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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  กลุมวิชาการเดินเรือ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 

 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Nautical Science 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเดินเรือ) 

 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nautical Science) 

 อักษรยอภาษาไทย:  วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ) 

 อักษรยอภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Nautical Science) 

 

3.  วิชาเอก 

 ไมมี 

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 164 หนวยกิต 



 2 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   เปนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 

 5.2 ภาษาที่ใช 

   การเรียนการสอนใชภาษาไทย เอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสูตรเปนทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

   รับเฉพาะผูมีสัญชาติไทยเขาศึกษา ตามประกาศที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีกําหนด 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

   เปนหลักสูตรตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกบัคณะโลจสิติกส มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 

 คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ …..../2555 

 วันที่     

 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ……../2555 

 วันที่     

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2558 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 ประกอบอาชีพในหนวยงานหรือกจิการที่เกี่ยวของกับธรุกิจพาณิชยนาวี ไดแก 

 8.1 หนวยงานราชการ 

   กรมเจาทา, กรมศลุกากร, กรมประมง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 8.2 รัฐวิสาหกิจ 

   การทาเรือแหงประเทศไทย, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สวนงานที่เกี่ยวกับ
เรือ) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 8.3 บริษัทเอกชน 

   บริษัทเรือสินคาเดินทะเลระหวางประเทศ ทัง้ของประเทศไทยและตางประเทศ 
(ทํางานในระดับนายประจําเรือ) บริษทัที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ, แทนขุดเจาะนํ้ามันกลางทะเล, 
กิจการขุดแรในทะเล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 1. วาที่รอยตรมีณวัสน  พันธเพียร เลขประจําตัวประชาชน 3 3112 0024 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ
มากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2549 

  - รป.ม. (บริหารรฐักิจ)  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด  พ.ศ. 2545 
  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 

2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 

 2. เรือเอกธีรพงษ  โพธิรังษ ี เลขประจําตัวประชาชน 3 1009 0100 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ
มากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2551 

  - วท.บ. (บรหิารศาสตร)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2540 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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 3. นางสาวสาริณี  ทองใบ เลขประจําตัวประชาชน 3 2401 0013 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือ
มากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2554 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2552 

  - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. 2549 
  - รป.บ. (บรหิารรัฐกจิ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  พ.ศ. 2545 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 

2544 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

11.  สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสของประเทศ ใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ  ดังนั้น จึงยงัมีความตองการบุคลากรประจําเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศจํานวน
มาก เพื่อเปนกลไกสําคัญในการสนบัสนุนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกจิโดยเฉพาะ
การคาทางทะเลระหวางประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 11.2 สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 

   การจัดทําหลักสูตรนี้ไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ศูนยฝกพาณิชยนาวี ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกบัทาเรือพาณิชยหลายแหง 
รวมทั้งเขตพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก ที่มีความตองการกําลังบุคลากรประจํา
เรือกลเดินทะเลสูง ตลอดจนมีแหลงเรียนรูเพื่อใหผูเรยีนไปศึกษาดูงานจากสภาพจริงในรายวิชาที่
เกี่ยวของกบัการเรียนการสอน จึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหศูนยฝกพาณิชยนาวีไดจัดทําหลักสูตรฯ นี้ขึ้น 
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 11.3 สถานการณทางกฎหมาย และอนุสัญญาระหวางประเทศ 

   จากการประชุมประเทศสมาชิกองคการทะเลระหวางประเทศ (IMO) ณ กรุงมะนิลา 

ประเทศฟลิปปนส ระหวางวันที่ 21-25 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมไดมีมติใหทําการปรบัปรุงอนสุัญญา

ระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการปฏิบัติหนาที่ยามใน

เรือของคนประจําเรือ (International Convention on Standards of Training, Certificate and 

Watchkeeping for Seafarers; STCW) เพื่อใหผูสําเรจ็การศกึษามีความรูความสามารถตาม

มาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานในเรือสินคาเดินทะเลระหวางประเทศในตําแหนงนายประจําเรือได

อยางมีคุณภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะตองทําการปรับปรงุหลักสูตร และการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับการปรบัปรุงอนสุัญญาดังกลาว 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1, 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับ 

พันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   มีความจําเปนตองพฒันาหลักสูตรเชิงรกุที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรประจําเรอืกล
เดินทะเลใหสอดคลองกบัมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการกําลังคนที่ยงัขาดแคลน 
อีกมาก เพราะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัตงิานทั้งในเรือกลเดินทะเลและบนบก โดยกําลังคนที่
ผลิตนั้นจะตองมีความพรอมทีจ่ะปฏบิัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพฒันาตนเองใหเขากับ
ลักษณะงานทีจ่ะไปปฏิบัต ิ

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีตัง้อยูในจงัหวัดสมุทรปราการซึง่สามารถเชื่อมโยงกบัทาเรอืพาณิชย
หลายแหง รวมทัง้เขตพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก เชน ทาเรอืน้ําลกึแหลมฉบงั 
ซึ่งเปนประตกูารคาหลกัแหงหนึง่ของประเทศในการขนสงสินคาเขาและออก ดงันั้น ศูนยฝกพาณิชยนาวี
จึงมีความเหมาะสมทีจ่ะเปดสอนสาขาวิชาวิทยาการเดนิเรอื ซึ่งสามารถใชสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม
ขางตน ทัง้ในดานการศึกษาดงูานจากสภาพจรงิ พรอมทัง้มผีูเชีย่วชาญทีม่ีความรู และประสบการณดาน
การปฏิบัตงิานบนเรอืสินคาเดินทะเลระหวางประเทศและกิจการพาณิชยนาวีมาบรรยายเสรมิ ตลอดจน
ใหขอเสนอแนะสําหรบัการพฒันาหลกัสูตรใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ใหเปนไปตามพันธกจิหลกัของ
ศูนยฝกพาณิชยนาวีในการผลติบุคลากรประจาํเรอืกลเดนิทะเลทีส่ามารถตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการในธุรกจิพาณิชยนาวีไดเปนอยางด ี
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 12.3 ความเกี่ยวของกับกฎหมาย และอนุสัญญาระหวางประเทศ 

   เนื่องจากไดมีการปรับปรุงอนุสญัญาระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานการฝกอบรม 
การออกประกาศนียบัตร และการปฏิบัติหนาที่ยามในเรือของคนประจําเรือ ค.ศ. 2010 (International 
Convention on Standards of Training, Certificate and Watchkeeping for Seafarers; STCW 
2010) ซึ่งมผีลบังคบัใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555  ศูนยฝกพาณิชยนาวีจึงจําเปนตองปรบัปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองกับอนุสญัญาดังกลาว เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานบนเรอืสินคาเดินทะเลระหวางประเทศในตําแหนง
นายประจําเรือไดอยางมีคุณภาพ 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 หลักสูตรวทิยาการเดินเรือจะมีความสมัพันธกับหลกัสูตรอื่นในศูนยฝกพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   กลุมรายวิชาที่เปนพื้นฐานและเฉพาะดาน ซึ่งผูเรียนสามารถไปเรียนรวมกบัผูเรียน
หลักสูตรอื่นประกอบดวย วิชาดานภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และพลศกึษา 

 13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ ผูเรียนหลักสูตรอื่นภายในศูนยฝกพาณิชยนาวี
สามารถเลือกเรียนไดในบางรายวิชา ตามความสนใจของแตละคน 

 13.3 การบริหารจัดการ 

   การจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับกลุมวิชาการตาง ๆ ที่จัด

สอนรายวิชาซึ่งผูเรียนในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูเกี่ยวของตั้งแต

ผูบริหาร และอาจารยผูสอน ในการกําหนดเนื้อหา และกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัด และ

ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

   ผลิตบัณฑิตระดบันายประจําเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลที่มีความรูความสามารถ 
มีศักยภาพอยูในระดับมาตรฐานตามขอกําหนดของอนุสัญญาวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออก
ประกาศนียบัตรและการปฏบิัติหนาที่ยามในเรือของคนประจาํเรือ ค.ศ. 1978 และแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 
2010 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 
for Seafarers 1978, as amended in 2010 : STCW 2010) ขององคการทะเลระหวางประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO)  

 1.2 ความสําคัญ 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการผลิตคนประจําเรือระดบั 
นายประจําเรือใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกจิการพาณิชยนาวีของ
ประเทศ ตลอดจนพฒันาการฝกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจําเรือทกุระดบัชั้นใหไดมาตรฐานสากล
สอดคลองกบัขอกําหนดในอนสุัญญาวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการ
ปฏิบัติหนาที่ยามในเรือของคนประจําเรือ ค.ศ. 1978 และแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010 (International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
1978, as amended in 2010 : STCW 2010) ขององคการทะเลระหวางประเทศ (International 
Maritime Organization : IMO)  และขอบงัคับกรมเจาทาวาดวยการฝกอบรม การสอบความรู และ
การออกประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ เพื่อสนับสนุนทรพัยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สําหรบัการขนสง
ทางน้ําโดยเรือกลเดินทะเล สามารถใชทรัพยากรภายนอก และรวมมือกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศกึษาดูงาน ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล ตลอดจนเชิญผูเชี่ยวชาญที่
มีความรูและประสบการณดานการปฏิบัตงิานบนเรือสินคาเดินทะเลระหวางประเทศ และกจิการ
พาณิชยนาวีมาเปนอาจารยพิเศษ 

 1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

   เพื่อปรบัปรุงเนื้อหารายวิชาตาง ๆ ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐานการฝก การออก
ประกาศนียบัตร และการเขาเวรยามของคนประจําเรือ (STCW) ค.ศ. 1978 และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 
2010 เพื่อใหการผลิตคนประจําเรือไทยมมีาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 1.4 วัตถุประสงค 

   1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่รอบรูวิชาการเปนอยางดี และตระหนกัถึงการแสวงหาความรูใน
ระดับสูงตอไปอยูเสมอ 
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   2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ มีความรูความสามารถโดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีการเดินเรือสมัยใหม ตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกบัอนสุัญญา STCW ฉบับแกไข
เพิ่มเตมิลาสุด 
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีภาวะผูนํา สามารถตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดเปนอยางด ี
   4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรบัทั้งในและระหวางประเทศ 
   5. เพื่อมุงขยายตลาดแรงงานดานการพาณิชยนาวีเขาสูการแขงขันในตลาดระหวาง
ประเทศ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- แผนการพัฒนาหลกัสูตรให
สอดคลองกบัความตองการ
ของภาคธุรกิจพาณิชยนาวี
และภาคการขนสงทางเรอือยู
เสมอตลอดจน การมีสวนรวม
ในการเรียนการสอนจากภาค
ธุรกิจเรือสินคาระหวาง
ประเทศ  
 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความตองการ
กําลังคนในภาคธุรกิจพาณิชยนาวีและภาค
การขนสงทางทะเลระหวางประเทศ เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลกัสูตร 
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชนมามี
สวนรวมในการพัฒนาหลกัสูตร 
- ประสานความรวมมือกบัสถานประกอบการ
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในการฝก
ประสบการณในรายวิชาฝกภาคปฏิบัตทิาง
ทะเล 
- มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

- รายงานผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการปฏบิัติงาน
ในรายวิชาฝกภาคปฏิบัติทาง
ทะเล 
- เอกสารการประสานงานกบั
ภาคธุรกิจ และภาคการขนสง
ทางทะเล 
- รายงานความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตโดยเฉลี่ยไมนอย
กวาระดับ 3.51 จากระดับ 5 
 

- แผนการสงเสริมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยการยกระดบั
ทรัพยากรสายผูสอน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 

- อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตร
เบื้องตนเกี่ยวกบัเทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล 
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ และการ

วัดผลประเมินผล ทั้งนีเ้พื่อใหมีความรู

ความสามารถในการประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิทีผู่สอนจะตองสามารถวัด 

และประเมินผลไดเปนอยางด ี

- หลักฐานหรือเอกสาร

แสดงผลการดําเนินการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

   หลักสูตรนีจ้ัดการศึกษาระบบทวิภาค  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

   อาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนไดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
กลุมวิชาการที่กํากบัดูแลรายวิชานั้น 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ กรณีที่ใชอาจารยพิเศษจากภายนอก อาจ
จัดใหมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการตามความเหมาะสม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

   สําเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 2.3 ปญหาของผูเรียนแรกเขา 

   หลักสูตรวทิยาการเดินเรือ ตองเรียนรายวิชาดานการคํานวณช้ันสูง และภาษาอังกฤษ
ที่ใชเปนภาษาหลกัในการประกอบอาชีพ  ดังนั้น จึงอาจมีปญหาสําหรบัผูเรียนที่พื้นฐานทางคณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคอนขางต่ํา ประกอบกับการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ผูเรียนจึงอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรบัตัวดาน
การเรียนทีเ่กี่ยวของกบัวิชาดังกลาว 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของผูเรียนในขอ 2.3 

   สําหรับผูเรียนที่มปีญหาเกี่ยวกบัพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ อาจ
จัดใหมีการสอนปรับพื้นฐาน หรือสอนเสรมิ หรือจัดรุนพี่ใหคําแนะนําผูเรียนเปนรายบุคคล อีกทั้ง 
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ศูนยฝกพาณิชยนาวียังไดแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการประจําตัวผูเรียน ดังนั้น เมื่อเกิดปญหา
ดังกลาว ผูเรียนสามารถปรึกษาหรอืขอคําแนะนําได 

 2.5 แผนการรับผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 6 ป 

ปการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนรับเขา (ป 1) 100 100 100 100 100 100 
ชั้นปที่ 2 
ชั้นปที่ 3 
ชั้นปที่ 4 
ชั้นปที่ 5 

- 
- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 

100 
100 

- 
- 

100 
100 
100 

- 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

รวม 100 200 300 400 500 500 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 100 100 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

 ความตองการงบประมาณสําหรับหลกัสูตรนี้มีดังนี ้

 หนวย : พันบาท 
หมวดรายจาย 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินการ 
3. งบลงทุน 

1,415 
9,910 
- 

1,505 
10,995 
15,000 

1,600 
11,090 
3,000 

1,700 
11,195 
2,000 

1,805 
11,310 
1,000 

1,885 
11,555 
2,500 

รวม 11,325 27,500 15,690 14,895 14,115 15,940 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 

   ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

   2.8.1  ผูเรียนทีเ่คยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย 
หรือมีประสบการณดานวิทยาการเดินเรอื เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนีส้ามารถเทียบโอนหนวยกิตได 
ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 

   2.8.2  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวย
กิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบงัคับของศูนยฝกพาณิชยนาวี ผูเรียนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือจาก
มหาวิทยาลัยอื่นสามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี ้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่
สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยนั้น หลกัสูตรของทัง้สองมหาวิทยาลัยจะตองเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และขอกําหนดในอนุสญัญาวาดวยมาตรฐานการ
ฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏบิัติหนาที่ยามในเรือของคนประจําเรอื ค.ศ. 1978 และ
แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010 
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3.  หลักสูตร และอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

   3.1.1  จํานวนหนวยกิต   หนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  164  หนวยกิต 

   3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาภาษา 13 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาสงัคมศาสตร 6 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาดานพลศึกษา 2 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 128 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาเฉพาะดาน 27 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาเอก 101 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   3.1.3  รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30  หนวยกิต 

  - กลุมวิชาภาษา รวม 13  หนวยกิต 

      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I 

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II 

EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III 
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EN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-4) 

 English for Communication 

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

 Thai for Communication 

  - กลุมวิชามนุษยศาสตร รวม 6  หนวยกิต 

LT1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 

 Leadership and Team Working Skills 

IS1001 สารนเิทศและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 

 Information Services and Study Fundamental 

PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 Psychology for Life 

  - กลุมวิชาสังคมศาสตร รวม 6  หนวยกิต 

EC1001 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Economics 

EL1001 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 Ethics for Life 

GL1001 กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) 

 General Laws 

  - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 3  หนวยกิต 

CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Computer and Information Technology 

  - กลุมวิชาพลศึกษา รวม 2  หนวยกิต 

PE1011 วายน้ํา 1 1(0-2-1) 

 Swimming I 
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PE1012 วายน้ํา 2 1(0-2-1) 

 Swimming II 

 

หมวดวิชาเฉพาะ รวม 128  หนวยกิต 

  - กลุมวิชาเฉพาะดาน รวม 27  หนวยกิต 

CH1001 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry 

CH1011 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-1) 

 Chemistry Laboratory 

CL1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I 

CL1002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus II 

CL1003 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 Calculus III 

EN2121 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 2(1-2-3) 

 Maritime English I 

EN2122 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 2(1-2-3) 

 Maritime English II 

ES1001 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Elementary Statistics 

PH1001 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physics I 

PH1002 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

 Physics II 
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PH1011 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-3-1) 

 Physics Laboratory 

  - กลุมวิชาเอก  รวม 101  หนวยกิต 

CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage I 

CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage II 

CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage III 

CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0-4) 

 Cargo Handling and Stowage IV 

CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 

 Ship Communication 

CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรอื 2(2-0-4) 

 Collision Regulation 

EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 2(2-0-4) 

 Emergency and Respond Procedure I 

EM2102 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 2 2(2-0-4) 

 Emergency and Respond Procedure II 

EM2303 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 3 2(2-0-4) 

 Emergency and Respond Procedure III 

LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2(2-0-4) 

 IMO Convention and Maritime Law I 

LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2(2-0-4) 

 IMO Convention and Maritime Laws II 
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LA2001 กฎหมายแรงงานทางทะเล 2(2-0-4) 

 Maritime Labour Convention 

MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Meteorology and Oceanographic I 

MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Meteorology and Oceanographic II 

MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล 2(2-0-4) 

 Prevention of Marine Pollution 

NA2101 เดินเรอืชายฝง 3(3-0-6) 

 Terrestrial and Coastal Navigation 

NA2102 เดินเรอืคํานวณ 3(3-0-6) 

 Navigation Calculation 

NA2103 การวางแผนการเดินเรอืเบื้องตน  3(3-0-6) 

 Basic Ship Passage Planning 

NA2104 การวางแผนการเดินเรอืชั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advance Ship Passage Planning 

NA2105 เครื่องมือเดินเรอื 2(2-0-4) 

 Navigation Instruments 

NA2106 เครื่องมือเดินเรอือิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4) 

 Electronic Navigation 

NA2107 เดินเรอืดาราศาสตร 3(3-0-6) 

 Celestial Navigation 

NA2108 การเดินเรือชั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advance Navigation 
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NA2109 เข็มทิศเดินเรือ 2(2-0-4) 

 Ship Compass 

SB2001 ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจสิติกส 3(3-0-6) 

 Ship Business and Logistics 

SC2301 การตอเรือ 3(3-0-6) 

 Ship Construction 

SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 2(1-2-3) 

 Basic Ship Handling and Ship Simulator 

SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู 3(2-2-5) 

 Advance Ship Handling and Ship Simulator 

SL2301 การทรงตัวของเรือ 1 3(3-0-6) 

 Ship Stability I 

SL2302 การทรงตัวของเรือ 2  3(3-0-6) 

 Ship Stability II 

SL2303 การทรงตัวของเรือ 3 3(3-0-6) 

 Ship Stability III 

SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ 3(3-0-6) 

 Ship Power Plant 

SS2101 ทักษะทางเรอื 1 2(1-2-3) 

 Seaman Ship I 

SS2102 ทักษะทางเรอื 2 2(1-2-3) 

 Seaman Ship II 

SS2103 ทักษะทางเรอื 3 2(1-2-3) 

 Seaman Ship III 



 17 

WK2101 การเขายาม 1 2(2-0-4) 

 Watch Keeping I 

WK2102 การเขายาม 2 2(2-0-4) 

 Watch Keeping II 

CT2011 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training I 

CT2012 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training II 

CT2013 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 3 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training III 

CT2014 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 4 3(0-30-0) 

 Cargo Ship Training IV 

 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

  ใหเลอืกเรียนวิชาใด ๆ อยางนอย 6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนดังตอไปนี ้

AL1001 ศิลปะกบัชีวิต 2(2-0-4) 

 Art and Life 

CE1001 จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพฒันาตนเอง 2(2-0-4) 

 Contemplative Education for Self Development 

CG1001 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน 2(2-0-4) 

 Citizenship and Globalization 

CS1001 การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม 2(2-0-4) 

 Creative Thinking for Society 

LM1301 ภาวะผูนําและการบรหิารงานบนเรอื 2(2-0-4) 

 Leadership and Managerial Skill 
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SE1001 เศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

 Sufficiency Economy 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

    โครงสรางรหสัวิชาประกอบดวย 

 1. รหัสวิชาขึ้นตนดวยตัวอักษรยอชื่อรายวิชา 

  เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพใหญ เชน English = EN,  Navigation = NA  เปนตน 

 2. ตัวเลขตามหลังตัวอักษรภาษาอังกฤษ จํานวน 4 หลัก  ประกอบดวย 

  2.1  ตัวเลขหลักพัน 

      เลข  1  หมายถึง  รายวิชาที่ตองเรียนรวมกับหลกัสูตรอื่น 
      เลข  2  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนเฉพาะสาขาวิทยาการเดินเรือ 

  2.2  ตัวเลขหลักรอย 

    หมายถึง กลุมวิชาที่ระบุใน Function ตาม IMO Model Course ใน STCW 2010 

      เลข  0  หมายถึง  กลุมวิชาที่ไมระบุ Function  
      เลข  1  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 1 
      เลข  2  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 2 
      เลข  3  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 3 
      เลข  4  หมายถึง  กลุมวิชาที่ระบุใน Function 4 

  2.3  ตัวเลขหลักสิบ 

      เลข  0  หมายถึง  รายวิชาภาคทฤษฎี 
      เลข  1  หมายถึง  รายวิชาภาคปฏิบัติ  
      เลข  2  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

  2.4  ตัวเลขหลักหนวย  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุมเดียวกัน 

      เชน EN1001 
    EN1002 
    EN1003 
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   3.1.4  แผนการศึกษา 

ปที่  1  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CL1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
EL1001 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
IS1001 สารนเิทศและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 
NA2101 เดินเรอืชายฝง 3(3-0-6) 
PE1011 วายน้ํา 1 1(0-2-1) 
PH1001 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 
SS2101 ทักษะทางเรอื 1 2(1-2-3) 
SS2102 ทักษะทางเรอื 2 2(1-2-3) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  

ปที่  1  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CH1001 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
CH1011 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-1) 
CL1002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
NA2102 เดินเรอืคํานวณ 3(3-0-6) 
PE1012 วายน้ํา 2 1(0-2-1) 
PH1002 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 
SS2103 ทักษะทางเรอื 3 2(1-2-3) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  
 * ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรอืฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวีและเครือ่งมอืฝกจําลอง 
 รวม 10 วัน  ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด 
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ปที่  2  ภาคฤดูรอน 

  หนวยกิต 

CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0-4) 
CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรอื 2(2-0-4) 
LA2001 กฎหมายแรงงานทางทะเล 2(2-0-4) 
LM1301 ภาวะผูนําและการบรหิารงานบนเรอื 2(2-0-4) 
MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3(3-0-6) 
SC2301 การตอเรือ 3(3-0-6) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     14  

 

ปที่  2  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0-4) 
CL1003 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
EN2101 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 3(3-0-6) 
GL1001 กฎหมายทั่วไป 2(2-0-4) 
MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3(3-0-6) 
MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล 2(2-0-4) 
PH1011 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-3-1) 
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  

ปที่  2  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

EC1001 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4) 
EN2102 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 3(3-0-6) 
ES1001 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 
LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2(2-0-4) 
LT1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 
PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
SL2301 การทรงตัวของเรือ 1 3(3-0-6) 
WK2101 การเขายาม 1 2(2-0-4) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  



 21 

ปที่  3  ภาคฤดูรอน 

  หนวยกิต 

EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 2(2-0-4) 
NA2105 เครื่องมือเดินเรอื 2(2-0-4) 
NA2103 การวางแผนการเดินเรอืเบื้องตน  3(3-0-6) 
NA2106 เครื่องมือเดินเรอือิเล็กทรอนิกส  2(2-0-4) 
NA2107 เดินเรอืดาราศาสตร 3(3-0-6) 
SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 2(1-2-3) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     14  
 * ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรอืฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวี  รวม 2 เดือน 
   ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด 
 

ปที่  3  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CT2011 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  

ปที่  3  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CT2012 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  

ปที่  4  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CT2013 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 3 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  

ปที่  4  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CT2014 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 4 3(0-30-0) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     3  
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ปที่  5  ภาคตน 

  หนวยกิต 

CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3 2(2-0-4) 
EM2102 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 2 2(2-0-4) 
EN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-4) 
LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2(2-0-4) 
NA2108 การเดินเรือชั้นสูง 3(3-0-6) 
NA2109 เข็มทิศเดินเรือ 2(2-0-4) 
SL2302 การทรงตัวของเรือ 2  3(3-0-6) 
SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ 3(3-0-6) 
WK2102 การเขายาม 2  2(2-0-4) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  
 

ปที่  5  ภาคปลาย 

  หนวยกิต 

CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0-4) 
CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
EM2303 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 3 2(2-0-4) 
NA2104 การวางแผนการเดินเรอืชั้นสูง  3(3-0-6) 
SB2001 ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจสิติกส 3(3-0-6) 
SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู 3(2-2-5) 
SL2303 การทรงตัวของเรือ 3 3(3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2(2-0-4) 
 จํานวนหนวยกิตรวม     21  
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   3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

   3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

 (1) วาที่รอยตรมีณวัสน  พันธเพียร เลขประจําตัวประชาชน 3 3112 0024 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2549 

  - รป.ม. (บริหารรฐักิจ)  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด  พ.ศ. 
2545 

  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA206 การเดินเรือ 6 2(2-0) 
 NA208 การเดินเรือ 8 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2103 การวางแผนการเดินเรอืเบื้องตน 3(3-0-6) 
 NA2104 การวางแผนการเดินเรอืชั้นสูง 3(3-0-6) 

 (2) นายบุญสิษฐกรณ  สิริภาคยโสภณ เลขประจําตัวประชาชน 3 4001 0072 xxxx 

 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2549 

  วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจสิติกส)  มหาวิทยาลัยบรูพา  
พ.ศ. 2548 

  วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2542 
  ประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 

2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว 
 NA201 การเดินเรือ 1 3(3-0) 
 NA202 การเดินเรือ 2 3(3-0) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2102 เดินเรอืคํานวณ 3(3-0-6) 
 NA2108 เดินเรอืชั้นสูง 3(3-0-6) 

 (3) เรือเอกธีรพงษ  โพธิรังษ ี เลขประจําตัวประชาชน 3 1009 0100 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2551 

  - วท.บ. (ทร.) (บรหิารศาสตร)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2540 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 WK203 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรอื 3 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 WK2101 การเขายาม 1 2(2-0-4) 
 WK2102 การเขายาม 2 2(2-0-4) 

 (4) นางสาวสาริณี  ทองใบ เลขประจําตัวประชาชน 3 2401 0013 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2554 

  - M.Sc. (Maritime Education & Training)  World Maritime 
University, Sweden  พ.ศ. 2552 

  - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. 2549 
  - รป.บ. (บรหิารรัฐกจิ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  พ.ศ. 2545 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2544 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CO224 การสือ่สาร 4 2(1-2) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 

 (5) นางสาวพัชรกันย  สุชามาลาวงษ เลขประจําตัวประชาชน 1 7299 0003 xxxx 

 คุณวุฒิ วท.ม. (เคมีเทคนิค)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 
  วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนอื  พ.ศ. 2551 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว ไมมี 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CH1001 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 CH1011 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-1) 
 

   3.2.2  อาจารยประจํา 

 (1) นาวาเอกประดิษฐ  วิสุทธินันท เลขประจําตัวประชาชน 3 2405 0004 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2551 

  - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร  
พ.ศ. 2542 

  - วท.บ. โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2522 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 SH202 การนําเรือ 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรอื 2(2-0-4) 

 (2) วาที่รอยตรีกิตติภูมิ  สมัยกลาง เลขประจําตัวประชาชน 3 3004 0067 xxxx 

 คุณวุฒิ - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  พ.ศ. 2552 
  - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)  มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2542 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 FW211 การปฏิบัตงิานชางกลโรงงาน 1(0-3) 
 SP202 ระบบเคลื่อนจกัรขับเคลื่อนเรอื 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ  3(3-0-6) 

 (3) นาวาตรีวิกรม  สงวนวงศ เลขประจําตัวประชาชน 3 2007 0013 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - วท.บ. (ทร.) (ไฟฟา)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2544 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว ไมม ี
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2106 เครื่องมือเดินเรอือิเล็กทรอนิกส  2(2-0-4) 
 SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 

 2(1-2-3) 
 SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู

 3(2-2-5) 

 (4) นายนิดล  คงบัว เลขประจําตัวประชาชน 3 6007 0058 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2555 

  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2543 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2543 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว 
 WK201 กฎระเบียบขอบังคับในการเรือ 1 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2101 เดินเรอืชายฝง 3(3-0-6) 

 (5) นายเอกพจน  เขมนงาน เลขประจําตัวประชาชน 3 1022 0138 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2555 

  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2545 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2545 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA202 การเดินเรือ 2 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2102 เดินเรอืคํานวณ  3(3-0-6) 

 (6) จาเอกธาดา  ธนิกกุล เลขประจําตัวประชาชน 3 7499 0029 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายประจําเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500  
ตันกรอสหรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2554 

  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  
พ.ศ. 2553 

  - ศศ.บ. (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2548 
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 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CO224 การสือ่สาร 4  2(1-2) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 

 (7) นายทรงคุณ  สาสนะ เลขประจําตัวประชาชน  3 2001 0083 xxxx 

 คุณวุฒิ - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. 2544 

  - วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. 2541 

 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ 
 รสชรินทร ฉายแกว, ทรงคุณ สาสนะ, สาลินี สมบรูณไพศาล, หัทยา 

ทองนิ่ม, จตุพล จตุรภัทร และสพุัตรา ชะมะบูรณ.  (2551).  การศึกษา
ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพทางสมองตามทฤษฎีของเทอรสโตน
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
นาวี. 

 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว 
 CS101 คอมพิวเตอรและการประมวลผลสารสนเทศ 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (8) นางสาวกฤตพร  บุญการินทร เลขประจําตัวประชาชน 3 5210 0001 xxxx 

 คุณวุฒิ - ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. 2550 
  - ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง  พ.ศ. 2545 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 EN101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0) 
 EN102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0) 
 EN125 ภาษาอังกฤษ 5 2(1-2) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
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   3.2.3  อาจารยพิเศษ 

 (1) เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต เลขประจําตัวประชาชน 3 7301 0065 xxxx 

 คุณวุฒิ - Ph.D. (Shipping Management)  Korea Maritime University, 
Korea  พ.ศ. 2554 

  - วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจสิติกส)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. 2548 

  - วศ.บ. (ทร.) (วิศวกรรมไฟฟา)  โรงเรียนนายเรอื  พ.ศ. 2543 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว - 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SB2001 ธุรกิจพาณิยนาวีและโลจิสติกส 3(3-0-6) 

 (2) นายไพรภ  รัตนชูวงศ เลขประจําตัวประชาชน 3 5799 0020 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2544 

  - ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 
2554 

  - บธ.ม. (บรหิาร)  มหาวิทยาลัยศรปีทุม  พ.ศ. 2547 
  - ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2535 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2536 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CA201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1  2(2-0-4) 
 CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0-4) 

 (3) นาวาเอกหญงิผองทรัพย จําปาเทศ  เลขประจําตัวประชาชน 5 1020 0000 xxxx 

 คุณวุฒิ - M.S. (Applied Mathematics)  Florida Institute of 
Technology, USA  พ.ศ. 2529 

  - วท.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2522 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
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 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CL101 แคลคูลัส 1 3(3 - 0) 
 CL102 แคลคูลัส 2 3(3 - 0) 
 CL103 แคลคูลัส 3 3(3 - 0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CL1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 CL1002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 CL1003 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 (4) นาวาเอกสมศกัดิ์  แจมแจง เลขประจําตัวประชาชน 3 1009 0026 xxxx 

 คุณวุฒิ - MSE. (Naval Architecture)  University of New Orleans, USA.  
พ.ศ. 2532 

  - วท.บ. (ทร.) (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)  โรงเรียนนายเรอื  พ.ศ. 2528 
 ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 SC201 การตอเรือ 1 3(3-0) 
 SC202 การตอเรือ 2 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SC2301 การตอเรือ 3(3-0-6) 

 (5) นาวาโทนาวิน  ฐิตยานุวัฒน เลขประจําตัวประชาชน 5 7301 0001 xxxx 

 คุณวุฒิ - Cert. (Methodology of English Language Teaching) 
Defence International Training Centre, Australia  พ.ศ. 2548 

  - Cert. (Instructor Course)  Navy Personnel & Training 
Centre-East, Australia  พ.ศ. 2546 

  - M.A. (Teaching English as a Second Language)  University 
of Nevada, Reno, USA  พ.ศ. 2542 

  - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2534 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมม ี
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 EN201 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1  3 (3-0) 
 EN202 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2  3 (3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 (6) นายชนะชัย  เลิศสุชาตวนิช เลขประจําตัวประชาชน 3 5499 0012 xxxx 

 คุณวุฒิ - M.Sc. (Maritime Administration)  World Maritime 
University  พ.ศ. 2547 
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  - วท.ม. (เทคโนโลยีการบรหิารสิ่งแวดลอม)  มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2538 

  - น.บ. (นิติศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2532 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 WK202 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรอื 2 2 (2-0) 
 WK203 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรอื 3 2 (2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2(2-0-4) 
 LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2(2-0-4) 

 (7) นายผสันต  ธัมปราชญ เลขประจําตัวประชาชน 3 7303 0044 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2545 

  - ศศ.ม. (กฎหมายเศรษฐกจิ)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2542 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย (เทียบเทาปริญญาตรี) 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี  พ.ศ. 2529 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CA201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 1 2(2-0) 
 CA202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 2 2(2-0) 
 CA203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3 2(2-0) 
 CA204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 3  2(2-0-4) 
 CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรอื 4 2(2-0-4) 

 (8) นายศักดิ์สิทธิ์  พัวทรัพยเจรญิ เลขประจําตัวประชาชน 3 1899 0003 xxxx 

 คุณวุฒิ - ศศ.ม. (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2553 
  - วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2546 
  - ประกาศนียบัตรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี  

พ.ศ. 2546 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA203 การเดินเรือ 3 3(3-0) 
 NA205 การเดินเรือ 5 3(3-0) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2105 เครื่องมือเดินเรอื 2(2-0-4) 

 (9) นางสาวประภาพร  วงศสมงิ เลขประจําตัวประชาชน 3 1104 0005 xxxx 

 คุณวุฒิ - วท.ม. (เทคโนโลยีสิง่แวดลอม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี  พ.ศ. 2554 

  - วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2539 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 MO202 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3(3-0-6) 
 MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3(3-0-6) 

 (10)พลเรือโทบรรจง  ทีขะระ เลขประจําตัวประชาชน 2 4333 0007 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) กรมเจาทา พ.ศ. 2535 
  - วท.บ. (ทร.)  โรงเรียนนายเรอื  พ.ศ. 2497 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ คูมือการสอนวิชาเดินเรือดาราศาสตร 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA203 การเดินเรือ 3 3(3-0) 
 NA205 การเดินเรือ 5 3(3-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 NA2107 เดินเรอืดาราศาสตร 3(3-0-6) 

 (11)นาวาโทประมวญ นาคมโน เลขประจําตัวประชาชน 3 1202 0042 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) กรมเจาทา พ.ศ. 2547 
  - วท.บ. (ทร.)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2502 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 CO202 การสือ่สาร 2 2(2-0) 
 CO203 การสือ่สาร 3 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 
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 (12)เรือโทนิคม  นามวงศ เลขประจําตัวประชาชน 3 5601 0073 xxxx 

 คุณวุฒิ - ประกาศนียบัตรนายเรอืของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกวา  กรมเจาทา พ.ศ. 2553 

  - วศ.บ. (ทร.) (ไฟฟา)  โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ. 2552 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ผลงานทางวิชาการ  ไมมี 
 ภาระงานสอนที่มีอยูแลว  
 NA206 การเดินเรือ 6 2(2-0) 
 SH202 การนําเรือ 2 2(2-0) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
 SH2121 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 

 2(1-2-3) 
 SH2122 การบงัคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสงู

 3(2-2-5) 

 นอกจากนี้ ศูนยฝกพาณิชยนาวีอาจจะเชิญอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิเพิม่เตมิ จากหนวยงาน
หรือสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาบรรยายบางรายวิชาหรือบางหัวขอตามความจําเปน
เหมาะสม 

 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) 

  ตามที่กําหนดในอนสุัญญาระหวางประเทศ (STCW) ใหผูทีจ่ะมสีิทธิ์สอบประกาศนียบัตร
แสดงความรูความสามารถของผูทําการในเรือกลเดินทะเล ระดับนายประจําเรือ ฝายเดินเรือ ตองผาน
การฝกประสบการณวิชาชีพทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน อีกทัง้
ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมปีระสบการณกอนเขาสูอาชีพ  ดังนั้น จึงมีรายวิชาฝกภาคปฏิบัติทาง
ทะเลในหลักสูตร ซึ่งผูเรียนทกุคนตองลงทะเบียนรายวิชานี้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

   1. มีทักษะในการปฏิบัติงานบนเรือสินคา ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎีและ
หลักการมากขึ้น 
   2. สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาการทํางานในเรือสินคาและ
กิจการพาณิชยนาวีไดอยางเหมาะสม 
   3. มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
   4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับเรือสินคาที่ไปฝกประสบการณได 
   5. มีทักษะการเปนผูนําในระดับของนายประจําเรือ ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการเปนนาย
เรือที่มีภาวะผูนําที่ดี 
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 4.2 ชวงเวลา 

   ผูเรียนลงรายวิชาการฝกภาคปฏิบัติทางทะเล เมื่อขึ้นช้ันปที่ 3 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลา 4 ภาคการศึกษา 

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถาม)ี 

  ไมมี 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ  ไมมี 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ไมมี 

 5.3 ชวงเวลา  ไมมี 

 5.4 จํานวนหนวยกิต  ไมมี 

 5.5 การเตรียมการ  ไมมี 

 5.6 กระบวนการประเมินผล ไมมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของผูเรียน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของผูเรียน 
- มีความรอบรูวิชาการและทักษะทาง
วิ ช า ชี พ  มุ ง มั่ น สู ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ต า ม
มาตรฐานสากล 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีในช้ันเรียน 
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
หองปฏิบัติการและเครื่องมือฝกจําลอง 
- มีการสอดแทรกทกัษะการเปนชาวเรือ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียนการสอน 

- มีลักษณะของผูนําที่ดี  มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง  

- กําหนดใหมีรายวิชาภาวะผูนํา ทักษะการทํางาน
เปนทีม และทักษะการบริหารจัดการในหลักสูตร 
เพื่อสรางผูเรียนใหมีลักษณะของการเปนผูนําที่ดี  
- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งผูเรียนตองทํางานเปนกลุม 
และมีหัวหนากลุมในการทํารายงาน ตลอดจน
นําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดสราง
ภาวะผูนํา และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 
- มีกิจกรรมผูเรียนที่มอบหมายใหผูเรียนหมุนเวียน
กันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ และมีภาวะผูนํา 
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลา สม่ําเสมอ การมีสวนรวมในช้ันเรียน และ
สงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

- มีความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ - สงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สรางความ
รับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ 

- มีความเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม
และเปนคนดีของสังคม 

- มีการสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียน
การสอน 

- ใฝรูใฝศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ตนเองตามแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการคนควา
เพื่อจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใช
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

- มีมนุษยสัมพันธดี  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นในสังคมได 

- การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบ
วงจร 
- การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และ
เวลา 

- มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูประกอบ
วิชาชีพดานพาณิชยนาวี 

- มีการสอนสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ ทักษะ
ชาวเรือ และการวางตัวในวิชาชีพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคได ประกอบดวย 

 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

   2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํคัญ องคความรู
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยางเปนระบบ และเขาใจถึงความกาวหนาองคความรูเฉพาะ
ดานในสาขาวิชา มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสจุริต ทั้งตอตนเองและสังคม 
   (2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบ 
และขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
   (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถ
แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
   (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะ 
ผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพ 

   2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   กําหนดใหมกีารปลกูฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนให
ตรงเวลา แตงกายตามระเบียบที่วางไว ผูเรียนตองมีความรบัผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกให
รูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการ
สอบหรอืลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทกุคนตองสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน รวมทัง้สงเสรมิใหมกีารจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยูเสมอ 

   2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   (1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเรียนในการเขาช้ันเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของผูเรียนในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
   (3) ประเมินจากปริมาณการทจุริตในการทําขอสอบและแบบทดสอบตาง ๆ 
   (4) ประเมินจากความรบัผิดชอบในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 
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 2.2 ความรู 

   2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

   (1) มีความรูความเขาใจหลกัการของสาขาวิชา ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัต ิ
   (2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
   (3) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการวิเคราะหและ
ประยุกตแกไขปญหาดวยวิธีการและเครื่องมือทีเ่หมาะสมในงานจรงิได 

   2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรอืเชิญผูเชี่ยวชาญที่มปีระสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกภาคปฏิบัติในเรือฝกและเรือกลเดินทะเล 

   2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของผูเรยีนในดานตาง ๆ คือ 
   (1) การทดสอบยอย 
   (2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
   (3) ประเมินจากรายงานทีผู่เรียนจัดทํา 
   (4) ประเมินจากโครงงานที่ผูเรียนนําเสนอ 
   (5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (6) ประเมินจากรายวิชาฝกงานหรือฝกประสบการณ 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

   2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1) มีความสามารถ จินตนาการ และความยืดหยุนในการบูรณาการ 
องคความรูทีเ่กี่ยวของเพื่อวิเคราะหปญหาและสถานการณ และสามารถนําความรูไปประยกุตแกไข
ปญหาในสถานการณจรงิไดอยางเหมาะสม มปีระสิทธิภาพ 
   (2) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

   2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1) การเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคต้ังแตเริ่มเขา
ศึกษา โดยเริ่มตนจากปญหาทีง่าย และเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสม  
และสอดคลองกับรายวิชา 
   (2) จัดการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณ
จําลอง 
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   (3) มีการฝกภาคปฏิบัตจิรงิในเรอืกลเดินทะเล เพื่อเรียนรูวิธีการแกปญหา
จากสถานการณจริง 

   2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ประเมินตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏิบัตขิองผูเรียน เชน ประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน ประเมนิจากรายงานการฝกภาคปฏิบัติกบัเรอืกลเดินทะเล และการ
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรอืสมัภาษณ เปนตน 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) สามารถสื่อสารกบักลุมคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
   (2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรูทั้งของตนเอง 
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
   (3) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรบัผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกบัผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 
   (4) สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางด ี

   2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหผูเรียนเรียนรูแบบรวมมอื ฝกการทํางาน
เปนกลุมตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรบัผิดชอบตอตนเองและสงัคม การมีมนุษยสมัพันธ การ
เขาใจในวัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ 

   2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนในการนําเสนอรายงาน
กลุมในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกจิกรรมตาง ๆ 



 38 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   (1) มีทักษะการใชภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการอธิบาย
หลักการและวิเคราะหสถานการณ ตลอดจนการสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย สามารถนําไปประยกุตใชไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

   2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห 
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรยีนรูดวยการวิเคราะห 
และแกไขปญหาในหลากหลายสถานการณ โดยใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เปนเครื่องมือ 

   2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย ตอบคําถาม
กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอในช้ันเรียน 

 
 2.6 ทักษะพิสัย 

   2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
    (1) มีทักษะการเดินเรือ 
   2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรยีนรูดวยการวิเคราะห 
และแกไขปญหาในหลากหลายสถานการณ โดยใชคอมพิวเตอร การฝกทกัษะรางกาย และลงเรือ 
   2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
  (1) ประเมินจากการฝกและรายงาน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลผูเรียน 

 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน 

 ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับคะแนน และแบบไมมีคาระดับคะแนน ดังนี้ 
 1.1 การใหคะแนนแบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D 
และ F ซึ่งคิดเปนคาระดบัคะแนน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ 
 1.2 การใหคะแนนแบบไมมีคาระดับคะแนน ในบางรายวิชา เชน การฝกภาคปฏิบัตทิาง
ทะเล จะใหคะแนนเปน Satisfy (S) ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ Unsatisfy (U)  
ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ Incomplete (I) หมายถึง ไมสมบูรณ 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

 2.1 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชาวา สอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
 2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานทีป่ระชุมของกลุมวิชาการที่กํากับดูแล
รายวิชานั้น กอนประกาศผลสอบ 
 2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลวา ผูเรียนปฏิบัติงาน
ไดตามมาตรฐานหรือไม 
 2.4 ตรวจสอบจากรายงานในแตละรายวิชา 

 

3.  เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามประกาศของศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยมีหลักเกณฑการ
ใหปริญญา ดังนี้ 
 3.1 ปริญญาบัณฑิต ผูเรียนผูมสีิทธิไดรบัปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต ครบ
ตามหลกัสูตร และไดคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
 3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ผูเรียนผูมีสทิธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25  
ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ผูเรียนผูมีสิทธิไดรบัปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึง่ตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต 3.60  
ขึ้นไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 รายละเอียดของประกาศหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษา การรับปริญญา และการใหปรญิญา
ตามหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ดูจากภาคผนวก 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนเิทศอาจารยใหมใหรูจักศูนยฝกพาณิชยนาวี เขาใจวัตถุประสงค 
และเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความรูทางวิชาชีพ โดยจัด 
อาจารยทีม่ีประสบการณเพือ่ใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม 
 1.2 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของศูนยฝกพาณิชยนาวี และเรื่องของ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีตองดําเนินการ และสิ่งทีอ่าจารยทุกคนตองปฏิบัต ิ
 1.3 มีการแนะนําอาจารยพเิศษใหเขาใจเกี่ยวกบัวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดจน
รายละเอียดของรายวิชาที่รับผิดชอบสอน พรอมทัง้มอบเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

 

2.  การพัฒนาความรู และทักษะใหแกคณาจารย 

 การดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   (1) ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีหลักสูตรอบรมสําหรบัอาจารยที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม 
โดยทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตรวิชาครูตามที่กําหนดในอนุสัญญา STCW ซึ่งมีเนือ้หาเกี่ยวกับการ
สอนทั่วไป และการวัดประเมินผล ซึ่งอาจารยใหมทุกคน ตองผานการอบรมภายใน 1 ป 
   (2) อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกบัการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่
อิงพัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรยีนการสอน การใช และผลิตสือ่การสอน 
โดยตองอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

   (1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรม หรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการ
อื่น ๆ เชน ความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรูดานการวิจัย เปนตน 
   (2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับตําแหนงใหสูงขึ้น 
   (3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัย ทัง้การวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน และศูนยฝกพาณิชยนาวี 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 การบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรบัผิดชอบ โดยมี
หัวหนากลุมวิชาการเปนผูกํากับดูแล และคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทําการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกบัผูบรหิารของ
กลุมวิชาการและอาจารยผูสอน ติดตาม และรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรงุและพฒันา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

   การดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารสถานที่ที่มีอยูของศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบดําเนินการและงบลงทุนจะขอรบั
การสนบัสนุนจากรัฐบาล และจากเงินรายไดจากการจัดการศึกษาของศูนยฝกพาณิชยนาวี 

 2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดิม 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีมีความพรอมดานหนังสือตําราในวิชาชีพเฉพาะทางพาณิชยนาวี 
นอกจากนี้ยงัมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และการ
สืบคนผานฐานขอมูล โดยมหีองสมุดเปนผูใหบรกิาร รวมทัง้หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกบัหองสมุดในการจัดซือ้หนงัสือและตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหแก
อาจารย และผูเรียนไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมสีวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสอื ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน 
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชญิมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ สําหรับใหหองสมุดจัดซื้อหนังสือดวย 
   ในสวนของการเรียนการสอนในรายวิชาชีพเฉพาะ ศูนยฝกพาณิชยนาวีไดจัดเตรียม
หองเครื่องมือฝกจําลอง เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบตัิการแบบเสมือนจรงิในรูปแบบสถานการณ
ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทกัษะ ความรูความเขาใจ และความชํานาญมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ศูนยฝก
พาณิชยนาวียังจัดใหมีสือ่การสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลตมิีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน โดยการประสานงานกับ
งานโสตทัศนปูกรณของศูนยฝกพาณิชยนาวี 
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 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   มีเจาหนาทีป่ระจําหองสมุด ทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนงัสอื ตํารา อยาง
สม่ําเสมอ และประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพือ่เขาหองสมุด นอกจากนั้น เจาหนาที่
โสตทัศนูปกรณยังตองประเมินความพอเพียง และความตองการในการใชสื่อทัศนปูกรณสําหรับการสอน
ของคณาจารย เพื่อจัดหาใหพรอมตอการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ 

 

3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม 

   มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลกัเกณฑของทางราชการ โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวฒุิการศึกษาระดับปรญิญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิและองคการทะเล
ระหวางประเทศกําหนด 

 3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

   สําหรับอาจารยพเิศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณ
ตรงจากการปฏิบัติในวิชาชีพเฉพาะใหกบัผูเรียน ดงันั้น ศูนยฝกพาณิชยนาวีจึงกําหนดนโยบายวา  
อยางนอยรอยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย
อยางนอยวิชาละ 1 ครั้ง และอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทัง้รายวิชาหรอืบางสวน จะตองเปนผูมี
ประสบการณตรงในระดบันายประจําเรอื หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปรญิญาโท 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปรญิญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

   บุคลากรตองเขาใจโครงสราง และธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการ
ใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งอยางนอยรอยละ 25 จําเปนตองไดรับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
   กรณีที่บุคลากรไดรับการบรรจุในตําแหนงนักวิจัย นอกจากจะทําหนาทีส่นับสนุนการ
วิจัยแลว ยังตองทําวิจัยรวมกบัคณาจารยดวย 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนําผูเรียน 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกผูเรียน 

   ศูนยฝกพาณิชยนาวีไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกผูเรียนทุกคน โดย
ผูเรียนที่มปีญหาในการเรียนสามารถปรกึษากับอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการได  ทั้งนี้ อาจารยที่ไดรับ
การแตงตั้งทุกคน ตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหผูเรียนเขาปรึกษาได รวมทัง้ตอง
กําหนดเวลาพบปะแบบกลุมพรอมกันอยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา 

 5.2 การอุทธรณของผูเรียน 

   กรณีทีผู่เรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจ่ะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  
ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีกําหนด 

 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพฒันา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสของประเทศ ใหเชื่อมโยงการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ  ดังนั้น จึงยังมีความตองการบุคลากรประจําเรือกลเดินทะเลจํานวนมาก เพื่อเปนกลไกสําคัญ
ในการสนบัสนุนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคาทางทะเลระหวาง
ประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 อยางไรก็ตาม ศูนยฝกพาณิชยนาวีตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมือ่จบหลักสูตร 
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการใหมาก
ที่สุด 

 ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพงึพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยไมนอยกวาระดับ 3.51 จากระดบั 5 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลกัสูตร 

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคลองกบัมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

      

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทกุรายวิชา 

      

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

      

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

      

7. มีการพฒันาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปที่แลว   

      

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนเิทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

      

9. อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ   
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ครั้ง 
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

      

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

12. ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

13. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชา
บังคับ  ไมนอยกวารอยละ 25 

      

 รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 7 10 11 11 12 13 

 ตัวบงชี้บังคับ (ขอ) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 6 8 9 9 10 11 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

   กระบวนการทีจ่ะใชในการประเมิน และปรับปรงุยทุธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พจิารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ 
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
การอภิปรายโตตอบจากผูเรียน การตอบคําถามของผูเรียนในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมลูจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบือ้งตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรอืไม หากวิธีการที่ใช  
ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมกีารปรบัเปลี่ยนวธิีการสอน 
   การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
ในเนื้อหาที่ไดสอนไปหรือไม หากพบวามปีญหา ก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียน 
การสอนในโอกาสตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

   ใหผูเรียนไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทกุดาน ทั้งดานทักษะ กลยุทธ
การสอน และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากผูเรียน และบัณฑิต 

   ดําเนินการประเมินจากผูเรียนโดยพิจารณาจากรายงานผลการฝกภาคปฏิบัตทิางทะเล 
และอาจารยสามารถประเมินโดยสอบประมวลความรูจากผูเรียนเปนรายบุคคล 

 2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 

   ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือจากขอมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 2.3 ประเมินจากผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ 

   ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการที่ผูเรียนไปฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 
หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยงัผูใชบัณฑิต 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ะบุ
รายละเอียดในหมวดที่ 7 

 

4.  การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 

 จากการรวบรวมขอมลูในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทัง้ใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถทีจ่ะดําเนินการปรบัปรุงรายวิชา
นั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรบัปรุงยอย ในการปรบัปรุงยอยนั้นควรทําตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง 
สําหรับการปรับปรงุทั้งหลักสูตรนั้น จะกระทําทกุ 5 ป  ทั้งนี้ เพือ่ใหหลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคลองกบัความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

หมายเลข  1 คําอธบิายรายวิชา 

หมายเลข  2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา 

หมายเลข  3 การวิพากษหลกัสตูร (คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน

ปรบัปรุงหลกัสูตรใหม (ระดับปรญิญาตรี) พ.ศ.2555) 

หมายเลข  4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลกัสูตร 

หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการ

เดนิเรอื กบั IMO Model Course 

หมายเลข 6 การฝกภาคปฏบิัติทางทะเล/การฝกอบรมหลักสตูรเสริม

ประสบการณวิชาชีพ 

หมายเลข 7 ประกาศศูนยฝกพาณิชยนาวี เรื่อง หลักเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา การขอรบัปริญญา และการใหปรญิญาตามหลักสูตร

ระดบัปรญิญาตร ี
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หมายเลข 1 

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

ทบทวนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัการแตงประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ และ
ประโยคคําถามดวยรปูแบบงาย ๆ ใหถูกตองตามหลกัไวยากรณ และตรงตามความตองการทีจ่ะสื่อสาร 
อธิบายรูปประโยค คําศัพท ฝกฟงและแตงประโยคเพือ่สื่อสารเกี่ยวกับตําแหนงงาน หนาทีง่านบนเรอื 
สถานที่ตาง ๆ บนเรือ และสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเรอื เพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ
การทํางานบนเรือ รวมทัง้ฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะในการเขียน พูด อาน และฟง ฝกฟงและสนทนา
เกี่ยวกับความสนใจในเรื่องตาง ๆ ความรูสึกชอบ ไมชอบ พรอมบอกเหตผุลไดอยางถูกตองสุภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

Revision of 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 
ทบทวนไวยากรณพื้นฐานและนําเสนอหลักไวยากรณขั้นที่สงูขึ้น เพื่อพฒันา

ภาษาอังกฤษทั้งสีท่ักษะในระดบัสงูขึ้น โดยเนนการฝกฟงขาว บทสนทนา และเนนการอานบทความที่
ยากขึ้น และฝกการเขียนระดับยอหนา รวมถึงคําศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับงานบนเรือ แตงประโยคที่
เกี่ยวกับการบรรยายลักษณะบุคคล การสอบถามสภาพภูมอิากาศ การแจงเหตุฉกุเฉินทีเ่กิดข้ึนบนเรือ 
การบรรยายการเดินทางทีผ่านมาและกําลังจะเกิดข้ึน รวมทั้งการเขียนขอความและการสงโทรสาร 
เปนตน  เพื่อใชเปนพื้นฐานในการสนทนาที่เกี่ยวกบังานบนเรือ 

Revision of 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 
ทบทวนและศึกษาไวยากรณในข้ันที่สูงขึ้น ฝกเขียนรายงานอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนระหวาง

การเดินทาง รวมทั้งการเขียนรายงานตาง ๆ ฝกฟงและพูดตามระบบเสียงภาษาอังกฤษ ทั้งถาม–ตอบ 
แบบ information และ Yes-No ตลอดจนฝกพูดแลกเปลีย่นความคิดเห็น บรรยายสิง่ของตาง ๆ ที่
อยูบนเรือ โดยรวมทุกทักษะเขาดวยกัน 

Revision of 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 รวมถึงการสื่อสารสําหรบัการ
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  

ศึกษาหลักการและฝกทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คือ การฟง การพูด การ
อาน การเขียน และการคิดวิเคราะหในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

Study and 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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LT1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 
 Leadership and Team working skills  

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการฝกบุคคลทีป่ฏิบัติงานในเรอื สามารถบริหารการทํางาน
ในเรือไดอยางมีประสทิธิภาพ เชน การวางแผน การปฏิบัตงิานรวมกัน การแจกจายงาน การวิเคราะห
ขอจํากัดทางดานทรัพยากรและเวลา การเรียงลําดับความสําคัญของงาน สามารถบรหิารงานไดตาม
ทรัพยากรทีม่ีอยูไดอยางมปีระสิทธิภาพ เชน การแจกจายงานตามลําดบัภายใตทรัพยากรที่มอียูอยาง
จํากัด การติดตอสื่อสารระหวางบกกับเรือ การตัดสินใจโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณของทมี ภาวะ
ผูนํา การตระหนักถึงสถานการณรอบ ๆ ตัว และสามารถทําการตัดสินใจไดอยางมปีระสทิธิภาพ โดย
การทําการประเมินความเสี่ยง การพิจารณาทางเลือก การปฏิบัติภายใตการตัดสินใจอยางถูกตอง การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพ 

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 
 
PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
 Psychology for Life  

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใชในชีวิตประจําวัน การนําองคความรูมา
ประยุกตใชเพื่อพฒันาทักษะทางจิตสังคม ความเขาใจตนเอง และผูอื่น เชน ความเขาใจในเรื่อง
พัฒนาการของมนุษย การเรียนรู การรบัรู การคิดการแกปญหา การจงูใจใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ การ
ปรับตัวทางดานอารมณ บุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพจิต การมีมนุษยสมัพันธที่ดีซึง่กันและ
กัน เพื่อใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

Study of 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  

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวัน การจัดสรรและการใชทรัพยากร 
การบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกจิและ
แนวทางการแกไขปญหา 

Study of 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  

ศึกษาแนวคิดในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางาน ตามแนวศาสนา ปรัชญาและ
จิตวิทยา โดยเนนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความขัดแยง และสงเสรมิการอยูรวมกบัผูอื่น
ไดอยางมีความสุข 

Study of 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  

ศึกษาความหมายของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความ
จําเปนของกฎหมายที่ใชบังคบัในสงัคม หลักเกณฑของกฎหมายในการทํานิติกรรมและสัญญา
ประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

Study of 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  

เกี่ยวกับลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต การหา
อนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย การประยุกตของอนุพันธ เชน สมการของเสนสมัผสั และเสนตั้งฉาก 
การหาคาสูงสุด–ต่ําสุด โจทยประยุกตคาสูงสุด–ต่ําสุด เทคนิคการหาอนพุันธ การประยุกตของ
อนุพันธ หลักเบื้องตนในการอินทิเกรต 

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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EN2121 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 2(1-2-3) 
 Maritime English I  
 บุรพวิชา:   EN1002  ภาษาอังกฤษ 2  

การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัตหินาที่ และสามารถเขาใจแผนที่ บรรณสารการเดินเรือ
ตาง ๆ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล และขาวสารตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรอื 
สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษกบัเรืออื่น สถานฝีง ศูนยควบคุมการจราจรทางน้ํา และการสือ่สาร
ภายในเรือกับลูกเรอืที่มหีลายเชื้อชาติ หลายภาษา รวมถึงสามารถใชและมีความเขาใจใน The IMO 
Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP) 

The English language to enable the officer to use charts and other 
nautical publications, to understand meteorological information and messages 
concerning ship’s safety and operation, to communicate with other ships, coast 
stations and VTS centers and to perform the officer’s duties also with a  multilingual 
crew, including the ability to use and understand the IMO Standard Marine 
Communication Phrases (IMO SMCP) 
 

EN2122 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 2(1-2-3) 
 Maritime English II  
 บุรพวิชา:   EN1002  ภาษาอังกฤษ 2  

การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัตหินาที่ และสามารถเขาใจแผนที่ บรรณสารการเดินเรือ
ตาง ๆ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล และขาวสารตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษกบัเรืออื่น สถานีฝง ศูนยควบคุมการจราจรทางน้ํา และการสื่อสาร
ภายในเรือกับลูกเรอืที่มหีลายเชื้อชาติ หลายภาษา รวมถึงสามารถใชและมีความเขาใจใน The IMO 
Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP) 

The English language to enable the officer to use charts and other 
nautical publications, to understand meteorological information and messages 
concerning ship’s safety and operation, to communicate with other ships, coast 
stations and VTS centers and to perform the officer’s duties also with a multilingual 
crew, including the ability to use and understand the IMO Standard Marine 
Communication Phrases (IMO SMCP) 
 
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 
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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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  - กลุมวิชาเอก 
 

CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 1 2(2-0-4) 
 Cargo Handling and Stowage I  

ผลกระทบของสินคาของสินคาชนิดตาง ๆ ตอเรือ การยกสินคาหนัก การทําใหเรือ
อยูในสภาพที่สามารถเดินทางไดอยางมีประสทิธิภาพ การปฏิบัติงานสินคา การจัดและการจัดเก็บ
สินคา รวมถึงการจัดและการจัดเก็บสินคาสินคาอันตรายตาง ๆ และผลกระทบตอความปลอดภัยของ
ชีวิตและตอตัวเรือ สามารถติดตอสื่อสารกบัสวนเกี่ยวของตาง ๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพระหวางการ
ปฏิบัติงานสินคา 

The effect of cargo, including heavy lifts, on the seaworthiness and 
stability of the ship. Knowledge of safe handling, stowage and securing of cargoes, 
including dangerous, hazardous and harmful cargoes, and their effect on the safety 
of life and of the ship and ability to establish and maintain effective communications 
during loading and unloading 
 

CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 2 2(2-0-4) 
 Cargo Handling and Stowage II  

การดูขอบกพรองและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัตงิานสินคา ที่
เกิดจากการกัดกรอน สภาพอากาศไมอํานวยหรือเลวราย สามารถบอกไดวาสวนใดของเรือทีจ่ะตอง
ทําการตรวจ กอนหรือหลงัในแตละชวงเวลาภายในชวงเวลาที่จํากัด สามารถประเมินไดวาสวนใดของ
เรืออาจจะมผีลกระทบตอความปลอดภัยของเรือ สามารถบอกไดถึงสาเหตุและทําการปองกันการกัด
กรอนในระวางสินคาและถังบลัลาสต มีความรูถึงขั้นตอนการตรวจสอบตัวเรือ สามารถอธิบายไดถึง
ความนาเชื่อถือของการตรวจขอบกพรองและความเสียหายตาง ๆ มีความเขาใจถงึจุดประสงคของ
การยกระดับการตรวจเรือ 

To explain where to look for damage and defects most commonly 
encountered due to loading and unloading operations, corrosion, severe weather 
conditions Ability to state which parts of the ship shall be inspected each time in 
order to cover all parts within a given period of time Identify those elements of the 
ship structure which are critical to the safety of the ship. State the causes of 
corrosion in cargo spaces and ballast tanks and how corrosion can identified and 
prevented. Knowledge of procedures on how the inspections shall be carried out 
and ability to explain how to ensure reliable detection of defects and damages 
Understanding of the purpose of the “enhanced survey programme” 
 

CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 3 2(2-0-4) 
 Cargo Handling and Stowage III  

กฎ ขอบังคับ ทั้งภายในและระหวางประเทศมาใชในการปฏิบัติงานสินคาเพือ่ใหเกิด
ความปลอดภัย ศึกษาถึงผลกระทบของทรมิและการทรงตัวเรือในการปฏิบัติงานสินคา สามารถใช
ไดอะแกรมของทรมิและการทรงตัวเรือ และคํานวณความเครียดของเครื่องมอื อุปกรณ รวมถึงระบบ
ฐานขอมูลและใหมีความรูในการโหลดสินคาและการจัดการ น้ําบัลลาสตเพือ่รักษาระดับความเครียด
ของโครงสรางตัวเรอื การจัดและการจัดเก็บสินคาบนเรือ โดยใชเครื่องมือตาง ๆ และการผูกมัดสินคา
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อยางปลอดภัย การปฏิบัตกิารบรรทุกและการขนถายสินคาใหเปนไปตามขอบังคับใหเกิดความ
ปลอดภัย ใหมีความรูเบื้องตนทั่วไปเกี่ยวกบัเรือบรรทุกสินคาเหลวในระวาง เรอืบรรทุกสินคาเทกอง
ในระวาง และการปฏิบัติงานสินคาของเรือบรรทุกสินคาเทกองในระวาง สามารถสรางขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานสินคาไดอยางปลอดภัย ตามที่กําหนดไวใน IMDG Code, IMSBC Code, MARPOL 
Annex III และ V รวมไปถึงขอบังคับและขอมลูอื่นที่เกี่ยวของ สามารถอธิบายหลกัการเบือ้งตนของ
การติดตอสือ่สารอยางมีประสทิธิภาพ และพฒันาความสัมพันธในการทํางานระหวางเจาหนาทีเ่รือกับ
ทาเรือ 

To apply relevant international regulations, codes and standards 
concerning the safe handling, stowage, securing and transport of cargoes Knowledge 
of the effect on trim and stability of cargoes and cargo operations Use of stability 
and trim diagrams and stress-calculating equipment, including automatic data-based 
(ADB) equipment, and knowledge of loading cargoes and ballasting in order to keep 
hull stress within acceptable limits Stowage and securing of cargoes on board ships, 
including cargo-handling gear and securing and lashing equipment Loading and 
unloading operations, with special regard to the transport of cargoes identified in the 
Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing General knowledge of tankers 
and tanker operations Knowledge of the operational and design limitations of bulk 
carriers Ability to use all available shipboard data related to loading, care and 
unloading of bulk cargoes Ability to establish procedures for safe cargo handling in 
accordance with the provisions of the relevant instruments such as IMDG Code, 
IMSBC Code, MARPOL 73/78 Annexes III and V and other relevant information Ability 
to explain the basic principles for establishing effective communications and 
improving working relationship between ship and terminal personnel 
 

CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 4 2(2-0-4) 
 Cargo Handling and Stowage IV  

ขอจํากัดของโครงสรางตัวเรือตามมาตรฐานของเรือบรรทุกสนิคาเทกอง และ
สามารถเขาใจในเรื่องของการบิดตัว (Bending moment) และแรงเชียร (Shear forces) สามารถ
อธิบายถึงหลักการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเปนอันตรายตอเรือ เชน การกัดกรอน การลาของ
โครงสราง และการปฏิบัตงิานสินคาที่ไมเหมาะสม ศึกษา IMDG Code และ IMSBC Code และหลัก
ในการบรรทุกสินคาอันตรายรวมถึงขอควรระวังระหวางการปฏิบัติงานสินคาและระหวางการเดินทา 

The limitations on strength of the vital constructional parts of a 
standard bulk carrier and ability to interpret given figures for bending moments and 
shear forces Ability to explain how to avoid the detrimental effects on bulk carriers 
of corrosion, fatigue and inadequate cargo handling International regulations, 
standards, codes and recommendations on the carriage of dangerous cargoes, 
including the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and the 
International Maritime Solid Bulk cargoes (IMSBC) Code Carriage of dangerous, 
hazardous and harmful cargoes; precautions during loading and unloading and care 
during the voyage 
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CO2101 สื่อสารทางเรือ 2(2-0-4) 
 Ship Communication  

ประมวลสัญญาณสากลทางวิทยุโทรศัพท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติตาง ๆ การใช
สัญญาณทางการมองเห็นและสัญญาณทางวิทยุ สัญญาณประสบภัยสัญญาณเรงดวน และสัญญาณ
ความปลอดภัย ระบบเรียกเขาแจงภัยทางทะเลทั่วโลกเบื้องตน 

The International Code of Signals and ability to transmit and receive, 
by Morse light, distress signal SOS as specified in Annex IV of the International 
Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended, and appendix 1 of 
the International Code of Signals, and visual signaling of single-letter signals as also 
specified in the International Code of signals 
 

CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรือ 2(2-0-4) 
 Collision Regulation  

กฎทั่วไป กฎในการถือทายและการเดินเรอื (กฎขอ4 – กฎขอ9) ศึกษาเกี่ยวกับโคม
ไฟ และทุนเครื่องหมาย (กฎขอ20 – กฎขอ31) และการฝกปฏิบัติ สญัญาณเสียงและสัญญาณแสง 
(กฎขอ32 – กฎขอ37) และการฝกปฏิบัต ิ

The content, application and intent of the International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea 1972, as amended 
 

EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 2(2-0-4) 
 Emergency and Respond Procedure I  

การวางแผนเพื่อปฏิบัติการฉกุเฉิน การปองกันและมาตรการ รวมถึงการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานการณฉุกเฉิน เชน เมื่อเรือเขาใกลกัน เรือติดต้ืน การเสี่ยงภัยตอการ
โดนกัน การเกิดไฟและการระเบิดบนเรือ เรือทีก่ําลงัประสบภัย การประเมินและการควบคุมความ
เสียหายเบือ้งตน การชวยเหลือเรือที่กําลังประสบภัย คนตกน้ํา เครื่องถือทายขัดของ และลากจูง การ
สละเรอืการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย 

Precautions for the protection and safety of passengers in emergency 
situations and initial action to be taken following a collision or grounding, initial 
damage assessment and control. Appreciation of the procedures to be followed for 
rescuing persons from the sea, assisting a ship in distress, responding to emergencies 
which arise in port 
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EM2102 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 2 2(2-0-4) 
 Emergency and Respond Procedure II  

ระเบียบปฏิบัติในการคนหาชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลตาม คูมือของ IAMSAR 
การปองกันเมื่อเรือเกยตื้น การปฏิบัติขณะและหลังเรือเกยตื้น การลอยตัวของเรือขณะเกยตื้นในขณะที่มี
ผูชวยเหลือและไมมี การปฏิบัติเมื่อเรือโดนกัน และหลังจากการโดนกัน ประสิทธิภาพของประตูผนึกน้ํา 
สวนตาง ๆ ของตัวเรือในแตละสถานการณ การประเมินและการควบคุมความเสียหาย หางเสียฉุกเฉิน 
การเตรียมการลากจูงและระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

To apply the procedures contained in the International Aeronautical 
and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual. Precautions when beaching a 
ship. Action to be taken if grounding is imminent, and after grounding Refloating a 
grounded ship with and without assistance Action to be taken if collision is imminent 
and following a collision or impairment of the watertight integrity of the hull by any 
cause and assessment of damage control, emergency steering, emergency towing 
arrangements and towing procedure 
 

EM2303 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 3 2 (2-0-4) 
 Emergency and Respond Procedure III  

การเตรียมการแผนเผชิญเหตสุําหรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน โครงสราง
ตัวเรือ รวมถึงการควบคุมความเสียหายของตัวเรือ วิธีการและเครื่องมือสําหรับการปองกัน ตรวจ
คนหา และการดบัไฟ รวมถึงหนาที่และการใชอุปกรณชวยชีวิตบนเรือ 

Preparation of contingency plans for response to emergencies and 
ship construction, including damage control. Methods and aids for fire prevention, 
detection and extinction Functions and use of life-saving appliances 
 

LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2(2-0-4) 
 IMO Convention and Maritime Law I  

กฎหมายพาณิชยนาวี ภาคมหาชนเกี่ยวกับเรอืเดินเรือทะเลระหวางประเทศ และ
การปฏิบัตงิานของเรือเดินทะเลดงักลาว ที่บัญญัติไวในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย กฎหมาย
ทะเล ความปลอดภัยของชีวิตในทะเล การปองกันมลพษิทางทะเลอันเกิดจากเรือ มาตรฐานคน
ประจําเรือเดินทะเลระหวางประเทศ และกฎหมายของประเทศ 

กฎหมายพาณิชยนาวี ภาคเอกชนเกี่ยวกับสญัญาการใชเรอืเพื่อประโยชนทางธุรกจิ 
การรบัขนของทางทะเล การเชาเรือ การกักเรือ การจํานองเรือและบรุิมสทิธิ์ทางทะเล ทั้งที่เปน
กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายของประเทศ 

Shipboard of the relevant IMO Conventions concerning safety and 
protection of the marine environment and basic knowledge of the marine 
commercial legislation either national and international law 
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LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2(2-0-4) 
 IMO Convention and Maritime laws II  

กฎหมายทางทะเลทัง้ภายในและระหวางประเทศ รวมถงึขอตกลงระหวางประเทศ
ตาง ๆ ตลอดจนอนุสญัญาทางทะเลระหวางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของ ประกาศนียบัตรและ
เอกสารทีจ่ําเปนตองมีประจําไวบนเรือ ความรับผิดชอบตามขอกําหนดภายใตอนุสัญญา Load Lines, 
SOLAS, MARPOL, International Health Regulations และความรับผิดชอบภายใตกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัความปลอดภัยของเรอื ผูโดยสาร ลูกเรอื และสินคา 
วิธีการและเครื่องมือทีจ่ะปองกันการเกิดมลภาวะทางทะเลสาเหตุจากเรือ กฎหมายภายในประเทศที่
เปนไปตามขอตกลงหรืออนสุัญญาระหวางประเทศ 

International maritime law embodied in international agreements and 
conventions Regard shall be paid especially to the subjects of certificates and other 
documents required to be carried on board ships by international conventions, how 
they may be obtained and their period of validity, responsibilities under the relevant 
requirements of the International Convention on Load Lines, 1966, as amended, 
responsibilities under the relevant requirements of the International Convention for 
the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, responsibilities under the International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, as amended, maritime 
declarations of health and the requirements of the International Health Regulations, 
responsibilities under international instruments affecting the safety of the ship, 
passengers, crew and cargo, methods and aids to prevent pollution of the marine 
environment by ships, national legislation for implementing international agreements 
and conventions 
 

LA2001 กฎหมายแรงงานทางทะเล 2(2-0-4) 
 Maritime Labour Convention  

กฎหมายแรงทางทะเลทัง้ภายในและระหวางประเทศ ใหมคีวามรูโดยละเอียดและรู
ถึงความสําคัญ โครงสราง รวมถงึผลกระทบของกฎหมายแรงทางทะเลระหวางประเทศ ที่จะสงผลตอ
ความเปนอยูและการทํางานของคนประจําเรือ ตัวเรอื และทาเรือของประเทศทีเ่ปนภาคีอนุสญัญา ให
มีความรูในเรื่องของขอกําหนดขั้นตํ่าของคนประจําเรือทีส่ามารถทํางานบนเรือได เงื่อนไขในการจาง 
สภาพหองพักอาศัย ความเปนอยู อาหาร และสุขอนามัย สุขภาพ การรกัษา สวัสดิการ การปกปอง
สถานภาพทางสงัคมบนเรอื การบงัคับโดยรัฐเจาของธง ความรับผิดชอบของรัฐเจาทา ความ
รับผิดชอบของผูสงแรงงานลงเรือ 

The Maritime Labour Convention and relevant national maritime 
labour law Knowledge of the Minimum requirements for seafarers to work on a ship, 
conditions of employment, accommodation, recreational facilities, food and catering, 
health protection, medical care, welfare, and social security protection, compliance 
and enforcement of the flag state and port state and Labour-supplying 
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MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3(3-0-6) 
 Meteorology and Oceanographic I  

ชั้นบรรยากาศ การแพรและการกระจายความรอนในบรรยากาศ น้ําในบรรยากาศ 
เมฆ ไฮโดรเมตริกออร หมอก หมอกแดดและฟาหลัว ลม มวล อากาศและแนวปะทะอากาศ ศึกษาถึง
ประวัติความเปนมาของวิชาสมทุรศาสตร มหาสมุทรและบรรยากาศ สมทุรศาสตรเคมี คุณสมบัติของ
น้ําทะเล ความเค็ม อุณหภูมิ ความดัน ความหนาแนน ความหนืด การนําไฟฟา ธรณีวิทยาทางทะเล 
การหมุนเวียนของกระแสน้ําในมหาสมทุร คลื่นใตนํ้า ทิศทางลม สาเหตุ รูปแบบลักษณะและชวงเวลา
การขึ้น-ลง ของน้ํา เสนเกณฑตาง ๆ ของน้ํา 

ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิในสวนตาง ๆ ของโลก ความกดอากาศและ
ลมผลกระทบของมวลอากาศทีม่ีตอมหาสมุทร ภูมิอากาศและกระแสน้ําในมหาสมุทร ศึกษาถึง
ลักษณะฝนประจําถิ่นทั่วโลก ภูมิอากาศเขตอบอุน ภูมิอากาศใกลเขตรอนและเขตรอน ภูมิอากาศ เขต
หนาว ลมฟาอากาศประจําถิ่น การพยากรณอากาศ ศึกษาการตรวจและการทํานายน้ําดวยมาตราน้ํา 
กระแสน้ําที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวงอาทิตย และที่เกิดจากปจจัยอื่น ๆ ลักษณะทั่วไป 
รูปแบบการไหล ความเร็ว พิสัยการเปลี่ยนแปลง แผนที่กระแสน้ํา กระแสน้ําในมหาสมุทร รูปแบบ
และสาเหตุของกระแสน้ํา ศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดคลื่นในมหาสมุทร คุณลักษณะตาง ๆ ของคลื่น 
ชวงระยะเวลาและความสงูของคลื่น กําลังงานของคลื่นและเสนทางของอนุภาคของน้ําที่เคลื่อนตัวไป
ตามคลื่น การตรวจคลื่นบนเรอื คลื่นตาง ๆ ที่เขาสูที่ตื้น คลืน่เนื่องจากแผนดินไหว และคลื่นที่เกิดจาก
พายุคลื่นที่ซัดเขาสูฝงผลกระทบของคลื่นทีม่ีตอเรือ 

Ability to use and interpret information obtained from shipborne 
meteorological instruments Knowledge of the characteristics of the various weather 
systems, reporting procedures and recording systems Ability to apply the 
meteorological information available 
 
MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3(3-0-6) 
 Meteorology and Oceanographic II  

ความรูเกี่ยวกับกระแสน้ําที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวงอาทิตย และที่เกิด
จากปจจัยอื่น ๆ การหมุนเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทร ความกดอากาศและลมผลกระทบของมวล
อากาศที่มีตอมหาสมุทร ภูมิอากาศและกระแสน้ําในมหาสมุทร น้ําแข็งในทะเล การกอตัว รูปแบบ  
ความหนา ความเค็ม ความหนาแนน เสนทางการเคลื่อนที่ของน้ําแข็ง 

ระบบลมและความกดอากาศเหนือมหาสมุทร พายุ คลื่น อุณหภูมิในสวนตาง ๆ ของ
โลก ลักษณะฝนประจําถิ่นทั่วโลก ภูมิอากาศเขตอบอุน ภูมิอากาศใกลเขตรอนและเขตรอน ภูมิอากาศ
เขตหนาว ลมฟาอากาศประจําถิ่น การรายงานสภาพอากาศสําหรบัเรือสินคา การจดบันทึกขอมูล และ
การรายงานสภาพอากาศ การพยากรณอากาศ และการนําเรือหลบหลีกพายุในซีกโลกเหนือ-ใต 

Ability to understand and interpret a synoptic chart and to forecast 
area weather, taking into account local weather conditions and information received 
by weather fax. Knowledge of the characteristics of various weather systems, 
including tropical revolving storms and avoidance of storm centres and the 
dangerous quadrants and knowledge of ocean tidal conditions Ability to calculate 
tidal conditions and use all appropriate nautical publications on tides and currents 
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MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล 2(2-0-4) 
 Prevention of Marine Pollution  

ขอควรระวังและขอควรปฏิบัติในการปองกันมลภาวะทางทะเล ศึกษาขั้นตอนการ
ปองกันและอปุกรณที่เกี่ยวของ ความสําคัญของมาตรการปองกันตอสิ่งแวดลอมทางทะเล 

The precautions to be taken to prevent pollution of the marine 
environment and anti-pollution procedures and all associated equipment 
Importance of proactive measures to protect the marine environment 
 

NA2101 เดินเรือชายฝง 3 (3-0-6) 
 Terrestrial and Coastal Navigation  

คุณลักษณะและคุณสมบัติ รปูทรงกรมของโลก การแกเขม็ แผนทีเ่ดินเรือ การใช
แผนที่เดินเรือ คําแนะนําในการใชแผนที่เดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ การหาเสนตําบลที่ และหา
ตําบลที่โดยใชทีห่มายชายฝง 

The shape of the earth and Ability to determine the ship’s position by 
use of landmarks, dead reckoning, taking into account winds, tides, currents and 
estimated speed. Thorough knowledge of and ability to use nautical charts, and 
publications 
 

NA2102 เดินเรือคํานวณ 3(3-0-6) 
 Navigation Calculation  

การใชแผนทีเ่ดินเรือ ทิศทางบนพื้นโลกและการปรบัแกเขม็ ระยะทางการแลนเรือ
แบบตาง ๆ กระแสน้ํา บรรณสารการเดินเรือและคําแนะนําตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาวางแผนการ
เดินทางอยางคราว ๆ ศึกษาเครื่องชวยในการเดินเรอืเชนกระโจมไฟ กระโจมวิทยุ ชองการเดินเรอื 
(Ship’s routeing) และแผนแบงแนวจราจร (Traffic Separation Scheme) 

Ability to calculate and measure of navigational information accurately 
Thorough knowledge of and ability to use nautical charts, and publications, such as 
sailing directions, tide tables, notices to mariners, radio navigational warnings and 
ships’ routeing information 
 

NA2103 การวางแผนการเดินเรือเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Basic Ship Passage Planning  

ขอมูลทั่วไป วิธีการวางแผนการเดินเรือ การเลือกเสนทางในการเดินเรือ เสนทางการ
เดินเรอื ชุดนําเรือ การวางแผนการเดินเรือชายฝง การวางแผนการเดินเรือในมหาสมุทร 

Ability to use of chart catalogues, charts, nautical publications and 
knowledge of the information obtained from nautical charts and publications is 
relevant, interpreted correctly and properly applied. All potential navigational 
hazards are accurately identified. Ability to select the suitable chart and scale for the 
area of navigation, and charts and publications are corrected in accordance with the 
latest information available 
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NA2104 การวางแผนการเดินเรือชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advance Ship Passage Planning  

การวางแผนการเดินเรือทุกสภาพทัศนะวิสัย สมุดปมูเรือ การวางแผนการเดินเรือและ
การเดินเรือในรูปแบบตาง ๆ เชน การเดินเรอืขามมหาสมทุร การวางแผนการเดินเรือในนานน้ําจํากัด
ในเวลากลางวัน ประกอบกับวิธีการเดินเรือชายฝง การวางแผนการเดินเรือในนานน้ําจํากัดในเวลา
กลางคืน การวางแผนการเดินเรือในนานน้ําจัดในกรณีทัศนะวิสัยจํากัด การใชเสนทางการเดินเรือ 
ระบบการรายงานของเรือ 

Voyage planning and navigation for all conditions by acceptable 
methods of plotting ocean tracks, taking into account, eg: restricted waters, 
meteorological conditions, ice, restricted visibility, traffic separation schemes, vessel 
traffic service (VTS), areas of extensive tidal effect Routeing in accordance with the 
general Provisions on Ship’s Routeing and the General principles for ship reporting 
System and with VTS procedures 
 

NA2105 เครื่องมือเดินเรือ 2(2-0-4) 
 Navigation Instruments  

หลักการเบื้องตนของเข็มทิศแมเหล็กและเข็มทิศไยโร ระบบถือทายอัตโนมัติ เครื่อง
หยั่งน้ํา เครื่องวัดความเร็วเรือ เครื่องแสดงอัตราการหันของทิศหัวเรือ (Rate of turn indicator) 
และเครือ่งแสดงมมุหางเสือ (Rudder Angle Indicator) 

The principles of magnetic and gyro-compasses and ability to 
determine errors of the magnetic and gyro-compasses, using celestial and terrestrial 
means, and to allow for such errors Knowledge of steering control systems, 
operational procedures and change-over from manual to automatic control and vice 
versa Adjustment of controls for optimum performance 
 

NA2106 เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส  2(2-0-4) 
 Electronic Navigation  

หลักการเบื้องตนของระบบวิทยุเดินเรือ การแผรังสีและการแพรกระจายคลื่น เวลาใน
การแพรคลื่น หลกัเบือ้งตนในการเดินเรือไฮเปอรโบลิค ระบบการเดินเรือลอแรนซี เครื่องวิทยุหาทิศ 
ระบบการเดินเรือดวยดาวเทียม (GPS, DGPS, GLONASS and GNSS) แผนที่เดินเรืออเิล็กทรอนิกส 
(ECDIS) ระบบเดินเรอืและสะพานเดินเรืออัตโนมัติ (Integrated Navigation & Bridge System) 
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมในการเดินเรือ ศึกษาถึงความผดิพลาดและความถูกตองของเครื่องมือการ
เดินเรอื 

Ability to determine the ship’s position by the use of electronic 
navigational aids and ability to operate the equipment and apply the information 
correctly 
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NA2107 เดินเรือดาราศาสตร 3(3-0-6) 
 Celestial Navigation  

ระบบสุริยจักรวาล มุมเวลา การเปลี่ยนแปลงประจําวันและโคออดิเนตระบบขอบฟา 
ใชเครื่องวัดความสูงวัตถุบนทองฟา (Sextant) การแกคาวัดสูง และการอานคาความสูงของวัตถุทองฟา 
การคํานวณการมองเห็นโดยการใชเครื่องมือ การหาชื่อวัตถุทองฟา แอมปลิจูต เวลาและเศษเวลา ปฏิทิน
เดินเรือ  

การหาแลตติจูตโดยสูงบนเมอรเิดียน และแลตติจูดโดยสูงใกล เมอริเดียนการตรวจดาว
เหนือ การหาที่เรือแนนอนโดยใชวัตถุทองฟา การหาเวลาดวงอาทิตยขึ้นและตก การหาและการเลือกใช
วัตถุทองฟาที่เหมาะสมที่สุดในชวงเวลาทไวไลท (Twilight) อัตราผิดเข็มทิศ ปฏิบัติการเดินเรือดารา
ศาสตรในทะเล 

Ability to use celestial bodies to determine the ship’s position 
correctly adjust sextant for adjustable errors, determine corrected reading of the 
sextant altitude of celestial bodies, accurate sight reduction computation, using a 
preferred method, calculate the time of meridian altitude of the sun, calculate 
latitude by Polaris or by meridian altitude of the sun, accurate plotting of position 
line(s) and position fixing, determine time of visible rising/setting sun by a preferred 
method, identify and select the most suitable celestial bodies in the twilight period, 
determine compass error by azimuth or by amplitude, using a preferred method, 
nautical astronomy as required to support the required competence in the above, 
training in celestial navigation may include the use of electronic nautical almanac 
and celestial navigation calculation software 
 

NA2108 การเดินเรือชั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advance Navigation  

การเดินดาราศาสตร การเดินเรือชายฝงรวมถึง การใชบรรณสารตาง ๆ ในการเดินเรือ 
และการหาตําบลทีเ่รือดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม ที่ถูกตองแมนยํา รวมถึง ความรูเกี่ยวเครื่องมือ
เดินเรอือิเล็คทรอนิคสสมัยใหม เชน Loran C , e-Loran, GPS, DGPS,GLONASS, Galileo, AIS, 
LRIT, INS, IBS,VDR, SVDR, BNWAS เปนตน 

Position determination in all conditions by celestial observations, by 
terrestrial observations, including the ability to use appropriate charts, notices to 
mariners and other publications to assess the accuracy of the resulting position fix, 
using modern electronic navigational aids, with specific knowledge of their operating 
principles, limitations, source of error, detection of misrepresentation of information 
and methods of correction to obtain accurate position fixing 
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NA2109 เข็มทิศเดินเรือ  2(2-0-4) 
 Ship Compass  

สวนประกอบและหนาที่การทํางานของเข็มทิศแมเหลก็ หลักพื้นฐานการทํางานของ
เข็มทิศและอัตราผิด หลักการทํางานพื้นฐานของเข็มทิศไยโร  อัตราผิดของเข็มทิศไยโรและการแกไข  
ระบบการทํางานและการควบคุมของ เข็มทิศไยโรหลัก ประเภทของเข็มทิศไยโรที่ใชในทะเล การ
ตรวจสอบและการดูแลรักษา 

Ability to determine and allow for errors of the magnetic and gyro-
compasses and Knowledge of the principles of magnetic and gyro-compasses An 
understanding of systems under the control of the master gyro and knowledge of 
the operation and care of the main types of gyro-compass 
 

SB2001 ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจสิติกส 3(3-0-6) 
 Ship Business and Logistics  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสง และการขนสงหมวดตาง ๆ ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยนาวี ศึกษาความหมาย ขอบเขต และบทบาทของธุรกิจพาณิชยนาวี 
ความสัมพันธของธุรกจิพาณิชยนาวีตอการขนสงทัง้ระบบ สินคาเทกองและสินคาทั่วไป การ
ดําเนินงานของธุรกิจเรือประจําเสนทาง ธุรกิจเชาเหมาลํา และธุรกจิทีเ่กี่ยวของ การขนสงโดยตูคอน
เทนเนอร การขนสงหลายรูปแบบ 

การคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่มาของหลักความตองการในการขนสงทางทะเล 
การชําระเงินและเอกสารที่เกี่ยวของศึกษาอุปสงค อุปทาน คาระวาง และวงจรตลาดธุรกิจพาณิชนาวี  
ศึกษาพื้นฐานตนทุน รายได และการเงินของธุรกิจพาณิชยนาวี รวมถึงการนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกจิ การบริหารทาเรือและวัดประสิทธิภาพทาเรือ ศึกษา Logistics and 
Supply chain Management 

A various modes of transportation and basic knowledge of ship 
business and the relationship between maritime transport and other modes of 
transportation Knowledge and understanding the fundamental of ship business such 
as liner ship, tramp, and others relevant Knowledge of transport in container and 
multimodal transport Knowledge of international trade and demand and supply 
Knowledge of port management Knowledge of logistics and supply chain 
management 
 
SC2301 การตอเรือ  3(3-0-6) 
 Ship Construction  

โครงสราง สวนประกอบตาง ๆ ของตัวเรือ และบทนิยามเกี่ยวกับการรียกชื่อสวน
ตาง ๆ ลักษณะและรูปแบบของเรือประเภทตาง ๆ ความเคนในตัวเรืออปุกรณสําคัญที่ติดตัง้บนเรือ 
ระบบหางเสือและใบจกัร เสนแนวน้ําและเครื่องหมายแสดงการบรรทุก 

วัสดุที่ใชในการตอเรือ, การเชื่อมตอแผนเหล็กตัวเรือ ผนังกัน้และประตูผนกึน้ํา การ
เกิดสนมิและการปองกัน การตรวจเรอืในอูแหง 
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General knowledge of the principal structural members of a ship and 

the proper names for the various parts 
 

SH2121 การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบ้ืองตน 2(1-2-3) 
 Basic Ship Handling and Ship Simulator  

ระบบขบัเคลื่อนและการถือทายเรือ ผลกระทบตอขนาดของเรือ อัตรากินน้าํลกึ ความ
แตกตางกินน้ําลกึ ความเร็ว ความลกึปลอดภัยใตกระดกูงเูรือ การทรงตังสมดลุเรือที่สมัพนัธกับ 
วงหนั ระยะทางหยุด ผลกระทบจากลมและกระแสน้ํา การนาํเรอืเกบ็คนตกน้าํในทะเล การจมตัว
เพิม่ขึ้นเมือ่เคลื่อนเดินและผลกระทบจากน้ําตืน้ ระเบยีบปฏบิัติทีป่ลอดภัยในการใช สมอ เชือก ลวด 
ทําการจอดเรอื การนําเรือในเขตรบัสงผูนํารอง การนําเรือในแมน้ํา บรเิวณปากแมน้ํารองสันดอน และ
บรเิวณที่มพีื้นน้ําจํากดั ปจจัยที่ตองคํานงึถึงอยางมากเกีย่วกบั ลม กระแสน้ํา การนําเรือเขา–ออกทา
เทยีบดวยตนเองและ หรอืใชเรอืทกัโบตชวยเหลือภายใตอิทธิพลของลมและกระแสน้าํ วิธีปฏิบัตใินการ
ใชสมอทําการจอดเรอื 

The effects of deadweight, draught, trim, speed and under-keel 
clearance on turning circles and stopping distances, the effects of wind and current 
on ship handling, manoeuvres and procedures for the rescue of person overboard, 
squat, shallow-water and similar effects proper procedures for anchoring and 
mooring 
 
SH2122 การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advance Ship Handling and Ship Simulator  

การนําเรือเขารบั-สงนํารอง  การนําเรอืในนานน้ําจํากัด  เทคนิคการใชอัตราการหัน
เรือคงที่  การนําเรือในเขตน้ําตื้น ปฏิกิริยาที่เกิดจากขอบฝง รองน้ํา เรือและเรือลากจูง  การเทียบและ
ออกจากเทียบ การใชระบบขับเคลื่อนชวยในการบังคับเรือ  การทอดสมอการนําเรือเขาอู   การนําเรือใน
สภาพอากาศไมดี  เรือกูภัยและยานชูชีพ  คุณลักษณะของเรือทีเ่กี่ยวของกับการบังคับเรือและระบบ
ขับเคลื่อน  ความเสียหายเนื่องจากคลื่นที่เกิดจากหัวและทายเรือตัวเอง  การเดินเรือในบริเวณหรือใกล
กับที่มีน้ําแข็ง  การนําเรือในแผนแบงแนวจราจรและระบบควบคุมการจราจร การฝกการบงัคับเรอืใหญ
ในสถานการณตาง ๆ ในหองฝกจําลองการเดินเรือ (Full Mission Bridge Ship Simulator) 

Manoeuvres when approaching pilot stations and embarking or 
disembarking pilots, with due regard to weather, tide, headreach and stopping 
distance Handling ship in rivers, estuaries and restricted water having regard to the 
effects of current, wind and restricted water on helm response Application of 
constant rate of turn techniques Manoeuvring in shallow water including the 
reduction in under-keel clearance caused by squat, rolling and pitching Interaction 
between passing ships and between own ship and nearby banks (canal effect). 
Berthing and Unberthing under various conditions of  wind, tide and current with and 
without tugs and ship and tug interaction Use of propulsion and manoeuvring 
systems including various types of rudder. Choice of anchorage; Anchoring with one 
or two anchors in limited anchorages and factors involved in determining the length 
of anchor cable to be used and procedures for anchoring in deep water and in 
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shallow water, dragging anchor; clearing fouled anchors Dry-docking, both with and 
without damage Management and Handling Ships in Heavy Weather, including 
assisting a ship or aircraft in distress; towing operations; means of keeping an 
unmanageable ship out of trough of the sea; lessening drift and use of oil. 
Precautions in manoeuvring to launch rescue boats and survival craft in bad weather. 
Methods of taking on board survivors from rescue boats and  
survival craft Ability to determine the manoeuvring and propulsion characteristics of 
common types of ships; with special reference to stopping distances and turning 
circles at various draughts and speeds and the importance of navigating at reduced 
speed to avoid damage caused by own ship’s bow and stern waves Practical 
measures to be taken when navigating in or near ice or in conditions of ice 
accumulation on board. The use of, and manoeuvring in and near, traffic separation 
schemes (TSS) and in vessel traffic service (VTS) areas 
 
SL2301 การทรงตัวของเรือ 1 3(3-0-6) 
 Ship Stability I  

ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงน้ําหนังของตัวเรอืกับอัตรากินน้ําลกึ 
ผลกระทบของความหนาแนนของน้ําตอการเปลี่ยนแปลงอัตรากินน้ําลกึ แรงลอยตัว มุมเอียงของเรอื
เริ่มตนและการเอียงจากแรงภายใน การเปลี่ยนตําแหนงของจุดศูนยถวงเรือ การทรงตัวสถิตและเสน
โคงการทรงตัวสถิตของเรือ ผลกระทบอันเกินจากผิวนํ้าอสิระในถังตาง ๆ (Free surface) การ
เปลี่ยนแปลงทริมเรือ การปฏิบัติตอสถานการณที่เรือสญูเสียการลอยตัวไปบางสวน 

Working knowledge and application of stability, trim and stress tables, 
diagrams and stress-calculating equipment Understanding of fundamental actions to 
be taken in the event of partial loss of intact buoyancy and understanding of the 
fundamentals of watertight integrity 
 
SL2302 การทรงตัวของเรือ 2  3(3-0-6) 
 Ship Stability II  

หลักการพื้นฐานของโครงสรางตัวเรือ และทฤษฎี รวมถึงปจจัยที่กระทบกับทรมิและ
การทรงตัวของเรือ และมาตรการตาง ๆ ที่จําเปนตอการรักษาทริมและการทรงตัวของเรือ ใหมีความรู
ในเรื่องของผลกระทบตอทริมและการทรงตัวของเรือในกรณทีี่เกิดความเสียหายตอตัวเรือ และผล
สืบเนื่องจากน้ําทวมสวนตาง ๆ ของเรือ และสิง่ที่ตองปฏิบัติเพื่อปองกันผลกระทบ ใหมีความรูใน
มาตรการของ IMO ที่เกี่ยวกบัการทรงตัวของเรือ 

Principles of ship construction and the theories and factors affecting 
trim and stability and measures necessary to preserve trim and stability 
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SL2303 การทรงตัวของเรือ 3 3 (3-0-6) 
 Ship Stability III  

ใหมีความรูในเรื่องของผลกระทบตอทริมและการทรงตัวของเรือในกรณีทีเ่กิดความ
เสียหายตอตัวเรอื และผลสบืเนื่องจากน้ําทวมสวนตาง ๆ ของเรือ และสิง่ที่ตองปฏิบัตเิพื่อปองกัน
ผลกระทบ ใหมีความรูในมาตรการของ IMO ที่เกี่ยวกับการทรงตัวของเรอื 

The effect on trim and stability of a ship in the event of damage to 
and consequent flooding of a compartment and countermeasures to be taken and 
knowledge of IMO recommendation concerning ship stability 
 

SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ 3(3-0-6) 
 Ship Power Plant  

เครื่องจักรใหญ  เครื่องยนตดีเซล  ระบบเครือ่งกงัหันไอนํ้า  ใบจักรและเพลา  การ
ควบคุมบนสะพานเดินเรือ  เครื่องจักรชวย  ระบบการกลัน่และน้ําจืด  ระบบปมและทอทางภายใน
เรือ  เครื่องถือทาย  เครื่องไฟฟา  การจายกระแสไฟฟา  เครื่องทําความเย็น เครื่องปรบัอากาศ  พัด
ลมระบายอากาศ  และอุปกรณอื่น ๆ  ในหองเครื่อง  เครือ่งมือในการจัดการสินคา  และเครื่องจักร
บนดาดฟาเรอื  ศัพทเทคนิคฝายชางกล  และอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิ 

Operating principles of marine power plants and ships’ auxiliary 
machinery General knowledge of marine engineering terms Arrangements necessary for 
appropriate and effective engineering watches to be maintained for the purpose of 
safety under normal circumstances and ums operations Arrangements necessary to 
ensure a safe engineering watch is maintained when carrying dangerous cargo 
 

SS2101 ทักษะทางเรือ 1 2(1-2-3) 
 Seaman Ship I  

การถือทายเรอื คําสัง่ถือทายเปนภาษาองักฤษ ตามมาตรฐานสากลไดอยางมี
ประสทิธิภาพ การปฏบิัติหนาที่ในการปฏิบัตหินาทีย่ามระวังเหตุ โดยใช สายตา และหูฟง ได เปนอยาง
ดี  มีทักษะความรูและความสามารถในการปฏิบัตหินาทีเ่ขายามเพื่อความปลอดภัยไดเปนอยางด ี มี
ความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติฉุกเฉินบนเรือ รวมถึงการใชอุปกรณความภัยบนเรอืได
เปนอยางด ี

Steer the ship and also comply with helm orders in the English 
language and keep a proper look-out by sight and hearing Responsibilities of a look-
out, including reporting the approximate bearing of a sound signal, light or other 
object in degrees or points and contribute to monitoring and controlling a safe 
watch. Operate emergence equipment and apply emergency procedures 
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SS2102 ทักษะทางเรือ 2 2(1-2-3) 
 Seaman Ship II  

การสือ่สารและการปฏิบัติงานรวมกับนายยามเรอืเดิน ระเบียบปฏิบัติในการรบัสง
หนาที่ยามเรือเดิน ขอมูลทีจ่ําเปนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเขายาม ความรูเกี่ยวกับการจัดการใน
การเทียบเรือและ งานสมอ ประโยชนของเชือกเทียบเรือ เชือกเรือลากจูง อปุกรณที่จําเปนตาง ๆ ใน
การเทียบเรือ วิธีการและคําสั่งในการผกูเชือกเรอื ลวด เชือกลากจงู การปฏิบัติและคําสั่งตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานสมอ และการผูกทุน การจัดการและจัดเก็บสินคา และสโตร รวมถึงสินคาอันตราย ตาง ๆ 
และความรูพื้นฐานในการปองกัน ขอควรระวัง การสังเกต ประเภทของสินคา ตามสญัลกัษณที่ติดตาม 
IMDG Code 

Contribute to a safe navigational watch. Contribute to berthing, 
anchoring and other mooring operations Contribute to the handling of cargo and 
stores 
 
SS2103 ทักษะทางเรือ 3 2(1-2-3) 
 Seaman Ship III  

ความรูเกี่ยวกับอุปกรณยกขนสินคาตาง ๆ บนดาดฟาเรือ หนาที่ทํางานของวาลว
และปม ตะขอเกี่ยวยกสินคาและอปุกรณที่เกี่ยวของอื่น หนาที่ของกวานนอนและกวานต้ัง ฝาระวาง
สินคา ประตูผนึกน้ํา โครงสรางของลวด เชือก เคเบิลและโซ รวมถึงสัญลักษณ และการดูแลรกัษา  
ที่เหมาะสมในการจัดเก็บ การใชสัญญาณพื้นฐานในการควบคุม การใชเครือ่งมอื กวาน และการยก
ขนสินคา การใชงานอุปกรณสมอ และผกูยึดขณะออกสูทะเลและสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ การชัก
หยอนบันไดปนจั่น การชักหยอนบันไดนํารอง อุปกรณปองกันหนู และบันไดลงขางเรือ  การใชงาน
อุปกรณยกขนสินคาบนดาดฟาเรือ เชน การเตรียมระวาง ฝาระวาง ระบบทอทางของน้ําถวงเรือ การ
ใชเครน กวาน ความรูเกี่ยวกับการปองกันความปลอดภัยสวนบุคคลระหวางปฏิบัติงาน การปองกัน
มลภาวะทางทะเล การใชอปุกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการปองกันมลภาวะ การใชงานเรือชวยชีวิต
และเรือกูภัย การชักหยอน การเตรียมการ เทคนิคในการดาํรงชีพในทะเล การบํารงุรักษาตัวเรือ การ
ใชสี สารหลอลื่น และการทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ การดูแลรกัษาประจํา การซอมบํารงุ 

Contribute to the safe operation of deck equipment and machinery, 
function and uses of valves and pumps, hoists, cranes, booms, and related 
equipment, uses of winches, windlasses, capstans and related equipment, hatches, 
watertight doors, ports, and related equipment, fibre and wire ropes, cables and 
chains, including their construction, use, markings, maintenance and proper stowage 
Knowledge of the following procedures and ability to rig and unrig bosun’s chairs 
and staging, rig and unrig pilot ladders, hoists, rat-guards and gangways, use marlin 
spike seamanship skills, including the proper use of knots, splices and stoppers 
Knowledge and Ability to use and handling of deck and cargo-handling gear and 
equipment Knowledge of hoisting and dipping flags and the main single-flag signals 
(A, B, G, H, O, P, Q). Apply occupational health and safety precautions Apply 
precautions and contribute to the prevention of pollution of the marine 
environment Contribute to shipboard maintenance and repair 
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WK2101 การเขายาม 1 2(2-0-4) 
 Watch Keeping I  

วิเคราะห ประเมินสถานการณ การเสี่ยงภัย และการนําเรือเพือ่การหลีกเลี่ยงการ
โดนกัน จากกรณีศึกษา ศึกษาหลักการเขายามเรือเดินและการปฏิบัตหินาที่นายยามเรอืเดิน รวมถึง
การใชขอมูลจากเครื่องชวยการเดินเรือตาง ๆ เพือ่ความปลอดภัยในการเดินเรือ ศึกษาเสนทาง
ใหบรกิารทางทะเล ศึกษาหลกัการระบบการรายงานทางเรอืและการขั้นตอนการรายงานตอศูนย
ควบคุมการจราจรทางน้ํา 

Ability to analyze and review case studies of marine accident and 
casualty Thorough knowledge of the principles to be observed in keeping a 
navigational watch and the use of routeing in accordance with the General Provisions 
on Ship’s Routeing, the use of information from navigational equipment for 
maintaining a safe navigational watch, the use of reporting in accordance with the 
General Principles for Ship Reporting Systems and with VTS procedures 
 

WK2102 การเขายาม 2  2(2-0-4) 
 Watch Keeping II  

กฎการเดินเรือสากล COLREG 72 as amended และ พ.ร.บ. ปองกันเรือโดนกัน พ.ศ.
2522 และที่แกไขเพิ่มเติม ศึกษาหนาที่ความรับผิดชอบของนายเรือในการเขายาม การจัดหนาที่ยาม 
การเขียนคําสั่งยืนนายเรือ คําสั่งพิเศษเวลากลางคืน การเรยีกนายเรือ การเขายามตามขอแนะนําใน 
STCW Code Section A-VIII/2 เชน การจัดยามตามความรูและความสามารถ ประกาศนียบัตร การ
วางแผนการเดินทาง การเขายามในทะเล เชน การเขายามเรือเดิน การเตรียมการเขายาม การรับสง
หนาที่ยาม การปฏิบัติระหวางเขายาม การเขายามภายใตสถานการณที่แตกตางกันและพื้นที่ตางกัน เชน 
ทัศนวิสัยปกติ ทัศนวิสัยจํากัด เวลากลางคืน ชายฝง จราจรหนาแนน การเขายามรวมกับเจาหนาที่นํา
รอง เขายามทอดสมอ การเขายามฝายชางกล การเขายามวิทยุ การเขายามในเมืองทา การเขายามขณะ
มีสินคาอันตราย 

Content, application and intent of the International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended and thorough knowledge of the 
content, application and intent of the Principles to be observed in keeping a watch 
at sea and in port in various condition, an officer of a navigational watch and pilot 
relationship, keeping a watch in dangerous, hazardous, and harmful cargoes 
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CT2011 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) 
 Cargo Ship Training I  

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เพื่อเสริมทักษะและประสบการณดาน
วิชาชีพ โดยใชเวลาฝกภาคปฏิบัติในรายวิชา CT2011, CT2012, CT2013 และ CT2014 รวมกัน 
ไมนอยกวา 12 เดือน หรือตามที่กรมเจาทากําหนดตามอนุสัญญา STCW และนําความรู 
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณที่ไดรบั มารวบรวมจัดทํารายงานเปนรปูเลมสง พรอมสอบ
ขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณตามทีก่ําหนด 

On-board training to increase skills and experiences in Maritime field 
which includes CT 2011 course, CT 2012 course, CT 2013 course and CT 2014 course 
of not less than 12 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 
 
CT2012 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) 
 Cargo Ship Training II  

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เพื่อเสริมทักษะและประสบการณดาน
วิชาชีพ โดยใชเวลาฝกภาคปฏิบัติในรายวิชา CT2011, CT2012, CT2013 และ CT2014 รวมกัน 
ไมนอยกวา 12 เดือน หรือตามที่กรมเจาทากําหนดตามอนุสัญญา STCW และนําความรู 
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณที่ไดรบั มารวบรวมจัดทํารายงานเปนรปูเลมสง พรอมสอบ
ขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณตามทีก่ําหนด 

On-board training to increase skills and experiences in Maritime field 
which includes CT 2011 course, CT 2012 course, CT 2013 course and CT 2014 course 
of not less than 12 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 
 
CT2013 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 3 3(0-30-0) 
 Cargo Ship Training III  

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เพื่อเสริมทักษะและประสบการณดาน
วิชาชีพ โดยใชเวลาฝกภาคปฏิบัติในรายวิชา CT2011, CT2012, CT2013 และ CT2014 รวมกัน 
ไมนอยกวา 12 เดือน หรือตามที่กรมเจาทากําหนดตามอนุสัญญา STCW และนําความรู 
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณที่ไดรบั มารวบรวมจัดทํารายงานเปนรปูเลมสง พรอมสอบ
ขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณตามทีก่ําหนด 

On-board training to increase skills and experiences in Maritime field 
which includes CT 2011 course, CT 2012 course, CT 2013 course and CT 2014 course 
of not less than 12 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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CT2014 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 4 3(0-30-0) 
 Cargo Ship Training IV  

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล เพื่อเสริมทักษะและประสบการณดาน
วิชาชีพ โดยใชเวลาฝกภาคปฏิบัติในรายวิชา CT2011, CT2012, CT2013 และ CT2014 รวมกัน 
ไมนอยกวา 12 เดือน หรือตามที่กรมเจาทากําหนดตามอนุสัญญา STCW และนําความรู 
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณที่ไดรบั มารวบรวมจัดทํารายงานเปนรปูเลมสง พรอมสอบ
ขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณตามทีก่ําหนด 

On-board training to increase skills and experiences in Maritime field 
which includes CT 2011 course, CT 2012 course, CT 2013 course and CT 2014 course 
of not less than 12 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 
 

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, 
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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 

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 
 
LM1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2(2-0-4) 
 Leadership and Team working skills  

การบริหารและการฝกบุคคลทีป่ฏิบัติงานในเรือ สามารถบริหารการทํางานในเรือได
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผน การปฏิบัติงานรวมกนั การแจกจายงาน การวิเคราะหขอจํากัด
ทางดานทรัพยากรและเวลา การเรียงลําดับความสําคัญของงาน สามารถบริหารงานไดตามทรัพยากรที่มี
อยูไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การแจกจายงานตามลําดับภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การ
ติดตอสื่อสารระหวางบกกับเรือ การตัดสินใจโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณของทีม ภาวะผูนํา การ
ตระหนักถึงสถานการณรอบ ๆ ตัว และสามารถทําการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทําการ
ประเมินความเสี่ยง การพิจารณาทางเลือก การปฏิบัติภายใตการตัดสินใจอยางถูกตอง การประเมิน
ผลสมัฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 
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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  

ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดดุลยภาพในการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ 

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 
 



 หมายเลข 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

  - กลุมวิชาภาษา                
 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1                

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2                

EN1003 ภาษาอังกฤษ 3                

EN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                

  - กลุมวิชามนุษยศาสตร                 

LT1301 ภาวะผูนําและทกัษะในการทํางานเปนทีม                

IS1001 สารนิเทศและการศึกษาคนควา                

PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   
            

 

  - กลุมวิชาสังคมศาสตร                 

EC1001 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                

EL1001 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน                

GL1001 กฎหมายทั่วไป                

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                 

CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ                



 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

  - กลุมวิชาพลศึกษา                 

PE1011 วายนํ้า 1                

PE1012 วายนํ้า 2                

 
 



 

 
ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(2)  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม ในระดับชาติและนานาชาต ิ
 
2.  ความรู 
(1)  เขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตใช 
(2)  เขาใจ สามารถวิเคราะหหลกัการของศาสตรในสาขาตางๆ และนํามาใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธภิาพ 
(3)  สามารถเขาใจเกี่ยวกบัความกาวหนาของความรู และงานวิจัยในปจจุบันทีเ่กี่ยวของกับปญหาของสงัคมยุคปจจบุัน 
 
3.  ทักษะทางปญญา 
(1)  มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจรงิได 
(2)  สามารถแกปญหาไดโดยนําหลกัการตางๆ มาอางอิงไดอยางเหมาะสม 
(3)  มีความใฝหาความรู 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ 
(1)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเขากบัสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
(2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3)  มีภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ด ี

 
5.  ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําเสนอ 
(3) มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติในการวเิคราะหและนาํเสนอ



 

 

 
หมายเลข 2 หมวดวิชาเฉพาะ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 

 
1.  

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

2.  
ความรู 

3.  
ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  
ทักษะ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการ
วิเคราะห 

การสื่อสาร
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทัก

ษะพิ 
สัย 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 
  - กลุมวิชาเฉพาะดาน                 

CH1001 เคมีทั่วไป                 

CH1011 ปฏิบัติการเคม ี                 

CL1001 แคลคูลสั 1                 

CL1002 แคลคูลสั 2                 

CL1003 แคลคูลสั 3                 

EN2121 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1                 

EN2122 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2                 

ES1001 สถิติเบื้องตน                 

PH1001 ฟสกิส 1                 

PH1002 ฟสกิส 2                 

PH1011 ปฏิบัติการฟสิกส                 

  - กลุมวิชาเอก                  



 

 

1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2.  
ความรู 

3.  
ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  
ทักษะ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการ
วิเคราะห 

การสื่อสาร
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทัก

ษะพิ 
สัย 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 
CA2201 การจัดและการจัดเกบ็สินคาทางเรือ 1                 

CA2202 การจัดและการจัดเกบ็สินคาทางเรือ 2                 

CA2203 การจัดและการจัดเกบ็สินคาทางเรือ 3                 

CA2204 การจัดและการจัดเกบ็สินคาทางเรือ 4                 

CO2101 สื่อสารทางเรือ                 

CR2101 กฎระเบียบขอบงัคับการเดินเรือ                 

EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1                 

EM2102 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 2                 

EM2303 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 3                 

LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1                 

LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2                 

LA2001 กฎหมายแรงงานทางทะเล                 

MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมทุรศาสตร 1                 

MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมทุรศาสตร 2                 

MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล                 

NA2101 เดินเรือชายฝง                 

NA2102 เดินเรือคํานวณ                 

NA2103 การวางแผนการเดินเรอืเบื้องตน                  



 

 

1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2.  
ความรู 

3.  
ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  
ทักษะ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการ
วิเคราะห 

การสื่อสาร
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทัก

ษะพิ 
สัย 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 
NA2104 การวางแผนการเดินเรอืชั้นสูง                  

NA2105 เครื่องมือเดินเรอื                 

NA2106 เครื่องมือเดินเรอือิเล็กทรอนกิส                 

NA2107 เดินเรือดาราศาสตร                 

NA2108 การเดินเรือชั้นสูง                 

NA2109 เข็มทิศเดินเรือ                 

SB2001 ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสตกิส                 

SC2301 การตอเรอื                 

SH2121 การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ
เบื้องตน 

                

SH2122 การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือ
ชั้นสูง 

                

SL2301 การทรงตัวของเรือ 1                 

SL2302 การทรงตัวของเรือ 2                  

SL2303 การทรงตัวของเรือ 3                 

SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรอื          
 
 

 
 

    
 

SS2101 ทักษะทางเรอื 1                 

SS2102 ทักษะทางเรอื 2                 



 

 

1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2.  
ความรู 

3.  
ทักษะ 

ทางปญญา 

4.  
ทักษะ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการ
วิเคราะห 

การสื่อสาร
และ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทัก

ษะพิ 
สัย 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 
SS2103 ทักษะทางเรอื 3                 

 



 

 

ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํคัญ องคความรูพื้นฐานทีเ่กี่ยวของกบัสาขาวิชาที่ศึกษาอยางเปนระบบ และเขาใจถึงความกาวหนา

องคความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสจุริต ทั้งตอตนเองและสงัคม 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจบรบิททางสงัคมของวิชาชีพ 
 

2.  ความรู 
(1) มีความรูความเขาใจหลกัการของสาขาวิชา ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัต ิ
(2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
(3) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการวิเคราะหและประยุกตแกไขปญหาดวยวิธีการและเครือ่งมอืที่เหมาะสมในงานจริงได 
 

3.  ทักษะทางปญญา 
(1) มีความสามารถ จินตนาการ และความยืดหยุนในการบูรณาการองคความรูที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหปญหาและสถานการณ และสามารถนําความรูไปประยุกต

แกไขปญหาในสถานการณจริงไดอยางเหมาะสม มีประสิทธภิาพ 
(2) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกบักลุมคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
(2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกบัทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
(3) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรบัผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตวัและทํางานรวมกับผูอื่นทัง้ในฐานะผูนํา

และผูตามไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 
(4) สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี



 

 

5.  ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใชภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการอธิบายหลักการและวิเคราะหสถานการณ ตลอดจนการสื่อสารความหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีท่ันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

 
6.  ทักษะพิสัย 

(1) มีทักษะการเดินเรือ 
 



 
 

คําสั่งศูนยฝกพาณิชยนาวี 
ที่   78/2554 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรบัปรุงหลกัสูตรใหม (ระดับปรญิญาตรี) พ.ศ. ๒๕๕5 
----------------------------- 

  ดวยศูนยฝกพาณิชยนาวีมีหนาที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจําเรือทุกระดบัชั้นให
เพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนกจิการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา 
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจําเรือทุกระดับชั้นใหไดมาตรฐานสากล ปจจุบันหลักสูตรนักเรียนเดินเรือ
พาณิชยระดับปริญญาตรีทีเ่ปดทําการสอนในศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรอื ไดใชมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว เห็นสมควรทําการพฒันาและปรบัปรุงเนือ้หาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบและทิศทางของ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการจัดการศกึษาและการฝกอบรมทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  ในการนี ้
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรบัปรุงหลกัสูตรใหม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. ๒๕๕5 ดังตอไปนี ้

1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ หลักสตูรปรบัปรุงใหม พ.ศ. ๒๕๕5 

คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 
1. นางจิราภรณ  จันทรศริ ิ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวยุวัน  กมลเวชช กรรมการ 
3. นาวาโทวิรัตน  ถาวรวงษ กรรมการ 
4. นาวาตรียุทธนา  สังขปรีชา กรรมการ 
5. นางภาวนา  พงศปริตร กรรมการ 
6. นางสาวรสชรินทร ฉายแกว  กรรมการ 
7. วาที่รอยตรมีณวัสน พันธเพียร กรรมการและเลขานุการ 
8. นายทรงคุณ  สาสนะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
9. เรือเอกธีรพงษ  โพธิรังษ ี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
1. วาที่รอยตรมีณวัสน พันธเพียร 
2. เรือเอกธีรพงษ  โพธิรังษ ี
3. นางสาวสาริณี  ทองใบ 
4. นายสุรัฐ  ศิริไสยาสน 
5. นายผสันต  ธัมปราชญ 

คณะกรรมการวิพากษหลกัสูตร 
1. นายสุรัฐ  ศิริไสยาสน 
2. นายผสันต  ธัมปราชญ 
3. นายกร   ลาวัง 
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อาจารยประจําหลักสูตร 
1. วาที่รอยตรมีณวัสน พันธเพียร 
2. นายบุญสิษฐกรณ สิริภาคยโสภณ 
3. เรือเอกธีรพงษ  โพธิรังษ ี
4. นางสาวสาริณี  ทองใบ 
5. นางสาวพัชรกันย สุชามาลาวงษ 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรบัปรุงใหม 
พ.ศ. ๒๕๕5 

คณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 
1. นางจิราภรณ  จันทรศริ ิ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวยุวัน  กมลเวชช กรรมการ 
3. นาวาโทวิรัตน  ถาวรวงษ กรรมการ 
4. นาวาตรียุทธนา  สังขปรีชา กรรมการ 
5. นางภาวนา  พงศปริตร กรรมการ 
6. นางสาวรสชรินทร ฉายแกว  กรรมการ 
7. พันตํารวจโทอนุชาต ทองอาภรณ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวเมธิน ี  โมออน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
9. นายวรวุฒิ  วรวัฒนกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
1. นายบดินทร  ศรีมณี 
2. วาที่รอยตรสีุทิน  โคตรทอง 
3. นายวิชิต  พึ่งสงัวาลย 
4. นายนพดล  แกวสุวรรณ 
5. นายคมสัน  มธุรชาติวนิช 

คณะกรรมการวิพากษหลกัสูตร 
1. นายนพดล  แกวสุวรรณ 
2. นายคมสัน  มธุรชาติวนิช 
3. นายสุรศักดิ ์  นาคาลักษณ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
1. นายบดินทร  ศรีมณี 
2. วาที่รอยตรสีุทิน  โคตรทอง 
3. นายวิชิต  พึ่งสงัวาลย 
4. วาที่รอยตรีกิตติภูม ิ สมัยกลาง 
5. นางสาวรสชรินทร ฉายแกว 
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ชื่อหลักสูตร "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต" "สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ" ชื่อหลักสูตร "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต" "สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ"
จํานวนหนวยกิตหนวยกิตรวมไมนอยกวา 170 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตหนวยกิตรวมไมนอยกวา 164 หนวยกิต   [ ลดลง ]
โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต   [ ลดลง ]
หมวดวิชาเฉพาะ   120 หนวยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ   128 หนวยกิต   [ ปรับเพิ่ม ]

กลุมวิชาเฉพาะดาน       27 หนวยกิต กลุมวิชาเฉพาะดาน       27 หนวยกิต   [ คงเดิม ]
กลุมวิชาเอก 93 หนวยกิต กลุมวิชาเอก 101 หนวยกิต   [ ปรับเพิ่ม ]

หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หนวยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หนวยกิต   [ คงเดิม ]
หมวดวิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ 12 หนวยกิต หมวดวิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ - หนวยกิต   [ ยกเลิก ]

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ หมายเหตุ

 กลุมวิชาภาษา 12 กลุมวิชาภาษา 13
EN101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0) EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
EN102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0) EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
EN103 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0) EN1003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)
EN124 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0) -ยกเลิก- EN1024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2-0-4) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ยายหมวด

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6
IS101 สารนิเทศและการศึกษาคนควา 2 (2-0) IS1001 สารนิเทศและการศึกษาคนควา 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

MN101 มนุษยกับความงาม 2 (2-0) -ยกเลิก- LT1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม 2 (2-0-4) เปดใหม

PY101 จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ 2 (2-0) PL1001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6
EC201 เศรษฐศาสตร 2 (2-0) EC1001 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

EH101 จริยศาสตร 2 (2-0) -ยกเลิก- EL1001 จริยธรรมในชีวิตประจําวัน 2 (2-0-4) เปดใหม

MM101 การบริหารการพาณิชยนาวี 2 (2-0) -ยกเลิก- GL1001 กฎหมายทั่วไป 2 (2-0-4) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ยายหมวด

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวม และโครงสรางหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545



หมายเหตุ หมายเหตุ

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3
CH101 เคมี 3 (3-0) ยายไปหมวดวิชาเฉพาะดาน CI1001 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ยาย

หมวด

CH111 ปฏิบัติการเคมี 1 (0-3) ยายไปหมวดวิชาเฉพาะดาน

CL101 แคลคูลัส 1 3 (3-0) ยายไปหมวดวิชาเฉพาะดาน

กลุมวิชาพลศึกษา  2 กลุมวิชาพลศึกษา  2
PE111 พลศึกษา 1 1 (0-2) PE1011 วายน้ํา 1 1 (0-2-1) เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

PE112 พลศึกษา 2 1 (0-2) PE1011 วายน้ํา 1 1 (0-2-1) เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

หมวดวิชาเฉพาะ
หมายเหตุ หมายเหตุ

กลุมวิชาเฉพาะดาน 27 กลุมวิชาเฉพาะดาน 27
CL102 แคลคูลัส 2 3 (3-0) CH1001 เคมีทั่วไป 3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนรหัส/ยายหมวด

CL103 แคลคูลัส 3 3 (3-0) CH1011 ปฏิบัติการเคมี 1 (0-3-1) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส/ยายหมวด

CS101 คอมพิวเตอรและการประมวลผลสารสนเทศ 3 (3-0) ยายไปหมวดวิชาทั่วไป CL1001 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

EN125 ภาษาอังกฤษ 5 2 (1-2) -ยกเลิก- CL1002 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

EN201 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 3 (3-0) CL1003 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

EN202 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 3 (3-0) EN2121 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 2 (1-2-3) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส/ปรับหนวยกิต

ES101 สถิติเบื้องตน 3 (3-0) EN2122 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 2 (1-2-3) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

PH101 ฟสิกส 1 3 (3-0) ES1001 สถิติเบื้องตน 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

PH102 ฟสิกส  2 3 (3-0) PH1001 ฟสิกส 1 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

PH111 ปฏิบัติการฟสิกส 1 (0-3) PH1002 ฟสิกส 2 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

PH1011 ปฏิบัติการฟสิกส 1 (0-3-1) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2545



หมายเหตุ หมายเหตุ

กลุมวิชาเอก   กลุมวิชาเอก   
AC201 การควบคุมอัตโนมัติ 2 (2-0) -ยกเลิก-

CA201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 1 2 (2-0) CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 1 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

CA202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 2 2 (2-0) CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 2 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

CA203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 3 2 (2-0) CA2203 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 3 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

CA204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 4 2 (2-0) CA2204 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 4 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส

CO201 การสื่อสาร 1 2 (2-0) CO2101 สื่อสารทางเรือ 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

CO202 การสื่อสาร 2 2 (2-0) -ยกเลิก-

CO203 การสื่อสาร 3 2 (2-0) -ยกเลิก-

CO224 การสื่อสาร 4 2 (1-2) -ยกเลิก-

EE201 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส 3 (3-0) -ยกเลิก-

EM201 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน                         2 (2-0) -ยกเลิก- EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

EM2102 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 2 2 (2-0-4) เปดใหม

EM2303 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 3 2 (2-0-4) เปดใหม

FW211 การปฏิบัติงานชางกลโรงงาน 1 (0-3)
LA201 กฎหมายพาณิชยนาวี  1 2 (2-0) -ยกเลิก- LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 2 (2-0-4) เปดใหม

LA202 กฎหมายพาณิชยนาวี  2 2 (2-0) -ยกเลิก- LA2302 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 2 2 (2-0-4) เปดใหม

LA203 กฎหมายพาณิชยนาวี  3 3 (3-0) -ยกเลิก- LA2001 กฎหมายแรงงานทางทะเล 2 (2-0-4) เปดใหม

MO201 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 2 (2-0) MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส/ปรับหนวยกิต

MO202 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 2 (2-0) MO2102 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 2 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส/ปรับหนวยกิต

MO203 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 3 2 (2-0) -ยกเลิก-  

หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545



หมายเหตุ หมายเหตุ

NA201 การเดินเรือ 1 3 (3-0) -ยกเลิก- NA2101 เดินเรือชายฝง 3 (3-0-6) เปดใหม

NA202 การเดินเรือ 2 3 (3-0) -ยกเลิก- NA2102 เดินเรือคํานวณ 3 (3-0-6) เปดใหม

NA203 การเดินเรือ 3 3 (3-0) -ยกเลิก- NA2103 การวางแผนการเดินเรือเบื้องตน 3 (3-0-6) เปดใหม

NA204 การเดินเรือ 4 2 (2-0) -ยกเลิก- NA2104 การวางแผนการเดินเรือชั้นสูง 3 (3-0-6) เปดใหม

NA205 การเดินเรือ 5 3 (3-0) -ยกเลิก- NA2105 เครื่องมือเดินเรือ 2 (2-0-4) เปดใหม

NA206 การเดินเรือ 6 2 (2-0) -ยกเลิก- NA2106 เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส 2 (2-0-4) เปดใหม

NA207 การเดินเรือ 7 3 (3-0) -ยกเลิก- NA2107 เดินเรือดาราศาสตร 3 (3-0-6) เปดใหม

NA208 การเดินเรือ 8 2 (2-0) -ยกเลิก- NA2108 การเดินเรือชั้นสูง 3 (3-0-6) เปดใหม

NA2109 เข็มทิศเดินเรือ 2 (2-0-4) เปดใหม

SB201 ธุรกิจพาณิชยนาวี  1 2 (2-0) -ยกเลิก- SB2001 ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

SB202 ธุรกิจพาณิชยนาวี 2 2 (2-0) -ยกเลิก-

SC201 การตอเรือ 1 3 (3-0) SC2301 การตอเรือ 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนชื่อ/เปลี่ยนรหัส

SC202 การตอเรือ 2 3 (3-0) -ยกเลิก-  
SL201 การทรงตัวของเรือ 1 3 (3-0) SL2301 การทรงตัวของเรือ 1 3 (3-0-6) คงเดิม/เปลี่ยนรหัส

SL202 การทรงตัวของเรือ 2 3 (3-0) SL2302 การทรงตัวของเรือ 2 3 (3-0-6) คงเดิม/เปลี่ยนรหัส

SL203 การทรงตัวของเรือ 3 3 (3-0) SL2303 การทรงตัวของเรือ 3 3 (3-0-6) คงเดิม/เปลี่ยนรหัส

SH201 การนําเรือ 1 2 (2-0) -ยกเลิก-  
SH202 การนําเรือ 2 2 (2-0) -ยกเลิก-  
SP201 ระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือ 1 2 (2-0) -ยกเลิก- SP2101 ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ 3 (3-0-6) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส/ปรับหนวยกิต

SP202 ระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือ 2 2 (2-0) -ยกเลิก-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)



หมายเหตุ หมายเหตุ

SS211 ทักษะชาวเรือ 2 (1-2) -ยกเลิก- SS2101 ทักษะทางเรือ 1 2 (1-2-3) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส/ปรับหนวยกิต

SS2102 ทักษะทางเรือ 2 2 (1-2-3) เปดใหม

SS2103 ทักษะทางเรือ 3 2 (1-2-3) เปดใหม

WK201 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรือ 1 2 (2-0) -ยกเลิก- CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรือ 2 (2-0-4) ปรับเน้ือหา/เปล่ียนรหัส/ปรับหนวยกิต

WK202 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรือ 2 2 (2-0) -ยกเลิก- WK2101 การเขายาม 1 2 (2-0-4) เปดใหม

WK203 กฎระเบียบขอบังคับในการเดินเรือ 3 2 (2-0) -ยกเลิก- WK2102 การเขายาม 2 2 (2-0-4) เปดใหม

SH2121 การบังคับเรือและเคร่ืองฝกจําลองการ
เดินเรือเบื้องตน

2 (1-2-3) เปดใหม

SH2122 การบังคับเรือและเคร่ืองฝกจําลองการ
เดินเรือชั้นสูง

3 (2-2-5) เปดใหม

MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล 2 (2-0-4) เปดใหม

CT2011 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนไมมีรหัส/ปรับหนวยกิต

CT2012 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนไมมีรหัส/ปรับหนวยกิต

CT2013 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 3 3(0-30-0) เปดใหม

CT2014 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 4 3(0-30-0) เปดใหม

หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ หมายเหตุ

วิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต วิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
EN303 ภาษาอังกฤษทางทะเล 3 3 (3-0) -ยกเลิก- AL1001 ศิลปะกับชีวิต 2 (2-0-4) เปดใหม

IN101 วิชาครู 2 (2-0) -ยกเลิก- CE1001 จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 2 (2-0-4) เปดใหม

LA101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 (2-0) ยายไปหมวดวิชาทั่วไป CG1001 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน 2 (2-0-4) เปดใหม

MV101 สิ่งแวดลอมทางทะเล 2 (2-0) -ยกเลิก- CS1001 การคิดสรางสรรคเพื่อสังคม 2 (2-0-4) เปดใหม

PE113 พลศึกษา 3 1 (0-2) -ยกเลิก- LM1301 ภาวะผูนําและการบริหารงานบนเรือ 2 (2-0-4) เปดใหม

PE114 พลศึกษา  4 1 (0-2) -ยกเลิก- SE1001 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2-0-4) เปดใหม

TH101 การใชภาษาไทย 2 (2-0) ยายไปหมวดวิชาทั่วไป

หมวดวิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ
CT211 ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล  1      6 (0-30) ยายไปหมวดวิชาเอก

CT212 ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล  2      6 (0-30) ยายไปหมวดวิชาเอก

หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2545



หมายเหตุ หมายเหตุ

ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของ ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของ ปรับเนื้อหาและระยะเวลาในการฝกฯ

ศูนยฝกพาณิชยนาวี รวมเวลาไมนอย ศูนยฝกพาณิชยนาวี รวมเวลาไมนอย
กวา 45  วัน            (ไมมีหนวยกิต) 2 เดือน  (ไมมีหนวยกิต)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2545 หลักสูตรนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)



รหัสวิชา ศูนยฝกพาณิชยนาวี IMO Ref.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ (Hrs.)

Function: Navigation at the support level

1.1 Use of magnetic and gyro-compasses SS2101 ทักษะทางเรือ 1 (Seaman Ship 1) 4 1

1.2 Helm orders 3

1.3 Change-over from automatic pilot to hand steering and vice  versa 3

2.1 Responsibilities of a look-out including reporting the 4 2

approximate bearing of a sound signal, light or other object

in degrees or point

3.1 Shipboard terms and defination 3 3

3.2 Internal communication and alarm systems 3

3.3 Ability to understand orders and to communicate with the 4

officer of the watch on matters relevant to watchkeeping duties

3.4 Procedures for the relief, maintenance and handover of a watch 4

3.5 Information required to maintain a safe watch 4

3.6 Basic environmental protection procedures 4

4.1 Emergency duties and alarm signals 4 4

4.2 Pyrotechnic distress signals; satellite EPIRBs and SARTs 4

4.3 Avoidance of false distress alerts and action to be taken in 4

event of accidental activation

Function 1: Navigation at the support level

1.1.1 Ability to understand orders and to communicate with the SS2102 ทักษะทางเรือ 2 (Seaman Ship 2) 6 1.1

officer of the watch on matters relelvant to watchkeeping duties

1.1.2 Procedures for the relief, maintenance and handover of a  watch 7

1.1.3 Information required to maintain a safe watch 7

IMO Course content STCW 2010

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ กับ IMO Model Course (ตาม Function)

OFFICER IN CHARGE OF NAVIGATIONAL WATCH
IMO Model Course 7.03



รหัสวิชา ศูนยฝกพาณิชยนาวี IMO Ref.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ (Hrs.)

IMO Course content STCW 2010

1.2.1 The mooring system and related procedures 7 1.2

1.2.2 The procedures and order of events associated with 7

mooring to a buoy or buoys

Function 2: Cargo handling and stowage at the support level

2.1.1 Procedures for safe handling, stowage and securing of 7 2.1

cargoes and stores, including dangerous, hazardous and 

harmful substances and liquids

2.1.2 Precautions to observe in connection with particular types 7

of cargo and identification of IMDG labelling

Function 3: Controlling the operation of the ship and care of persons onboard at the support level

3.1.1 Deck equipment SS2103 ทักษะทางเรือ 3 (Seaman Ship 3) 3 3.1

3.1.2 Knowledge of the following procedures and ability to: 3

3.1.3 Use and handling of deck and cargo-handing gear and equipment 3

3.1.4 Hoisting and diooing flags and the main single flag signals 3

(A, B, G, H, O, P, Q)

3.3.1 Safe working practices and personal shipboard safety 3 3.3

3.4.1 The precautions to be taken to prevent pollution of the 3 3.4

marine environment

3.4.2 The use and operation of anti-pollution equipment 3

3.4.3 The appoved methods for disposal of marine pollutants 3

Function 4: Maintenance and repair at the support level

4.1.1 Ability to use painting, lubricantion and cleaning materials SS2103 ทักษะทางเรือ 3 (Seaman Ship 3) 4 4.1

and equipment

4.1.2 Ability to understand and execute routine maintenance and 4

repair precedures

4.1.3 Surface preparation techniques 4

4.1.4 Manufacturer's safety guidelines and shipboard instructions 4



รหัสวิชา ศูนยฝกพาณิชยนาวี IMO Ref.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ (Hrs.)

IMO Course content STCW 2010

4.1.5 Safe disposal of waste materials 4

4.1.6 The application, maintenance and use of hand and power tools 4

Function 1: Navigation at the Operation Level

1.1.1 Celestial navigation NA2107 เดินเรือดาราศาสตร (Celestial Navigation) 128 1.1

1.1.2 Terrestrial and Coastal Navigation NA2101 เดินเรือชายฝง (Terrestrial and Coastal Navigation) 38

1.1.2 Terrestrial and Coastal Navigation NA2102 เดินเรือคํานวณ (Navigation Calculation) 52

1.1.6 Steering and comtrol systems NA2103 การวางแผนการเดินเรือเบื้องตน (Basic Ship Passage Planning ) 46

1.1.3 Electronic systems of position fixing and navigation NA2106 เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Navigation) 34

1.1.4 Echo sounder and speed measurement 17

1.1.5 Compass magnetic and gyro NA2105 เครื่องมือเดินเรือ (Navigation Instruments) 63

1.1.6 Steering and comtrol systems 5

1.1.7 Meteorology MO2101 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 1 (Meteorology and Oceanographic1) 79

1.2.1 Knowledge of the Collision Regulations CR2101 กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรือ (Collision Regulation) 100 1.2

1.2.2 Principles in keeping a navigational watch WK2101 การเขายาม 1  (Watchkeeping 1) 10

1.2.3 The use of routeing 4

1.2.4 the use of information from navigational equipment for 

maintaining a safe navigational watch

1.2.5 Blind pilotage techniques

1.2.6 the General Principles for Ship Reporting Systems and with 

VTS procedures

1.5.1 Precautions for the protection and safety of passengers in EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 (Emergency and Respond Procedure 1) 9 1.5,1.6

emergency situations

1.5.2 Initial action to be taken following a collision or grounding: 8

Initial damage assessment and control

1.5.3 Rescuing persons from the sea assisting a ship in distress and 4

port emergencies

1.6.1 Search and rescue 2



รหัสวิชา ศูนยฝกพาณิชยนาวี IMO Ref.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ (Hrs.)

IMO Course content STCW 2010

1.7.1 English language EN2101 ภาษาอังกฤษทางทะเล 1 (Maritime English 1) 48 1.7

1.7.2 Standard Mariner Communication Phrases EN2102 ภาษาอังกฤษทางทะเล 2 (Maritime English 2) 48

1.8.1 Use the International Code of Signals CO2101 สื่อสารทางเรือ (Ship Communication) 10 1.8

1.8.2 Transmit and receive signals by morse light 10

1.9.1 Ship manoeuvring and handling SH2121 การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือพื้นฐาน (Basic Ship Handling and Ship Simulator) 15 1.9

Function 2: Cargo handling and stowage at the operational level

2.1.1 Effect of cargo on sea worthiness and stability of the ship CA2201 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 1 (Cargo Handling and Stowage 1) 17 2.1

2.1.2 Safe handling stowage 31

2.2.1 Inspect for damage and defects CA2202 การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 2 (Cargo Handling and Stowage 2) 

2.2.2 Selection ship parts to be inspected in order to cover all parts

within a given period of time

2.1.3 effective communications during loading and unloading

2.2.4 Cause of corrosion in cargo spaces and ballast tanks

2.2.5 Procedure of inspection

2.2.6 Reliable detection of defects and damages

2.2.7 Enhanced survey programme

Function 3: Controlling the operation of the ship and care for persons onboard at the operation level

3.1.1 The precautions to be taken to prevent pollution of the MP2301 การปองกันมลภาวะทางทะเล (Prevention of Marine Pollution) 11 3.1

3.1.2 Anti-pollution procedures and all associated equipment

3.1.3 Proactive measures to protect the marine environment

3.2.1 Stability, trim and stress table SL2301 การทรงตัวของเรือ 1 (Ship Stability 1) 41 3.2

3.2.2 The principal structural members of a ship SC2301 การตอเรือ (Ship Construction) 63

3.6.1 IMO Conventions concerning safety of life at sea and protect of LA2301 อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 1 (IMO Convention and Maritime the Marine Environment) 32 3.6

3.7.1 Shipboard personnel management and training LT1301 ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม (Leadership and  Teamworking skills) 32 3.7

3.7.2 International maritime conventions and recommendations, and

national legislation

3.7.3 Task and workload management



รหัสวิชา ศูนยฝกพาณิชยนาวี IMO Ref.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ (Hrs.)

IMO Course content STCW 2010

3.7.4 Effective resource management

3.7.5 Decision-making techniques



หมายเลข  6  การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล/การฝกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณวิชาชีพ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 

 
หมวดวิชาการฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 
 
ชั้นปที่ 1 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวีและเครื่องมือฝกจําลอง รวม 10 วัน 
 หัวขอการฝก 1  ฝกความคุนเคยบนเรือภาคปฏิบัติตาม STCW 2010 Regulation II/4 (5 วัน) 
 หัวขอการฝก 2  นายยามเรือเดิน (OOW) (5 วัน) 
 
ชั้นปที่ 2 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวี รวม 2 เดือน 
 EM2101 ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 1 2(2-0-4) 
 NA2103 การวางแผนการเดินเรือเบื้องตน  3(3-0-6) 
 NA2105 เครื่องมือเดินเรือ 2(2-0-4) 
 NA2106 เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส  2(2-0-4) 
 NA2107 เดินเรือดาราศาสตร 3(3-0-6) 
 SH2121 การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน 2(1-1-2) 
 ภาคปฏิบัติตาม STCW 2010 Regulation II/1 หรือตามประกาศศูนยฝกพาณิชยนาวี  
 Section I  Summary record of progress 
 Section II  Mandatory Safety and Shipboard Familiarization 
 Section III  Particulars of Ships 
 Section IV  International Regulations for Preventing Collision At Sea, 1972 
 Section VI  List of Training Tasks and Competences Achieved 

 
ชั้นปที่ 3-4 การฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป รวมระยะเวลา 
 ไมนอยกวา 12 เดือน หรือตามประกาศศูนยฝกพาณิชยนาวี ในรายวิชาตอไปนี้ 
 CT2011 ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 3(0-30-0) 
 CT2012 ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 3(0-30-0) 
 CT2013 ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 3 3(0-30-0) 
 CT2014 ฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 4 3(0-30-0) 

เปนการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป เพื่อเสริมทักษะ
และประสบการณดานวิชาชีพ โดยใชเวลาฝกไมนอยกวา 12 เดือน และกลับมารวบรวมความรู และ
ประสบการณที่ไดรับ จัดทํารายงานเปนรูปเลมสง พรอมสอบขอเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ 
 
หมายเหตุ   1. ผูที่จะสามารถลงทะเบียนชั้นปที่  5 ภาคการศึกษาที่ 1 ได จะตองเปนผูผานการฝกภาค 
ปฏิบัติทางทะเลกับเรือสินคาครบ (ไมนอยกวา 12 เดือน) และผานการประเมินผลการฝกภาคเรียบรอย
แลวเทานั้น  ดังนั้น ในการวัดผลจึงตองใหผลคะแนนเปน I ไวกอน 
   2. การวัดผลจะใชระบบการใหคะแนน เปนแบบไมมีคาระดับขั้น กลาวคือจะใหคะแนนเปน
ระดับขั้น S และ U 
 



 
หมวดวิชาการฝกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณวิชาชีพ 
 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวีจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเสริมประสบการณวิชาชีพสําหรับ
ผูเรียนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนดดังนี้ 

 Personal Survival Techniques, A-VI/1-1 

 Fire Prevention and Fire Fighting, A-VI/1-2 

 Elementary First Aid, A-VI/1-3 

 Personal Safety and Social Responsibility, A-VI/1-4 

 Security Awareness, A-VI/6-1 

 Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats, A-VI/2-1 

 Fast Rescue Boats, A-VI/2-2 

 Advanced Fire Fighting, A-VI/3 

 Medical First Aid on Board Ship, A-VI/4-1 

 Seafarers with Designated Security Duties  

 GOC or ROC, Section A-IV 

 Radar & ARPA, A-II/1 

 ECDIS Course, A-II/1, A-II/2 

 Bridge Resource Management, A-II/1 

 Medical Care on Board Ship, A-VI/4-2 

 Radar Simulator, A-II/2 

 Ship Simulator and Bridge Teamwork, A-II/2, A-II/1 
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~.(9).~ bZJtJ'Unb~tJtJmflm~f1m~l?l\?lV1ltJ~~\l'VI~ bUtJtJb~tJtJm'U\ill:lJVl61n?l\il~, "
h(9).(;fl ?leJ'U1~'o\lltJltJVl1.11tJn\ilfl~'U\ill:lJVl61n?l(il~ bb~~1~ril~~I'1'U.fftJbu~ tJ?l~?l:lJ

"
1:J.JtJeJtJn11 hoo

h~ oJm~ tJtJ~iJfl ru?l:lJ'lj'~ fl ~'UnltJ m:lJ.veJ ~. (9) 1Vf~tJfh -reJ\l'UeJ~'UtJ1ru ru11'i8tJ1 tJ, v v

'VI~butJtJ m tJ1tJ.fl1flf1l~f1mn61\?lV11 tJ~oJm~tJtJli)~?ll b~li)m~f1mn,JtJ,

.v8 (;fl. f1l~1VftJ1~~1

Y'1tJcJtJn'l'n ru'll cJtJ11 Ii)~~1i)1~ru1'Un b~tJtJ~1~~W;'l1 1:lJ'o\lltJ\l'V8~'UtJ1rurul bb~~iJ m 1:lJ
" v v

tJ~~YH1~~ b?ltJeJ~81'i eJ:lJVl11'VItJ161tJ\j ~'\"j 1 b~88~~~tJ1~ ~ 1tJ ruil(il Vl~8tJ1~ ~ltJru.yj\il bfltJ~~D tJ:lJ\il1:lJ

bnru'V1I'1\ll'ieJ1tJ~

(;fl. (9) 'Unb~ tJtJ eriJ~ 'VI51~~'UtJ1ru ru ltJ ruil (il1'1eJ\l61eJ'U1~:5ltJ 1 tJVl1.1J tJn (ilfl~'U(ill :lJVl61n?l \il~'U v v 'U

bb~~l~fh~~I'1'U.ff'Ubu~tJ?l~?l:lJ 1:J.JtJ8tJn11 hoo



m. ~ iTm~CJtlcriH1'V161~-r'IJ'lJ~ru rulU ru-n t?)bn CJJ ~'WmJ eJtl vl'IJ?l B -:J l?1B -:J?lB'IJ 1~"'iJ1 tll tl
~ v v

'VItllCJfll'1flJ'lJm~'VI~fl?lm bbm~l~rilJ~vl'IJ~tlbtJ~CJ?l~?l~~-:Jbbt?l m.~<t ~tll'lJbb~~l~bflCJ?lB'lJl~ 0+, 0, F~
'VI~8 U ltlJ1CJ1'l111Vl bb~~1iJ~CJ~blmb~CJtll~bfltlJ~CJ~blmI'11~bb~tlfl1JP\fl1~1~nl'V1tlVll11 tl'VI~fl?lI'1J~
1~CJiT'lJJ1~fllfl'l~~8tl~1 CJ bb~~1~ bflCJ?lB'lJ1'1fl 1~ bflCJP\m'J1J1J1CJ1'l111Vl 1~ bflCJm-Wflfl1JP\m~lb ~B-:J"'iJlfl

l~l~~-:J'V1~b UCJtlI'11~nl'V1tlVl bb~~1~ bflCJt1fl~-:J1 'V1'\~b~B-:J"'iJlfl~Vl1iTCJiTm~CJtl b~m~l b~"'iJfl1JP\fl1~n "'iJ~1~~
bn CJJ~'WCJ~eJtl vl'IJ?l8-:J

m. m iTm~ CJtlcrij~'V161~-r'IJ'lJ~ru rulU ru-n1'1bnCJJ~'WCJ~eJtlvl'IJ'VI~-:J l?18-:J?l8tJ l~"'iJltlltl
~ v v

'VItllCJfll'1 flJtJI'11~'VI~fl?lm bb~~l~rilJ~vl'IJ~tlbtJ~CJ?l~?l~~-:Jbbt?l m.bo ~tll'lJ bb~~l~bflCJ?lBtJl~ 0+, 0, F~
'VI~B U 1tlJ1CJ1'l111Vl bb~~1iJ~CJ~blmb~CJtll~bfltlJ~CJ~ blmI'11~bb~tlfl1JP\m'J1~ nl'V1tlVll11 tl'VI~ fl?lI'1J lVl CJ~
iTtJJ1~fllfl'l~~Btl~1 CJ bb~~1~ bflCJ?l8tJl'1fl 1~bflCJP\mJ1Jl1 tlJ1CJ1'l111Vl l~bflCJm-Wflfl1JP\fl1~lb~B-:J"'iJlfl

1~1~~-:J'V1~ buCJtlI'11~nl'V1tlVlbb~~ 1~ bfl CJt1fl;;j-:J1'V1~b~B-:J"'iJl fl~Vl1iTCJiTflb~CJ'\..l b~m11 b~"'iJfl1JP\fl~l "'iJ~1~~
bi'iCJJ ~ 'WCJ~ eJtl vltJ 'VI'u-:J

i8~. b~B-:J~tll tl8flb'VIij8"'iJlfl~nl'V1tlVllntl'lJJ~fl1Pl-n lVf~8'lJflu~m~J~buCJtJ..
flJ~ fl1J'l1tl?f-:J'V11-:J'l11bb;;j~'Ynru'l1 CJtll111~1 CJiTflb~ CJtlb~tl b~m'n ru'l1Ei ~. Pl. ~<t~~

~-:J-n ~-:Jbbt?lUVl-nb'iJtll?1tll 'lJ "'iJtlfll1J~ bU CJtJm~ b41yhl1~1 CJiTflb~CJtl b~tl b~B~lru'l1Ei

tJutJl'V1~"'iJ~'lJJ~fllPlli

(tll-:J~JlflJru ~tl'V1Jf1~)

crrlltll CJfl1J Pltl EitJfl~l ru'l1Eitll1~ ~


