หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครือ่ งกลเรือ
คําอธิบายรายวิชา
03501211

ปริทัศนระบบทางทะเลและมหาสมุทร
3(3-0)
(Overview in Marine and Ocean Systems)
ทะเล มหาสมุทร และความรูทั่วไปทางสมุทรศาสตร การพาณิชยนาวี ระบบการ
ขนสง และการประมง หลักการพื้นฐานของการเดินเรือ ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยา กฎหมายทาง
ทะเล ประเภทและชนิดของยานพาหนะในทะเล แนวความคิดเบื้องตนของการออกแบบยานและ
โครงสรางในทะเล วิชาชีพวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ การเตรียมตัว มาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณของวิศวกรตอเรือและเครื่องกลเรือ
3(3-0)
03501212
วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือเบื้องตน
(Introduction to Naval Architecture and Marine Engineering)
พื้นฐาน : 03501211
รู ป แบบและจุ ด ประสงค ข องเรื อ และโครงสร า งนอกชายฝ ง ทะเลแบบต า งๆ
พื้ น ฐานของความต า นทานของเรื อ และระบบขั บ เคลื่ อ นเรื อ ระบบให กํ า ลั ง ความแข็ ง แรง และ
พลศาสตรของเรือและแทนลอย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานทางดานอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
03501213
วิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Marine Electrical Engineering)
รูปแบบและวัตถุประสงคของระบบไฟฟาในเรือโดยทั่วๆไป พื้นฐานทางไฟฟา
และการคํานวณเบื้องตน ระบบและอุปกรณไฟฟาตางๆที่มีความสําคัญตอความปลอดภัยของเรือ
และผูปฏิบัติงานในเรือ การวิเคราะหความตองการกําลังไฟฟาของเรือ
03501261
การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2(1-3)
(Computer-Aided Design and Drafting)
พื้นฐาน : 790111
การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบชิ้นสวน
งานทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ การเขียนแบบสองมิติ และการเขียนแบบสามมิติ
2(1-3)
03501262
การคํานวณทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
(Computation in Naval Architecture and Marine Engineering)
พื้นฐาน : 03501261
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหเชิงตัวเลข และการประยุกตใชใน
ปญหาทางดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ การฝกทักษะการใชโปรแกรมการออกแบบเรือตางๆ

03501311

การคํานวณเกี่ยวกับรูปทรงและการทรงตัว
3(3-0)
(Form Calculations and Stability)
พื้นฐาน : 790342
การหาพื้นที่ ปริมาตร ระวางขับน้ําของเรือ การคํานวณหาจุดศูนยถวง การ
คํานวณการทรงตัวทั้งดานสถิตยศาสตร และพลศาสตรของเรือที่ออกแบบใหมและเรือที่เกิดความ
เสียหาย การทดลองเอียงเรือ การปลอยเรือลงน้ํา
03501312
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาเรือ
1(0-3)
(Marine Electrical Engineering Laboratory)
พื้นฐาน : 03501213
ปฏิบตั ิการทดลองของวิชาวิศวกรรมไฟฟาเรือเบื้องตน วงจรไฟฟากระแสตรง
วงจรไฟฟากระแสสลับ การปรับปรุงกําลังไฟฟา การทดสอบคุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟาของ
อุปกรณไฟฟาตางๆที่สําคัญในเรือ
03501321
โครงสรางเรือ I (Ship Structures I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 790261
การคํานวณแรงกระทําที่เกิดขึ้นกับเรือและโครงสรางนอกชายฝง การคํานวณ
ความแข็งแรงของเรือตามแนวยาว การกระจายของน้ําหนักบนเรือ ความเคนรวมและการสูญเสีย
ความแข็งแรงของเรือ ความแข็งแรงของแผนเหล็กตัวเรือ รวมถึงสวนสําคัญตางๆ ของโครงสรางเรือ
ระบบกงเรือ วัสดุที่ใชในการทําโครงสรางเรือ ตลอดจนการประยุกตใชกฎของสถาบันจัดชั้นเรือใน
การออกแบบโครงสรางเรือ
03501322
วิศวกรรมนอกฝง (Offshore Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 208261
อุตสาหกรรมน้ํามันและแกสนอกฝง สิ่งแวดลอมและเกณฑการออกแบบฐานราก
ผลกรรมและการติดตั้ง แนวทอในทะเล กฎหมายอุปกรณและคูมือปฏิบัติการ
03501331
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ I (Marine Engineering I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 208241
ระบบของเครือ่ งยนตที่ใชในเรือ ลักษณะการทํางาน และขอจํากัดของเครื่องยนต
แตละชนิด การเลือกเขาชุดกันระหวางเครื่องยนตกับใบจักรเรือ การคํานวณระบบทอทางภายในเรือ
และระบบถายเทอากาศ ระบบผลิตไฟฟากําลังและระบบชวยที่ใชภายในเรือ
03501332
ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ I
3(3-0)
(Ship Resistance and Propulsion I)
พื้นฐาน : 03501211
องคประกอบของความตานทานของตัวเรือ การอุปมาและการวิเคราะหเชิงมิติ
การทดสอบเรือจําลองและการทํานายผลจากการทดสอบ การทดสอบใบจักรและการนําผลการ
ทดสอบมาคํานวณเพื่อใหเขากับเรือที่ออกแบบไว การวิเคราะหโพรงอากาศที่เกิดจากใบจักรรวมถึง
การปองกัน การใชโปรแกรมคํานวณพลังขับเคลื่อนและใบจักรของเรือ

03501333

อุณหพลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรเครื่องกลเรือ
3(3-0)
(Applied Thermodynamics for Marine Engineers)
พื้นฐาน : 208241
หลักการทํางานของเครื่องยนตลูกสูบ เครือ่ งยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและ
เครื่องยนตจุดระเบิดดวยกําลังอัด วัฏจักรออตโตและวัฏจักรดีเซล หลักการทํางานของเครื่องยนต
กังหันแกส วัฏจักรเบรตัน โรงผลิตกําลังไอน้ํา วัฏจักรแรงกิน การทําความเย็น วัฏจักรทําความเย็น
แบบอัดไอ ไซโครเมตรี การปรับอากาศ การเผาไหมและสมดุลทางเคมี ระบบเครื่องจักรและ
เครื่องจักรชวยในเรือ
03501334
เครื่องยนตเผาไหมภายใน
3(3-0)
(Internal Combustion Engine)
พื้นฐาน : 03501333
ชนิดและการทํางานของเครื่องยนต การออกแบบเครือ่ งยนตและพารา มิเตอร
ปฎิบัติการ วัฏจักรของเครือ่ งยนต การเผาไหมในเครือ่ งยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ การเผาไหม
ในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยกําลังอัด อุณหเคมีและเชื้อเพลิง การถายเทความรอนและการหลอลืน่ ใน
เครื่องยนต ลักษณะเฉพาะของเครื่องยนต เครื่องยนตดีเซลที่ใชในเรือ
3(3-0)
03501335
เครื่องกลไฟฟาบนเรือ
(Shipboard Electrical Machines)
พื้นฐาน : 03501213
หลักการ โครงสราง การทํางาน ประเภทและประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิด
ไฟฟา มอเตอร หมอแปลงและเครื่องกําเนิดไฟฟาสลับ
03501341
ชลพลศาสตรของเรือ I (Ship Hydrodynamics I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 208342
ชลพลศาสตรของเรือเบื้องตน การไหลผานความฝดของแผนเรียบและผิวโคง การ
ไหลผานตัวเรือ คลื่นในทะเล ผลกระทบจากคลื่น การตอบสนองของเรือในคลื่น ปญหาชลพลศาสตร
อื่นๆ ของเรือ
03501342
พลศาสตรของเรือ (Ship Dynamics)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501341
การสั่นสะเทือนแบบอิสระของการเคลื่อนไหวชนิดเดี่ยวและซิมเปลฮารโมนิค
การเคลื่อนไหวของเรือ แบบไมยืดหยุน การหยุน และ มวลเพิ่มทีเ่ กิดขึ้นกับเรือเมือ่ มีการเคลื่อนไหว
ในของเหลว การตอบสนองของเรือเมื่อถูกกระทําจากคลื่นในทะเล แรงกระตุนจากใบจักรเรือ
03501371
การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501213
ฟงกชันการถายโอนและการวิเคราะหของแผนภาพแบบบล็อค การตอบสนอง
ตอเวลาและความถี่ของระบบ ความคลาดเคลื่อนสถานะคงตัวของระบบ เสถียรภาพของระบบดวย
วิธีรตู โลกัส แผนภูมไิ นควิสตและแผนภูมโิ บด

03501381

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ I (Marine Engineering Laboratory I) 1(0-3)
พื้นฐาน : 03501211
การทดลองทางกลศาสตร ข องไหล การลอยตั ว และการทรงตั ว ของเรื อ การ
ทดสอบใบจักรเรือ และการทดสอบวัสดุ
03501411
วิศวกรรมระบบมหาสมุทร (Ocean Systems Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 771268
มหาสมุทรในเชิงระบบ ความตองการทรัพยากรทางทะเล แผนในการพัฒนา
ระบบทางทะเล ปจจัยที่สําคัญในระบบตลอดจนสภาวะแวดลอม การประยุกตวศิ วกรรมระบบกับ
มหาสมุทร การจําลองมหาสมุทรเพื่อประโยชนในงานวิศวกรรม
03501421
โครงสรางเรือ II (Ship Structures II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501321
การแผกระจายของความเคน การวิเคราะหความแข็งแรงเฉพาะแหง ความ
แข็งแรงของแผนเหล็กภายใตการกระทําของแรงภายนอก เสาค้ําในตัวเรือที่จะรับภาระจากน้ําหนัก
ความแข็งแรงของแผนเหล็กที่มีกงเรือ การใชวธิ ีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะหความแข็งแรงของเรือ
03501422
การสั่นสะเทือนของเรือ (Ship Vibrations)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501321
การสั่นสะเทือนเชิงกลเบื้องตน การสั่นสะเทือนแบบอิสระของระบบหนึ่งระดับขั้น
ความเสรีและหลายระดับขัน้ ความเสรี การสั่นสะเทือนแบบบังคับเชิงคาบทัว่ ไปอยางซิมเปลฮารโมนิ
คและอยางสุม การสั่นสะเทือนของเรือและโครงสรางในทะเล ปญหาเชิงพลศาสตรและการ
สั่นสะเทือนของเพลาใบจักรและอุปกรณตางๆ ปญหาการสั่นสะเทือนของแผนและผิวโคงของเรือ
03501423
โครงสรางเรือ III (Ship Structures III)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501421
สภาวะแวดลอมของมหาสมุทรและภาระเชิงโครงสราง รูปแบบ การวิเคราะห
และการออกแบบที่จอดเรือ ระบบทุนลอย และอุปกรณทอดสมอ การประยุกตทฤษฎีแผนผิวโคงและ
การออกแบบภาชนะความดัน สําหรับคาความเหมาะสมที่สุดของโครงสราง ยานพาหนะดําน้ําลึก
และแทนลอยนอกชายฝงชนิดตางๆ ขอกําหนดในการออกแบบและประวัติกรณีศึกษา การ
สั่นสะเทือนของแทนลอยนอกชายฝง
03501425
โครงสรางวัสดุประสม (Composite Structures)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501422
วัสดุประสมในงานทางวิศวกรรม การคํานวณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ทฤษฎี
โครงสรางวัสดุประสม ความแข็งแรง การโกงเดาะ และการสั่นสะเทือนของแผนเรียบและแผนผิว
โคงวัสดุประสม ความเคนเชิง ความรอน หลักมูลฐานของกลศาสตรของโครงสรางประกบ การ
ประยุกตใชวัสดุประสมกับโครงสรางในทะเล

03501427

การออกแบบโครงสรางนอกฝง (Offshore Structure Design)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501322
คานรับน้ําหนักอยางงาย ภาระ แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนตดัด การออกแบบ
รายละเอียดของตงเหล็กขนาดใหญ หนาแปลนและครีบเสริมความแข็งแรง การออกแบบเสา กลศาสตร
การราวและการโตของรอยราว ความแข็งแรงของคาน การโกงในแนวแกนและเฉพาะจุด การ
เชื่อมตอและจุดรวมความเคนในโครงสรางที่ซับซอน
03501431
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ II (Marine Engineering II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501331
การวิเคราะหแนวตรงของพลังขับเคลื่อนเรือ ปฏิสัมพันธระหวางกําลังและความเร็ว
ในเครื่องยนตขนาดตางๆ ใบจักรกับลําตัวเรือ ลักษณะเฉพาะของเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร และ
ระบบสายสง เนนการใชงานในเรือและระบบพลังขับเคลื่อน การวิเคราะหการสั่นสะเทือนเชิงบิดของ
เพลาขับเคลื่อน เนนการประยุกตกบั เครือ่ งยนตขับเคลื่อนเรือแบบลูกสูบ
03501432
ความตานทานและพลังขับเคลื่อนเรือ II
3(3-0)
(Ship Resistance and Propulsion II)
พื้นฐาน : 03501332
การไหลของของเหลวบนวัตถุภายในและภายนอกชั้นชิดผิว หนาตัดฟอยล
ทฤษฎีเสนแรงยกและผิวแรงยกของหนาตัดฟอยล งานออกแบบฟอยลที่เกี่ยวของในทางเรือ ระบบ
ใบจักรเรือสมัยใหม
03501433
เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
3(3-0)
(Refrigerator and Air Conditioner)
พื้นฐาน : 03501333
สมบัตขิ องอากาศ แผนภูมิไซโครเมตรี การคํานวณภาระการปรับอากาศ ชนิด
ของระบบเครือ่ งปรับอากาศ การเลือกเครื่องมือ การออกแบบทอและการกระจายอากาศ การ
ออกแบบกําลังไฟฟา อุปกรณนิรภัยและการควบคุม ระบบทําความเย็นทั่วไป การติดตั้งและการ
บํารุงรักษา
03501434
เครื่องยนตดเี ซลในเรือ (Marine Diesel Engine)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501333
หลักเครื่องยนตดีเซล การเลือกและการกําหนดอัตรา แผงควบคุมเครือ่ งยนต
และระบบติดตาม การติดตัง้ การปฏิบัติการและการบํารุงรักษา
03501441
ชลพลศาสตรของเรือ II (Ship Hydrodynamics II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501341
ทฤษฎีความคลายคลึงและการทดสอบแบบจําลอง สมการเนเวียร-สโตคส
ทฤษฎีชั้นชิดผิว แบบราบเรียบและแบบปนปวน ความตานทานแรงฝด ทฤษฎีโมเมนตัม ทฤษฎีคลื่น
เบื้องตน การกอความตานทานคลื่นของเรือ การแกปญหาแบบมิเชลล และการประยุกต

03501442

การเคลื่อนไหวของเรือ (Ship Motions)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501342
การอนุพนั ธสมการการเคลือ่ นไหวของเรือในหกระดับขัน้ ความเสรี การเคลื่อนทีข่ อง
เรือ เกณฑการออกแบบสําหรับการควบคุมการทรงตัวในระนาบตางๆ การออกแบบหางเสือ คลื่นกับ
ผลกระทบของคลืน่ การตอบสนองของเรือตอคลื่นแบบสม่ําเสมอ การตอบสนองของเรือตอคลื่น แบบสุม
03501443
การออกแบบไฮโดรฟอยลและใบจักรเรือ
3(2-3)
พื้นฐาน : 03501341
การประยุกตหลักการทางชลพลศาสตร ในการออกแบบไฮโดรฟอยลและใบจักรเรือ
แผนชารตของงานออกแบบใบจักร วิเคราะหหนาตัดฟอยลตลอดจนการเกิดคาวิเตชั่น งานวิจัยและ
พัฒนาในปจจุบันทางดานไฮโดรฟอยลและใบจักรเรือ
03501444
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณสําหรับวิศวกรตอเรือ
3(2-3)
(Computational Fluid Dynamics for Naval Architects)
พื้นฐาน : 03501341
การบรรยายเชิงคณิตศาสตรสําหรับปรากฏการณทางกายภาพ สมการเชิง
อนุพันธบางสวน วิธีการดิสครีไทเซชั่น และ อัลกอริทมึ สําหรับการคํานวณสนามการไหลและการ
ถายเทความรอน การประยุกตสําหรับปญหาของเรือ
03501451
การวิจัยการดําเนินงานระบบทางทะเล
3(3-0)
(Operations Research in Marine Systems)
พื้นฐาน : 771268
เทคนิคการวิจยั ดําเนินการและการประยุกตกับระบบทางทะเล ประสิทธิภาพใน
การซอมบํารุงเรือโดยใชการวิจัยการดําเนินการ ระเบียบวิธีการทดแทนอุปกรณและวงจํากัดของ
การซอมทํา การประยุกตระเบียบวิธีเพื่อใชกับระบบทางทะเล การวิเคราะหความเสี่ยง การ
วิเคราะหปญหาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสําหรับระบบทางทะเล ระเบียบวิธีมอนติคารโลสําหรับ
ระบบเชิงปริมาณในระบบทางทะเล
03501452
การปฏิบัติการและการบํารุงรักษาเรือ
3(3-0)
(Ship Operation and Maintenance)
พื้นฐาน : 03501212
การปฏิบตั ิการของเรือและการบริหารงานเรือ การดูแลการซอมบํารุงลําตัวเรือ
เครื่องจักรกล และอุปกรณ การวางแผนและการควบคุมงานการซอมบํารุง การประยุกตระบบ
บํารุงรักษาสมัยใหมกับงานเรือและอูซอมเรือ ระบบประกันและควบคุมคุณภาพ
03501453
การตอเรือกับการจัดการ (Ship Construction and Management) 3(3-0)
พื้นฐาน : 771268
หลักการของการจัดการ การจัดการการผลิตกับอุตสาหกรรมตอเรือรวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง การจัดองคกรอูตอเรือ อุปกรณและเครื่องมือทีใ่ ชในอูต อเรือ กระบวนการตอเรือ

การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดการดวยหลักความเหมาะที่สุด การจัดการระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมตอเรือ
03501454
การปฏิบัติการนอกฝง (Offshore Operations)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501322
การปฏิบตั ิการในเรือของโครงสรางลอยน้ํานอกฝง ขอพิจารณาและเกณฑทาง
สิ่งแวดลอมและเสถียรภาพ หลักการขนสงและการติดตัง้ ฐานตั้งเครื่องมือ การติดตัง้ ฐานตั้งเครื่องมือ
ภาคสนาม การวางแผนการยกในเรือ เครนและเครนของเรือ ไฟ และหลักการพื้นฐานของระบบการ
ปองกันไฟ หลักการพื้นฐานของการเจาะนอกฝง
03501461
การออกแบบเรือ (Ship Design)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501321
การออกแบบเรือเบื้องตนเพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชเรือ ขนาดของ
เรือและรูปแบบ ความตองการในการใชเครื่องยนต การทรงตัวของเรือ อุปกรณประกอบตัวเรือ การ
ออกแบบโครงสรางและจัดหองพักอาศัย ตลอดจนความสะดวกสบายตางๆภายในเรือ การเขียนแบบ
เบื้องตนของเรือ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเรือ
03501462
การออกแบบยานพาหนะในทะเลสมัยใหม
3(3-0)
(Modern Marine Vehicles Design)
พื้นฐาน : 03501461
การออกแบบยานพาหนะในทะเลชนิดตางๆ หลักการและพัฒนาการในการ
ออกแบบเรือสมัยใหม
03501463
การวิเคราะหการออกแบบเรือดําน้ํา (Submarine Design Analysis) 3(3-0)
พื้นฐาน : 03501461
หลักการการออกแบบเรือดําน้ํา วัตถุประสงคและการใชงาน การวิเคราะหเชิง
โครงสรางในการออกแบบเรือดําน้ํา ระบบพลังขับเคลือ่ นและอุปกรณประกอบ ระบบความปลอดภัย
03501464
การออกแบบระบบเครื่องจักรกลในเรือ
3(3-0)
(Marine Machinery System Design)
พื้นฐาน : 208321
การออกแบบลักษณะและเงื่อนไขบังคับเชิงปฏิบตั ิของเครื่องจักรกลในเรือ
เครื่องยนตดีเซลและเครื่องกําเนิดไฟฟา ขอกําหนดของพื้นที่สําหรับเครื่องยนตและพื้นที่เสริมและการ
จัดวาง การออกแบบและการพัฒนา ประสิทธิภาพและขอพิจารณาทางสิ่งแวดลอมสําหรับ
เครื่องจักรกลในเรือและระบบ
03501465
การออกแบบระบบนอกฝง (Offshore System Design)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03501322
การไหลของมัลติเฟสและนอน-นิวโทเนียน ณ ความดันสูงและอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลง การออกแบบระบบการทํางานของอุปกรณสําหรับการติดตั้งแทนขุดเจาะน้ํามัน
คุณลักษณะของน้ํามันดิบและแกสธรรมชาติ การแยกสถานะของแกส น้ํามัน และน้ํา การออกแบบ

เครื่องแยกและทฤษฎีการแยกสถานะ การออกแบบสําหรับความสามารถในการกอสราง ความ
สะดวกในการบํารุงรักษาและความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ปรากฏการณการขนสงและการ
ออกแบบทอลําเลียง
03501471
ระบบการวัดและการควบคุมเรือ
3(3-0)
(Ship Control and Measurement Systems)
พื้นฐาน : 771461
ระบบการวัดทีใ่ ชในเรือ การตรวจสอบระบบการวัดและลักษณะเฉพาะเชิง
สถิตยศาสตร และเชิงพลศาสตร ลักษณะการตอบสนองของระบบการควบคุมแบบเปดและแบบ
ยอนกลับ เทคนิคและการประยุกตกบั ระบบการทํางานภายในเรือ
03501481
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ II (Marine Engineering Laboratory II) 1(0-3)
พื้นฐาน : 03501332
การทดลองการทดสอบวัสดุและโครงสราง การสั่นสะเทือนและพลศาสตรของเรือ
การทดสอบแบบจําลองเรือ การทดสอบเครื่องยนต การทดลองเอียงเรือโดยใชเรือจริง
03501495
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
1(0-3)
(Naval Architecture and Marine Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกวาหนา
03501496
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
1-3
(Selected Topics in Naval Architecture and Marine Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ในระดับปริญญาตรี หัวขอ
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
03501497
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
ในระดับปริญญาตรี
03501498
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ ระดับปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
03501499
โครงงานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
3(0-9)
(Naval Architecture and Marine Engineering Project)
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ทางดานวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
หรือโครงงานทีมออกแบบเรือ

