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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 
 


