-40) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

ฝกงานไมนอยกวา 240  ชั่วโมง 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03501490 สหกิจศึกษา  6 

รวม     6 

  

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

 03501446 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  3(3-0-6) 

 03501461 การออกแบบเรือ  3(3-0-6) 

 03501472   ระบบควบคุมเรือ  3(3-0-6) 

 03501481 การถายเทความรอนและระบบพลังงานอุณหภาพในเรือ 3(3-0-6) 

 03501482 เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในเรือ 3(3-0-6) 

 03501499 โครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 2(0-6-3) 

       วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

รวม 20( - - ) 
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     2) กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

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

 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I  3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 03604111 การเขียนแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 01175131 วายน้ําเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา 1(1-0-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - )  

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - )  

รวม 19( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

 - ฝกอบรมการเรือเบื้องตน  ไมนอยกวา 10  วัน 
 - ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน ไมนอยกวา 5  วัน 
 - หลักสูตร Maritime English  

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

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II  3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป   1(0-3-2) 

 03600011 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-6) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 003754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

รวม 20( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

- ฝกหลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันพ้ืนฐาน    ไมนอยกวา   9 วัน  

 หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 หลักสูตรการดํารงชีพในทะเล 

 หลักสูตรการปองกันและการดับไฟ  

 หลักสูตรพ้ืนฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรือ 

 หลักสูตรความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ 

- ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน ไมนอยกวา 10  วัน 
-  หลักสูตร Maritime English 



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

 01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III  3(3-0-6) 

 03501212 วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

 03501261 การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 03604241 อุณหพลศาสตร I  3(3-0-6) 

 03604221 กลศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 03604281 การฝกงานโรงงาน  1(0-3-2) 

 03754xxx ภาษาอังกฤษ  3( - - ) 

รวม 19( - - ) 

 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

 - ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน ไมนอยกวา 10  วัน 

 - หลักสูตร Maritime English  

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

 03501214 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเรือ 1(0-3-2) 

 03501221 โครงสรางเรือ I  3(3-0-6) 

 03501241 กลศาสตรของไหลทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03501271 วิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

 03501281 อุณหพลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03604222 กลศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

      รวม    19( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

- ฝกหรือดูงานในเรือ หรืออูเรือ ไมนอยกวา 7 วัน หรือไมนอยกวา 60 ชั่วโมง 

- ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน ไมนอยกวา 5 วัน 

- หลักสูตร Maritime English  

 

 



  

22 

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

 03501311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ I 1(0-3-2) 

 03501321 โครงสรางเรือ II  3(3-0-6) 

 03501322 วัสดุวิศวกรรมทางทะเล  3(3-0-6) 

 03501334 ชลสถิตยศาสตรของเรือและการทรงตัว 3(3-0-6) 

 03501351 กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญาสําหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

 03501372 เครื่องกลไฟฟาเรือ  3(3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

รวม 19( - - ) 
 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

 - ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน ไมนอยกวา 10  วัน 

 - หลักสูตร Maritime English  

 

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

 03501312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ II 1(0-3-2) 

 03501332 การสั่นสะเทือนของเรือ  3(3-0-6) 

 03501333 พลศาสตรของเรือ  3(3-0-6) 

 03501342 ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ 3(3-0-6) 

 03501352 การผลิตเรือ  3(3-0-6) 

 03501353 การปฏิบัติและการบํารุงรักษาเรือ 3(3-0-6) 

 03501363 การออกแบบเครื่องจักรกลทางทะเล 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-38) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

ฝกงาน       ไมนอยกวา    240      ชัว่โมง 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 03501472   ระบบควบคุมเรือ  3(3-0-6) 

 03501481 การถายเทความรอนและระบบพลังงานอุณหภาพในเรือ 3(3-0-6) 

 03501483 เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับเครื่องยนตทางทะเล 3(3-0-6) 

 03501485 เครื่องยนตดีเซลในเรือ  3(3-0-6) 

 03501495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 1(0-3-2) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

 รวม    19( - - ) 
  

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 1 

- ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน   ไมนอยกวา 5 วัน 

- ฝกอบรมหลักสูตรการควบคุมเรือและระบบการหันเลี้ยว ไมนอยกวา 7 วัน 

 - หลักสูตร Maritime English  

 

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

 03501343 ระบบทอและปมในเรือ  3(3-0-6) 

 03501482 เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในเรือ 3(3-0-6) 

 03501484 เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันกาซ 3(3-0-6) 

 03501499 โครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 2(0-6-3) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

รวม 17( - - ) 

 ชวงปดภาคการศึกษาท่ี 2 

- ฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในเรือข้ันสูง     12     วัน 

  ประกอบดวย 

 หลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ      4      วัน 

 หลักสูตรเรือชูชีพและเรือชวยชีวิตท่ีไมใชเรือเร็วชวยชีวิต     4      วัน 

 หลักสูตรการดับไฟข้ันสูง     4      วัน 

- ฝกอบรมหลักสูตรการฝกงานโรงงาน ไมนอยกวา 5      วัน 

- หลักสูตร Maritime English  

 

 

 



 

6.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

     6.1.5.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

03501212  วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเบื้องตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Naval Architecture and Marine Engineering) 

  รูปแบบและจุดประสงคของเรือและโครงสรางนอกชายฝงทะเลแบบตางๆ พ้ืนฐานของ

ความตานทานของเรือและระบบขับเคลื่อน ระบบใหกําลัง ความแข็งแรงและพลศาสตรของเรือ

และแทนลอย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานทางดานอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ 

  Type and purpose of ships and offshore structures, basic concepts of ship 

resistance and propulsion, power system, strength and dynamic of ship and 

platform, general knowledge on marine and shipyard industries. 
 

03501214  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเรือ 1(0-3-2) 

(Marine Electrical Engineering Laboratory) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501271  

  ปฏิบัติการทดลองของวิชาวิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟา

กระแสสลับ การปรับปรุงกําลังไฟฟา การทดสอบคุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของอุปกรณไฟฟา

ตางๆ ท่ีสําคัญในเรือ 

  Fundamental experiments on marine electrical engineering, DC circuits, AC 

circuits, power factor correction, electrical characteristic test for important marine 

electrical devices and equipment. 
 

03501221  โครงสรางเรือ I  3(3-0-6)  

(Ship Structures I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03604221  

  หลักการพ้ืนฐานของแรง หนวยแรงกับความเครียด, กฎของฮุค, หนวยแรงและความเครียด

ภายใตแรงกระทําตามแนวแกนและแรงเฉือน การบิด หนวยแรงในชวงอีลาสติกในเพลา แรง

ดัดในคาน แผนภูมิแรงเฉือนและโมเมนตดัดในคาน หนวยแรงเฉือนในคานและชิ้นสวนแบบ

ผนังบาง การแปลงหนวยแรงและความเครียด วงกลมมอร หนวยแรงภายใตแรงกระทํารวม 

การโกงตัวของคานเรือ การโกงเดาะของเสาคํ้าในเรือ ทฤษฎีการวิบัติ สวนประกอบของ

โครงสรางเรือและชิ้นสวนโครงสรางท่ีทําหนาท่ีเสริมความแข็งแรง การวิเคราะหโครงสรางเรือ

สวนกลางลํา ตลอดจนการประยุกตใชกฎของสถาบันจัดชั้นเรือในการออกแบบโครงสรางเรือ 

  Concept of forces, stresses and strain, Hooke's law, stress and strain 

under axial loading and shear loading, torsion, stresses in a shaft within the 

elastic range, pure bending, shear and bending moment diagrams, shearing 



 

stresses in a beam and thin-walled member, transformations of stress and 

strain, Mohr’s circle, stresses under combined loadings, deflection of beams 

and stringers, buckling of stanchions, failure theory. Components of ship 

structures and stiffener members, analysis of midship section, applications of 

classification society rules in ship structural design 
 

03501241**  กลศาสตรของไหลทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Fluid Mechanics in Naval Architecture and Marine Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417168  

  สมบัติของไหล ชลสถิต ระวางขับน้ําและการลอย คาความเปลี่ยนแปลงการกินน้ําลึก

ระหวางน้ําจืดและน้ําทะเล เสถียรภาพและจุดศูนยเสถียร สมการแบรนูลลีสมการความตอเนื่อง

และสมการการเคลื่อนท่ี สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน การไหลแบบศักย การวิเคราะห

มิติและความคลายคลึง การไหลในทอ แรงฉุดและแรงยก การไหลแบบผิวอิสระ กลศาสตรของ

คลื่น การไหลแบบคงตัวและอัดตัวไมได 

  Properties of fluid, hydrostatic, displacement and buoyancy, fresh water 

allowance, stability and metacenter, bernoulli equation, equation of continuity 

and motion,  momentum and energy equations, potential flow, similitude and 

dimensional analysis, pipe flow, drag force and lift force, free surface flow, wave 

mechanics, steady incompressible flow. 
 

03501261**  การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

(Computer-Aided Design and Drafting) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03604111  

  การเขียนแบบสองมิติและสามมิติสําหรับงานทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ การ

ใชคอมพิวเตอรในการออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมทาง

ทะเล การสรางแบบจําลองและการจําลองปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมทางทะเล 

และการประยุกตใชท่ีเก่ียวของ 

  Two and three dimensional drafting for naval architecture and marine 

engineering works, use of computer for design and analysis of mechanical and 

maritime engineering problems, physical modeling and simulations of mechanical 

and maritime engineering problems and related applications. 

 

 

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

03501271  วิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน 3 (3-0-6) 

(Introduction to Marine Electrical Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420112  

  รูปแบบและวัตถุประสงคของระบบไฟฟาในเรือท่ัวๆ ไป พ้ืนฐานทางไฟฟาและการ

คํานวณเบื้องตน ระบบและอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอความปลอดภัยของเรือและ

ผูปฏิบัติงานในเรือ การวิเคราะหความตองการกําลังไฟฟาของเรือ 

  Type and purpose of general shipboard electrical system, basic concepts of 

electrical circuits and circuit calculations, vital electrical systems and equipment 

onboard ship, electrical load analysis of ship.  

 

03501281  อุณหพลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Applied Thermodynamics for Marine Engineers) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03604241  

  หลักการทํางานของเครื่องยนตลูกสูบ เครื่องยนตจุดระเบิดดวยกําลังอัด วัฏจักรดีเซล 

การประยุกตกับเครื่องยนตท่ีใชในเรือและพาหนะทางทะเล หลักการทํางานของเครื่องยนต

กังหันแกส วัฏจักรเบรตัน การประยุกตกับเครื่องกังหันแกสท่ีใชในเรือ การทําความเย็น วัฏ

จักรทําความเย็นแบบอัดไอ การประยุกตกับระบบทําความเย็นท่ีใชในเรือ การปรับอากาศ 

การประยุกตกับระบบปรับอากาศท่ีใชในเรือ แนะนําระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนและ

เครื่องจักรชวยในเรือ 

  Principle of reciprocating engines, compression ignition engines, diesel cycle, 

applications to reciprocating engines in ships and marine vehicles, principle of gas 

turbine engines, brayton cycle, applications to gas turbine engines in ships and 

marine vehicles, refrigeration, vapor compression refrigeration cycle, application to 

ship refrigeration systems, air conditioning, application to ship air conditioning 

systems, introduction to ship propulsion and ship auxiliary system. 

 

03501311**  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ I 1(0-3-2) 

(Marine Engineering Laboratory I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03604222, 03604241, 03501221 และ 03501241  

  การทดลองทางกลศาสตรของไหล ปฏิบัติการทางพลศาสตร การทดสอบวัสดุและ

โครงสราง 

        Experiments on fluid mechanics, dynamic lab, material and structure tests. 

 

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

03501312**  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ II 1(0-3-2) 

(Marine Engineering Laboratory II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501311  

  การทดสอบเครื่องยนต ปฏิบัติการอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน การทดสอบ

ทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ การลอยตัวและการทรงตัวของเรือ การทดสอบ

แบบจําลองเรือ การทดลองเอียงเรือ การทดสอบใบจักรเรือ 

  Engine tests,  thermodynamics and heat transfer lab, experiments of naval 

architecture and marine engineering, ship buoyancy and stability, ship model 

testing, test of ship inclination, propeller tests. 

 

03501321  โครงสรางเรือ II  3(3-0-6) 

(Ship Structures II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501221 

  การคํานวณแรงกระทําท่ีเกิดข้ึนกับเรือและโครงสรางนอกชายฝง การคํานวณความ

แข็งแรงของเรือตามแนวยาว การกระจายของน้ําหนักบนเรือ ความเคนรวมและการสูญเสีย

ความแข็งแรงของเรือ ความแข็งแรงของแผนเหล็กตัวเรือ รวมถึงสวนสําคัญตางๆ ของ

โครงสรางเรือ ระบบกงเรือ วัสดุท่ีใชในการทําโครงสรางเรือ การผุกรอนและการปองกัน 

  Calculation of forces exerted on ships and offshore structures, calculation 

of ship longitudinal strength, load distributions on ship, combined stresses and 

losses of ship strength, strength of hull panels including major parts of ship 

structures, ship grillages systems, materials using in ship structures, corrosion and 

protection. 

 

03501322*  วัสดุวิศวกรรมทางทะเล 3(3-0-6) 

(Marine Engineering Materials) 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ และกระบวนการผลิต การประยุกตใชวัสดุ

วิศวกรรมทางทะเลกลุมหลัก โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและ

การตีความหมาย สมบัติเชิงกลของวัสดุวิศวกรรมทางทะเล เทคนิคการข้ึนรูปของโลหะสําหรับ

การใชงานทางทะเล กรรมวิธีทางความรอนของเหล็กกลา โลหะนอกกลุมเหล็กสําหรับการใช

งานทางทะเล การกัดกรอนและการเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรมทางทะเล การเลือกใช

เหล็กกลาไรสนิมสําหรับการประยุกตใชงานทาง 

  Relationships between structures, properties and production processes. 

Applications of main groups of marine engineering materials ; metals, polymers, ceramics 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 



 

and composite materials. Phase equilibrium diagrams and their interpretations. 

Mechanical properties of marine engineering materials. Fabrication techniques of metals 

for marine use. Heat treatment of steels. Non-ferrous metals for marine use. Corrosion 

and degradation of marine engineering materials. Selection of stainless steels for marine 

applications. 

 

0350133210** การสั่นสะเทือนของเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Vibrations) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03604222 และ 01417267 

  การสั่นสะเทือนเชิงกลเบื้องตน การสั่นสะเทือนแบบอิสระของระบบหนึ่งระดับข้ันความ

เสรีและหลายระดับข้ันความเสรี การสั่นสะเทือนแบบบังคับเชิงคาบท่ัวไป ซิมเปลฮารโมนิค และ

สุม ระเบียบและเทคนิคเพ่ือลดและควบคุมการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของเรือและ

โครงสรางในทะเล ปญหาเชิงพลศาสตรและการสั่นสะเทือนของเพลาใบจักรและอุปกรณตางๆ 

ปญหาการสั่นสะเทือนของแผนและผิวโคงของเรือ    

  Basic mechanical vibrations, free vibrations of one-degree of freedom and 

multi-degree of freedom, simple harmonic, general period and random forced 

vibrations, method and techniques to reduce and control vibration, vibrations of 

ship and off-shore structures, dynamics and vibrations problems of propeller 

shafts and equipment, vibrations problems of ship panels and curved surfaces. 

 

03501333  พลศาสตรของเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Dynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03604222 และ 01417267 

  การวิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะหเชิงจลศาสตรและพลศาสตรของแรง 

การประยุกตใชและการทําใหสมดุลของระบบทางกลและทางทะเล การเคลื่อนท่ีของเรือ การ

หยุนและมวลเพ่ิมท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของเรือ คลื่นสมุทร สมการคลื่น การตอบสนองของเรือ

เม่ือถูกกระทําจากคลื่นในทะเล ความถ่ีเขาปะทะ 

   Velocity and acceleration analysis, kinematics and dynamics force 

analysis, applications and balancing of mechanical and marine systems, ship 

motions, damping and added mass due to ship motions, ocean wave, wave 

equation, ship response amplitude opertors, encounter frequency. 

 

 

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

0350133411** ชลสถิตยศาสตรของเรือและการทรงตัว 3(3-0-6) 

(Ship Hydrostatics and Stability) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501212  

  ระวางขับน้ําของเรือ ปริมาตรขับน้ํา การลอยตัวของเรือ คาความเปลี่ยนแปลงการกินน้ํา

ลึกระหวางน้ําจืดและน้ําทะเล การทรงตัวแบบสถิต ความสูงเมตาเซนตริกตั้งตน การทดสอบ

เอียงเรือ มุมลิสต มุมโลล กราฟการทรงตัวสถิต การทรงตัวแบบพลศาสตร ผลกระทบจากการ

ยายตําแหนงของจุดศูนยถวง การสูญเสียความสูงเมตาเซนตริก ผลกระทบของถังบรรจุน้ํา 

ระยะทริม การทรงตัวทางยาว การสูญเสียแรงลอยตัวจากสภาพท่ีไมไดรับความเสียหาย 

ผลกระทบของน้ําทวมเรือตอการทรงตัวของเรือ ขอแนะนําขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ

ตอการทรงตัวของเรือ 

  Ship displacement, volume displacement, ship buoyancy, fresh water 

allowance, statical stability, Initial metacentric height, test of ship inclination, 

angle of list, angle of loll, curves of statical stability, dynamic stability, effect of 

movement of center of gravity, loss of metacentric height, effect of slack tanks, 

trim, longitudinal stability, loss of intact buoyancy, effect of flooding on stability, 

IMO recommendations on stability. 

 

03501341**  ชลพลศาสตรของเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Hydrodynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501241  

  การไหลศักยะสองมิติและสามมิติ ปญหาคาขอบ ปญหาการแผและการกระจาย 

สมการการเคลื่อนท่ีของเรือ ปญหาชลพลศาสตรอ่ืนๆ ของเรือ 

  Two and three dimensional potential flow, boundary value problem, 

radiation and diffraction problems, ship motion equation, other ship 

hydrodynamics problems.   

 

03501342** ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Resistance and Propulsion) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501241  

  องคประกอบของแรงตานทานเรือ แรงตานทานแบบเสียดทาน แรงตานทานสวนท่ี

เหลือ แรงตานทานแบบสรางคลื่น กฎการเปรียบเทียบของฟรูด การทดสอบเรือจําลอง ระบบ

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 

** รายวิชาปรับปรุง 



 

กําลังเรือ การประมาณกําลังประสิทธิผล กําลังใบจักร และกําลังขับเคลื่อน การสงกําลัง

ขับเคลื่อน การหักลดแรงผลักดัน ประสิทธิภาพลําตัวเรือ เศษสวนทายเรือ อุปกรณขับเคลื่อน

เรือ รูปรางใบจักรเรือแบบเกลียว กฎความคลายสําหรับใบจักรเรือ คุณลักษณะน้ําเปด 

กระบวนการออกแบบใบจักร การเกิดโพรงน้ําของใบจักร 

  Factors of ship resistance, frictional resistance, residuary resistance, 

wave-making resistance, Froude’s law of comparison, ship model test, ship 

powering system, estimation of effective, propellers and propulsion power, 

propulsive power transmission, thrust deduction, hull efficiency, wake fraction, 

marine propulsors, screw propeller geometry, law of similarity for propellers, 

openwater characteristics, propeller design procedure, propeller cavitations. 

 

03501343   ระบบทอและปมในเรือ 3(3-0-6) 

(Marine Piping and Pump System) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501241  

  ระบบทอ การกําหนดขนาดทอและการเลือกแบบทอ วาลวและอุปกรณจับยึดทอ การ

คํานวณความดันสูญเสีย ชนิดของเครื่องสูบ คุณลักษณะของเครื่องสูบ ประสิทธิภาพของ

เครื่องสูบ กําลังงานของเครื่องสูบ ความดันทางเขาเครื่องสูบและคาวิเตชั่น การเลือกเครื่องสูบ 

การติดตั้งเครื่องสูบแบบขนานและแบบอนุกรม การติดตั้งทดสอบใชงานและการบํารุงรักษา

ระบบทอและเครื่องสูบ 

  Piping system, pipe sizing and selection, valves and fittings, head loss 

calculation, pump types, characteristic, performance and power, net positive 

suction head and cavitation, pump selection, parallel and series pump 

installation, piping-and-pump installation, testing, operating and maintenance.  

 

03501351  กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญาสําหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Maritime Law and Convention for Marine Engineering) 

  กฎหมายพาณิชยนาวีเบื้องตน อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยเรื่องทางทะเลโลกและ

กฎหมายสากล อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลภาวะจากเรือความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับอุปกรณท่ีใชในการยับยั้งไมใหเกิดมลภาวะโดยสอดคลองกับกฎหมายสากล อนุสัญญาวา

ดวยการปองกันมลภาวะทางทะเลจากการท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงทะเล อนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยมลภาวะท่ีเกิดจากน้ํามัน อนุสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความ

รับผิดชอบภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศและ อนุสัญญาดาน ประกาศนียบัตรและเอกสารท่ี

เก่ียวของกับอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีใชบนเรือ ความรับผิดชอบภายใตขอบังคับของ

อนุสัญญาระหวางประเทศท่ีวาดวยแนวน้ําบรรทุกความรับผิดชอบภายใตขอบังคับของอนุสัญญา



 

ระหวางประเทศท่ีวาดวยความปลอดภัยในทะเลอนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยของเรือ, 

ผูโดยสาร, ลูกเรือ และสินคา 

  Introduction to maritime law, related International maritime conventions 

and national legislation, International convention for the prevention of pollution 

from ships, basic knowledge of anti-pollution equipment required by national 

legislation, basic knowledge of anti-pollution equipment required by national 

legislation, convention of the prevention of marine pollution by dumping of 

wastes and other matter (London Dumping Convention), International convention 

relating to intervention on the high seas in cases of oil pollution casualties, 1969, 

international convention on civil liability for oil pollution damage, 1969 (CLC 

1969), responsibilities under the International conventions and codes, certificates 

and other documents required to be carried on board ships by International 

conventions, load lines 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 international instruments affecting the safety of the ship, 

passengers, crew and cargo. 
 

03501352  การผลิตเรือ   3(3-0-6) 

(Ship Production) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501322 

  ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตเรือ การหลอ การข้ึนรูปโลหะดวยวิธีรอนและ

เย็น การตัด การกลึง การไส การเจาะ การกัด การเชื่อม การทําผิวเรียบ ความสัมพันธของ

กระบวนการผลิตและวัสดุ คาใชจายสําหรับการผลิต ตําแหนงท่ีตั้งและการวางผังของอูเรือ 

วิศวกรรมการผลิตและการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมระบบและการ

ดําเนินงาน ความปลอดภัยในอูเรือ อูเรือแหงและการซอมบํารุงเรือ การออกแบบและการผลิต

โดยใชคอมพิวเตอรชวย 

  Theory and concept of ship building process, casting, hot and cold 

forming, cutting, turning, shaping, drilling, milling, Welding and surface finishing, 

material and building processes relationships, building cost, ship yard location, 

layout and construction, production engineering and inspection, quality 

control, procedure control and systems, ship yard safety, dry dock and 

maintenance of ships, computer aided design and manufacture. 

 

 



 

03501353  การปฏิบัติการและการบํารุงรักษาเรือ 3(3-0-6) 

(Ship Operations and Maintenance) 

  เครื่องกําเนิดไอน้ําและเครื่องจักรไอน้ําในเรือ การกรองน้ํามัน หลักการของการควบคุม

ดวยความดัน วงจรควบคุมสําหรับเครื่องจักรชวยทางทะเล ระบบอัดอากาศ หลักการทํางานของ

เครื่องระเหย เครื่องกลั่นในเรือ การบําบัดสิ่งปฏิกูล พังงาถือทายเรือและระบบควบคุมเบื้องตน 

การทํางานและการซอมบํารุงเครื่องมือยกขนสินคาและเครื่องจักรดาดฟาเรือ 

  Boiler and steam plant in ship, oil purification, principles of pneumatic 

control, control circuits for marine auxiliary systems, air compressor systems, 

principles of operation of evapoators, distillation plant in ship, seawage 

treatment plants, steering gear and basic control systems, operation and 

maintenance of cargo handling equipment and deck machinery. 

 

0350136113*  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประยุกตสําหรับงานดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Applied numerical method for Naval Architecture and Marine Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417267 

  ระเบียบวิธีการหาคาราก ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาของฟงกชัน การหา

ปริพันธเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ การแปลงฟูเรียร การเชื่อมโยง

ระหวางโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี และโดเมนลาปลาซ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการ

ประยุกตใชงานดานวิศวกรรมตอเรื่อและเครื่องกลเรือ 

  Root finding method, systems of equations, function approximation, 

numerical integral, Numerical method for differential equations, fourier  

transform, relation between time domain and frequency domain, laplace 

domain and fourier domain,  numerical methods and its applications. 

 

03501362**  การคํานวณทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(2-3-6) 

(Computation in Naval Architecture and Marine Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03600011 และ 03501361 

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกตใชในปญหา

ทางดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ การฝกทักษะการใชโปรแกรมการออกแบบเรือตาง ๆ 

  Computer programming, numerical analysis and application on naval 

architecture and marine engineering problems, practical training on various kinds 

of ship design programs. 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 



 

03501363**  การออกแบบเครื่องจักรกลทางทะเล 3(3-0-6) 

(Marine Mechanical Design)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501221 

  หลักมูลของการออกแบบทางกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ

องคประกอบเครื่องจักรทางทะเลอยางงาย หมุดย้ํา การเชื่อมและการเชื่อมใตน้ํา เกลียวยึด สลัก

ยึดรวมท้ังเครื่องมือยกขนสินคา เพลาและลูกปน คลัตช เฟองสําหรับระบบขับเคลื่อนทางทะเล 

โซและสมอเรือ ระบบยึดโยงเรือ การปองกันมลพิษจากน้ํามันในทะเล โครงงานออกแบบ 

  Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of failure, 

design of simple marine machine elements, rivets, welding and underwater welding, 

screw fastener, keys and pins including cargo handling equipment, shafts including 

bearings, clutches, gears for marine propulsion system, chains and ship anchors, ship 

mooring systems, prevention of oil pollution in the sea and design project. 
 

03501372  เครื่องกลไฟฟาบนเรือ 3(3-0-6) 

(Shipboard Electrical Machines) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501271  

  หลักการโครงสราง การทํางาน ประเภทและประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟาท้ัง

แบบกระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอรท้ังแบบกระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงและ

วงจรเรียงกระแส การทํางานของสวิตชบอรดท้ังแบบกระแสตรงและกระแสสลับ วงจรปองกัน

กระแสไฟฟา แบตเตอรี่และหลอดไฟในงานไฟฟาเรือ รวมไปถึงระบบความปลอดภัยทางไฟฟา 

  Principle, operation, type and efficiency of AC and DC generator, AC and 

DC motor, transformer and rectifier, AC and DC switchboard, electircal circuit 

protection, battery and lamp in marine usage, and electrical safety system. 

 

03501421  โครงสรางเรือ III  3(3-0-6) 

(Ship Structures III) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501321  

  การแผกระจายของความเคน การวิเคราะหความแข็งแรงเฉพาะแหง ความแข็งแรงของแผน

เหล็กภายใตการกระทําของแรงภายนอก เสาคํ้าในตัวเรือท่ีจะรับภาระจากน้ําหนักความแข็งแรง

ของแผนเหล็กท่ีมีกงเรือ การใชวิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความแข็งแรงของเรือ 

  Stress distributions, local strength analysis, panels under external loads, 

ship stanchions loading from the strength of panels with grillage, finite-

element method in ship strength analysis. 

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

03501423*  การกัดกรอนทางทะเล 3(3-0-6) 

(Marine Corrosion) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501322 

บทบาทของวิศวกรรมการปองกันการกัดกรอน วัสดุโลหะและการใชงานทางวิศวกรรม 

หลักการของกระบวนการกัดกรอนดานไฟฟาเคมี  ผลกระทบของตัวแปรจากสิ่งแวดลอมตอ

พฤติกรรมการกัดกรอนของโลหะ รูปแบบของการกัดกรอน  การกัดกรอนเนื่องจาก

บรรยากาศชายทะเล  หลักการการปองกันและควบคุมการกัดกรอนของโลหะ กรณีศึกษาการ

เสียหายของอุปกรณการผลิต เนื่องจากบรรยากาศชายฝงทะเล 

The role of corrosion engineering, metallic materials and their 

application in engineering purposes, electrochemical corrosion principles, 

influences of environmental parameters on corrosion behaviors of metals, 

marine corrosion, corrosion prevention and control principals, failure analysis 

methodology, case studies of corrosion failure of engineering equipment in 

marine environment. 

 

03501425    โครงสรางวัสดุประสม 3(3-0-6) 

(Composite Structures) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501321 

  วัสดุประสมในงานทางวิศวกรรม การคํานวณลักษณะเฉพาะของวัดสุ ทฤษฎีโครงสราง

วัสดุประสม ความแข็งแรง การโกงเดาะและการสั่นสะเทือนของแผนเรียบและแผนผิวโคงวัสดุ

ประสม ความเคนเชิงความรอน หลักมูลฐานของกลศาสตรของโครงสรางประกอบ การ

ประยุกตใชวัสดุประสมกับโครงสรางในทะเล 

 

  Composite materials used in engineering, calculation of characteristics of 

materials, theory of composite structures, strength, buckling and vibration of 

composite plates and shells, thermal stresses, elements of the mechanics of 

sandwich structures, applications of composite materials in ship structures. 
 

03501427  การออกแบบโครงสรางนอกฝง 3(3-0-6) 

(Offshore Structure Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501221  

  คานรับน้ําหนักอยางงาย ภาระ แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนตดัด การออกแบบราย 

ละเอียดของตงเหล็กขนาดใหญ หนาแปลนและครีบเสริมความแข็งแรง การออกแบบเสา 

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 



 

กลศาสตรการราวและการโตของรอยราว ความแข็งแรงของคาน การโกงในแนวแกนและเฉพาะ

จุด การเชื่อมตอและจุดรวมความเคนในโครงสรางท่ีซับซอน 

  Simply supported beams, loading, shear force and bending moment 

diagrams, detail design of large steel girders, flange and web stiffeners, design of 

columns, fracture mechanics and crack growth, beam strength, lateral and local 

buckling, connection and stress concentration in complex structure. 

 

03501443  การออกแบบไฮโดรฟอยลและใบจักรเรือ 3(3-0-6) 

(Hydrofoil and Propeller Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501342  

  การประยุกตหลักการทางชลพลศาสตรในการออกแบบไฮโดรฟอยลและใบจักรเรือ 

ทฤษฎีแรงยก การไหลเวียน เง่ือนไขคุตตา การคํานวณสมรรถนะของใบจักรเรือ การวิเคราะห

หนาตัดฟอยลตลอดจนการเกิดคาวิเตชั่น งานวิจัยและพัฒนาในปจจุบันทางดานไฮโดรฟอยล

และใบจักรเรือ 

  Application of hydrodynamic principles to the design of hydrofoil and 

propeller, lifting theories, circulation, Kutta condition, propeller performance 

calculation, foil section analysis including cavitations occurrence, current research 

and development on hydrofoil and propeller. 

 

03501444  พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณสําหรับวิศวกรตอเรือ 3(3-0-6) 

(Computational Fluid Dynamics for Naval Architects) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501341  

  การบรรยายเชิงคณิตศาสตรสําหรับปรากฏการณทางกายภาพ สมการเชิงอนุพันธ

บางสวนวิธีการดิสครีไทเซชั่นและอัลกอริทึม สําหรับการคํานวณสนามการไหล และการถายเท

ความรอน การประยุกตสําหรับปญหาของเรือ 

  Mathematical description of physical phenomena, partial differential 

equations, discretization methods, algorithms for the calculation of the flow-field 

and heat transfer, applications to marine problems. 

 

03501445  วิศวกรรมชายฝงและการจัดการ 3(3-0-6) 

(Coastal Engineering and Management) 

  ธรณีสัณฐานของชายฝงทะเล คําจํากัดความของคลื่นและทฤษฎีคลื่น การวิเคราะห

คลื่นระยะสั้นและระยะยาว สถิติคลื่น การกอตัวของคลื่น การเปลี่ยนรูปของคลื่นเม่ือเขาสูฝง

และการแตกตัวของคลื่น น้ําข้ึน-น้ําลงและระดับน้ํา การกัดเซาะชายฝงและการตกตะกอน 



 

สิ่งกอสรางชายฝง การประเมินผลการทบสิ่งแวดลอมของโครงสรางชายฝง  

  Coastal morphology, wave description and wave theory, short-term and long-

term wave analysis, wave statistics, wave generation, near shore wave 

transformation and breaking, tides and water levels, coastal erosion and  accretion, 

coastal structures, environmental impact assessment for coastal structure. 

 

03501446  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Marine Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501342  

  การวิเคราะหแนวตรงของพลังขับเคลื่อนเรือ ปฏิสัมพันธระหวางกําลังและความเร็วใน

เครื่องยนตขนาดตางๆ ใบจักรกับลําตัวเรือ ลักษณะเฉพาะของเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรและ

ระบบสายสงเนนการใชงานในเรือและระบบพลังขับเคลื่อน การวิเคราะหการสั่นสะเทือนเชิงบิด

ของเพลาขับเคลื่อน เนนการประยุกตกับเครื่องยนตขับเคลื่อนเรือแบบลูกสูบ 

  Alignment analysis of marine propulsion, power and speed interactions 

among engines, ship propellers and hulls, characteristics of electrical generators, 

motors and distribution systems with emphasis on marine ship-service and 

propulsion systems, propulsion shaft torsion vibration analysis with emphasis on 

application to reciprocating marine propulsion engines. 

 

03501452**  วิศวกรรมนอกฝง  3(3-0-6) 

(Offshore Engineering) 

  อุตสาหกรรมน้ํามันและแกสนอกฝง คุณสมบัติของน้ํามันและแกส แหลงกักเก็บ

ปโตรเลียม การสํารวจปโตรเลียม สิ่งแวดลอมนอกฝง แทนนอกฝง การจุดเจาะปโตรเลียม ชนิด

ของหลุม การผลิตปโตรเลียม วิศวกรรมใตทะเล  

  Offshore oil and gas industry, oil and gas properties, petroleum reservoir, 

petroleum exploration, offshore environment, offshore platforms, petroleum 

drilling, well types, petroleum production, subsea engineering. 

 

03501454  การปฏิบัติการนอกฝง 3(3-0-6) 

(Offshore Operations) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501322  

  การปฏิบัติการในเรือของโครงสรางลอยน้ํานอกฝง ขอพิจารณาและเกณฑทาง

สิ่งแวดลอมและเสถียรภาพ หลักการขนสงและการติดตั้งฐานตั้งเครื่องมือ การติดตั้งฐานตั้ง

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

เครื่องมือภาคสนาม การวางแผนการยกในเรือ เครนและเครนของเรือ ไฟ และหลักการ

พ้ืนฐานของระบบการปองกันไฟ หลักการพ้ืนฐานของการเจาะนอกฝง  

  Marine operations of offshore floating structures, environmental and 

stability considerations and criteria, principles of transportation and installation 

of platforms, field installation of platforms, planning of marine lifts, crane and 

crane vessels, fire and basic principles of protection systems, basic principles 

of offshore drilling.  

 

03501456 การพัฒนาแหลงและการผลิตปโตรเลียม  3(3-0-6) 

 (Petroleum Development and Production) 

  อุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติของโลก การใหสัมปทานและการสํารวจ 

เศรษฐศาสตรปโตรเลียมเบื้องตน การพัฒนาแหลงปโตรเลียม ทางเลือกและการเลือกแทน

นอกฝง การออกแบบทางวิศวกรรมสวนหนา การจัดซ้ือจัดจางทางวิศวกรรม การวางแผนการ

พัฒนาแหลง การกอสรางและผลิตแทนนอกฝง การเคลื่อนยาย การติดตั้งและการเขา

ประจําการของแทนนอกฝง การบริหารโครงการนอกฝง กระบวนการผลิตปโตรเลียม การ

วางแผนการผลิต เทคนิคแรงยกประดิษฐ การเพ่ิมปริมาณน้ํามัน 

   Global oil and natural gas industry, concession and exploration, introduction 

to petroleum economics, petroleum field development, offshore platform 

alternatives and selection, front-end engineering design, engineering procurement, 

field development plan, offshore platform construction and fabrication, offshore 

platform transportation, installation and commissioning, offshore project 

management, production of petroleum, production planning, artificial lift 

techniques, enhanced oil recovery. 

 

03501457  วิศวกรรมใตทะเล 3(3-0-6) 

(Subsea Engineering) 

การพัฒนาแหลงปโตรเลียมใตทะเล ทอรวมใตทะเลและระบบการกระจาย ระบบ

ควบคุมใตทะเลและระบบจายพลังงาน ระบบทอใตทะเล ปลายทอใตทะเลและโครงสรางทอ

ใตทะเล หัวหลุมใตทะเล ระบบสายสงใตทะเลและทอนําปโตรเลียมข้ึน การสํารวจใตทะเล 

การกําหนดตําแหนงและการติดตั้งใตทะเล การดําเนินการโครงการใตทะเลและการตอเชื่อม 

การจัดการบูรณาภาพใตทะเล ยานปฏิบัติการใตทะเล 

  Subsea field development, subsea manifolds and distribution system, 

subsea control and power supply system, subsea pipelines, subsea pipeline ends 

and structures, subsea wellhead, subsea umbilical system and risers, subsea 



 

surveying, subsea positioning and installation, subsea project execution and 

interface, subsea integrity management, remotely operated underwater vehicles. 

 

03501458  เทคโนโลยีการขุดเจาะปโตรเลียม 3(3-0-6) 

    (Petroleum Drilling Technology) 

   ระบบและอุปกรณการขุดเจาะ ของไหลท่ีใชในการขุดเจาะ การไหลและความดันใน

แทนขุดเจาะแบบหมุน ระบบไฮดรอลิคหัวขุดเจาะ การลําเลียงเศษดินหินท่ีเกิดข้ึนจากการขุด

เจาะ กลไกควบคุมและปองกันการระเบิดของหลุมเจาะ การขุดเจาะแบบระบุทิศทางและแบบ

แนวนอน กลไกการทํางานของหัวขุดเจาะ การออกแบบกานขุดเจาะ ปญหาการขุดเจาะและ

วิธีแกไข การออกแบบทอกรุและการหลอซีเมนต การวางแผนการขุดเจาะ 

   Drilling system and equipment, drilling fluid, flow and associated 

pressure in the rotary rig, drilling bit hydraulic system, transport of drilled 

cuttings, prevention and control mechanics of well blowouts, directional and 

horizontal drilling, drill bit mechanics, drill string design, drilling problems and 

solutions, casing and cementing design, drilling planning.  

 

03501459  การตอเรือกับการจัดการ 3(3-0-6) 

(Ship Construction and Management) 

  หลักการของการจัดการ การจัดการการผลิตกับอุตสาหกรรมตอเรือรวมถึงอุตสาหกรรม

เก่ียวเนื่อง การจัดองคกรอูตอเรือ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในอูตอเรือ กระบวนการตอเรือ การ

วางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดการดวยหลักความเหมาะท่ีสุด การจัดการระบบ

สารสนเทศ กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมตอเรือ 

  Principles of management, production management and shipbuilding 

industry including related industries, shipyard organization, shipyard facilities and 

equipment, shipbuilding process, planning scheduling and production control, 

management by optimization, information systems management, case study in 

shipbuilding.  

 

03501461  การออกแบบเรือ  3(3-0-6) 

(Ship Design)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501321, 03501331 และ 03501342 

  การออกแบบเรือเบื้องตนเพ่ือใหตรงตามความตองการของผูใชเรือ ขนาดของเรือและ

รูปแบบความตองการในการใชเครื่องยนต การทรงตัวของเรือ อุปกรณประกอบตัวเรือ การ

ออกแบบโครงสรางและจัดหองพักอาศัย ตลอดจนความสะดวกสบายตางๆ ภายในเรือ การเขียน



 

แบบเบื้องตนของเรือ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเรือ 

  Preliminary ship design to meet user’s general requirements, principal 

dimensions, form, power requirements, ship stability, outfitting of ship, structural 

design and accommodation arrangement; including other conveniences, preliminary 

design drawings, applications of computer-aided ship design programs. 

 

03501462  การออกแบบยานพาหนะในทะเลสมัยใหม 3(3-0-6) 

(Modern Marine Vehicles Design) 

  การออกแบบยานพาหนะในทะเลชนิดตาง ๆ หลักการและพัฒนาการในการออกแบบ

เรือสมัยใหม 

  Design of various kinds of marine vehicles; concepts and developments 

in modern marine design. 

 

03501463*  การใชคอมพิวเตอรชวยงานในดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Computer Aided Naval Architecture and Marine Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501321 

หลักมูลระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตและการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล ผลเฉลยของ

สมการไฟไนตเอลิเมนตข้ันตอนท่ัวไปสําหรับการสรางเอลิเมนตอันดับสูงและเอลิเมนตไอโซ

พาราเมตริก สมการอนุพนธยอยและระเบียบวิธีความไมตอเนื่อง ข้ันตอนวิธีสําหรับการ

คํานวณของสนามการไหลและการถายเทความรอน การประยุกตใชโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนต

และการคํานวณเชิงพลศาสตรของไหลสําหรับทางเรือ  

Fundamentals of finite element method and computational fluid 

dynamics, solutions of finite element equations, general procedures for higher 

order and isoparametric element formations, partial differential equations and 

discretization methods, algorithms for the calculation of the flow-field and 

heat transfer, applications of finite element and computational fluid dynamics 

programs for marine problems. 

 

03501472**  ระบบควบคุมเรือ  3(3-0-6) 

(Ship Control System) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417267 และ 03501271 

  หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการจําลององคประกอบระบบควบคุมแบบ

                                                 
* รายวิชาเปดใหม 

** รายวิชาปรับปรุง 



 

เชิงเสน เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบปอนกลับท้ังเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน การ

ออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม การออกแบบระบบควบคุมตามกรอบเวลา การ

ออกแบบตัวชดเชยแบบนําและตาม การตอบสนองความถ่ี การประยุกตใชทฤษฎีการควบคุม

กับระบบทางเรือ ระบบควบคุมหางเสือและครีบเรือ ระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีของเรือและ

ระบบนํารองอัตโนมัติ    

  Automatic control principles, analysis and modeling of linear control 

elements, stability of linear feedback systems and nonlinear systems, design 

and compensation of control systems, time domain design, lead and lag 

compensator design, frequency response, application of control theory to 

marine system, steering systems and fin action, ship motion control and auto 

pilot system. 

 

0350148120*  การถายเทความรอนและระบบพลังงานอุณหภาพในเรือ 3(3-0-6) 

    (Heat Transfer and Marine Thermal Energy System) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03604241  

      รูปแบบการถายเทความรอน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน 

การประยุกตของการถายเทความรอน ระบบแลกเปลี่ยนความรอนและการเพ่ิมการถายเท

ความรอน การตมเดือดและการควบแนน การออกแบบระบบอุณหภาพเบื้องตน การ

ออกแบบระบบแลกเปลี่ยนความรอน 

      Modes of heat transfer, heat conduction, heat convection, heat 

radiation, applications of heat transfer, heat exchangers and heat transfer 

enhancement, boiling and condensation, introduction to thermal system 

design, heat exchanger design. 

 

03501482  เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในเรือ       

(Marine Refrigerator and Air Conditioner) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501281 

 คุณสมบัติของอากาศ แผนภูมิไซโครเมตริก ชนิดของระบบเครื่องทําความเย็น และ

เครื่องปรับอากาศ ระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศท่ัวไป วัฏจักรแกสของเครื่องทํา

ความเย็นและปมความรอนในเรือเดินทะเล ตัวอยางระบบอัดไอของเครื่องทําความเย็นและ

ปรับอากาศ คุณสมบัติท่ัวไปของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ องคประกอบของระบบ

อัดไอ ระบบเชิงชอนของคอมเพรสเชอรและอีแวปโปเรเตอร คอมเพรสเชอรของเครื่องทํา

ความเย็นในเรือ องคประกอบท่ีเหมาะสมในระบบอัดไอของเรือเดินทะเล  การติดตั้งแบบแยก

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

ชิ้นท่ีเหมาะสมในเรือ ระบบทําความเย็นแบบดูดซับในเรือ ระบบเครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศแบบลําไอ ระบบการทําความเย็นน้ําเกลือ การคํานวณภาระความรอนในเรือและ

ชิ้นสวนเรือ การออกแบบระบบทอและการกระจายภาระความเย็น ความดันสูญเสียและขนาด

ทอ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศแบบแยกโซนบนหองดาดฟา พ้ืนฐานระบบน้ํารอน

ในเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การเลือกเครื่องมือ การเลือกสารทําความเย็นท่ี

อยูภายใตอนุสัญญามลภาวะทางทะเล การติดตั้ง การสั่งการและทดสอบระบบปมของเครื่อง

ทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ อุปกรณนิรภัยและการควบคุมภายใตมาตรฐานอนุสัญญา

ความปลอดภัยทางทะเล 2010 ในเรือสินคา การออกแบบกําลังไฟฟา 

 Properties of air, psychometric diagram, type of refrigeration and air 

system, general refrigeration and air condition system, gas cycle refrigeration 

and heat pump of marine, sample vapour compression refrigeration and air 

system, properties of common refrigerants and air, compound vapour 

compression system, multiple evaporator and compressor systems, 

refrigeration compressors of marine type, matching component in vapour 

compression system of marine, multiple unit in ship, steam jet refrigeration 

and air system, building survey and heat load estimates in ship, air distribution 

and duct design, pressure losses and duct sizing, ventilation system, multi-

zone air unit system on deckhouse, basics of  HVAC hot water systems, 

equipment selection, selection of common primary refrigerants currently 

specified under MAPOL recommendation, installing operating and testing HVAC 

pumps, safety device and control under the SOLAS 2010 standard in merchant 

ship convention, electrical power design. 

 

03501483  เครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับเครื่องยนตทางทะเล 3(3-0-6) 

(Marine Internal Combustion Engine) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501281  

  ประเภทและการทํางานของเครื่องยนตเผาไหมภายในท่ีใชกับเรือ การออกแบบและ

สวนประกอบของเครื่องยนตเรือ อุณหเคมีและการแปรรูปน้ํามันเชื้อเพลิง วัฏจักรของ

เครื่องยนต การเผาไหมในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ การเผาไหมในเครื่องยนตจุด

ระเบิดดวยการอัด ระบบจุดระเบิด ระบบหลอเย็นของเครื่องยนตเรือ การปอนอากาศและ

เชื้อเพลิง สารหลอลื่นและการหลอลื่น กําลังขับและสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลเรือ การ

สั่นสะเทือนของเครื่องยนตเรือ การตั้งจังหวะปมฉีดเชื้อเพลิง การวัดการโกงของเพลาขอ

เหวี่ยงในเครื่องยนตเรือ ระบบควบคุมมลพิษและการจัดการไอเสีย 

  Types and operation of marine internal combustion engines, design and 



 

parts of marine engine, thermo-chemistry and fuel processing, engine cycles, 

combustion in spark-ignition engine, combustion in compression ignition 

engine, ignition system, marine cooling system, air and fuel inductions, 

lubricant and lubrication system, propulsion and performance of marine diesel 

engine, marine engine vibration, fuel injection pump timing adjustment, 

measurement of crankshaft deflection in marine engine, pollution control 

system and emission elimination. 

 

03501484  เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันกาซ 3(3-0-6) 

(Boiler and Gas Turbines) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501281  

  ประเภทของเครื่องกําเนิดไอน้ํา หลักการทํางานของเครื่องกําหนดไอน้ําและกังหันกาซ 

คุณสมบัติของไอน้ํา ระบบการการควบคุมและสัญญาณเตือน การใชงานกังหันไอน้ําท่ีใชใน

ทะเลวัฏจักรกังหันกาซวัฏจักรเบรยตันอุดมคติRanking cycleการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพ

น้ํา การตรวจสอบดูแลรักษาและแกไข 

  Type of boiler, the principle of boiler and gas turbine, properties of steam 

control systems and alarms, the use of steam turbines in the sea, gas cycle, 

brayton cycle, ranking cycle, to test and improve the water quality of the steam 

generator, inspection of steam boiler, gas turbines maintain and modify. 

 

03501485  เครื่องยนตดีเซลในเรือ 3(3-0-6) 

(Marine Diesel Engine) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501281  

  หลักเครื่องยนตดีเซล การเลือกและการกําหนดอัตรา แผงควบคุมเครื่องยนตและระบบ

ติดตาม การติดตั้ง การปฏิบัติการและการบํารุงรักษา 

  Principle of diesel engine, rating and selection, engine control panel and 

monitoring system, installation, operation and maintenance of marine diesel engine. 

 

03501490     สหกิจศึกษา   6 

(Cooperative Education) 

  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจน

การจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

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

project including report and presentation. 



 

03501495  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 1(0-3-2) 

(Naval Architecture and Marine Engineering Project Preparation) 

  การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกวาหนา 

  Preparation of project proposal. Literature review and progress report. 

 

03501496  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 

(Selected Topics in Naval Architecture and Marine Engineering) 

  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปใน

แตละภาคการศึกษา 

  Selected topics in naval architecture and marine engineering at the 

bachelor’s level, topics are subject to change each semester. 
 

03501497    สัมมนา                                                  1 

    (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ใน

ระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion of interesting topics in naval architecture 

and marine engineering at the bachelor’s level. 

 

03501498  ปญหาพิเศษ   1-3 

(Special Problems) 

  การศึกษาและคนควาทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ระดับปริญญาตรีและเรียบ

เรียงเขียนเปนรายงาน 

  Study and research in naval architecture and marine engineering at the 

bachelor’s level and compile into a report. 

 

03501499**  โครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ 2(0-6-3) 

(Naval Architecture and Marine Engineering Project) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03501495  

  โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ หรือ

โครงงานทีมออกแบบเรือ 

  Project of practical interest in various fields of naval architecture and marine 

engineering or ship design team project. 

                                                 
** รายวิชาปรับปรุง 



 

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. 
 

01417167     คณิตศาสตรวิศวกรรม I                                                                 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I) 

  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ ปริพันธ

และ การประยุกต ระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิง

คณิตศาสตร 

  Limits and continuity of functions, derivatives and applications, differentials, 

integration and applications, polar coordinates, improper integrals, sequences and 

series, mathematical induction. 

 

01417168     คณิตศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417167 

  เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตัน แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัส

ของ ฟงกชันฟงกชันคาเวกเตอร 

  Vector and solid analytic geometry, calculus of multivariables functions, 

calculus of vector – valued functions. 

 



 

01417267  คณิตศาสตรวิศวกรรม III  3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics III) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417168 

  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนคา

คงตัวผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยท่ีเปนอนุกรมก าลัง ระบบสมการ

เชิงอนุพันธเชิงเสน 

First order linear differential equations, linear differential equations with 

constant coefficients, Laplace transforms and inverse transforms, power series 

solutions, system of linear differential equations. 

 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 (General Physics I) 

กลศาสตรการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร 

Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics. 

 

01420112  ฟสิกสท่ัวไป II  3(3-0-6) 

 (General Physics II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420111 

  ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และนิวเคลียรฟสิกส 

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 หรือ 01420117 หรือพรอมกัน 

      ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสท่ัวไป I หรือฟสิกสพ้ืนฐาน I 

       Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 

 

01420114  ปฏิบัติการปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

    (Laboratory in Physics II) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 01420118 หรือ

พรอมกัน 

      ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสท่ัวไป II หรือฟสิกสพ้ืนฐาน II 

       Laboratory for General Physics II or Basic Physics II. 



 

03600011  การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน  3(2-3-6) 

    (Introduction to Computer Programming) 

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร การ

แกปญหาดวยข้ันตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวย

ภาษาระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

Basic structure of modern computer systems; data representation in 

computer; algorithmic problem solving; program design and development 

methodology; introductory programming using a high-level programming 

language; programming practice in computer laboratory. 

 

03604111  การเขียนแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

    (Engineering Drawing) 

      การเขียนตัวอักษรและตัวเลข ภาพฉายออรโธกราฟฟก การเขียนภาพออรโธ กราฟฟก

และการเขียนภาพสามมิติการใหขนาดและความคาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมอง ชวยและแผนคลี่ 

การเขียนภาพราง การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบ การเขียนแบบโดยใช

คอมพิวเตอรชวยข้ันตน 

       Lettering. Orthographic projection. Orthographic drawing and pictorial 

drawing. Dimensioning and tolerancing. Sections. Auxiliary views and development. 

Freehand sketches. Detail and assembly drawing. Basic computer-aided drawing. 

 

03604221  กลศาสตรวิศวกรรม  I 3(3-0-6) 

    (Engineering Mechanics I) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417167 

      ระบบแรง แรงลัพธสมดุล จุดศูนยถวงและเซนทรอยดสถิตยศาสตรของไหล แรง

กระจาย ความเสียดทาน หลักงานเสมือนและเสถียรภาพ 

       Force systems. Resultant force. Equilibrium. Center of gravity and centroids. 

Fluid statics. Distributed force. Friction. Principle of virtual work and stability. 

 

03604222  กลศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

    (Engineering Mechanics II) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03604221 

      จลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎขอท่ีสองของ นิวตัน

ของการเคลื่อนท่ี สมการของการเคลื่อนท่ี หลักของอิมพัลสและโมเมนตัม หลักของงานและ

พลังงาน การกระแทก หลักเบื้องตนของการเคลื่อนท่ีในปริภูมิ 



 

      Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies. Newton’s second 

law of motion. Equation of motion. Principle of impulse and momentum. 

Principle of work and energy. Impact. Fundamental of space motion. 

 

03604241  อุณหพลศาสตร I  3(3-0-6) 

    (Thermodynamics I) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417167 

      สมบัติของสารบริสุทธิ์ กาซอุดมคติการถายโอนความรอนพ้ืนฐานและการแปลงผัน

พลังงาน กฎขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตรกฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตรและวัฏจักรคารโนต

เอนโทรป 

       Properties of pure substances. Ideal gas. Basic heat transfer and energy 

conversion. First law of thermodynamics. Second law of thermodynamics and 

Carnot cycle. Entropy. 

 

03604281  การฝกงานโรงงาน 1(0-3-2) 

    (Workshop Practice) 

      การฝกงานเก่ียวกับการวัดขนาดชิ้นงาน งานเชื่อมกาซและไฟฟา งานโลหะแผน งาน

กลึง ความปลอดภัยในโรงงาน 

      Practice in work-piece measuring, gas and arc welding, metal sheet works, 

lathe works, safety in workshop. 
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