หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ
คําอธิบายรายวิชา
03521111

คณิตศาสตรสําหรับนักเดินเรือ (Mathematics for Navigator)
3(3-0)
นิยาม สมบัตขิ องทรงกลม รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเน
เปยร รูปสามเหลี่ยมฟา การแกปญหารูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม การประยุกตตรีโกณมิติทรงกลม
ทางการเดินเรือ เวกเตอรและพีชคณิต
03521112
การเรือ (Seamanship)
3(3-0)
การเรือใหญ การเรือเล็กและการเรือชวยชีวติ การสมอ การเชือกและการผูก
เงื่อน การยกของและเกียร การพวงจูง เครื่องใชบนดาดฟาเรือ สะพานเดินเรือและอุปกรณ
03521113
การเดินเรือเบื้องตน (Introduction to Navigation)
3(3-0)
นิยาม โลก แผนที่เดินเรือ การตรวจแกเข็มทิศและแบริง เครื่องมือเดินเรือ
03521151
การเดินเรือโดยใชที่หมายบนพื้นโลก I (Terrestrial Navigation I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521113
เสนตําบลที่และตําบลที่ วิธกี ารหาตําบลที่ของเรือ การเดินเรือนานน้ําชายฝงและ
นานน้ําจํากัด การเดินเรือบริเวณหินปะการัง การผานทางในหมอกและทัศนวิสัยไมดี
03521241
สมุทรศาสตรเบื้องตน (Introduction to Oceanography)
3(3-0)
มหาสมุทร ขอบทวีป ขอบฝง ความรูพื้นฐานทางสมุทรศาสตรเชิงฟสิกสและเคมี
เสียงและแสงในมหาสมุทร มวลน้ํา มหาสมุทรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กระแสน้ํา ระดับน้าํ และ
คลื่น สมุทรศาสตรชายฝง สิ่งแวดลอม ทรัพยากรและมลพิษทางมหาสมุทร
03521242
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Maritime Meteorology)
3(3-0)
บรรยากาศ ทะเลและคลื่น ความชื้น ชนิดของเมฆ หยาดน้ําฟา ลมและอากาศใน
มหาสมุทร พายุหมุนโซนรอน มวลอากาศ หยอมความกดอากาศต่ํา การพยากรณอากาศสําหรับการ
เดินเรือ สัญญาณเตือนการเกิดพายุ การตรวจสภาพอากาศ
03521251
การเดินเรือโดยใชที่หมายบนพื้นโลก II (Terrestrial Navigation II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521151
การแลนเรือตรง การแลนเรือขนาน การแลนเรือละติจูดกลาง การแลนเรือเมอร
เคเตอร การแลนเรือกระแสน้ํา การแลนเรือวงใหญ การแลนเรือวงใหญผสม

03521252

การเดินเรือโดยใชที่หมายบนฟา I (Celestial Navigation I)
3(0-0)
พื้นฐาน : 03521251
เสนตําบลทีท่ อ งฟา เวลา เครื่องวัดแดดและการแกมมุ สูง การหาจีเอชเอและมุม
บายเบนจากปฏิทินเดินเรือ การคํานวณมุมสูงและแอซิมัทโดยใชมาตรากรมอุทกศาสตร
สหรัฐอเมริกาที่ 214
03521253
ขอบังคับการปฏิบัติหนาที่ยามบนเรือ I
2(2-0)
(Onboard Watch Keeping Regulation I)
หลักกฎหมายวาดวยเรือโดนกัน นิยามในขอบังคับสากลในการปองกันเรือโดน
กันในทะเล ค.ศ. 1972 กฎการถือทายและการเดินเรือ กฎเกี่ยวกับโคมไฟและทุนเครื่องหมาย กฎ
เกี่ยวกับสัญญาณเสียงและสัญญาณแสง
03521254
ขอบังคับการปฏิบัติหนาที่ยามบนเรือ II
2(2-0)
(Onboard Watch Keeping Regulation II)
พื้นฐาน : 03521253
ขอยกเวน ภาคผนวกและขอแกไขของกฎสากลในการปองกันเรือโดนกันในทะเล
ค.ศ. 1972 สถานการณเมื่อเรือกลเขาใกลกัน การเสี่ยงตอการโดนกัน การหลบหลีกการโดนกัน การ
ปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยในการเขายามเรือเดิน การปฏิบัตใิ นการเขายามเรือจอด การปองกัน
สภาพแวดลอมจากมลภาวะของน้ํามัน
2(2-0)
03521261
ศัพทเฉพาะสากลทางพาณิชยนาวี
(International Maritime Terminology)
ศัพทและการสื่อสารมาตรฐานทางเรือตามขอกําหนดขององคการสากลทางทะเล
ศัพททางเรือ การสื่อสารภายในเรือ ระหวางเรือกับเรือและระหวางเรือกับบก ขอความมาตรฐานใน
การชวยเหลือและคนหาคนในสถานะการณฉุกเฉิน
03521271
พาณิชยนาวีเบื้องตน (Introduction to Maritime)
3(3-0)
ธุรกิจทางเรือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การขนสงทางเรือและการดําเนินงาน การ
ขนสงสมัยใหมและเทคโนโลยี การทาเรือ การจัดการในเรือ
03521321
เครื่องจักรกลในเรือ (Shipboard Machinery)
3(3-0)
เครื่องจักรหลักในการขับเคลื่อน เครื่องกําเนิดไฟฟาและระบบจายไฟ ปมและ
ระบบปม เครือ่ งกวาน ระบบถือทาย ระบบปองกันความเสียหาย
03521351
การเดินเรือโดยใชที่หมายบนฟา II (Celestial Navigation II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521252
ปฏิทินเดินเรือ การหาละติจูดและลองจิจูด การคํานวณเวลาเที่ยงจริง การหา
เวลาดวงอาทิตยและดวงจันทรขึ้นและตก การคํานวณหาเวลาแสงเงินแสงทอง การหาอัตราผิดพลาด
ของเข็มทิศในทะเล การระบุวัตถุบนฟา การคํานวณมุมสูง แอซิมัธและผลเฉลยสมบูรณโดยใชมาตรา
กรมอุทกศาสตรสหรัฐอเมริกาที่ 229
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03521352

การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Navigation)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521351
การหาตําบลที่เรือโดยวิทยุ เรดารและดาวเทียม ระบบการหาความลึกดวยเสียง
การวัดความเร็ว การถือทายอัตโนมัติ ระบบเดินเรือแบบบูรณาการ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส
03521353
การนําเรือ I (Ship Handling I)
2(2-0)
ลักษณะเฉพาะหลักของเรือและปจจัยที่มผี ลตอการนําเรือ การขับเคลื่อนและการถือทาย สมอและสาย
เคเบิล ตัวเรือและสวนประกอบ พฤติกรรมเรือ เครื่องชวยบริเวณทาเรือ การลองวงหันและระยะหยุด
การทอดและการหะเบสสมอ การผูกทุน การเทียบเรือ ผลกระทบของคลื่นที่มตี อเรือ การปฏิบัตฉิ ุกเฉิน
เพื่อลดความเสียหาย
03521354
การนําเรือ II (Ship Handling II)
2(2-0)
พื้นฐาน : 03521353
การนําเรือในที่จํากัด การนําเรือในสภาพอากาศเลวราย การนําเรือในเขตรับสง
นํารอง การนําเรือเก็บคนตกน้ํา
03521361
การสื่อสารทางเรือ (Marine Communication)
2(2-0)
ภาษาในการสือ่ สาร การอานและการออกเสียงตัวอักษร ตัวเลขและจํานวนทีใ่ ช
ในการสื่อสารสากล การสื่อสารทางทะเล ระบบอุปกรณสื่อสาร ระบบการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
03521362
การแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electro-magnetic Wave Propagation) 3(3-0)
การแผคลื่นวิทยุ สเปกตรัมความถี่ การจัดสรรยานความถี่คลื่นวิทยุ ชนิดของ
การแผคลื่น การจัดขั้วของการแผคลื่น การจางหายของสัญญาณ พื้นฐานของสายอากาศและ
อุปกรณการเดินเรือ
03521371
การจัดการการขนสงสินคา (Cargo Transportation Management) 3(3-0)
การจัดการลอจิสติกสทางธุรกิจ เศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาค
ของการขนสง ความรูเบื้องตนที่เกีย่ วกับการจัดการธุรกิจการขนสงสินคา เงื่อนไขการคาระหวาง
ประเทศ การขนสงสินคาทางรถไฟ ทางถนน ทางอากาศและทางทะเล อนุสัญญา กฎหมาย
บทบัญญัติและมาตรฐานการขนสงสินคาทางทะเล การบริการและการบริหารทาเรือและนอกทาเรือ
การประกันภัยสินคา นโยบายและการพัฒนาการขนสงสินคา
03521372
การดําเนินการจัดเก็บสินคาทางเรือ
3(3-0)
(Marine Cargo Handling and Stowage Operation)
ประเภทสินคาบรรทุกทางทะเล อุปกรณขนถายสินคา หลักการจัดเก็บสินคา
บรรทุกบนเรือ การจัดเก็บสินคาอันตราย
ธุรกิจพาณิชยนาวี (Maritime Business)
3(3-0)
03521373
การจัดการเรือ การจัดการระหวางหนวยงานบนบกกับเรือ กลยุทธของบริษัท
ทางพาณิชยนาวี การบัญชี การเงิน การงบประมาณและการวางแผนธุรกิจ กฎหมายการขนสงและ
การประกันภัยทางทะเล การควบคุมทาเรือ
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03521374

กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญา (Maritime Law and Convention) 3(3-0)
หลักนิตศิ าสตรเบื้องตน สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการ
ดําเนินการพาณิชยนาวีและวิธีพิจารณาความ ขอบเขตและเขตอํานาจศาล สิทธิในการยึดเรือสินคา
กฎหมายการกูภัยและขอตกลงวาดวยกรณีเรือโดนกัน การเรียกคาชดเชย คาเสียหายและความ
รับผิดชอบ แบบรายงานและแบบการแนะนําองคการทางทะเลระหวางประเทศ กฎหมายการขนสง
03521441
สมุทรศาสตรกายภาพ (Physical Oceanography)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521241
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของมหาสมุทร สมบัตทิ างกายภาพของน้ําทะเล การ
หมุนเวียนของน้ํา กระแสน้ํา คลื่น และระดับน้ํา อันตรกิริยาระหวางบรรยากาศและมหาสมุทร
03521442
อุตุนิยมวิทยาอากาศ (Synoptic Meteorology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521242
แหลงขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา ขอมูลรายชั่วโมง รายงานอากาศจากสถานี
ทองถิ่น รหัสแพรสัญญาณอากาศ การแปลผลขอมูลจากดาวเทียมและเรดาร การวิเคราะหแผนที่
อากาศ อันตรกิริยาระหวางบรรยากาศชัน้ บนและชั้นลาง การพยากรณอากาศ
03521443
อุตุนิยมวิทยาโซนรอน (Tropical Meteorology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521242
ลมเขตโซนรอน อุณหภูมิ ความชื้น หยาดน้ําฟาและการระเหย การสงผาน
พลังงานในแนวดิ่ง ลมสินคา ปจจัยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ สเกลแผนที่อากาศ
ลักษณะเฉพาะและกลไกของพายุโซนรอน การเกิดและการเคลื่อนทีพ่ ายุโซนรอน การพยากรณพายุ
โซนรอน
03521444
วิศวกรรมชายฝง (Coastal Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 03521241
ปรากฏการณชายฝง ทฤษฎีของคลื่น คลื่นในมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นเมื่อเขาสูท ี่ตื้น การทลายและการงอกของขอบฝง การเกิดสันทรายนอกฝง อันตรกิริยาของคลื่น
ตอสิ่งกอสรางชายฝง การออกแบบสิ่งกอสรางชายฝง
03521471
เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี (Maritime Economics)
3(3-0)
หลักมูลทางเศรษฐศาสตร ความเกี่ยวพันระหวางอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีกบั
เศรษฐกิจ การพยากรณอุปสงคและอุปทาน คาธรรมเนียม คาใชจายและภาษีในการขนสงทางทะเล
03521472
การบริหารทาเรือ (Port Management)
3(3-0)
การจัดการธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมทาเรือ การดําเนินการพาณิชยนาวี
ในทาเรือโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยทาเรือและ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
03521497
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรการเดินเรือ ในระดับ
ปริญญาตรี
4

03521498

ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรการเดินเรือ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
03521499
การฝกงานบนเรือ (Onboard Training)
9, 9
การฝกงานบนเรือเดินทะเลหรือเรือเดินสมุทร
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