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หมายเลข 1 

คําอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 
  - กลุมวิชาภาษา 
   
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

พื้นฐานทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแตงประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ และประโยค
คําถามดวยรูปแบบงาย ๆ ใหถูกตองตามหลักไวยากรณ และตรงตามความตองการทีจ่ะสื่อสาร อธิบาย
รูปประโยค คําศัพท ฝกฟงและแตงประโยคเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับตําแหนงงาน หนาที่งานบนเรือ สถานที่
ตาง ๆ บนเรือ และสิง่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเรือ เพื่อเปนพืน้ฐานในการสือ่สารในชีวิตประจําวันและการ
ทํางานบนเรือ รวมทั้งฝกปฏิบัติใหเกิดทกัษะในการเขียน พดู อาน และฟง ฝกฟงและสนทนาเกี่ยวกับ
ความสนใจในเรื่องตาง ๆ ความรูสึกชอบ ไมชอบ พรอมบอกเหตผุลไดอยางถูกตองสุภาพเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

Making sentences basically; affirmative, negative and interrogative etc 
grammar and vocabulary interpretation competencies with emphasis on ranks and 
responsibilities on board, to fulfill the background in 4 skills: receptive and productive 
skills in field of reasonable views expression agreement and disagreement 
 
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  

บุรพวิชา:   EN1001  ภาษาอังกฤษ 1 
ไวยากรณพื้นฐานและนําเสนอหลกัไวยากรณขั้นที่สงูขึ้น เพื่อพฒันาภาษาอังกฤษทั้งสี่

ทักษะในระดบัสงูขึ้น โดยเนนการฝกฟงขาว บทสนทนา และเนนการอานบทความที่ยากขึ้น และฝก
การเขียนระดับยอหนา รวมถึงคําศัพทเฉพาะทีเ่กี่ยวของกบังานบนเรอื แตงประโยคที่เกี่ยวกับการ
บรรยายลักษณะบุคคล การสอบถามสภาพภูมิอากาศ การแจงเหตุฉุกเฉินทีเ่กิดข้ึนบนเรอื การ
บรรยายการเดินทางที่ผานมาและกําลังจะเกิดข้ึน รวมทั้งการเขียนขอความและการสงโทรสาร เปน
ตน  เพื่อใชเปนพื้นฐานในการสนทนาที่เกี่ยวกบังานบนเรือ 

The beginner level and the intermediate English proficiencies increasing 
especially listening comprehension of mass medias; news articles Passage writing 
practice comprised of terminologies concerning personal appearance and 
information, climate condition questions, injury statement, previous passage report 
and facsimile sending that emphasized on the fundamental conversation for marine 
occupation 
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EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III  

บุรพวิชา:   EN1002  ภาษาอังกฤษ 2 
ไวยากรณในข้ันที่สูงขึ้น ฝกเขียนรายงานอุบัตเิหตทุี่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง รวมทัง้

การเขียนรายงานตาง ๆ ฝกฟงและพูดตามระบบเสียงภาษาอังกฤษ ทั้งถาม–ตอบ แบบ information 
และ Yes-No ตลอดจนฝกพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยายสิ่งของตาง ๆ ทีอ่ยูบนเรือ โดยรวมทกุ
ทักษะเขาดวยกัน 

The advanced level in structures Emergency statement, likewise, 
phonetic listening and speaking skills; affirmative and short response focusing on 
aptitude (agreement & disagreement) and environmental description 
 
EN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-4) 
 English for Communication  

บุรพวิชา:   EN1002  ภาษาอังกฤษ 2 
ฝกทักษะฟง–พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนํา

ตนเองและผูอื่น การแสดงความคิดเห็นตอสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทาง รวมถึงการสื่อสารสําหรับการ
ทํางานใหเกิดผลสําเรจ็ 

Listening and speaking drills for routine communication onshore like 
greeting, introduction, attitude, asking and giving direction, moreover, successful 
offshore communication 
 
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 Thai for Communication  

หลักการและฝกทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คือ การฟง การพูด การอาน การ
เขียน และการคิดวิเคราะหในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

Practice of communicative skills; listening, speaking, reading, writing and 
consideration of Thai usage for communication in different situations for accurate 
and appropriate communication 
 
  - กลุมวิชามนุษยศาสตร 
   
IS1001 สารนิเทศและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 
 Information Services and Study Fundamental  

ความสําคัญของสารนิเทศ กระบวนการพฒันาความรูและทกัษะสารนเิทศ แหลงสารนเิทศ
และการเลอืกแหลงสารนเิทศในการศึกษาคนควา ทรัพยากรสารนิเทศ การสืบคนสารนเิทศ และการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ  

The information services significance, procession, capability, and resource, 
to determine their source advantage in use appropriately, likewise, property and search 
for the different field work performance 
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LT1401 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 
 Leadership and Team working skills  

การบริหารและการฝกบุคคลทีป่ฏิบัติงานในเรือ สามารถบรหิารการทํางานในเรือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การวางแผน การปฏิบัติงานรวมกัน การแจกจายงาน การวิเคราะหขอจํากัดทางดาน
ทรัพยากรและเวลา การเรียงลําดบัความสําคัญของงาน สามารถบริหารงานไดตามทรัพยากรที่มอียูได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การแจกจายงานตามลําดับภายใตทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัด การ
ติดตอสื่อสารระหวางบกกบัเรือ การตัดสินใจโดยมีพืน้ฐานมาจากประสบการณของทมี ภาวะผูนํา การ
ตระหนักถงึสถานการณรอบ ๆ ตัว และสามารถทําการตัดสินใจไดอยางมีประสทิธิภาพ โดยการทําการ
ประเมินความเสี่ยง การพจิารณาทางเลือก การปฏิบัติภายใตการตัดสินใจอยางถูกตอง การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพ 

Shipboard personnel management and training and related international 
maritime conventions and recommendations, and national legislation Ability to apply 
task and workload management including, knowledge and ability to apply effective 
resource management, knowledge and ability to apply decision-making techniques 
 
PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Psychology for Life  

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใชในชีวิตประจําวัน การนําองคความรูมาประยุกตใช
เพื่อพฒันาทักษะทางจิตสังคม ความเขาใจตนเอง และผูอืน่ เชน ความเขาใจในเรื่องพฒันาการของ
มนุษย การเรียนรู การรบัรู การคิดการแกปญหา การจงูใจใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ การปรับตัว
ทางดานอารมณ บุคลิกภาพ ตลอดจนการพฒันาสุขภาพจิต การมมีนุษยสัมพันธที่ดีซึ่งกันและกัน 
เพื่อใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

Theories and concepts of psychology to daily life, applications of 
knowledge for improving psycho-sociological skills, self-understanding and learning 
others, eg understanding the nature of human development, learning, perception, 
thinking, problem-solving, motivating behavior, adjustment of emotion and 
personality, including the development of mental health, and good human 
relationships for living in societies 
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  - กลุมวิชาสังคมศาสตร   
 
EC1001 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 Introduction to Economics  

สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมในชีวิตประจําวัน การจัดสรรและการใชทรพัยากร การ
บริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกจิและแนว
ทางการแกไขปญหา 

The economical and social generality currently consist of resources 
management and consumption : production, marketing, finance, revenue, 
investment, trouble and solution 
 
EL1001 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Ethics for Life  

แนวคิดในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางาน ตามแนวศาสนา ปรัชญาและ
จิตวิทยา โดยเนนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความขัดแยง และสงเสรมิการอยูรวมกบัผูอื่น
ไดอยางมีความสุข 

The concept; live conduction, occupation following the religious 
philosophy and psychology with emphasis on moral and ethic, to use for living and 
the satisfying behavior, moreover, argument remedy and delight social living support  
 
GL1001 กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) 
 General Laws  

ความหมายของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความจําเปนของ
กฎหมายที่ใชบงัคับในสงัคม หลกัเกณฑของกฎหมายในการทํานิติกรรมและสญัญาประเภทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

The basic features of laws: meaning of laws, characteristics of laws, the 
classification of laws, the need for legal orders in the society, and basic knowledge 
about document and contract making related to everyday life 
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  - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
   
CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Computer and Information Technology  

ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต ระบบเครือขายและการสื่อสารขอมลู 
บริการในเครอืขายอินเทอรเน็ต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ภัยคุกคามจากอินเทอรเน็ตและการปองกัน 
กฎหมายและจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Definition, importance, components of computer system and information 
technology, hardware, operating system and application software, computer networks 
and data communication, services on the Internet, e-commerce, Internet threats and 
safety, computer law and ethics concerning the use of computer and information 
technology 
 
  - กลุมวิชาพลศึกษา 
   
PE1011 วายนํ้า 1 1(0-2-1) 
 Swimming I  

ทักษะการวายน้ําที่ถูกตอง การวายน้ําทาตาง ๆ และเทคนิคที่ควรรู 
Basic swimming skills, different types and techniques of swimming 

 
PE1012 วายนํ้า 2 1(0-2-1) 
 Swimming II  

เทคนิคและหลกัการในการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา 
Safety for marine victims technical and principle 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
  - กลุมวิชาเฉพาะดาน 
 
CH1001 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Chemistry  

ทฤษฏีอะตอมและโครงสรางอะตอม ตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี แกส 
ของเหลว ปฏิกิริยาเคมี อุณหพลศาสตร สมดลุเคมี จลนพลศาสตรเคมี ไฟฟาเคมี กรด-เบสและสมดุล
ไอโอนิก สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและน้ํามันหลอลื่น 

Theory and atomic structures, Periodic table, Stoichiometry, Chemical 
bonding, Gas, Liquid, Chemical reaction, Thermodynamics, Chemical equilibrium, 
Chemical kinetics, Electrochemistry, Acid-base equilibrium, Hydrocarbon compounds, 
Petroleum and lubricant 
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CH1011 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory  

หลักปฏิบัติทั่วไปที่ใชในหองปฏิบัติการ และปฏบิัติการอืน่ที่เกี่ยวกบัรายวิชาเคมีทั่วไป 
เชน ปริมาณสารสมัพันธ สมบัตทิางกายภาพของสาร สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกริิยาเคมี การ
ไทเทรต การวิเคราะหน้ําตัวอยาง 

Principle operation in laboratories and perform other related general 
chemistry courses; Stoichiometry, physical properties, reaction rate, chemical 
equilibrium, titration analysis of water sample 
 
CL1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I  

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนพุันธของฟงกชันพีชคณิต การหาอนุพันธ
ของฟงกชันโดยปริยาย การประยุกตของอนพุันธ เชน สมการของเสนสัมผัส และเสนตัง้ฉาก การหา
คาสูงสุด–ต่ําสุด โจทยประยุกตคาสงูสุด–ต่ําสุด เทคนิคการหาอนุพันธ การประยกุตของอนุพันธ หลัก
เบื้องตนในการอินทิเกรต 

The limit and continuities of functions, Differentiation of algebraic 
functions, Implicit differentiation, Applications of derivatives; equations of tangent 
and normal lines, Maximum and minimum values, Applied problems in maxima and 
minima Fundamental integration 
 
CL1002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II  

บุรพวิชา:   CL1001  แคลคูลัส 1  
เทคนิคการอินทิเกรต เชน การอินทิเกรตทีละสวน การอินทเิกรตโดยการทําเปน

เศษสวนยอย การอินทิเกรตฟงกชันรากที่สอง การอินทเิกรตจํากัดเขต เมทริกซและดีเทอรมิแนนต 
การประยุกตของอินทิกรลัจํากัดเขต เชน การหาพื้นที่ ปรมิาตร ความยาวสวนโคง 

The techniques of integration including integration by part, partial 
fractions, trigonometric substitution, Definite integrals, Matrix and determinant of 
square matrix, Applications of definite integral in areas, volumes, arc length of curves 
 
CL1003 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
 Calculus III  

บุรพวิชา:   CL1002  แคลคูลัส 2 
อนุพันธยอย ผลตางของอนุพันธ ทฤษฎีของเทเลอรและอนุกรมอนันต ความคลาด

เคลื่อนเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ ตรีโกณมิติทรงกลม พืน้ฐานพีชคณิตบูลีน 
The partial derivatives, the differentials, Taylor and the theory of infinite 

series, the numerical errors, Differential equations, Spherical trigonometry, 
Fundamental boolean algebra 
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CL3004 แคลคูลัส 4 3(3-0-6) 
 Calculus IV  

บุรพวิชา:   CL1003  แคลคูลัส 3 
สมการเชิงอนพุันธ การแปลงลาปาซ พีชคณิตบูลีน 
Differential equations, the conversion of La Paz, Boolean algebra 

 
EN3121 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 2(1-2-3) 
 Maritime English I  
 บุรพวิชา:   EN1002  ภาษาอังกฤษ 2  

การฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ผานวิธีการสือ่สารและการสอนโดย
ยึดเนื้อหาของฝายชางกลเรือ โดยมรีายละเอียดดังนี้ งานบนเรอื การเตรียมเครื่องจักรใหญของ
เครื่องยนตชนิดตาง ๆ กอนเรือออก และเขาสูทาเรือ หมอน้ํา การทํางานของเครือ่งยนตดีเซลใน 
ทัศนวิสัยที่ไมดี ขั้นตอนการ overhaul เครื่องจักร และการจัดการในหองเครื่องจักรเมือ่เกิดไฟฟาดบั 
เปนตน 

Practice in listening, speaking, reading and writing skills through 
communication and teaching methods based on the contents of Marine Engineering 
field eg Working on board, Preparing Main Engine for sea or arrival in port, Boiler, 
Overhauling the Engine in Port, Diesel Engine Operation in Bad Weather, How to Deal 
with Black-outs at sea and etc 
 
EN3122 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 2(1-2-3) 
 Maritime English II  
 บุรพวิชา:   EN1002  ภาษาอังกฤษ 2  

การฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนผานวิธีการสือ่สารและการสอนโดย
ยึดเนื้อหาของฝายชางกลเรือ เชน การรบังานของตนกลเรือ การผลัดเปลี่ยนเวร-ยาม การทดสอบน้ํา
ในหมอน้ํา การจัดทําเอกสารภายในฝายชางกลเรือ การฝกทักษะดับไฟ การเติมน้ํามัน การซอม
เครื่องยนตในทาเรือ เปนตน 

Practice in listening, speaking, reading and writing skills through 
communication and teaching methods based on the content of Marine Engineering 
field eg Taking Over the Job, Taking Over Sea Watch, Testing Boiler Water, Engine 
Department Paper Work, Fire Station Drill, Bunkering, Shipyard Repairs, Faults and 
Repairs on Electrical Machinery and etc 
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ES1001 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics  

ขอบขายของสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การจัดลําดับ การจัดหมู และความนาจะเปน ตัว
แปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของแปรสุม ชนิดของการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปร
สุม การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน 

The scope of the statistics, descriptive statistics, permutation combination 
and probability, random variables and probability distributions of random variables, 
the type of probability distribution of random variables, sampling, estimation and 
hypothesis testing 
 
PH1001 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 
 Physics I  

บทนําวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี ปริมาณหลักมูลและการวัด เวกเตอร กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน แรงสมดุลและทอรก งาน พลังงานและการอนรุกัษพลังงาน โมเมนตัมเชงิเสนและการชน 
การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ และ 2 มิติ 

The introduction of science and technology, Significant figure and 
measurements, Vectors, Newton’s law of motion, Force equilibriums and torque, 
Work, Energies and conservation of energy, Linear momentum of particle and 
Collisions in one dimension and two dimension 
 
PH1002 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 
 Physics II  

บุรพวิชา:   PH1001  ฟสิกส 1 
การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค พลศาสตรของวัตถุแข็งเกรง็และโมเมนตมัเชิงมุม การ

เคลื่อนแบบสั่นแกวง สถานะของสสาร สมบัติยืดหยุนของของแข็ง สถิตศาสตรของของไหล พลศาสตร
ของของไหล ฟสิกสของความรอน ไฟฟา สนามแมเหล็ก และคลื่นแมเหลก็ไฟฟา 

Particle motions, Rigid body and angular momentums, Oscillations, Matter 
state, Elastic modulus, Fluid statics, Fluid dynamics, Physical heat, Electronics, 
Magnetics and Electromagnetic wave 
 
PH1011 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory  

วิธีการชั่งโดยใชเครื่องชั่งสองแขน และเครื่องชั่งอยางละเอยีดที่อานคาไดโดยตรง การ
วัดโดยใชเวอรเนียรคาลิเปอร ไมโครมเิตอรคาลิเปอร และสเฟยโรมเิตอร ความหนาแนนและความ
หนาแนนสัมพัทธของของแข็งและของเหลว สัมประสทิธิ์ของความเสียดทาน การรวมเวกเตอร และ
สภาพสมดลุของแรง การเคลือ่นที่แบบซิมเปลฮารโมนิค การสั่นแกวงของลกูตุมนาฬิกาอยางงาย 

How to use equal-arm balance and analytical scale, How to measure with 
a vernier caliper, micrometer caliper and spherometer, Study density and relative 
density (solid and liquid), Coefficient of friction, Resultant vector and equilibrium, 
Simple harmonics motion, Simple pendulum 
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  - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
 
DM3101 พลศาสตร 3(3-0-6) 
 Dynamics  

คิเนติกสและคิเนเมติกสของอนุภาคและวัตถุแข็งเกรง็ กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของ
นิวตัน งานและพลังงาน อิมพลัสและโมเมนตัน หลักการพืน้ฐานของการสั่นสะเทอืน การสมดลุทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การเคลือ่นที่แบบแกวง 

Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies, Newton’s second 
law of motion, work and energy, impulse and momentum, fundamentals of 
vibration, Balancing, simple harmonic motion 
 
ED3321 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 Engineering Drawing  

ประเภทของการเขียนแบบ การเขียนเสนในแบบตาง ๆ การเขียนภาพฉาย การเขียน
ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนนิยม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวย  
การเขียนภาพประกอบและการกําหนดรายละเอียด แบบฝกหัดในการเขียนแบบวิศวกรรม 

Types of drawing, linework, pictorial projection, development, 
dimensioning, geometrical tolerancing, limits and fits, engineering drawing practice 
 
EM3101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  

โลหะวิทยา คุณสมบัติและการนําวสัดุไปใชกับเครื่องจักรกลภายในเรือ การทดสอบ
วัสดุแบบทําลายและไมทําลาย กระบวนการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการสรางและการซอมทํา การ
เลือกใชวัสดุและวิธีการเชื่อมชิ้นงานในแบบตาง ๆ  

Study of metallurgy of steel and cast iron, properties and application 
of material used in machinery on board ships, destructive and non destructive 
testing of material, engineering processes used in construction and repair, materials 
and welding   
 
FM3101 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics  

ความเขาใจเบือ้งตนเกี่ยวกับการไหล สถิตยศาสตรของไหล ปริมาตรและมวลควบคุม 
เครื่องมือวัดคอคอด สมการของเบอรนูลลี ประสทิธิภาพของหัวฉีด ออริฟค ความหนืดไดนามิคและ
ความหนืดคิแนเมติค เรโนลด นมัเบอร การสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานในทอและอุปกรณที่ใชใน
ทอทาง สมการของดารซี่ ปมเซนติฟูกอล การปฏบิัติงานและการดูแลรกัษา ปมและระบบการปม 
ตาง ๆ ภายในเรือ ระบบน้ําถวงเรอื ระบบน้ําทองเรือ ระบบน้ําดับเพลงิ การปองกนมลภาวะทีม่าจาก
น้ํามันลงสงทะเล, ระบบสิ่งปฏิกลูและข้ีน้ํามัน ผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดจากน้ํามันดิบ คุณสมบัติและ
คุณลักษณะของน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น การทดสอบและการเก็บน้ํามันตัวอยางใหกบัทางฝง
และทางเรอื การวิเคราะหผลการทดสอบน้ํามันเชื้อเพลงิ การปรับสภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น การใชน้ํามันที่มีการผสม (Blending) 
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Fundamental concepts for fluid as a continuum, fluid statics, 

fundamental concepts for control volume, volume and mass flow ,venture meter, 
Bernoulli’s equation, jets, orifice coefficients, dynamic and kinematic viscosity, 
Reynolds’ number, Flow losses in pipes and fittings, Darcy’s formula, centrifugal 
pump, operation and maintenance of pumps and pumping system, ballast system, 
bilge system, fire main system, prevention of pollution of the sea by oil, sewage and 
sludge system, production of oils from crude oil, Properties and characteristics of 
fuels and lubricants, shore side and shipboard sampling and testing, interpretation of 
test results, contaminants including microbiological infection, treatments of fuels and 
lubricants including storage, centrifuging, blending, pretreatment and handling 
 

IP3001 แนะนําวิชาชีพวิศวกร 1(1-0-2) 
 Introduction to Engineering Profession  

การสมัมนาเพื่อแนะนําวิชาชีพวิศวกร ประเภทงานทางวศิวกรรมการเตรียมความ
พรอมสูการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ การจางงานและเสนทางอาชีพของวิศวกร บทบาท
และความรับผิดชอบของวิศวกรตอสงัคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกร กฎหมายทีเ่กี่ยวของ
กับทางวิศวกรรมวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม เทคนิคการคิดเชิงระบบ
สําหรับวิศวกร การใชเครื่องมือคํานวณสําหรับงานทางวศิวกรรม การสืบคนขอมูลทางวิศวกรรม 
แนะนําปฏิบัติการพื้นฐานทางดานวิศวกรรมแขนงตาง ๆ เชน วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมโยธา 

Introduction to engineers, types of engineering professions, preparation 
for international engineering careers, employment and career paths, rolls and social 
responsibilities of engineers, ethics and code of conduct, laws, chartered engineers, 
professional societies, systematic thinking for engineers, computation tools, 
information searching, introduction to basic laboratory and workshops for engineers 
in various fields such and industrial engineering; chemical engineering; mechanical 
engineering; electrical engineering and civil engineering 
 
MM3101 กลศาสตรของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials  

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกบัพฤติกรรมทางกายภาพของวัตถุภายใตการกระทําของแรง
ความสัมพันธระหวางแรง ความเคน ความเครียด และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัตถุ อัน
เนื่องมาจากแรง แผนภาพของโมเมนตดัด ความแคนในคานในชวงยืดหยุนเชิงเสน วิธีวิเคราะหการ
แอนของคานและเพลา แบบวิเคราะหไดดวยวิธีสถิตศาสตรและวิเคราะหไมไดดวยวิธีสถิตศาสตร การ
บิดของเพลา ความเคนผสม ความเคนในแผนเหล็กเปลือกเรอื 

Fundamental principles of the physical behavior of deformable 
materials under loaded, Relation of force, stress, strain and the deformation of 
materials under loaded and changes of temperature, the torsion of shafts under 
linear elastic behavior, constructing shear and moment diagram, stress in beams 
under liner elastic behavior, an analytical method for determining deflection of 
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beams and shafts with static methods and statically indeterminate, combined stress, 
Stresses in thick shells 
 

SM3101 สถิตยศาสตรสาํหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Statics for Mechanical Engineering  

ระบบของแรง การหาแรงลัพธ สมดุลของแรง การวเิคราะหแรงในโครงสรางแรง
เสียดทาน การวิเคราะหโดยใชหลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรงในเคเบลิ โมเมนตความ
เฉื่อย 

Forces System, force system resultant, equilibrium of force, structural 
analysis, friction forces, analysis using virtual work, stability of the equilibrium, force 
in the cable, moment of inertia 
 

TD3101 อุณหพลศาสตร 1  3(3-0-6) 
 Thermodynamics I  

แนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร, งานและหนวยของระบบ SI Unit, คุณสมบัติ
และสถานะของสารบริสทุธิ์และกาซอุดมคต,ิ การยอนกลบัไดและการยอนกลบัไมได, งานที่สามารถ
ยอนกลบัไดของการอัดอากาศและการขยายตัว, การนํากฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสไปใชกับ 
Non – flow และ Flow processes, หัวฉีด และไอน้ําผสม, สมการสถานะของแกส, ความรอน
จําเพาะ, พลังงานภายใน, การอัดตัวและการขยายตัวของอากาศแบบ Adiabatic, Polytropic, 
Isobaric และ Isothermal, เอนทราลป, แกสผสมและกฎของดาลตัน, เครื่องยนตความรอน, 
ประสิทธิภาพทางความรอน, เอนโทรป, กระบวนการ Isentropic, การยอนกลับไดของเครื่องยนต
ความรอน, T – s ไดอะแกรม สําหรบัแกสสมบรูณ, ประสิทธิภาพ Isentropic 

Thermodynamic fundamentals, system and working substance, SI units 
Property and state, reversible and irreversible processes, reversible work of 
compression or expansion, first law applied to non-flow and flow processes, 
throttling , nozzles and mixing of streams, equation of state specific heat, internal 
energy, adiabatic, polytropic, isobaric and isothermal compression/expansion, 
enthalpy, gas mixtures and Daltons law of partial pressures, classical statements, 
heat engine, thermal efficiency, entropy, isentropic process, reversible heat engine, 
temperature-entropy (T-S) diagram for a perfect gas isentropic efficiency 
 
TD3102 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 
 Thermodynamics II  

วัฏจักรของแกส การวิเคราะหเครื่องยนต, วัฏจักร Dual, ประสิทธิภาพของวัฏจักร 
Dual, การสมดุลความรอนของเครื่องยนตดีเซลเรือ, วัฏจักร Rankine, ประสิทธิภาพทางความรอน
ของวัฏจักร Rankine, การสมดุลความรอนของเครื่องจกัรไอน้ําของเรือ, วัฏจักร Brayton, การสมดลุ
ทางความรอนของเครือ่งกงัหันแกสที่ใชในเรือ, วัฏจักรของการอัดไอ, คุณสมบัติของสารทําความเย็น, 
วัฏจักรของ P-H ไดอะแกรม, ประสิทธิภาพทางความเย็น 

Gas cycles / Engine analysis, dual cycle, thermal efficiency of dual 
cycle, heat balance of marine diesel engine, rankine cycle, thermal efficiency of 
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rankine cycle, heat balance of a marine steam plant, brayton cycle, thermal 
efficiency of brayton cycle, heat balance of marine gas turbine plant, vapour 
compression cycle, refrigerant properties and hazards, cycle on P-H diagram, 
coefficient of performance 
 
  - กลุมวิชาเอก 
 
AC3221 การควบคุมอัตโนมัติ 2(1-2-3) 
 Automatic Control  

ทฤษฏีการควบคุม ระบบการสงสัญญาณ อุปกรณปลายทางในระบบควบคุม 
อุปกรณควบคุมทางไฟฟา PID, ระบบการควบคุมและระบบตรวจจับ คุณสมบัติทั่วไฟที่ตองการของ
อุปกรณควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณปองกัน การควบคุมการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซลในระยะไกล 
การทํางานของระบบ UMS (Unattended Machinery Spaces) ระบบสญัญาณเตอืนและระบบ 
Shut Down ของเครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบสญัญาณเตือนและระบบ Shut Down อัตโนมัติของ 
เครื่องกําเนิดไอน้ํา กลไกและการทํางานของระบบควบคมุอัตโนมัติที่ใชสําหรบัระบบจายไฟฟาของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา, หมอน้ํา, เครือ่งทําความสะอาดน้ํามัน, ระบบเครื่องทําความเย็น, ระบบการปม 
และระบบทอทาง, ระบบเครื่องขับหางเสอื, อุปกรณที่ใชในการทํางานสินคาและเครื่องจกัรกลบนชั้น
ดาดฟาเรือ 

Control theory, signal transmission systems, final control elements, 
electronic PID controllers, monitoring and control system, general requirements of 
automatic control equipment and safety devices, remote control – diesel propulsion, 
concept of unattended machinery spaces, auxiliary diesel generator alarm and shut 
down, steam boiler alarm and automatic shut down, function and mechanism of 
automatic control for generator distribution system, steam boiler, oil purifier, 
refrigeration system, pumping and piping system, steering gear system, cargo – 
handling equipment and deck machinery 
 
EE3221 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1 3(1-4-4) 

 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory I  
การวิเคราะหวงจรพื้นฐานไฟฟากระแสตรงและกระแสสลบั แรงดันไฟฟา 

กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา หมอแปลง การติดตั้งไฟฟาแรงดันสูง ไฟสองสวาง สายไฟฟา แบตเตอรี่ 
ทฤษฏีอิเล็กตรอน วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การวัดคาตาง ๆ ทางวิศวกรรมโดยอปุกรณสง
สัญญาณทางไฟฟา การสงสัญญาณทางไฟฟา 

Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, 
transformer, high voltage installations, lighting, cable, batteries, electron theory, basic 
electronic circuit elements, measurement of process value, transmission of signals, 
manipulator elements 
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EE3212 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2 3(0-9-0) 

 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory II  
เครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบการจายไฟฟากําลัง มอเตอรไฟฟา วิธีการสตารทมอเตอร

ไฟฟา อุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนกิส  แผนผังสําหรับระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม หลักการ
พื้นฐานของระบบควบคุม การควบคมุการเปด–ปด ระบบซเีควนเชียล ระบบควบคุม Proportional-
Integral-Derivative (PID) 

Generator, power distribution systems, electrical motors, electrical 
motor starting methodologies, electronic control equipment, flowchart for automatic 
and control system, fundamentals of automatic control, various automatic control, 
ON-OFF control, sequential control, proportional-integral-derivative (PID) control 
 
EL3311  ปฏิบัติการฝกเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1 3(0-9-0) 
 Engineering Tools and Operations Laboratory I  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน เชนงานรางแบบ งาน
กลึง งานตะไบ การใชเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม การทํางานดวยความปลอดภัย สภาพแวดลอมใน
การทํางาน และการบํารงุเครื่องจักรในโรงฝกปฏิบัติงาน 

Workshop Practice related to basic manufacturing processes such as 
layout-drafting, hand tool, powered hand tools, machine tools, measuring 
instruments, safety measures to be taken to ensure a safe working environment and 
for using hand tools, machine tools and measuring instruments, methods for carrying 
out safe emergency/temporary repairs 
 
EL3312  ปฏิบัติการฝกเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2 3(0-9-0) 
 Engineering Tools and Operations Laboratory II  

คุณลักษณะและขอจํากัดของวัสดทุี่ใชในโครงสรางและการซอมทําอุปกรณตาง ๆ 
ของเรอื วัสดุภายใตภาระที่ไดรับ การสั่นสะเทือน การเชื่อมโลหะ การเชื่อมพลาสติก งานเชื่อมทอ 
การเลือกวสัดุที่ใชในโครงสรางของอปุกรณตาง ๆ บนเรือ การออกแบบคุณลักษณะของแบริ่ง 

Characteristics and limitations of materials used in construction and 
repair of ships and equipment, materials under load, vibration, self-secured joints, 
permanent joints, permanent joints, bonding plastics, adhesives and bonding, 
pipework, selection of materials in construction of equipment, design characteristics, 
design characteristics of bearings 
 
ET3221 วิศวกรรมไฟฟา 1 2(1-3-4) 
 Electrical Engineering I  

วงจรไฟฟากระแสตรง กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ ทฤษฎีของเทวินิน ความ
ตานทางไฟฟา กําลังไฟฟา ประสิทธิภาพทางไฟฟา อเิล็กโทรสแตติคส และคาปาซิแตนซ อิเลก็โทร
แมคเนติก และตัวนําไฟฟา ทฤษฏีไฟฟากระแสสลับ หมอแปลงไฟฟาเฟสเดียว ไฟฟาสามเฟส วัสดุที่
ใชทําตัวนําไฟฟา วัสดุที่ใชทําฉนวนไฟฟา การเดินสายไฟผานฝากั้นและบนดาดฟาเรือ วงจรไฟฟาที่ใช
กับเครื่องกวานและเครนบนดาดฟาเรือ อุปกรณที่เปนสารกึง่ตัวนํา วงจรอินทิเกรต อุปกรณตรวจจับ
ความผิดปกติของวงจรไฟฟา 
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Direct current circuits, fundamental concepts : ohm’s law, kirchhoff’ 

law thevenin’s theorem, resistors : energy, power, efficiency, electrostatics and 
capacitance, electromagnetism and induction, alternating current theory, single 
phase transformers, three phase supply, materials of conductors , commonly used 
insulation material, passing of cables through bulkheads and decks, deck winches 
and capstans, windlass and deck crane, semiconductor devices, integrated circuits, 
electronic fault diagnosis 
 

ET3222 วิศวกรรมไฟฟา 2 2(0-6-3) 
 Electrical Engineering II  

มอเตอรสามเฟส มอเตอรสามเฟสแบบซิงโครนัส ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ที่เกิดขึ้นกับมอเตอรกระแสสลับ การควบคุมมอเตอรและการปองกันความเสียหาย การ
ควบคุมความเร็วของมอเตอรโดย IGBT (Insulated gate bipolar transistor) การควบคุมความเร็ว
มอเตอรโดย Thyristors, เครื่องกําเนิดไฟฟาสามเฟส หมอแปลงไฟฟาสามเฟส การจายกระแสไฟฟา 
การสตารทเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ การออกแบบโครงสรางของฉนวนไฟฟาแรงสงู 
การควบคุมดวยอุปกรณไฮดรอลิกส และนิวแมติกส ความปลอดภัยในการทํางานกับระบบไฟฟา การ
ทดสอบอุปกรณไฟฟา 

Three phase AC, motors, three phase synchronous motors, effect of 
varying frequency and voltage of AC, motors, motor control and protection, insulated 
gate bipolar transistor (IGBT) motor speed control, Motor speed control by thyristors, 
three phase generators, three phase transformers, distribution, automatic starting 
arrangements for the emergency generator, design features of high – voltage 
installations, hydraulic control equipments, pneumatic control equipment, electrical 
safety, test equipment 
 
ET3223 วิศวกรรมไฟฟา 3 3(1-6-5) 
 Electrical Engineering III  

การอานสญัลักษณของวงจรไฟฟา วิธีการ Excitation ของเครื่องกําเนินไฟฟา
กระแสสลับ อุปกรณ AVR และอุปกรณที่ใชในการขนานเครื่องไฟฟาแบบอัตโนมัติ การขนานเครื่อง
ไฟแบบ Manual และการขนานไฟฟาแบบสมัยใหม การควบคุมอุปกรณ Prime mover สําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟา, Main air circuit breaker, การปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องกําเนิด
ไฟฟา ขอบกพรองในวงจรไฟฟา การตรวจหาความผิดปกติอยางถูกตอง การปรับตัง้อุปกรณสง
สัญญาณทางไฟฟา และอปุกรณควบคุม การตรวจสอบหาขอบกพรองในระบบควบคุม 

Interpretation of circuit symbols, logical six step troubleshooting 
procedure, alternators excitation methods AVR and auto – synchronizing equipment, 
manual load sharing and modern load sharing equipment, operation of control 
components of the prime mover for the alternator, main air circuit breaker, 
protection of generators, fault tracing in distribution circuits, electrical survey 
requirements, calibrate and adjust transmitters and controllers, control system fault 
finding   
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HT3101 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 
 Heat Transfer  

วิธีการของการถายเทความรอน หลักพื้นฐานของการนําความรอน การนําความรอน
แบบหนึง่มิติและสองมิติในสภาวะคงที่ การนําความรอนในสภาวะไมคงที่ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
สําหรับการนําความรอน หลักพื้นฐานของการพาความรอนการพาความรอนแบบอสิระ การพาความ
รอนแบบบังคบั การแผรงัสีความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน คุณสมบัติของไอ วัฏจักรไอน้ํา 
ไดอะแกรมความเร็วของกงัหันไอนํ้า การเผาไหม เครือ่งอัดอากาศ การปรบัอากาศ 

Fundamental of heat transfer; basic concepts of conduction, steady – 
state conduction in one dimensional and two dimensional, transient conduction, 
numerical methods in heat conduction, basic concepts of convection; natural and 
forced convection; radiation heat transfer, heat exchangers, properties of vapours, 
steam cycles, steam turbine velocity diagrams, combustion, compressors, heat 
transfer, air conditioning 
 
IC3401 อนุสัญญาระหวางประเทศ 1 2(2-0-4) 
 International Agreements and Convention I  

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยแนวนํ้าบรรทกุ 1966 SOLAS 1974 แกไขเพิ่มเติม 
โดยศึกษาในเรื่อง การทรงตัวเรือ การปองกันและการเฝาระวังเพลงิไหม, LSA Code วิทยุสื่อสาร 

International convention of load lines, 1966, SOLAS 1974 as amended, 
subdivision and stability, fire protection, detection and extinction, LSA Code, radio 
telegraphy, radio communications 
 
IC3402 อนุสัญญาระหวางประเทศ 2 2(2-0-4) 
 International Agreements and Convention II  

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยกฎหมายทางทะเล, องคการทางทะเลโลก องคการ
สุขภาพโลก การตรวจสอบประกาศนียบัตรและเอกสารที่ใชบนเรอืใหเปนไปตาม SOLAS ภาคผนวก 
1, อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยแนวนํ้าบรรทกุ อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัย
ทางทะเล อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลภาวะจากเรือ 

United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS), treaties, 
conventions, protocols, rules and regulations, International Maritime Organization 
(IMO), list of IMO conventions introduction to International Labour Organization (ILO), 
World Health Organization (WHO), Authorities and regulations, list of certificates and 
documents to be carried on board ships as per SOLAS Annex 1, additional certificates 
and documents required on board ships, International Convention on Load Lines, 
brief description of International Convention for the Safety of Life at Sea, 
international convention for the prevention of pollution from ships, 
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IC3403 อนุสัญญาระหวางประเทศ 3 2(2-0-4) 
 International Agreements and Convention III  

ขอบังคับในเรื่องสุขภาพสากล 2005, แนวทางในการจัดเตรียมยารกัษาโรคที่ใชบน
เรือ, แนวทางการปฐมพยาบาล, คุณภาพของน้ําดื่มบนเรือ, อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยคนงาน
บนเรอื 2006, อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยขอบังคับสากลสําหรบัการปองกันเรือโดนกัน 1972, 
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการกูเรือ อนสุัญญาระหวางประเทศวาดวยการประกันอุบัตเิหตทุาง
เรือ และ P & I Club, วิธีการปองกันมลภาวะที่มาจากเรือ 

WHO’s international health regulations 2005, international medical 
guide for ships (IMGS) , IMO’s medical first aid guide (MFAG), WHO’s guidelines for 
drinking water quality, ILO’s Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006), 
Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972, 
international convention on salvage, convention on limitation of liability of maritime 
claims 1976, international convention for the unification of certain rules of law 
relating to bills of lading, marine insurance, general average and P & I club, methods 
and aids to prevent pollution of the environment by ships 
 
IE3121 เครื่องยนตสันดาปภายใน 1 2(1-2-3) 
 Internal Combustion Engines I  

ความรูพื้นฐานของเครื่องยนตสันดาปภายใน การวิเคราะห Static load และ 
Dynamic load และความเคนทีเ่กิดข้ึนจากโหลด การผลิตชิ้นสวนของเครื่องยนตดีเซล โมเมนตความ
เฉื่อยที่เกิดข้ึนกับลอชวยแรง การถวงน้ําหนกัเพือ่ความสมดลุ การสั่นสะเทือนของตัวเรือ 
ความสัมพันธระหวางแรงดันที่ใชในการฉีดเชื้อเพลิงและความหนืดของน้ํามันเชื้อเพลงิแตละประเภท 

Basic of internal combustion engine,  interpret static and dynamic 
loads and stresses, evaluate different fabrication methods of diesel engine 
components, out of balance gas and inertia forces couples and moments and relate 
these to flywheels, balance weights, hull vibration, state typical injection pressures 
and viscosities for different grades of fuel 
 
IE3112 เครื่องยนตสันดาปภายใน 2  2(0-6-3) 
 Internal Combustion Engines II  

วิธีการจายอากาศเขาหองเผาไหมใหกบัเครื่องยนตดีเซลเรือและการกวาดไลไอเสีย
ออกจากหองเผาไหม การสตารทและการสั่งจักรเครื่องจกัรใหญสําหรับเรือที่ใชเพลาใบจักรขับโดยตรง 
และเรือที่ใชชุดเกียรในการขบัเคลือ่น และเรือที่ใชใบจักรที่ปรับพิชใบจักรไมไดกับเรือที่สามารถ
ปรับพิชใบจกัรได การทดสอบและปรบัสภาพน้ําหลอเย็นของเครือ่งยนตดีเซลเรอื, การเขียนอินดิเค
เตอรไดอะแกรม แรงดันในจงัหวะอัดและแรงดันสงูสุดในจงัหวะระเบิดของเครื่องยนต การหาพื้นที่
ของอินดิเคเตอรไดอะแกรม การคํานวณหากําลังของเครื่องยนตโดยใชอินดิเคเตอรไดอะแกรม 

Specify methods of providing pressured air for combustion in diesel 
engines, starting and maneuvering requirements/sequences for direct coupled 
reversible and geared propulsion diesel engines for fixed and controllable pitch 
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propeller applications, evaluate the tests used in the control of diesel engine cooling 
water treatment, indicator and draw diagrams, compression pressure, maximum 
pressure and faults, area of indicator diagram, calculation of indicated and effective 
engine power 
 

MR3221 การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 1  2(1-3-4) 
 Maintenance and Repair of Electrical and Electronic Equipment I 

หลักการพื้นฐานในการดูแลรักษา เครื่องกําเนิดไฟฟา แผงสวิทช มอเตอรไฟฟา 
อุปกรณที่ใชในการสตารทมอเตอร ระบบการจายไฟฟา อปุกรณและระบบไฟฟากระแสตรง 

Principles of Maintenance generator, switchboard, electrical motors, 
starters, distribution system, D.C 
 
MR3222 การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 2  2(1-3-4) 

 Maintenance and Repair of Electrical and Electronic Equipment II 
การปองกันความเสียหายที่จะเกิดกบัอปุกรณไฟฟา ตําแหนงทีเ่กิดความเสียหาย 

โครงสรางและการปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัระบบทดสอบไฟฟาและอุปกรณตรวจวัด ระบบการตรวจสอบ 
อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณปองกันความเสียหาย 

Fault protection, fault location, construction and operation of 
electrical testing and measuring equipment, monitoring systems, automatic control 
devices, protective devices 
 
MS3401 การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ 3(3-0-6) 
 Ship Motion and Stability  

ระวางขับน้ํา แรงลอยตัว ความหนาแนนของน้ําจืดที่ยอมรบัไดในการเดินเรือ การ
ทรงตัวเรือขณะเรืออยูกับที่ จุดเมตาเซนเตอรของเรือ มมุเอียงของเรือ การใช Curves of statical 
stability การเคลื่อนที่ของจุดศูนยถวง การเอียงของเรือและการแกอาการเอียงของเรือ ผลกระทบ
จากผิวนํ้าอสิระ ระยะ Trim ของเรอื 

Displacement, buoyancy, fresh water allowance, statically stability, 
transverse metacentre, angle of loll, curves of statical stability, movement of the 
centre of gravity, list and its correction, free surface effect, trim 
 
NA3401 การออกแบบเรือ 1 3(3-0-6) 
 Naval Architecture I  

ประเภทของเรือและนิยามศัพทที่ใชในการออกแบบเรือ ความเคนที่เกิดในโครงสราง
เรือ โครงสรางเรือ การเคลื่อนที่ของเรอ ไฮดรอสแตติกส ระวางขับน้ํา, TPC, พื้นที่และปริมาตร ของ
รูปทรงเรือ จุดศูนยถวง 

Ship types and terms, stresses in ship structures, ship construction, 
ship dynamics, hydrostatics, displacement, TPC, coefficients of form, areas and 
volumes of ship shapes, 1st  and 2nd moments, centres of gravity 
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NA3402 การออกแบบเรือ 2 3(3-0-6) 
 Naval Architecture II  

การทรงตัวเรือทางดานขวางลําเรือ, Trim, การทรงตัวเรือในขณะที่เรืออยูบนอูแหง
และขณะที่เรือเกยตื้น, การตานทานของเรอืและการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิง, เพลาใบจกัรและกําลัง
ที่ใชในการขับเคลื่อนเรือ, หางเสือ, การทรงตัวเรือที่เกิดจากผลกระทบจากการที่น้ํารั่วเขามาในตัวเรือ
ทางดานขวางลําเรือ 

Transverse stability, trim, stability during dry docking and stability  
during grounding, resistance and fuel consumption, propeller and power, rudder, 
effect of flooding on transverse stability and trim 
 
PM3321 การวางแผนการบํารุงรักษา 3(2-3-6) 
 Planned Maintenance  

วัตถุประสงคของการทํา PMS (Plan Maintenance System) กําหนดการซอม
บํารุงและกระบวนการทํางาน อะไหลสํารอง การตรวจสอบจํานวนอะไหลคงเหลือ การเตรียมการนํา
เรือขึ้นอูแหง และการนําเรือลงจากอู การตรวจสอบเรือและซอมบํารงุเรือระหวางเรือขึ้นอู การถอด
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลในหองเครือ่งเพื่อเตรียมการตรวจสอบชิ้นสวนตาง ๆ สถานะในการตรวจเรือจาก
สมาคมจัดชั้นเรือ การประกอบและการทดสอบช้ินสวนเครือ่งจักรกล การซอมทําที่อยูนอกแผนการ
ซอมบํารุง การทดสอบชิ้นสวนตาง ๆ ของเรอืโดยวิธีไมทําลาย การทํางานดวยความปลอดภัย 

Objective of PMS, equipment covered under PMS, maintenance 
schedule and job procedures, spare parts inventory, preparations for dry docking and 
undocking, survey work and maintenance during dry dock, planned maintenance  - 
dismantling and inspection / calibrations, statutory and class verification 
maintenance, planned maintenance  - assembly and testing, unplanned 
maintenance, inspection and adjustment of equipment relevant , non – destructive 
examination, safe working practices 
 

PO3121 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 1 3(1-6-5) 
 Marine Plant Operation I  

วัฏจักรเครื่องยนตความรอน วัฏจักรกาซอุดมคติ การเผาไหมและการกระจายเปน
ฝอยของน้ํามันเชื้อเพลงิของเครื่องยนตดีเซลเรือ ชนิดของเครื่องยนตดีเซลเรอื หลกัการพื้นฐานของ
เครื่องยนตดเีซลเรือ โครงสรางพื้นฐานของเครื่องยนตดีเซลเรือการติดตัง้เพลาใบจักรและใบจักร 

Heat – engine cycle, Ideal – gas cycle, diesel engine fuel atomization 
and combustion, engine types, Engine principles, basic construction, shafting 
installations and propeller 
 
PO3112 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 2  3(0-9-0) 
 Marine Plant Operation II  

หลักการทํางานและโครงสรางพื้นฐานของเครือ่งจักรดงัตอไปนี้ กังหันไอนํ้าที่ใชใน
เรือ กังหันกาซในเรือ และหมอน้ําในเรือ 
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Operation principles and Basic construction of marine steam turbine 

marine gas turbine and marine boiler 
 

PO3123 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 3 3(1-6-5) 
 Marine Plant Operation III  

หลักการทํางานและชนิดของปมประเภทตาง ๆ วัฏจักรเครื่องทําความเย็นในเรือ 
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศในเรือ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องกลั่นน้ําจืด 
เครื่องอัดอากาศและหลักการทํางานของลมอัด เครื่องทําความสะอาดน้ํามัน และการปรับสภาพ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

Principle and type of pump, Marine refrigeration, Air conditioning and 
ventilation systems, Heat Exchangers, Evaporators and distillers, Air compressor and 
systems principles, Purifier and fuel oil treatment 
 

PO3114 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 4 2(0-6-3) 
 Marine Plant Operation IV  

ระบบควบคุมอัตโนมัติ การไหลของของเหลวในทอทางเชน น้ํามันเชื้อเพลงิ 
น้ํามันหลอลื่น น้ําหลอเย็น เปนตน และคุณลกัษณะของระบบทอทางหลักภายในเรือ เชน ทอไอน้ํา 
ทอน้ําทะเล ทอน้ําดบัเพลิง ทอน้ําทองเรือและทอน้ําถวงเรือ ทอลมสตารท ทอลมควบคุม การ
ตรวจจบัความผิดปกติขณะเริม่เดินเครื่องและขณะทีเ่ครือ่งทาํงาน เชน เครื่องจักรใหญและเครื่องจกัร
ชวย ระบบไอน้ําและหมอน้ํา เครื่องยนตดเีซลและกังหันไอน้ํา เครื่องจักรชวยตาง ๆ เครื่องขับหางเสือ 
เครื่องจักรกลบนดาดฟาเรือ 

Automation control systems, Fluid flow and characteristics of major 
systems, preparation operation fault detection and necessary measures to prevent 
damage for main engine and associated auxiliaries boiler and associated auxiliaries 
and steam systems diesel engine steam turbine and other auxiliaries, steering gear, 
deck machinery 
 
PO3315 การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 5  3(0-9-0) 
 Marine Plant Operation V  

การดูแลรักษาและซอมทํา เชน การถอดประกอบและการปรับแตง เครื่องจักรกล
และอุปกรณตาง ๆ ภายในหองเครือ่งเรือ การขันสลักเกลียว ปมหอยโขง ปมแบบลูกสูบ ปมแบบสกร ู
วาลวตาง ๆ เครือ่งอัดอากาศ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องยนตดีเซล เทอรโบชารเจอร หมอน้ํา 
เพลาใบจักร เครือ่งทําความเย็น ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและน้าํมันหลอลื่น 

Maintenance and repair such as dismantling, adjustment and 
reassembling of machinery and equipment, fastening, centrifugal pumps, 
reciprocating pumps, screw and gear pumps, valves, air compressors, heat 
exchangers, diesel engine, turbocharger, boiler, maintenance propulsion shafting 
procedures, refrigeration maintenance, fuel and oil system 
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PP3121 การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 1 2(1-3-4) 
 Manage of Propulsion Plant Machinery I  

การออกแบบโครงสรางและกลไกการทํางานของเครื่องขบัเคลื่อนที่ใชในเรือ เชน 
เครื่องยนตดเีซล เครื่องกังหันไอน้ํา เครื่องกงัหันแกส เครื่องจักรไอน้ํา เพลาใบจกัร และอุปกรณตาง 
ๆ ที่ใชในระบบขบัเคลื่อนเรือ 

Design features and operative mechanism of marine diesel engine, 
steam turbine, gas turbine, steam boiler, propeller shaft and associated auxiliaries 
 
PP3122 การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 2 2(1-3-4) 
 Manage of Propulsion Plant Machinery II  

การใชคําศัพทและสัญลักษณในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ การเขียน
แบบและการบอกขนาดในการออกแบบเรือ การอาน Block, Logic systems และ Flow diagrams 
ที่ใชกับระบบเครื่องจกัรกลในเรือ การอานแบบแปลนโครงสรางของเรอื เครื่องจักรกลเรือและอุปกรณ
ตาง ๆ ภายในเรือ 

Technical Communications for design Use of general engineering terms 
and symbols and in particular those used in marine engineering, drawing, 
dimensioning, interpretation of block, logic systems and flow diagrams applicable to 
marine machinery and systems, interpretation of general arrangements, systems and 
detail plans of ship structures, machinery and equipment 
 
PS3101 ปมและระบบการปมในเรือ  3(3-0-6) 

Marine Pump and System  
คุณลักษณะของปมและระบบทอทางตาง ๆ ภายในเรือ พรอมทัง้ระบบควบคุมการ

ทํางาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับปม เชน ระบบน้ําทองเรือ ระบบน้ําถวงเรือ ระบบปมของเหลว
ในระวาง และระบบตาง ๆ ภายในเรือ การปฏบิัติงานระบบเครื่องแยกน้ํากับน้ํามันและอุปกรณที่
เกี่ยวของ 

Operational characteristics of pumps and piping systems including 
control systems, Routine pumping operation, Operation of bilge ballast and cargo 
pumping systems, Oily water separator/similar equipment and operation 
 
SC3401 โครงสรางเรือ 1 2(2-0-4) 

Ship Construction I  
การบอกขนาดของเรือ แรงเฉือนและโมเมนตดัด ผลกระทบจาก Hogging และ 

Sagging แรงดันน้ําที่เกิดบนตัวเรือ วิธีการหาคาโหลดที่เกิดขึ้นกบัโครงสรางเรือ การวิเคราะห
ผลกระทบจากแรงเฉือนและโมเมนตดัดบนโครงสรางของเรอื การผุกรอนของเหล็กเรือ ชิ้นสวน
โครงสรางของเรือ ชนิดของวัสดุที่ใชในโครงสรางเรือ 

Ship dimention and form, qualitative terms shear force and bending 
moments, hogging and sagging,  water pressure loads on the ship’s hull, modern 
methods of determining the effects of different loading and ballasting on the ship’s 
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structure, analyses the causes and effects of shearing forces and bending moments 
on ship’s structures, corrosion on board, structural components on ship’s plans, 
types of materials that are used in the construction of a ship 
 
SC3402 โครงสรางเรือ 2 2(2-0-4) 

Ship Construction II  
รายละเอียดโครงสรางของหัวเรือ หนาที่ของ Stern frame อุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้ง

อยูบนชั้นดาดฟาเรอื การทํางานของหางเสือ หางเสือชนิดตาง ๆ เชน  Semi balanced, balanced 
และ spade การทํางานของใบจักรแบบ ปรับพิชใบจักรไมได ปรับพิชใบจักรได การติดตั้งใบจักร 
เขากับเพลาใบจักร แนวน้ําบรรทุกและสญัลกัษณแสดงระยะการกินน้ําลึกของเรอื 

Structural arrangements forward to withstand panting, function of the 
stern frame, deck out fitting, action of the rudder in steering a ship, modern rudders : 
semi balanced, balanced and spade, compares fixed – pitch with controllable – 
pitch propellers, propeller is attached to the tailshaft, load lines and draught marks 
 
SE3101 การแกปญหาที่เกิดจากเครื่องจักรกล 2(2-0-4) 

Safety and Emergency Procedures for Operation of Propulsion 
Plant Machinery 
การลดรอบเครือ่งจกัรใหญและการหยุดเครื่องจักรใหญโดยระบบปกติ และระบบ

อัตโนมัติ การปฏิบัตเิมื่อเครื่องจักรใหญเกิดขัดของเชน รอบเครื่องลดลงหรือเครื่องจักรใหญดบั การ
เลิกเดินหมอน้ําโดยระบบปกติ และระบบอัตโนมัติ การปฏิบัตเิมื่อเกิดปญหาขัดของกับแหลงจาย
พลังงานเชนเครื่องไฟฟา การปฏิบัตเิมื่ออปุกรณเครื่องจกัรกลตาง ๆ ขัดของ 

Main engine auto-slow down and shut down, Main boiler auto shut 
down, Power Failure, Emergency procedures for other equipment and installations 
 
ST3101 หมอนํ้าและกังหันกาซ 3(2-2-5) 
 Boiler and Steam Turbines 

การทํางาน และตําแหนงของชิ้นสวนตาง ๆ ของหมอน้ํา การไหลเวียนของน้ําและ 
ไอน้ําในระบบ, การปองกันสิ่งเจอืปนทีม่ากับน้ําภายในหมอน้ําและภายในระบบหมอน้ํา, การเลอืกใช
วาลวนิรภัยอยางถูกตอง, การวิเคราะหโครงสรางและวิธีการใชงานกังหันไอนํ้าที่ใชในทะเล, คุณสมบัติ
ของของเหลวทีเ่ปนตัวแลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่ใชในระบบหมอน้ํา 

Typical boiler types illustrating cross sections attachments and 
locations of all fittings, mountings, scantlings and methods of achieving water 
circulation and gas flow, analyze the requirements for contamination prevention 
between systems, analyze the requirements for steam safety valves, analyze the 
types uses and methods of construction of auxiliary steam turbines in use at sea, 
analyze the properties of thermal fluids used effects of contamination and methods 
of testing the fluid 
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SW3101 การทํางานดวยความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Safe Engineering Watch 

การเขาเวรยามในหองเครื่องเรอืดวยความปลอดภัย หลักการสงัเกตการณเฝาระวัง
ในขณะเขาเวรยามในหองเครื่องเรอื กระบวนการความปลอดภัยและสถานการณฉุกเฉิน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะเขาเวรยามและการแกไขสถานการณอยางทันทวงที การจัดการ
ทรัพยากรในหองเครื่องเรือ ระบบความปลอดภัยสากล ISM Code  ระบบการบริหารความปลอดภัย 
SMS การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในดานตาง ๆ  

Maintain a safe engineering watch, Thorough knowledge of principles 
to be observed in keeping an engineering watch, Safety and emergency procedures, 
Safety precautions to be observed during a watch and immediate actions to be 
taken, ISM Code, SMS, Safety measures to be taken 
 
CT3011 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) 
 Cargo Ship Training I  

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เพื่อเสริมทักษะและประสบการณดาน
วิชาชีพ โดยใชเวลาฝกภาคปฏิบัติในรายวิชา CT3011 และ CT3012 รวมกันไมนอยกวา 9 เดือน 
หรือตามที่กรมเจาทากําหนดตามอนสุัญญา STCW และนําความรู ความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณที่ไดรบั มารวบรวมจัดทํารายงานเปนรูปเลมสง พรอมสอบขอเขียนและ/หรือสอบ
สัมภาษณตามที่กําหนด 

On-board training to increase skills and experiences in Maritime field 
which includes CT3011 course and CT3012 course of not less than 9 months or 
meets the requirements of Marine Department in accordance with the STCW Code 
Integration acquired knowledge, competence and experience in making a report, 
having a test and interview 
 
CT3012 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) 
 Cargo Ship Training II  

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เพื่อเสริมทักษะและประสบการณดาน
วิชาชีพ โดยใชเวลาฝกภาคปฏิบัติในรายวิชา CT3011 และ CT3012 รวมกันไมนอยกวา 9 เดือน 
หรือตามที่กรมเจาทากําหนดตามอนสุัญญา STCW และนําความรู ความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณที่ไดรบั มารวบรวมจัดทํารายงานเปนรูปเลมสง พรอมสอบขอเขียนและ/หรือสอบ
สัมภาษณตามที่กําหนด 

On-board training to increase skills and experiences in Maritime field 
which includes CT3011 course and CT3012 course of not less than 9 months or 
meets the requirements of Marine Department in accordance with the STCW Code 
Integration acquired knowledge, competence and experience in making a report, 
having a test and interview 
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หมวดวิชาเลือกเสร ี   
 
AL1001 ศิลปะกับชีวิต 2(2-0-4) 
 Art and Life  

ความหมายประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาที่ของศิลปกรรมทางดานทัศนศิลป การ
ออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง ศึกษาคุณคาทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง ตลอดจน
วิเคราะหถึงความสัมพันธ ความกาวหนาของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลทีม่ีผลตอวิถีชีวิตในสังคม
ปจจบุัน 

Definition, types of art works, roles and duties of visual arts; design, music, 
drama; studies on beauty value, aesthetics, art impression, as well as analysis on 
relations; progress of Thai and international arts and their influence on present-day 
society’s lifestyle 
 
CE1001 จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง  2(2-0-4) 
 Contemplative Education for Self Development  

การพัฒนาตนเองสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน โดยใชแนวคิดจิตต
ปญญาเปนฐาน เนนการใหคุณคากับการเรียนรูดวยใจที่ใครครวญ และการพัฒนามิติดานในของมนุษยสู
การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร การ
เรียนรูผานประสบการณตรง การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรูที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงภายใน การรับ
ฟงอยางลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตรแหงนพลักษณ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแหงการเรียนรู 
เพื่อใหผูเรียนมีความใฝเรียนและฝกตนเองอยางตอเนื่องและอยางสมดุล ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรูจัก
จิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสูปญญาในการใชชีวิตและการประกอบวิชาชีพอยางเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 

Self development for expected graduates in globalization by using 
contemplative education as a basis focusing on the value of learning through 
concentration and reflection to allow students to develop full potential, concepts and 
learning process, integration and interdisciplinary, learning through direct experience, 
system thinking, learning leading to internal change, deeply-acquired listening, aesthetic 
conversation, personality science, skill development and learning quality in order to 
encourage student eager to learn and practice continuously with physical, mental and 
spiritual balance, comprehension of self-soul change leading to wisdom for daily life and 
advancing professional and career opportunities in today’s society 
 
CG1001 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน  2(2-0-4) 
 Citizenship and Globalization  

ความหมายและความเปนมาของโลกาภิวัตน กระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ความสัมพันธและผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสังคมโลกและมนุษยในดานสังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
โลกตอการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัตน และการพัฒนาตนเองเพื่อการอยูรวมกันในสังคมโลก
อยางมีความสุข 
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Definition and development of globalization, globalization and global 

social change, relationship and impacts of globalization on the world society and 
human, cultures, technology, economics, politics, nature and environments, 
responsibility of global citizens on changes, impacts of globalization, self development 
for happiness of living in society 
 
CS1001 การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม 2(2-0-4) 
 Creative Thinking for Society  

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสรางสรรค ความสําคัญและแนวทางการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ความสัมพันธของความคิดสรางสรรคตอการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห
สังคมและปญหาสงัคม การประยุกตความรูทางการศกึษาและการคิดเชิงสรางสรรคเพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาสังคม 

Principles, concepts and theories of creative thinking; importance and 
guidelines on creative thinking development; relationship of creative thinking towards 
social development; social learning, analysis, and problems; application of educational 
knowledge, and creative thinking as proposed guidelines on social development 
 
LM1401 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 
 Leadership and Team working skills  

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการฝกบุคคลที่ปฏิบัติงานในเรือ สามารถบริหารการ
ทํางานในเรือไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผน การปฏิบัติงานรวมกัน การแจกจายงาน การ
วิเคราะหขอจํากัดทางดานทรัพยากรและเวลา การเรียงลําดับความสําคัญของงาน สามารถบริหารงานได
ตามทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสทิธิภาพ เชน การแจกจายงานตามลําดับภายใตทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด การติดตอสื่อสารระหวางบกกับเรือ การตัดสินใจโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณของทีม 
ภาวะผูนํา การตระหนักถึงสถานการณรอบ ๆ ตัว และสามารถทําการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการทําการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาทางเลือก การปฏิบัติภายใตการตัดสินใจอยางถูกตอง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 

Working knowledge of shipboard personnel management and training 
and related international maritime conventions and recommendations, and national 
legislation Ability to apply task and workload management including, knowledge and 
ability to apply effective resource management, knowledge and ability to apply 
decision-making techniques 
 
SE1001 เศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
 Sufficiency Economy  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพยีง การจัดการทรัพยากร
ในการผลิตและบริโภคอยางมีประสทิธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดดุลยภาพใน
การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ 

Study of the meaning and significance of sufficiency economy, efficient 
and valuable resource management in the productions and consumptions, principles of 
the sufficient economy philosophy for moderate life with happiness and self-importance 
 


