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03501212

03501213

03501224

วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Naval Architecture and Marine Engineering)
พื้นฐาน :
03501211
รูปแบบและจุดประสงค์ของเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเลแบบต่างๆ พื้นฐานของความ
ต้านทานของเรือและระบบขับเคลื่อน ระบบให้กําลัง ความแข็งแรงและพลศาสตร์ของเรือและแท่นลอย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานทางด้านอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ
Type and purpose of ships and offshore structures, basic concepts of ship
resistance and propulsion, power system, strength and dynamic of ship and platform,
general knowledge on marine and shipyard industries.
วิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Marine Electrical Engineering)
รูปแบบและวัตถุประสงค์ของระบบไฟฟ้าในเรือทั่วๆ ไป พืน้ ฐานทางไฟฟ้าและการคํานวณ
เบื้องต้น ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีม่ ีความสําคัญต่อความปลอดภัยของเรือและผู้ปฏิบัติงานใน
เรือ การวิเคราะห์ความต้องการกําลังไฟฟ้าของเรือ
Type and purpose of general shipboard electrical system, basic concepts of
electrical circuits and circuit calculations, vital electrical systems and equipment
onboard ship, electrical load analysis of ship.
โครงสร้างเรือ I
3 (3-0-6)
(Ship Structures I)
พื้นฐาน :
01208221
หลักการพื้นฐานของแรง หน่วยแรงกับความเครียด, กฎของฮุค, หน่วยแรงและความเครียด
ภายใต้แรงกระทําตามแนวแกนและแรงเฉือน การบิด หน่วยแรงในช่วงอีลาสติกในเพลา แรงดัดในคาน
แผนภูมิแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน หน่วยแรงเฉือนในคานและชิ้นส่วนแบบผนังบาง การแปลง
หน่วยแรงและความเครียด วงกลมมอร์ หน่วยแรงภายใต้แรงกระทําร่วม การโก่งตัวของคานเรือ การโก่ง
เดาะของเสาค้ําในเรือ ทฤษฎีการวิบัติ ส่วนประกอบของโครงสร้างเรือและชิ้นส่วนโครงสร้างที่ทําหน้าที่
เสริมความแข็งแรง การวิเคราะห์โครงสร้างเรือส่วนกลางลํา ตลอดจนการประยุกต์ใช้กฎของสถาบันจัด
ชั้นเรือในการออกแบบโครงสร้างเรือ
Concept of forces, stresses and strain, Hooke's law, stress and strain under axial
loading and shear loading, torsion, stresses in a shaft within the elastic range, pure
bending, shear and bending moment diagrams, shearing stresses in a beam and thin11

03501241*

03501257*

03501261

walled member, transformations of stress and strain, Mohr’s circle, stresses under
combined loadings, deflection of beams and stringers, buckling of stanchions, failure
theory. Components of ship structures and stiffener members, analysis of midship
section, applications of classification society rules in ship structural design
กลศาสตร์ของไหลทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
3 (3-0-6)
(Fluid Mechanics in Naval Architecture and Marine Engineering)
พื้นฐาน : 01417168
สมบัตขิ องไหล ชลสถิตย์ ระวางขับน้ําและการลอย ค่าความเปลี่ยนแปลงการกินน้ําลึกระหว่าง
น้ําจืดและน้ําทะเล เสถียรภาพและจุดศูนย์เสถียร สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน สมการความ
ต่อเนื่องและสมการการเคลือ่ นที่ การวิเคราะห์มติ ิและความคล้ายคลึง ระบบท่อ หลักการ ประเภทและ
การทํางานของเครื่องสูบน้ํา แรงฉุดและแรงยก การไหลแบบศักยะ การไหลแบบผิวอิสระ กลศาสตร์
ของคลื่น พื้นฐานพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณสําหรับวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ
Properties of fluid. Hydrostatic. Displacement and buoyancy. Fresh water
allowance. Stability and metacenter. Momentum and energy equations. Equation of
continuity and motion. Similitude and dimensional analysis. Plumbing system.
Principles, types and operation of pump. Drag force and lift force. Potential flow. Free
surface flow. Wave mechanics. Basic computational fluid dynamics for naval
architecture and marine engineering.
สถิตทิ างวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
3 (3-0-6)
(Naval Architecture and Marine Engineering Statistics)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักสถิติ กระบวนการสุ่มและการวิเคราะห์ภาระคลื่นในทะเลที่ไม่เป็น
ระเบียบ ภาระคลื่นสเปคตรัมในการวิเคราะห์ภาระของเรือและโครงสร้างในทะเล การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ในงานวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
Probability theory. Principle of statistic. Random process and irregular wave
loads analysis. Wave spectrum load for ships and offshore structures analysis.
Statistical analysis in Naval Architecture and Marine Engineering.
การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-3-4)
(Computer-Aided Design and Drafting)
พื้นฐาน :
01208111
การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบชิ้นส่วนงานทางวิศวกรรม
ต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ การเขียนแบบสองและสามมิติ
Design and drafting with the assistance of computer, drafting of naval
architecture and marine engineering works, two and three dimensional drafting.

* รายวิชาเปิดใหม่
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03501262

03501263*

03501312

03501313

การคํานวณทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
2 (1-3-4)
(Computation in Naval Architecture and Marine Engineering)
พื้นฐาน :
01204111
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ใช้ในปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ การฝึกทักษะการใช้โปรแกรมการออกแบบเรือต่าง ๆ
Computer programming, numerical analysis and application on naval
architecture and marine engineering problems, practical training on various kinds of
ship design programs.
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
2 (1-3-4)
(Advanced Computer-Aided Design)
พื้นฐาน :
03501261
แนวคิดการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การออกแบบรูปทรงตัน 3 มิติ การออกแบบ
รูปทรงพื้นผิว 3 มิติ ตัวจําลองแบบแปรผันพารามิเตอร์ใน 3 มิติ การออกแบบฐานรูปลักษณ์ การจําลอง
การประกอบชิ้นงาน การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
Concepts of advanced computer-aided design and drafting, solid design,
surface design, 3D parametric variational modeler, feature-based design, assemble
modeling, functional dimensioning and tolerancing.
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเรือ
1 (0-3-2)
(Marine Electrical Engineering Laboratory)
พื้นฐาน :
03501213
ปฏิบัติการทดลองของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเรือเบื้องต้น วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ การปรับปรุงกําลังไฟฟ้า การทดสอบคุณลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
ที่สําคัญในเรือ
Fundamental experiments on marine electrical engineering, DC circuits, AC
circuits, power factor correction, electrical characteristic test for important marine
electrical devices and equipment.
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ I
1 (0-3-2)
(Marine Engineering Laboratory I)
พื้นฐาน :
01208222, 01208241, 03501224 และ 03501241
การทดลองทางกลศาสตร์ของไหล การลอยตัวและการทรงตัวของเรือ การทดสอบใบจักรเรือ
และการทดสอบวัสดุ
Experiments on fluid mechanics; ship buoyancy and stability, propeller tests
and material tests.

* รายวิชาเปิดใหม่
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03501322

03501324

03501332

03501334**

วิศวกรรมนอกฝัง่
3 (3-0-6)
(Offshore Engineering)
พื้นฐาน :
03501224
อุตสาหกรรมน้าํ มันและแก๊สนอกฝั่ง สิ่งแวดล้อมและเกณฑ์การออกแบบฐานราก ผลิตกรรม
และการติดตั้ง แนวท่อในทะเล กฎหมายอุปกรณ์และคูม่ ือปฏิบัติการ
Offshore oil and gas industry, environment and design criteria of foundation,
fabrication and installation. Subsea pipeline. Statutory instrument and operations
manuals.
โครงสร้างเรือ II
3 (3-0-6)
(Ship Structures II)
พื้นฐาน :
03501224
การคํานวณแรงกระทําที่เกิดขึ้นกับเรือและโครงสร้างนอกชายฝั่ง การคํานวณความแข็งแรงของ
เรือตามแนวยาว การกระจายของน้ําหนักบนเรือ ความเค้นรวมและการสูญเสียความแข็งแรงของเรือ
ความแข็งแรงของแผ่นเหล็กตัวเรือ รวมถึงส่วนสําคัญต่างๆ ของโครงสร้างเรือ ระบบกงเรือ วัสดุที่ใช้ใน
การทําโครงสร้างเรือ การผุกร่อนและการป้องกัน
Calculation of forces exerted on ships and offshore structures, calculation of
ship longitudinal strength, load distributions on ship, combined stresses and losses of
ship strength, strength of hull panels including major parts of ship structures, ship
grillages systems, materials using in ship structures, corrosion and protection.
ความต้านทานและพลังขับเคลื่อนเรือ I
3 (3-0-6)
(Ship Resistance and Propulsion I)
พื้นฐาน :
03501361
องค์ประกอบของความต้านทานของตัวเรือ การอุปมาและการวิเคราะห์เชิงมิติ การทดสอบเรือ
จําลองและการทํานายผลจากการทดสอบ การทดสอบใบจักรและการนําผลการทดสอบมาคํานวณ
เพื่อให้เข้ากับเรือทีอ่ อกแบบไว้ การวิเคราะห์โพรงอากาศที่เกิดจากใบจักรรวมถึงการป้องกัน การใช้
โปรแกรมคํานวณพลังขับเคลื่อนและใบจักรของเรือ
Factors on ship resistance, dimensional analysis and similitude, ship model
testing and the testing extrapolation, propeller testing and their interaction with the
hull, analysis of propeller cavitations and prevention, applications of computer
programs for determining of ship power and propeller.
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสําหรับเครื่องยนต์ทางทะเล
3 (3-0-6)
(Marine Internal Combustion Engine)
พื้นฐาน :
03501383

** รายวิชาปรับปรุง
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03501341

03501354*

ประเภทและการทํ า งานของเครื่ อ งยนต์ เ ผาไหม้ ภ ายในที่ ใ ช้ กั บ เรื อ การออกแบบและ
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์เรือ อุณหเคมีและการแปรรูปน้ํามันเชื้อเพลิง วัฏจักรของเครื่องยนต์ การ
เผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด ระบบจุด
ระเบิด ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์เรือ การป้อนอากาศและเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นและการหล่อลื่น
กําลังขับและสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เรือ การตั้งจังหวะปั๊มฉีด
เชื้อเพลิง การวัดการโก่งของเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์เรือ ระบบควบคุมมลพิษและการจัดการไอเสีย
Types and operation of marine internal combustion engines. Design and parts of
marine engine. Thermo-chemistry and fuel processing. Engine cycles. Combustion in
spark-ignition engine. Combustion in compression ignition engine. Ignition system.
Marine cooling system. Air and fuel inductions. Lubricant and lubrication system.
Propulsion and performance of marine diesel engine. Marine engine vibration. Fuel
injection pump timing adjustment. Measurement of crankshaft deflection in marine
engine. Pollution control system and emission elimination.
ชลพลศาสตร์ของเรือ I
3 (3-0-6)
(Ship Hydrodynamics I)
พื้นฐาน :
03501241
ชลพลศาสตร์ของเรือเบือ้ งต้น การไหลผ่านความฝืดของแผ่นเรียบและผิวโค้ง การไหลผ่านตัว
เรือ คลื่นในทะเล ผลกระทบจากคลื่น การตอบสนองของเรือในคลื่น ปัญหาชลพลศาสตร์อื่นๆ ของเรือ
Basic ship hydrodynamics, viscous fluid flow on flat-plate and curved surface.
Fluid flow on ship. Ocean wave. Wave effects. Ship responses in wave. Other ship
hydrodynamics problems.
การผลิตเรือ
3 (3-0-6)
(Ship Production)
พื้นฐาน : 01213211
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิตเรือ การหล่อ การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีร้อนและเย็น การ
ตัด การกลึง การไส การเจาะ การกัด การเชื่อม การทําผิวเรียบ ความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตและ
วัส ดุ ค่า ใช้ จ่ายสํา หรั บ การผลิต ตํ า แหน่ งที่ตั้ ง และการวางผั ง ของอู่ เ รื อ วิศ วกรรมการผลิ ต และการ
ตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมระบบและการดําเนินงาน ความปลอดภัยในอู่เรือ อู่เรือแห้ง
และการซ่อมบํารุงเรือ การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Theory and concept of ship building process. Casting. Hot and cold forming.
Cutting, turning. Shaping. Drilling. Milling. Welding and surface finishing. Material and
building processes relationships. Building cost. Ship yard location. Layout and
construction. Production engineering and inspection. Quality control. Procedure control
and systems. Ship yard safety. Dry dock and maintenance of ships. Computer aided
design and manufacture.

* รายวิชาเปิดใหม่
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03501361

03501372

03501382*

การคํานวณเกีย่ วกับรูปทรงและการทรงตัว
3 (3-0-6)
(Form Calculations and Stability)
พื้นฐาน :
03501241
การหาพื้นที่ ปริมาตรและระวางขับน้ําของเรือ การคํานวณหาจุดศูนย์ถว่ ง การคํานวณการทรง
ตัวทั้งด้านสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเรือทีอ่ อกแบบใหม่และเรือที่เกิดความเสียหาย การทดลอง
เอียงเรือ การปล่อยเรือลงน้าํ
Determination of ship area, volume and displacement, calculation of center of
gravity, calculation of static and dynamic stability for new design and damaged ships,
test of ship inclination, launching of ship.
พลศาสตร์ของเรือ
3 (3-0-6)
(Ship Dynamics)
พื้นฐาน :
01208222
การสั่นสะเทือนแบบอิสระของการเคลือ่ นไหวชนิดเดี่ยวแลซิมเปิลฮาร์โมนิค การเคลือ่ นไหวของ
เรือแบบไม่ยดื หยุ่น, การหยุ่นและมวลเพิ่มที่เกิดขึ้นกับเรือเมือ่ มีการเคลือ่ นไหวในของเหลว การ
ตอบสนองของเรือเมือ่ ถูกกระทําจากคลื่นในทะเล แรงกระตุ้นจากใบจักรเรือ
Free vibration of single and simple harmonic motion, ship motions in rigid body
mode, damping and added mass due to ship motions in fluid, ship responses due to
ocean waves, propeller excitation.
ระบบพลังงานอุณหภาพในเรือ
3 (3-0-6)
(Marine Thermal Energy System)
พื้นฐาน :
01208241
พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน การออกแบบระบบอุณหภาพเบื้องต้น การออกแบบทางวิศวกรรม
การออกแบบระบบทํ า งาน การวิ เ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ ร ะบบอุ ณ หภาพ การประมาณสมการ
แบบจําลองของอุปกรณ์อุณหภาพและระบบท่อ การจําลองระบบ ค่าที่เหมาะสมที่สุด การประยุกต์
แนวคิ ด ของอุ ณ หพลศาสตร์ พลศาสตร์ ข องไหล ฟิ ค รอเมตริ ก และการถ่ า ยเทความร้ อ นกั บ ระบบ
เครื่องกลเรือ ระบบแปลงพลังงานอุณหภาพเป็นพลังงานกลของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและภายนอก
และแก๊สเทอร์ไบน์ ระบบทําความเย็น ระบบแอร์ ปั๊มความร้อน การไหลแบบอัดตัวได้และอัดตัวไม่ได้
การสมดุลย์ของมวลและพลังงาน และการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
Basic heat transfer, introduction to thermal system design, engineering design.
Design of workable system. Economic analysis on thermal system. Equation fitting.
Model of thermal equipment and piping system. System simulation. Optimization.
Application of thermodynamics; fluid dynamics; psychometrics and heat transfer to
marine system. Thermal energy conversion to power cycles. Internal and external
combustion engines and gas turbines. Refrigeration. Air conditioning. Heat pumps.

* รายวิชาเปิดใหม่ ** รายวิชาปรับปรุง
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Incompressible and compressible flow. Mass and energy balances, and heat exchanger
designs.
03501383** อุณหพลศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิศวกรเครือ่ งกลเรือ
3 (3-0-6)
(Applied Thermodynamics for Marine Engineers)
พื้นฐาน :
01208241
หลักการทํางานของเครื่องยนต์ลูกสูบ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยกําลังอัด วัฏจักรดีเซล การ
ประยุกต์กับเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือและพาหนะทางทะเล หลักการทํางานของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส วัฏ
จักรเบรตัน การประยุกต์กับเครื่องกังหันแก๊สที่ใช้ในเรือ การทําความเย็น วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอ
การประยุกต์กับระบบทําความเย็นที่ใช้ในเรือ การปรับอากาศ การประยุกต์กับระบบปรับอากาศที่ใช้ใน
เรือ แนะนําระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วยในเรือ
Principle of reciprocating engines. Compression ignition engines. Diesel cycle.
Applications to reciprocating engines in ships and marine vehicles. Principle of gas
turbine engines. Brayton cycle. Applications to gas turbine engines in ships and marine
vehicles. Refrigeration. Vapor compression refrigeration cycle. Application to ship
refrigeration systems. Air conditioning. Application to ship air conditioning systems.
Introduction to ship propulsion and ship auxiliary system.
03501413 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ II
1 (0-3-2)
(Marine Engineering Laboratory II)
พื้นฐาน : 03501313
การทดลองการทดสอบวัสดุและโครงสร้าง การสั่นสะเทือนและพลศาสตร์ของเรือการทดสอบ
แบบจําลองเรือ การทดสอบเครื่องยนต์ การทดลองเอียงเรือโดยใช้เรือจริง
Experiments of material and structure tests, vibrations and ship dynamics; ship
model testing; engine tests; inclining experiment by full scale ship.
03501422 การสัน่ สะเทือนของเรือ
3 (3-0-6)
(Ship Vibrations)
พื้นฐาน :
01208222 และ 03501324
การสั่นสะเทือนเชิงกลเบื้องต้น การสั่นสะเทือนแบบอิสระของระบบหนึ่งระดับขั้นความเสรีและ
หลายระดับขั้นความเสรี การสั่นสะเทือนแบบบังคับเชิงคาบทั่วไปอย่างซิมเปิลฮาร์โมนิคและอย่างสุ่ม
การสั่นสะเทือนของเรือและโครงสร้างในทะเล ปัญหาเชิงพลศาสตร์และการสั่นสะเทือนของเพลาใบ
จักรและอุปกรณ์ต่างๆ ปัญหาการสั่นสะเทือนของแผ่นและผิวโค้งของเรือ
Basic mechanical vibrations, free vibrations of one-degree of freedom and
multi-degree of freedom, simple harmonic, general period and random forced
vibrations, vibrations of ship and off-shore structures, dynamics and vibrations
problems of propeller shafts and equipment, vibrations problems of ship panels and
curved surfaces.
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03501424

03501425

03501427

03501434

โครงสร้างเรือ III
3 (3-0-6)
(Ship Structures III)
พื้นฐาน :
03501324
การแผ่กระจายของความเค้น การวิเคราะห์ความแข็งแรงเฉพาะแห่ง ความแข็งแรงของแผ่น
เหล็กภายใต้การกระทําของแรงภายนอก เสาค้ําในตัวเรือที่จะรับภาระจากน้ําหนักความแข็งแรงของ
แผ่นเหล็กที่มีกงเรือ การใช้วิธีชิ้นประกอบจํากัดในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของเรือ
Stress distributions, local strength analysis, panels under external loads, ship
stanchions loading from the strength of panels with grillage, finite-element method in
ship strength analysis.
โครงสร้างวัสดุประสม
3 (3-0-6)
(Composite Structures)
พื้นฐาน :
03501324
วัสดุประสมในงานทางวิศวกรรม การคํานวณลักษณะเฉพาะของวัดสุ ทฤษฎีโครงสร้างวัสดุ
ประสม ความแข็งแรง การโก่งเดาะและการสั่นสะเทือนของแผ่นเรียบและแผ่นผิวโค้งวัสดุประสม
ความเค้นเชิงความร้อน หลักมูลฐานของกลศาสตร์ของโครงสร้างประกอบ การประยุกต์ใช้วัสดุประสม
กับโครงสร้างในทะเล
Composite materials used in engineering, calculation of characteristics of
materials, theory of composite structures, strength, buckling and vibration of
composite plates and shells, thermal stresses, elements of the mechanics of sandwich
structures, applications of composite materials in ship structures.
การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-6)
(Offshore Structure Design)
พื้นฐาน :
03501322
คานรับน้ําหนักอย่างง่าย ภาระ แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด การออกแบบรายละเอียด
ของตงเหล็กขนาดใหญ่ หน้าแปลนและครีบเสริมความแข็งแรง การออกแบบเสา กลศาสตร์การร้าว
และการโตของรอยร้าว ความแข็งแรงของคาน การโก่งในแนวแกนและเฉพาะจุด การเชื่อมต่อและจุด
รวมความเค้นในโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน
Simply supported beams. Loading, shear force and bending moment diagrams.
Detail design of large steel girders, flange and web stiffeners. Design of columns.
Fracture mechanics and crack growth. Beam strength, lateral and local buckling.
Connection and stress concentration in complex structure.
เครื่องยนต์ดเี ซลในเรือ
3 (3-0-6)
(Marine Diesel Engine)
พื้นฐาน :
03501383
หลักเครือ่ งยนต์ดีเซล การเลือกและการกําหนดอัตรา แผงควบคุมเครื่องยนต์และระบบติดตาม
การติดตั้ง การปฏิบัติการและการบํารุงรักษา
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03501435*

03501443

03501444

Principle of diesel engine, rating and selection, engine control panel and
monitoring system, installation, operation and maintenance of marine diesel engine.
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
3 (3-0-6)
(Marine Engineering)
พื้นฐาน :
03501383
การวิเคราะห์แนวตรงของพลังขับเคลื่อนเรือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกําลังและความเร็วใน
เครื่องยนต์ขนาดต่างๆ ใบจักรกับลําตัวเรือ ลักษณะเฉพาะของเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และระบบ
สายส่งเน้นการใช้งานในเรือและระบบพลังขับเคลื่อน การวิเคราะห์การสัน่ สะเทือนเชิงบิดของเพลา
ขับเคลื่อน เน้นการประยุกต์กับเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือแบบลูกสูบ
Alignment analysis of marine propulsion. Power and speed interactions among
engines. Ship propellers and hulls. Characteristics of electrical generators. Motors and
distribution systems with emphasis on marine ship-service and propulsion systems.
Propulsion shaft torsion vibration analysis with emphasis on application to
reciprocating marine propulsion engines.
การออกแบบไฮโดรฟอยล์และใบจักรเรือ
3 (2-3-6)
(Hydrofoil and Propeller Design)
พื้นฐาน :
03501341
การประยุกต์หลักการทางชลพลศาสตร์ในการออกแบบไฮโดรฟอยล์และใบจักรเรือ แผ่นชาร์ต
ของงานออกแบบใบจักร วิเคราะห์หน้าตัดฟอยล์ตลอดจนการเกิดคาวิเตชั่น งานวิจัยและพัฒนาใน
ปัจจุบันทางด้านไฮโดรฟอยล์และใบจักรเรือ
Application of hydrodynamic principles to the design of hydrofoil and propeller,
propeller design charts, foil section analysis including cavitations occurrence, current
research and development on hydrofoil and propeller.
พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณสําหรับวิศวกรต่อเรือ
3 (2-3-6)
(Computational Fluid Dynamics for Naval Architects)
พื้นฐาน :
03501341
การบรรยายเชิงคณิตศาสตร์สาํ หรับปรากฏการณ์ทางกายภาพ สมการเชิงอนุพันธ์บางส่วน
วิธีการดิสครีไทเซชั่นและอัลกอริทมึ สําหรับการคํานวณสนามการไหล และการถ่ายเทความร้อน การ
ประยุกต์สําหรับปัญหาของเรือ
Mathematical description of physical phenomena, partial differential equations;
discretization methods; algorithms for the calculation of the flow-field and heat
transfer; applications to marine problems.

* รายวิชาเปิดใหม่
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03501445*

03501452

03501453

วิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Coastal Engineering and Management)
พื้นฐาน :
03501241
ธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล กระแสน้ํา การเคลื่อนย้ายตะกอนและการป้องกันท้องน้ํา การ
ป้องกันตลิ่งและแนวชายฝั่ง คลื่นและการเกิดคลื่น การทํานายคลื่นน้ําลึก ผลกระทบของน้ําตื้น การหัก
เหของคลื่นเขตน้ําตื้นและการแตกตัวของคลื่น กลไกการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการเคลื่อนย้ายตะกอน
การผันแปรของระดับน้ําบริเวณชายฝั่งทะเล มลภาวะบริเวณใกล้ชายฝั่งของทะเลสาบและมหาสมุทร
สิ่งก่อสร้างป้องกันชายฝั่ง และการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
Coastal morphology. Horizontal circulation. Currents. Sediment movement and
bed protection. Bank protection. Wave generation. Deep water wave forecasting.
Shallow water effects. Refraction. Shoaling and wave breaking. Mechanism of coastal
erosion and sediment movement. Coastal water level variation. Coastal protection
structures. Marine pollution. Coastal zone management.
การปฏิบัตกิ ารและการบํารุงรักษาเรือ
3 (3-0-6)
(Ship Operations and Maintenance)
พื้นฐาน :
03501212
การปฏิบัติการและการบริหารงานเรือ การดูแลการซ่อมบํารุงลําตัวเรือเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ การวางแผนและการควบคุมงานการซ่อมบํารุง การประยุกต์ระบบบํารุงรักษาสมัยใหม่กับงาน
เรือและอูซ่ อ่ มเรือ ระบบประกันและควบคุมคุณภาพ
Ship operations and management, maintenance of hulls, machinery and
equipment, maintenance planning and control, applications of modern maintenance
systems to ships and shipyards, quality assurance and quality control systems.
การต่อเรือกับการจัดการ
3 (3-0-6)
(Ship Construction and Management)
พื้นฐาน : 03501212
หลักการของการจัดการ การจัดการการผลิตกับอุตสาหกรรมต่อเรือรวมถึงอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง การจัดองค์กรอู่ตอ่ เรือ อุปกรณ์และเครือ่ งมือที่ใช้ในอูต่ ่อเรือ กระบวนการต่อเรือ การ
วางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดการด้วยหลักความเหมาะทีส่ ุด การจัดการระบบสารสนเทศ
กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมต่อเรือ
Principles of management, production management and shipbuilding industry
including related industries, shipyard organization; shipyard facilities and equipment;
shipbuilding process, planning scheduling and production control, management by
optimization; information systems management, case study in shipbuilding.

* รายวิชาเปิดใหม่
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03501454

03501461

03501462

03501466*

การปฏิบัตกิ ารนอกฝั่ง
3 (3-0-6)
(Offshore Operations)
พื้นฐาน :
03501322
การปฏิบัติการในเรือของโครงสร้างลอยน้ํานอกฝั่ง ข้อพิจารณาและเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมและ
เสถียรภาพ หลักการขนส่งและการติดตั้งฐานตั้งเครื่องมือ การติดตั้งฐานตั้งเครื่องมือภาคสนาม การ
วางแผนการยกในเรือ เครนและเครนของเรือ ไฟ และหลักการพื้นฐานของระบบการป้องกันไฟ
หลักการพื้นฐานของการเจาะนอกฝั่ง
Marine operations of offshore floating structures. Environmental and stability
considerations and criteria. Principles of transportation and installation of platforms.
Field installation of platforms. Planning of marine lifts. Crane and crane vessels. Fire
and basic principles of protection systems. Basic principles of offshore drilling.
การออกแบบเรือ
3 (3-0-6)
(Ship Design)
พื้นฐาน :
03501324
การออกแบบเรือเบื้องต้นเพือ่ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เรือ ขนาดของเรือและรูปแบบ
ความต้องการในการใช้เครือ่ งยนต์ การทรงตัวของเรือ อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ การออกแบบโครงสร้าง
และจัดห้องพักอาศัย ตลอดจนความสะดวกสบายต่าง ๆ ภายในเรือ การเขียนแบบเบื้องต้นของเรือ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเรือ
Preliminary ship design to meet user’s general requirements, principal
dimensions, form, power requirements, ship stability, outfitting of ship, structural
design and accommodation arrangement; including other conveniences, preliminary
design drawings, applications of computer-aided ship design programs.
การออกแบบยานพาหนะในทะเลสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Marine Vehicles Design)
พื้นฐาน :
03501461
การออกแบบยานพาหนะในทะเลชนิดต่าง ๆ หลักการและพัฒนาการในการออกแบบเรือ
สมัยใหม่
Design of various kinds of marine vehicles; concepts and developments in
modern marine design.
3 (3-0-6)
ระบบท่อและปั้มในเรือ
(Marine Piping and Pump System)
พื้นฐาน : 03501241
ระบบท่อ การกําหนดขนาดท่อและการเลือกแบบท่อ วาล์วและอุปกรณ์จับยึดท่อ การคํานวณ
ความดันสูญเสีย ชนิดของปั้ม คุณลักษณะของปั้ม ประสิทธิภาพของปั้ม กําลังงานของปั้ม ความดัน
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ทางเข้าปั้มและคาวิเตชั่น การเลือกปั้ม การติดตั้งปั้มแบบขนานและแบบอนุกรม การติดตั้งทดสอบใช้
งานและการบํารุงรักษาระบบท่อและปั้ม
Piping system. Pipe sizing and selection. Valves and fittings. Head loss
calculation. Pump: types, characteristic, performance and power. Net positive suction
head and cavitation. Pump selection. Parallel and series pump installation. Piping-andpump installation, testing, operating and maintenance.
03501472*

ระบบควบคุมเรือ
3 (3-0-6)
(Ship Control System)
พื้นฐาน :
03501213
หลักการและการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบและวิเคราะห์ตามกรอบเวลา
ของระบบควบคุมในงานเครื่องกลและไฟฟ้า การออกแบบตัวชดเชยแบบนําและตาม การตอบสนอง
ความถี่ การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบแบบส่งกลับเชิงเส้นและระบบไม่เชิงเส้น การประยุกต์ทฤษฎี
ของระบบควบคุมกับงานทางพาณิชยนาวี การควบคุมหางเรือ และ เกียร์ ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของ
เรือและระบบออโต้ไพล็อต
Principle and automatic control design. Time domain design and analysis of
mechanical and electrical control system. Lead and lag compensator design.
Frequency response. Stability of linear feedback system and nonlinear system.
Application of ship control system theory to marine activity. The steering gear system
and fin action. Ship motion control and auto pilot system.
03501482** เครื่องทําความเย็นและเครือ่ งปรับอากาศในเรือ
3 (3-0-6)
(Marine Refrigerator and Air Conditioner)
พื้นฐาน :
03501383
คุณสมบัติของอากาศ แผนภูมิไซโครเมตริก ชนิดของระบบเครื่องทําความเย็น และ
เครื่องปรับอากาศ ระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศทั่วไป วัฏจักรแก๊สของเครือ่ งทําความเย็น
และปั๊มความร้อนในเรือเดินทะเล ตัวอย่างระบบอัดไอของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
คุณสมบัติทั่วไปของเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ องค์ประกอบของระบบอัดไอ ระบบเชิงช้อน
ของคอมเพรสเชอร์และอีแวปโปเรเตอร์ คอมเพรสเชอร์ของเครื่องทําความเย็นในเรือ องค์ประกอบที่
เหมาะสมในระบบอัดไอของเรือเดินทะเล การติดตั้งแบบแยกชิ้นที่เหมาะสมในเรือ ระบบทําความเย็น
แบบดูดซับในเรือ ระบบเครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศแบบลําไอ ระบบการทําความเย็นน้ําเกลือ
การคํานวณภาระความร้อนในเรือและชิ้นส่วนเรือ การออกแบบระบบท่อและการกระจายภาระความ
เย็น ความดันสูญเสียและขนาดท่อ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศแบบแยกโซนบนห้องดาดฟ้า
พื้นฐานระบบน้ําร้อนในเครือ่ งทําความเย็นและเครือ่ งปรับอากาศ การเลือกเครื่องมือ การเลือกสารทํา
ความเย็นที่อยูภ่ ายใต้อนุสัญญามลภาวะทางทะเล การติดตั้ง การสั่งการและทดสอบระบบปั๊มของ

** รายวิชาปรับปรุง
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03501490*

03501495

03501496

03501497

เครื่องทําความเย็นและเครือ่ งปรับอากาศ อุปกรณ์นิรภัยและการควบคุมภายใต้มาตรฐานอนุสญ
ั ญา
ความปลอดภัยทางทะเล 2010 ในเรือสินค้า การออกแบบกําลังไฟฟ้า
Properties of air. Psychometric diagram. Type of refrigeration and air system.
General refrigeration and air condition system. Gas cycle refrigeration and heat pump
of marine. Sample vapour compression refrigeration and air system. Properties of
common refrigerants and air. Compound vapour compression system. Multiple
evaporator and compressor systems. Refrigeration compressors of Marine Type.
Matching component in vapour compression system of marine. Multiple unit in ship.
Steam jet refrigeration and air system. Building survey and heat load estimates in ship.
Air distribution and duct design. Pressure losses and duct sizing, Ventilation system.
Multi-zone Air unit system on deckhouse. Basics of HVAC hot water systems.
Equipment selection. Selection of common primary refrigerants currently specified
under MAPOL recommendation. Installing operating and testing HVAC pumps. Safety
device and control under the SOLAS 2010 standard in merchant ship convention.
Electrical power design.
สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned project
including report and presentation.
1 (0-3-2)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
(Naval Architecture and Marine Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกว้าหน้า
Preparation of project proposal. Literature review and progress report.
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
3 (3-0-6)
(Selected Topics in Naval Architecture and Marine Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in naval architecture and marine engineering at the bachelor’s
level, topics are subject to change each semester.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ในระดับ
ปริญญาตรี

* รายวิชาเปิดใหม่
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03501498

03501499

Presentation and discussion of interesting topics in naval architecture and
marine engineering at the bachelor’s level.
ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาและค้นคว้าทางวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน
Study and research in naval architecture and marine engineering at the
bachelor’s level and compile into a report.
โครงงานวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
2 (0-6-3)
(Naval Architecture and Marine Engineering Project)
พื้นฐาน :
03501495
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ หรือโครงงานทีม
ออกแบบเรือ
Project of practical interest in various fields of naval architecture and marine
engineering or ship design team project
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